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Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné nor my,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
  

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 

  
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 

Metody práce 
 
Metodologie (logika výzkumu; řídící formulace; 
stanovení cíle apod.) 
 

Vhodnost použitých metod v celku práce  
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití nevýzkumných praktických zkušeností 
 
 

Obsahová kritéria a přínos práce 
 

 

Naplnění cílů práce 
 

 

Vyváženost a logická souvislosti teoretické a praktické části  
 

Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
 
Metodologická a odborná samostatnost  
řešení a připravenost k řešení problematiky  

 
Klady, nedostatky, celkové hodnocení práce:  
 

Autorka se v bakalářské práci věnuje problematice médií, mediálních účinků, rozvoje 
mediální gramotnosti a koncepci průřezového tématu mediální výchova v českém kurikulu a 
to v kontextu vlastní zkušenosti učitelky mediální výchovy. Text je čtivý, srozumitelný, 
vhodně jsou využity odborné pojmy, je dostatečně prezentována orientace autorky 
v relevantních odborných textech a celkově v dané problematice. Autorka formuluje vlastní 
stanoviska k jednotlivým předkládaným tezím a vhodně je argumentačně podkládá. 
V některých pasážích (např. při popisu účinků médií na děti) bych však uvítal větší 
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umírněnost a odbornou nezaujatost, kterou si složitost a mnohovsrtevnatost problematiky 
zaslouží. V některých pasážích působí výklad autorky roztříštěně (např. v kap. 1.4.2, která 
popisuje aktivity publika, autorka náhle přejde k didakticko-metodickým doporučením pro 
realizaci mediální výchovy bez jasného vztahu k dané kapitole). Občasné propojení více 
zdrojů v jedné pasáži může působit jako matoucí (např. citace Gauntletta na s. 24 navozuje 
dojem, že jde o sekundární citaci, ačkoliv se v citovaném díle – Jirák, Köpplová - 
nevyskytuje). Jistou schematičnost textu podporuje časté využití odrážek (nicméně klade-li si 
autorka cíl vytvořit skripta pro učitele mediální výchovy, je tato forma relevantní). Autorka 
v práci také většinově odkazuje na nejdostupnější českou literaturu k médiím (Jirák, 
Köpplová), ostatní, pro rozvoj mediální výchovy neméně inspirativní zdroje (např. 
zahraniční), uvádí v mnohem menší míře. Současně je však nutné ocenit zahrnutí prací 
představitelů kritické mediální pedagogiky (Kellner, Share, Livingstone, Masterman), 
přístupu, jež může českou koncepci mediální výchovy výrazně obohatit. Celkově práce 
přináší přehledný, ucelený, logicky strukturovaný vhled do problematiky mediální výchovy, 
možných přístupů k rozvoji mediální gramotnosti a jejich reflexi založené na autorčině 
mediálně pedagogickém působení. Za jeden z hlavních kladů práce považuji zahrnutí 
perspektivy kritické mediální pedagogiky a kritické mediální gramotnosti do kontextu úvah o 
cílech, předpokladech, podmínkách a praxi současné mediální výchovy. Přes výše uvedené 
podněty práci celkově hodnotím jako velmi kvalitní a rozhodně ji doporučuji k obhajobě. 

 
 
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
 

Autorka v textu používá pojem „mediálně gramotný pedagog“. Jak definuje mediální 
gramotnost pedagogů, vnímá určitá specifika oproti mediální gramotnosti v běžně užívaném 
odborném smyslu? Jaké kompetenční požadavky na učitele mediální výchovy navrhuje? Jak 
autorka chápe vlastní označení kritické mediální gramotnosti jako „nové“? V čem je tato 
nová? Je skutečně toto označení v souladu s citovaným zdrojem? Jakou inspiraci pro 
praktickou výuku mediální výchovy si autorka z koncepce kritické mediální pedagogiky 
odnáší? 

 
Doporučení k obhajobě: doporučuji 
 
Navrhovaná klasifikace: výborně 
 
Datum, podpis: 30. 8. 2018     Mgr. Petr Valenta, Ph.D. 
    
                


