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Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Veronika Matějčková 
 
Název práce: Chemie v televizní reklamě na potraviny a její využití pro výuku mediální výchovy 
 
 
 
 
Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4) 
 

1. Samostatnost uchazeče/ky  

a) Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

b) Během zpracování zadaného tématu 1-2 

c) Při sepisování práce 1 

  

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce 1-2 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky 1 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů 1 

5. Celková úroveň zpracování práce 1-2 
 
 

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 
 
 

Bakalářská práce Veroniky Matějčkové se zabývá propojením výuky chemie a mediální 
výchovy. Práce obsahuje 57 stran textu včetně 15 stran příloh. Autorka cituje 50 literárních a 
elektronických zdrojů.  

Autorka přistupovala k řešení práce se zaujetím a to zejména ve fázi sběru a analýzy reklam. 
Hlavní část práce je věnována teoretickému podložení reklamy a potažmo i mediální výchovy. 
Autorka se ale neomezila jen na rešerši, ale zvládla vytvořit i pracovní list, založený na jednom 
z analyzovaných reklamních spotů. Pracovní list si klade za cíl rozvíjet kritické myšlení žáků. Žáci 
pozorují, porovnávají, hledají, ověřují, formulují vlastní názor a jsou vedeni i k metakognitivním 
cílům. Díky zvolenému tématu/obsahu reklamy pak současně dochází nejen k ovlivňování postojů 
a názorů žáků na chemii, ale i k učení se při dohledávání dalších informací nutných k posouzení 
reklamy. 

Práce má velký potenciál k nápravě mis- a prekoncepcí, které jsou o chemii (nejen potravin) ve 
společnosti velmi rozšířené, ale potažmo i k popularizaci chemie jako takové. 

Všechny předsevzaté cíle byly splněny. Práce obsahuje minimum jazykových neobratností, 
které navíc nijak nesnižují kvalitu práce. Předložená práce tak dle mého názoru splňuje požadavky 
kladené na bakalářskou práci. 
 
 
 
 
 



 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl): 
 
 
Datum vypracování posudku: 24.5.2019 
Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS) : RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. 


