Univerzita Karlova
Evangelická teologická fakulta
Posudek oponentky bakalářské práce
Název práce: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLE
Autorka práce: Magdalena Zindulková
Obor studia: Pastorační a sociální práce
Posudek vypracovala: PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Datum: 30. 8. 2018

Formální hodnocení:
Předložená bakalářská práce splňuje požadavky na formální úpravu daného vědeckého
pojednání. Jazyková úroveň práce je dobrá (zaznamenala jsem drobné chyby jen na s. 21,
22, 23, 36). Bibliografie je vzhledem k vybranému tématu práce přiměřená a dostatečná.

Obsahové hodnocení:
Velmi stručný Úvod neudává zcela zřetelně cíl práce, pokud by čtenář přeskočil Anotaci
uvedenou na samém začátku práce, kde je cíl jasně vyjádřen, jen by z Úvodu usuzoval, že
klíčovou pro vznik daného textu je otázka na konci prvního odstavce (s. 9). Rovněž je
obvyklé, že se v Úvodu uvedou metody práce, v tomto případě se jedná o teoretickou
práci s prameny.
Struktura práce je logická, uvedené závěry plynoucí ze srovnání pojení mediální výchovy
v dosavadních Rámcových vzdělávacích programech pro základní vzdělávání a pro
gymnázia a v církevních dokumentech zabývajících se médii lze považovat za příspěvek
k diskuzi o smyslu církevních škol pro českou kulturu.

Závěr:
Autorka předkládá bakalářskou práci s tématem, které je nejen zajímavé, ale může se
stát i podnětem pro hlubší zamyšlení nad potřebnou diverzitou v oblasti školství (nejen)
na našem území a (nejen) v současné době. Práce je vyvážená, citace z pramenů jsou
přiměřeně doplněny a komentovány vlastním textem autorky.
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou: A
(v závislosti na obhajobě – mj. také na zodpovězení níže uvedených otázek).

Univerzita Karlova

Autor posudku:

Evangelická teologická fakulta

PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D.

zuzana.svobodova@lf3.cuni.cz

Univerzita Karlova
Evangelická teologická fakulta

Otázky k obhajobě:

1) Lze si představit mediální výchovu v pastoračním poli církví a náboženských obcí mimo
církevní školy, případně kde?
2) Pokuste se z (v práci vytěženého a v Závěru uvedeného) rozdílu v přístupu k mediální
výchově dle RVP a církevních dokumentů vyjádřit rozdílný pohled na člověka a jeho
místo ve světě, společnosti. (Je zde rozdílný přístup k člověku?)

V Praze dne 30. 8. 2018

PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D.
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