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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou mediální kompetence a vlivu médií na 

utváření současné společnosti. Vzhledem k tomu, že role médií v posledních letech nabývá 

značného významu a rozvoj mediální kompetence patří k základním úkolů současného školství, 

lze tvrdit, že zvolené téma je aktuální. 

 

Práce je psána v němčině, obsahuje 4 kapitoly včetně úvodu i závěru, je doplněna cizojazyčným 

resumé a seznamem bibliografických citací. 

 

Teoretická část práce je pojata v logické struktuře, zpracované zvolené tematické celky 

odpovídají zvolenému tématu. Mediální kompetence je pojata především z hlediska sociálního 

vlivu, ovšem vzhledem ke studijnímu programu, v němž je práce obhajována, by bylo možno 

očekávat, že bude zmíněna předmětná problematika i z hlediska vzdělávacích vlivů. 

 

Seznam bibliografických citací je poměrně rozsáhlý a svědčí o autorčině dobré orientaci 

v tématu. Vytknout však lze jeho formální stránku, neboť není dodržena citační ISO norma. U 

citací v textu nejsou uvedeny stránky.  

Celkový rozsah práce je na dolní stanovené hranici. Kontrola originality textu vykazuje méně 

než 5 %.  

Celkově lze říci, že práce splňuje s výše uvedenými výhradami požadavky kladené na 

bakalářskou práci a lze ji tedy doporučit k obhajobě. 



Autorka by měla při obhajobě odpovědět na následující otázku:  

1. Jakým způsobem mohou média působit v oblasti vzdělávání, konkrétně ve výuce cizích 

jazyků?  
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