
Posudek vedoucího diplomové práce

Předložená diplomová práce studentky Dity Petrové s názvem ~ Vliv masmedií
na politické myšlení a jednání občanů (se zaměřením na parlamentní volby v roce 2006)
je napsána na 91 stranách textu, doplněných anglicky psaným Resumé, seznamem
Použité literatury (4 s.). Součástí DP jsou na DVD zachycené volební spoty z r. 2006.
Práce má logickou i když díky šíři svého záběru složitou strukturu. Možná, že kapitola 7.
Globalizace a média a dopad na voliče se jeví v předloženém rozsahu a podobě jako
nadbytečná.

Autorka si zvolila zajímavou a stále aktuální problematiku - vliv masmedií na myšlení ajednání občanů. Teoretické poznatky ověřovala na konkrétním rozboru situace v této oblasti
před volbami do Poslanecké sněmovny PČR v r. 2006.

Práci by bylo možné rozdělit na několik tématických celků. První celek (kap. č. l.,
2., asi 7.) se zaměřuje na stručný popis a přehled medií a jejich vývoje. Druhý celek
(kap. 3., 4., 5.) se věnuje úloze žurnalistiky, resp. úloze novinářů, moderátorů, tiskových
mluvčích. Třetí celek, který tvoří jádro práce, a v kterém spatřuji největší její přínos,
(kap.6., 8., 9., 10.) se věnuje rozboru: volební kampaně, prezentací volebních spotů
vybraných politických stran a předvolebních a volebních průzkumů při volbách do
Poslanecké sněmovny PČR v r. 2006.A závěrečný čtvrtý celek (kap. 11.) se, podle
mého, správně věnuje pedagogickému hledisku a aktuálně - mediální výchově, jako
průřezovému tématu RVP. Domnívám se, že by mělo být u podobných prací patrné,
že vznikají na pedagogické fakultě i katedře občanské výchovy a filosofie.

Na práci oceňuji celkové zaujetí autorky. Kladem, ale zároveň i slabinou DP je
šíře záběru a množství dílčích cílů, které se autorka snaží postihnout, a tím se stává,
že jednotlivé části dosahují rozdílnou šíři a úroveň.

Závěr: Ve své diplomové práci autorka prokázala dobré zvládnutí základů vědecké
práce. Práci doporučuji k obhajobě.
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