
 

 

1/2 

POSUDEK MAGISTERSKÉ PRÁCE 

 

 

Typ posudku: konzultantský 

Autorka práce: Bc. Jolana Radinová 

Název práce: Mediální gramotnost očima žáků základních škol a víceletých gymnázií 

 

Konzultant: Doc. Milan Tuček, CSc 

Oponent:  

Navržené hodnocení: B 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována?  

 

Cíl práce je vysvětlen v úvodu a přesně a jasně zformulován v prvním odstavci praktické části 

práce. Cíl práce je pak důsledně sledován při moderování fokus groups, které byly zvoleny jako 

výzkumná metoda. Práce má standardní strukturu: teoretickou část, které postupně rozkrývá 

problematiku mediální gramotnosti, mediální výchovy ve školách a metodiku a výsledky výzkumů, 

které byly mezi žáky v Česku na dané téma realizovány. Na teoretickou část navazuje praktická 

část, která koncepčně vychází ze závěrů teoretické části, vysvětluje a obhajuje zvolenou metodiku 

výzkumu a následně prezentuje zjištění z provedených čtyř fokus groups.  

  

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné textů. 

 

Seznam literatury zahrnuje více než dostatek relevantní literatury včetně cizojazyčné. Vzhledem 

k tématu práce autorka pracuje především s texty a zdroji české provenience.  

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Autorka provedla výzkum pomocí metody fokus group. Z důvodů uzavření škol šlo o online 

variantu šetření, jejíž omezení jsou v textu reflektována. Výběr byl dán možným dostupem do škol 

s tím, že záměrně byly zvoleny 4 fokus groups, dvě ze ZŠ a dvě z víceletých gymnázií, v kombinaci 

Prahy a okresního města. Průběh výzkumu je podrobně zmapován a kriticky vyhodnocen. 

Z každé fokusky byl pořízen audiozáznam, který byl podkladem pro vlastní analýzu. Ta je 

prezentována krátkými citacemi (jméno žáka a skupina) s komentářem a strukturována tematicky: 

role médií, mediální gramotnost, mediální výchova.  

Vzhledem k tomu, že se výzkumu účastnilo 31 respondentů, je tato prezentace trochu nepřehledná, i 

když autorka vysvětluje, že v každé skupině bylo jen několik aktivně diskutujících. Trochu se také 

ztrácejí specifika průběhu diskusí v jednotlivých fokuskách. Tvrzení, že se ve výsledcích 4 skupiny 

nijak nelišily, mi připadá ne zcela zdůvodněné. 

Zjištění s výzkumu jsou konfrontována s materiály MŠMT týkající se mediální výchovy a mediální 

gramotnosti. Autorka dokládá, v čem a jak se odlišují. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěl/a 

 

Kvalita argumentů odpovídá rozsahu o obsahu provedeného šetření.  
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5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Práce je napsaná dobrým (odborným) jazykem. Všechny formální náležitosti jsou v pořádku.  

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Je opravdu mediální gramotnost 15ti letých žáků a studentů malá?  

Neměla by mediální výchova směřovat na nižší ročníky? 

 

9. Kontrola textu na původnost neukázala žádný problém. 

 

10. Celkové hodnocení práce: 

 

Práci doporučuji k obhajobě. Mediální gramotnost náctiletých je vysoce aktuální téma a autorka 

svým výzkumem vnáší do mediální výchovy pohled těch, kteří mají být mediálně vzděláváni. 

Navrhuji hodnocení B, protože při analýze dat nebyl dostatečně zohledněn průběh diskuse a 

utvoření názorů v rámci jednotlivých fokus groups.  
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