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Hodnocení diplomové práce 

Diplomantka: Anna Marková 

Vedoucí diplomové práce: Petr Štěpánek 

Přínosy diplomové práce 

Hodnocená diplomová práce je komplexním textem, který v rámci možností, které žánr 

diplomové práce dává, zpracovává problematiku nových médií v mediální výchově a to 

v hlubokém teoretickém kontextu, který diplomantka získala studiem informačních 

zdrojů a samozřejmě studiem na ÚISK FF UK. Zaznamenání hodná je její snaha nezů

stat u jednostranného varování před riziky, vyplývající z používání např. internetu 

a schopnost realistického pohledu na nová média, vč. formulace příležitostí vyplývají

cích z jejich využívání při výchově a vzdělávání. 

Využití diplomové práce v praxi 

Samotný obor mediální výchovy je velmi mladý. Proto je užitečné, je-Ii k dispozici text, 

který formuluje nové problémy vztahující se k tzv. novým médiím, která se dotýkají šir

šího spektra výchovných, etických, sociálních, vzdělávacích i zdravotních problémů 

a příležitostí, které nová média přinášejí. Jsem přesvědčen o tom, že tato diplomová 

práce shrnuje problematiku v dosud nerealizovaném rozsahu. Může být přínosem jak 

pro pedagogy, tak pro akademické pracovníky, kteří se mediální výchovou zabývají. 

Benefity OP 

Za největší přínos této diplomové práce považuji fakt, že může okamžitě sloužit (nejen) 

pedagogické veřejnosti při přípravě vzdělávacích plánů, osnova vzdělávacích projektů 

pro poměrně široký okruh žáků. 

1(2) 



r 
Spolupráce diplomantky a školitele 

Diplomatka se školitelem svoji diplomovou práci průběžně konzultovala. Závěrečné 

znění diplomové práce dala k dispozici k hodnocení v první polovině prosince 2008. 

K formálnímu způsobu zpracování nemám výhrad, průběžné konzultace přispěly ke 

zpřesnění cílů a struktury hodnocené diplomové práce. Oceňuji, že problematiku stu

dovala do hloubky a mnohem širším rozsahu, než bylo možné zachytit v její magister

ské práci. V diplomové práci se odráží vyhraněný názor diplomantky na zpracovávanou 

problematiku. 

Práce se zdroji informací 

Na diplomové práci se pozitivně odrazil studijní pobyt diplomantky v Lipsku. Kromě 

toho se seznámila s většinou dostupných zdrojů domácích a některými zahraničními. 

Na práci oceňuji fakt, že nejde pouze o rutinní kompilát informací, ale plnohodnotný 

text odpovídající úrovni diplomové práce v magisterském studiu. Pokud diplomantka 

citovala cizí zdroje, je to v textu její práce zřetelně vyznačeno. 

Při obhajobě doporučuji k pozornosti komise případové studie ze zahraničí. 

Návrh hodnocení: výborně. 

Petr Štěpánek 

V Praze 19. ledna 2009 
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