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Tomáš Křižánek si pro svoji diplomovou práci zvolil praktické a přínosné téma. Zaměřil se na
nedostatečně pokrytou oblast výuky mediální výchovy, a to na chybějící kritéria pro hodnocení

mediálních produktů, které je možno při výuce používat.
Vteoretické části věnované mediálním studiím vychází autor ze zdrojů podstatných pro oblast

zkoumání médií i z některých cizojazyčných zdrojů. Následně shrnuje cíle a tematické okruhy MV
dle různých dostupných koncepcí. (Diplomant mj. dobře vystihl nekonzistentnost zpracování
vybraných témat v příručce P. Vernera.)

Za přínosný ovšem považuji především hlavní výstup práce, tedy formulaci kriterií a
pomocných otázek pro učitele. Ta jsou posléze konkretizována na příkladových aktivitách pro MV.

Některé aktivity v poslední kapitole jsou sice převzaté z jiných publikací, nicméně modelové řešení
cvičení, výběr konkrétního mediovaného produktu a další komentáře jsou i tak přínosné. Přesto
bych ocenila poněkud semknutější propojení stanovených kriterií a navrhovaných aktivit. Autor
mohl např. u všech aktivit ukázat, zda byla splněna i ostatní kriteria, nejen to, které si stanovil jako
hlavní.

Na práci oceňuji kultivovaný projev, který se neodchyluje od odborného stylu, a důslednou

snahu o podporu mezipředmětových vztahů. Pomineme-li několik drobných interpunkčních chyb a
překlepů, můžeme konstatovat, že se jedná po obsahové i formální stránce o velmi kvalitní práci.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
Navrhované hodnocení: /Ž/Áď/C/Lěp



Poznámky, otázka a náměty k obhajobě:
l) Domnívám se na rozdíl od autora, že kap. Mediální studia neobsahuje základní souhrn
poznatků mediálních studií, které by měl učitel na ZŠ nastudovat pro výuku MV, resp. některá
základní témata vní chybí, a naopak kap. obsahuje určité množství rozšířených, akademicky
pojatých témat (s. 45).

2) Na několika místech došlo zřejmě k chybě V číslování pracovních listů.

3) „Zvláštní důraz věnujeme ve výkladu těm [cílům], které se přímo dotýkají kompetencí žáků“
(s. 7). Pokuste se jmenovat nějaké cíle MV, které se nedotýkají kompetencí

4) Existují nějaké oblasti, jejichž pokrytí v rámci cílů a tematických okruhů (tak, jak jste je
shrnul v kap. 3. l) postrádáte?

5) Kriterium č. 5: má využití „aktuálních kauz, materiálů“ nějaká úskalí? Nenapadají Vás ještě
další důvody pro volbu starší zprávy?

6) Lišila by se Vámi stanovená kriteria nějak výrazně u výuky mediální výchovy na SŠ?
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