
Posudek vedoucího práce 

Diplomant Jan Khol /Čj - ZSV/ zpracoval diplomovou práci: „Masmédia a jejich vliv na 
politické myšlení a jednání občanů." Práce je napsána na 88 stranách, doplněných seznamem 
použité literatury /5 s./. Má logickou, tradiční strukturu: l.Úvod, 2.Teoretická část, 3. Didakti-
cká část - Význam studia medií pro školu a její využití ve školní praxi, 4. Praktická část, 
5. Závěr, 6. Použitá literatura. 

Autor si zvolil zajímavé, vysoce aktuální a diskusní téma - otázku možného vlivu 
masmédií na politické myšlení a případné jednání občanů. Cíle práce mj. jsou, jak uvádí /s.6./ 
-jak media fungují, o čem referují, vazba mezi sdělovacími prostředky a příjemci 
komunikačních toků, dále vztah medií a politické reprezentace, vytváření mediálního obrazu 
politiků, zaznamenané výkyvy v náladách voličů. 

V teoretické části diplomant na základě prostudování a rozboru odborné literatury popi-
suje proces masové komunikace, funkce masových medií, instituce komunikátorů, charakteri-
stiku příjemců, obsah mediálních sdělení a zejména teorie účinků mediálních sdělení. 

V didaktické části, na které oceňuji již samotné zařazení, pozitivně hodnotím praktické 
náměty na realizaci. Autor zde naznačuje možnosti využití studia medií ve výuce na školách. 

V praktické části se diplomant snaží na základě rozboru konkrétních mediálních sdělení, 
jejich proměny zkoumat jejich případný vliv na příjemce. Autor si za konkrétní příklad zvolil 
souvislosti mezi určitou proměnou mediálního obrazu premiéra J. Paroubka /v určitém 
časovém intervalu/ a hodnocení jeho působení, ale i preferencí ČSSD zachycených v průzku-
mech veřejného mínění. 

Diplomant ve své práci prokázal dobré zvládnutí zkoumané problematiky, zpracoval mno-
žství odborné literatury a zejména mediálních sdělení. Teoretické poznatky se snaží ověřovat 
na praktickém materiálu a samostatně formuluje určité závěry, se kterými se dá většinou sou-
hlasit. Pozitivem práce je mj. již zmiňovaná didaktická část. 

Závěr : Autor prokázal hluboký zájem o danou problematiku a dobré zvládnutí základů 
vědecké práce. Diplomovou práci doporučuji к obhajobě. 
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