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Téma DP je aktuální a v současnosti  dětskými psychology, pedagogy i právníky diskutované.  
Diplomantka využila odbornou literaturu, vlastní výzkum. Zabývala se převážně s úspěchem 
problémem dopadu současných medií a reklamy na vnímání, psychiku a zvolna se utvářející 
hodnotový žebříček předškolních dětí. 

V teoretické části se důkladně zabývala charakteristikami médií a reklamy, jejího vlivu na 
dětského „konzumenta“. (Dobrým pramenem je návaznost na práci Marie Vágnerové).V rozsáhlé 
druhé části se zabývá pozoruhodným důkladným výzkumem a analýzou dotazníkového šetření a 
následně výtvarnými aktivitami dětí. Diplomantka mohla více nahlédnout stran reklamy na právní 
statut (např. v materiálu „Jak se na reklamu pro děti dívá právo?“ JUDr. Karla Chlumská), či na 
obsáhlý materiál v Metodickém portálu – inspirace učitelům, kde jsou v příspěvku popsány 
výsledky výzkumu Grantové agentury České republiky, který na toto téma proběhl. („Reklama 
pro děti – rádce, či manipulátor?“ Hana Srpová). Nebo neobjevila zajímavé postřehy na Portálu –
Psychologie  „Reklamní slogany jsou dětem bližší než Ladovy říkanky“ Ivany Vajnerové.

V DP lze postrádat pohled pod povrch, co je pravou příčinou nadprodukce a všudypřítomnosti 
reklam, které nabízejí prostřednictvím médií konzumentům záplavu čehokoli. Jde o problém 
nerovnoměrné spotřeby a výroby, umělé spotřeby a uměle vyvolávané nenasytnosti, kterou nelze 
nasytit? Jak je to vlastně s „konzumentarismem“, se souslovím v názvu vynikajícího dokumentu 
v TV2 „Uspotřebovat se k smrti“? Kde hledat důvody mnohosti variací téhož sortimentu a rychlosti, se 
kterou je spotřebováván a stává se rychlým odpadem? ( prameny: Jiří Krupička, V. Bělohradský, 
František Koukolík aj.) Právě s tímto problémem souvisí tvorba hodnotového žebříčku dětí, výchova 
nikoli povrchních zájmů, environmentálního povědomí a  kulturní orientace, tedy i s tím souvisejících 
výtvarných aktivit v možných mezipředmětových vztazích.

Pokud bych uvažovala o možnostech výtvarných námětů  vztahujících se k tématu „reklama“, 
velice bych váhala použít pro dětskou tvorbu reklamní tiskoviny k tvorbě koláží a objektů -
Reklamáků, byť je materiálu - obalů i těchto tiskovin neúměrný nadbytek v poštovních schránkách a 
vesměs končí v popelnicích. V souvislostech s odmítnutím nenasytnosti trhu, překotné spotřeby a 
s tím spojených reklam pak působí tato tvorba dětí kontraproduktivně. Přesto se vhodnější nabídka 
jinak motivované a komentované výtvarné činnosti s těmito tiskovinami nabízí. (Portrét Bumbrlíčka, 
Otesánka, Nenasyty,  Lakomé Barky, Fintidla, Mlsouna, ...?) 

Doporučení k obhajobě:
- Uveďte přehlednou klasifikaci reklam ovlivňujících dětského diváka stran obrazu, slova a hudby   
- Vymezte nevhodné umístění  reklam v televizním vysílání a ve veřejném prostoru, uveďte příklady
- Vymezte nebo navrhněte vhodnou reklamu, kdy může být způsob nabízeného sortimentu pro děti 
podnětný (Čím a jak?) Vytvořte takovou reklamu (plakátek) pomocí některého „nového média“.
- Navrhněte, jak a čím děti odpoutat od módní „nenasytnosti“, jak vychovat úctu k věcem, které mají 
svou minulost, příběh, uchovávají si svou funkčnost a tím estetiku. Nejsou jen rychle spotřebovanou a 
odhozenou cetkou, uměle vyvolanou rychle „stárnoucí“ věcí.
- Jak souvisí Vaše téma DP s environmentální výchovou?

Hodnocení před obhajobou: velmi dobře

V Praze 25. dubna 2011                                                                         .......................................
                                                                                                               Mgr. Karla Cikánová
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