
POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI

HONČOVÉ SIMONY 

„MÉDIA A JEJICH VLIV NA ČLOVĚKA“

Vzhledem k tomu, že dnešní společnost je ze všech stran ovlivňována 

působením nejrůznějších typů médií, pokládám výběr tématu za velmi aktuální a 

zajímavý.  Cílem autorčina snažení bylo, jak sama uvádí, podat čtenáři ucelený obraz 

o podstatě a funkci médií od počátku jejich vzniku až do současnosti se zaměřením 

na jejich vliv a účinky na úrovni jednotlivce i společnosti.

Předložená práce obsahuje 61 stran textu včetně soupisu bibliografických 

citací a bibliografie, kde je v souhrnu uvedeno 23 literárních zdrojů, včetně 

požadovaných zahraničních titulů. Počet stran i počet načtených literárních pramenů 

je pro tento typ práce nadstandardní.

Práce sestává z pěti kapitol včetně závěru. Jednotlivé kapitoly v návaznosti 

na sebe vytvářejí logickou strukturu práce a postupně seznamují čtenáře 

s charakteristikou médií (jejich vznikem a vývojem, funkcí a druhy médií),  ukazují 

média v historických souvislostech ( zmiňují cenzuru a propagandu,  charakteristiku a 

vývoj propagandy, druhy propagandy, hovoří o mystifikaci a mediální panice a jejich 

dopadech na společnost, uvádí příklady mediálních mystifikací a jejich dopady na 

společnost).Třetí kapitola  pojednává o vztahu účinků a vlivu médií na člověka 

(nastiňuje názorový vývoj předpokládaných mediálních účinků, jejich druhy a rizika, 

ukazuje média jako podnět i hrozbu, atd.). Poslední kapitola pak rozebírá 

postmoderní informační společnost, zvláště pak poukazuje na regulaci médií a 

mediální politiku, mediální výchovu a gramotnost a úlohu médií v dalším vzdělávání.

Lze konstatovat, že autorka přistoupila ke zpracování zvoleného tématu 

s pečlivostí  a svědomitostí sobě vlastní. Podařilo se jí problematiku médií velmi 

dobře uchopit a postihnout její základní výhody či rizika. Zároveň se autorce podařilo 

plně využít své teoretické znalosti a uplatnit i své vlastní názory, což považuji za 



vynikající. Autorka rovněž prokázala schopnost pracovat samostatně a využitím 

literárních pramenů. Jednoduše řečeno, práce se mi líbí. 

Vzhledem k tomu, že se autorce podařilo dosáhnout předem vytčeného cíle a 

že nemám, po stránce obsahové ani formální, zásadnějších připomínek k předložené 

práci, doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby.

V Praze dne 28.5.2011                                  PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. 
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