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Studentka Marie Majerová p�edložila velmi dobrou, fundovanou práci na  zajímavé téma, 
které na KAJL, pokud je mi známo, ješt� nebylo zpracováno: v zásad� jde o analýzu a 
porovnání dvou obdobných d�tských televizních po�ad� uvád�ných v �eské a britské televizi. 
Okrajov� se zabývá též mediální výchovou na školách a v rodinách. 
 
V teoretické �ásti se opírá o poznatky z psychologie a psycholingvistiky mladšího d�tského 
v�ku a teorie kultury a charakterizuje d�tské diváky r�zných v�kových skupin a typy po�ad� 
jim ur�ené. Po�ad �eské televize Kouzelná školka a po�ad BBC Sesame Street  jsou následn� 
porovnány z n�kolika hledisek: vhodnosti obsahu pro daný v�k, vhodnosti užitých jazykových 
prost�edk�, kulturního obsahu, vzd�lávacího cíle, jakož i dostupnosti mimotelevizních, 
dopl�kových materiál� k t�mto po�ad�m. Oba po�ady spl�ují kritéria, i když v n�kolika málo 
aspektech se liší (v britském Sesame Street je nap�. zastoupeno multikulturní hledisko). Dále 
autorka �erpá z vlastní zkušenosti a uvádí možnosti vyžití po�ad� v mate�ských školách. Mezi 
zhruba dvaceti rodi�i d�tí z mate�ských škol (celkový po�et respondent� není p�ímo uveden)   
provedla jednoduchý pr�zkum týkající se sledování d�tských  televizních po�ad�, jehož 
nep�ekvapivé výsledky p�ehlednou grafickou formou uvádí a krátce interpretuje. Záv�r práce 
pak má �ist� shrnující charakter. 
 
K obsahu práce nemám závažn�jší p�ipomínky. Snad jen v dotazníku pro rodi�e mohly být 
otázky formulovány mén� návodn�: každý vzd�lan�jší rodi� pravd�podobn� automaticky 
zaškrtl odpov��, která se ´o�ekává´. Eventueln� mohl dotazník obsahovat více otev�ených 
otázek typu ´Co v d�tských televizních po�adech podle vás chybí?´, ´K �emu se stavíte 
kriticky?´ apod. Bez zajímavosti by nebyla ani odpov�� rodi�� na názor na prosp�šnost a 
efektivitu výuky angli�tiny v p�edškolním v�ku. 
 
Práce je napsána dobrou, p�irozenou angli�tinou a je vhodn� �len�na do kapitol a odstavc�. 
Shrnutí obsahu kapitol v jejich záv�ru �iní obsah p�ehledn�jším. Obsah práce by bylo 
vhodn�jší uvést na samém za�átku. 
 
M. Majerová dob�e zvládá genderov� neutrální referen�ní zájmena v souvislosti s d�tskými 
diváky. Ne�etná a nep�íliš závažná pochybení se vyskytují v interpunkci (nap�. str. 6, 7, 8, 11, 
20, 29, 31), v n�kolika málo p�ípadech v (ne)použití �len� a v n�kterých nesprávn� zvolených 
�i nep�esn� užitých lexikálních jednotkách (namísto poems na str. 17 by se lépe hodilo slovo 
rhymes;  nejasná je v�ta  …the audience meet some situation through na str. 14; namísto 
opakovaného výrazu TV shots bych �ekala alespo� v n�kterých p�ípadech snad TV clips nebo 
scenes; slovo redaction na str. 15 není významovým ekvivalentem �eského výrazu redakce;  



namísto advertisement na str. 11 by m�lo stát advertising, apod.) Ve stavb� v�t se až na malé 
výjimky (str. 24 a 25 chyb�jící podm�ty) a ve spellingu se chyby nevyskytují. Autorka též 
po�ídila pom�rn� p�esné p�eklady citací z �eských pramen�.  
 
Tato  práce spl�uje požadavky kladené na bakalá�ské práce na  KAJL PedFUK, proto ji 
p�ijímám k obhajob�. Vzhledem k zajímavému a hodnotnému obsahu navrhuji známku 1-2. 
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