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Diplomandka předkládá k posouzení 120 stran textu včetně příloh a seznamu odborné 

literatury na velmi závažné a aktuální téma. Rovné vnímání minoritních skupin lze vidět jako 

znak celkové úrovně kvality společnosti. Pečovat tedy o odpovídající rozvoj dětí v této oblasti 

již od raného věku je dle mého soudu základním předpokladem rozvoje společnosti jako 

celku. Předložená diplomová práce by k tomuto procesu mohla přispět. Je třeba předeslat, že 

prací s tímto zaměřením je v ČR dosud jen nepatrné množství a jistě mnohem menšího 

rozsahu než je tato DP. Posuzovanou diplomovou práci lze tedy z tohoto hlediska vnímat jako 

práci na našem území novátorskou.

Diplomová práce je členěna klasickým způsobem na část teoretickou a empirickou, přičemž 

lze říci, že obě jsou rozsahem i kvalitou zpracování zcela vyvážené. Teoretická část 

diplomové práce je tvořena z pěti na sebe navazujících celků. Diplomandka nejprve vymezuje 

pojem socializace s důrazem na tento proces v předškolním věku. Dále se věnuje obsáhle 

významu masové komunikace a jejím prostředkům jako klíčovému socializačnímu činiteli. Za 

přínosné zde považuji především kapitoly 3.4. „Vliv masové komunikace na děti předškolního 

věku“ a 3.5. „Intervenující faktory vlivu prostředků masové komunikace“, kde se autorka 

zamýšlí nad konkrétními faktory, které modifikují vliv a dopad působení medií na dítě. Čtvrtá 

část teoretické části DP se zaměřuje na postoje, jako produkty socializace. Zde bych ráda opět 

vyzdvihla celospolečenskou potřebu prevence a intervence v oblastech, jež autorka 

zpracovává v kapitolách 4.2. „Předsudky a stereotypy“ (i u dětí předškolních) a  4.3. „ Postoje 

k minoritním skupinám“. Domnívám se, že kapitole 4.2. by diplomandka vzhledem k jejímu 

významu i vzhledem k následnému výzkumnému projektu měla věnovat více prostoru a 

pozornosti, i když je mi jasné, že není příliš odborných pramenů, které by tuto problematiku 

zpracovávaly. 



Poslední část teoretické části DP je věnována problematice sociálního učení jako základnímu 

mechanismu procesu socializace. Kromě identifikace a nápodoby je zmíněn význam modelu a 

zdůraznila bych opět význam subkapitoly 5.4.1. „ Média jako zdroj modelu“. V části 

teoretické autorka prokázala schopnost pracovat s obsáhlou odbornou základnou, řádně ji 

citovat a formulovat kvalitní, logicky návazný text. 

V části empirické si autorka formuluje základní východiska v návaznosti na kapitoly uvedené 

v první části DP. Dále jasně stanovuje základní výzkumné otázky, pro jejichž zodpovězení

analyzuje dva vybrané televizní programy určené především předškolní populaci a dva 

časopisy (český a zahraniční). Autorka následně odůvodněně zvolila 4 odlišné „minoritní“ 

skupiny (etnickou, náboženskou a sociální menšinu a postavy se zjevným handicapem), na 

které svou analýzu zaměřila. Zaznamenala jejich výskyt, ale také analyzovala jejich výskyt co 

do významu a také to, zda jsou čtenáři či divákovi prezentovány v pozitivním, negativním či 

neutrálním kontextu. Domnívám se, že by i v této části zpracování výsledků mohlo být místo 

pro jejich grafické, nikoliv pouze verbální vyjádření.

Diplomandku prosím, aby v rámci obhajoby věnovala pozornost srovnání vlivu médií na 

formování předsudků a stereotypů u dětí předškolního a mladšího školního věku. Je snaha 

ovlivňovat formování předsudků už v předškolním věku odůvodněná? 

Předložená práce je zakončena možná až příliš střízlivou diskusí a závěrem. Zde postrádám

poněkud širší zamyšlení nad celou problematikou vlivu médií na dětské publikum. Navzdory 

obtížné uchopitelnosti tématu je práce velmi soudržná a její jednotlivé kapitoly vzájemně 

logicky dobře navazují. 

Celkově lze shrnout, že předložená práce je zaměřena na vysoce aktuální téma, je velmi 

vyvážená co do zpracování části teoretické i empirické. Vychází z velmi bohaté základny 

odborné české i zahraniční literatury, jež je řádně citována. Realizovaný výzkumný projekt je 

časově velmi náročný a kromě času vyžaduje velkou pečlivost při zpracovávání získaných

dat. Diplomová práce jistě splňuje stanovená kritéria, a proto ji doporučuji k obhajobě 

s kladným hodnocením stupněm výborně. 

Praha 4.5.2012                                                                                             Lenka Šulová 




