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Doktorandka předložila k posouzení disertační práci o rozsahu 202 stran, z toho s. 187 – 202 

obsahuje rozsáhlý seznam literatury. Po s. 203 následuje rozsáhlý soubor příloh, které 

bohužel nejsou přehledně číslovány. První kapitola je věnována obecným problémům 

mediálních edukačních obsahů. Od s. 57 jsou popisovány a analyzovány domácí výzkumy 

obsahu a publika vzdělávacích pořadů českých veřejnoprávních médií; od s. 157 se čtenář 

může seznámit s řadou zahraničních výzkumů. Od s. 173 se nachází souhrn a porovnání 

vybraných výzkumů a na s. 182 – 185 čtenář najde závěrečná shrnutí celé práce. 

Předložená disertace představuje interdisciplinární studii nacházející se na pomezí 

problematiky mediálních studií, pedagogických a sociologických výzkumů. Autorka v úvodu 

upozorňuje na skutečnost, že původní výzkumy medií vycházely z behaviorální metodologie, 

která bylo převzata ze sociologie a sociální psychologie (přesnější by asi bylo říci, že ze 

sociální psychologie). Dále zmiňuje tzv. alternativní paradigma, které označuje za kritické 

(od 30tých let) – viz s. 18. Sama pak razí tzv. smíšenou strategii výzkumu, kterou nazývá 

paradigmatickou (s. 19).  Autorka se následně zabývala problematikou vývoje české 

vzdělávací soustavy a mediálními edukačními obsahy. Od s. 32 se tématem stává 

problematika mediální výchovy a mediální didaktiky, kde poukazuje na možnosti začlenění 

řady elektronických prostředků do výuky. V kap. 1.7 se pustila do analýzy používané 

terminologie a zde vstoupila na dosti prekérní půdu, protože právě v této oblasti existují 

značné neshody, nejasnosti a nekonečné diskuse o tom, jak členit média do skupin a jak 

přistoupit k definici vzdělávacích pořadů, která hrozí tím, že pokud bude příliš obecná, tak se 

stane bezbřehá – tj. bude nakonec zahrnovat téměř všechny pořady vysílané rozhlasem či 

televizí.  Autorka se s touto problematikou vypořádala tak, že vytvořila pracovní definice a 

rozdělila pořady na a) vzdělávací v plném slova smyslu, b) quasivzdělávací (přinášejí 

informace, ale nebyly původně koncipovány jako vzdělávací) a c) informační, které nesou 

poučení. Považuji tuto klasifikaci za dostatečnou a umožňující vhodné odlišení různých typů 

programů tak, aby je bylo možné například zkoumat zvlášť podle odlišných kritérií. Veškerá 

další dělení, která autorka uvádí, mohou na tuto základní klasifikaci dobře navázat, čímž lze 



vytvořit dle potřeby poměrně široká klasifikační schémata pro potřeby výzkumu i televizní 

nebo rozhlasové praxe. V subkapitole 1.9 (s. 53n) autorka probírá i legislativní kontexty, tedy 

právní předpisy, které se týkají především hlavních úkolů veřejné služby, mezi něž patří i 

šíření vzdělávacích pořadů.  

V kapitole popisující výzkumy autorka uvádí jak tradici výzkumů v českých mediích (kde 

fungují vlastní výzkumná oddělení), poukazuje na akademické výzkumy (včetně řady 

vědeckých, diplomních či doktorských prací). V kapitole jsou uváděny a komentovány 

jednotlivé výzkumy, které mapovaly aspekty vzdělávání prostřednictvím médií. Autorka 

uvádí vždy cíle a metodologii výzkumu, popisuje vzorky a výsledky, k nimž realizované 

výzkumy vedly; sama se na řadě z nich podílela. Některé výsledky jsou velmi zajímavé; 

například výzkum názorů na vzdělávací pořady (s. 92n) nejen ukazuje, že se liší hodnocení 

vyučujících a studentů, ale i to, že zvítězil pořad Objektiv, který původně nebyl deklarován 

Českou televizí jako vzdělávací. Pozoruhodné jsou i mnohé další rozdíly v hodnocení 

vyučujících a studentů. Zajímavá jsou i tzv. expertní šetření. Autorka se vyjadřuje i 

k metodologii v ýzkumů, které byly realizovány v rámci disertačního projektu v letech 2008-

2011 (s. 134-135). 

V kapitole o zahraničních výzkumech jsou zpracovány výzkumy dostupné v odborné 

literatuře, ať jde o bádání některých autorů či tematické výzkumy odvysílaných seriálů apod. 

Zvláštní pozornost byla věnována analýzám vzdělávacích programů (A Teacher in the Living 

Room; s. 154an.), který obsahoval celou řadu analýz mediálních produktů (s. 166); dále jsou 

uvedeny analýzy vlivu vzdělávacích pořadů na děti (s. 170an.) a další.  

V kapitole uvedené titulem „závěrečné shrnutí“ autorka vysvětluje jasným a přehledným 

způsobem postup zvolený pro koncipování textu disertační práce, která se zabývala řadou 

domácích i zahraničních výzkumů; hodnotí i výzkumné otázky, které se snažila v textu 

zodpovědět.  Na s. 184 a 185 čtenář najde taxaci otevřených otázek, které lze v oblasti 

vzdělávání prostřednictvím médií sledovat.  

Připomínky k textu: K textu nemám závažnější připomínky. Možná by bylo vhodné sjednotit 

použitou terminologii v pedagogických pasážích; autorka místy i v nadpisech kapitol píše o 

vzdělávacích pořadech, jinde mluví o edukaci; ale to není příliš podstatná námitka. Spíše lze 

vznést poznámku k závěrům celé práce, které mohly přesněji obsáhlejších způsobem shrnout 

výsledky všech kapitol práce.  Přílohy měly být na číslovaných stránkách; několikateré 

číslování příloh je matoucí. 



Za klady práce lze považovat snahu autorku projasnit oblast, která je dlouhodobě předmětem 

diskusí, sporů a nejasností. Zvláště oceňuji způsob, jakým se pokusila vypořádat 

s terminologických chaosem v dané oblasti a uspořádat poznatky z jednotlivých výzkumů do 

smysluplného interpretačního rámce. Oceňuji přesnost formulací a vyspělý a bezchybný, 

velice dobrou češtinou psaný text. Vyzvednou je možné i rozsah citovaných výzkumů a 

schopnost pohybovat se v interdisciplinárním prostředí. Podtrhnout lze i mimořádný rozsah 

zpracovaných pramenů a literatury. Práce umožňuje čtenáři poměrně dobrý vzhled do dané 

problematiky včetně orientace v široké škále problémů, na které narazí při zkoumání 

výchovných a vzdělávacích účinků vzdělávacích elektronických médií.  

Vzhledem k tomu, že autorka prokázala schopnost samostatně interpretovat novým způsobem 

zkoumanou problematiku, doporučuji její práci k obhajobě titulu Ph.D. 
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