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Ústředním bodem předložené práce je koncept mediální gramotnosti. V úvodní části práce je tento 

koncept definován a to na pozadí obecnějších diskuzí o účinku médií a mediálním publiku. Následně 

jsou diskutovány specifika studia účinku médií u dětí, a s tím související snaha o rozvíjení mediální 

gramotnosti. Autorka proti sobě staví užší vymezení mediální výchovy v podobě pedagogického 

působení na školách s širším sociologickým vymezením, které zahrnuje i podstatný vliv rodinné 

prostředí. Na základě diskuze relevantních empirických zjištění pak formuluje výzkumnou otázku 

zabývající se vztahem mezi mediální gramotností a mediálně-výchovnými strategiemi. Pomocí 

vlastního úzce zaměřeného empirického výzkumu pak nachází relevantní odpovědi. 

Práce je psána přehledně a srozumitelně, svou strukturou odpovídá žánru empirického 

kvantitativního výzkumu. Autorka jasně vymezuje úzký empirický problém a je si vědoma limitů 

zjištění, které nutně omezují její řešení. Při zpracování východisek využívá bohatou škálu českých, ale 

i zahraničních publikací. Empirická část je založena na realistickém projektu výzkumu a používá 

vhodných statistických metod (vzhledem k povaze řešeného problému a velikosti vzorku).  

V celém průběhu řešení bakalářské práce studentka konzultovala vznikající problémy, metodologii 

práce i teoretické zakotvení. I když by to mělo být samozřejmostí, musím s potěšením konstatovat, že 

veškeré připomínky a návrhy, které jsem v průběhu konzultací vznesl, byly správně pochopeny a 

promptně zapracovány do výzkumu a výsledného textu.   

Přesto mám ke konečné podobě práce několik výtek. Především v závěrečné části jako by práce 

ztrácela dech, či spíše bylo třeba ještě určité doby pro jasnější ucelení obrazu o výsledcích výzkumu. 

Přes teoretickou podloženost „společného sledování“ jako prostředku mediální výchovy tak například 

tento jev zařazuje do doplňkové analýzy a nedává ho do kontextu rozlišovaných mediálně-

výchovných strategií. Stejně tak by mohl být obraz prohlouben tím, že by tyto strategie byly dány do 

kontextu intenzity užívání jednotlivých médií dítětem.  

Při diskuzi výsledků výzkumu by bylo vhodné znovu si uvědomit, jaké podstatné zúžení šíře 

používaných konceptů (především konceptu „rodinného prostředí“) bylo v průběhu operacionalizace 

učiněno. Toto zúžení by se mělo do samotné diskuze hlouběji promítnout. 

 

Přes uvedené výtky hodnotím výsledný text velmi pozitivně. Práci rozhodně doporučuji 

k obhajobě. Navrhuji ji hodnotit mezi výborně a velmi dobře, v závislosti na průběhu obhajoby. 

 

 

V Praze dne 10. 10. 2011 Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček 


