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Tématem bakalářské práce je výchovný přístup rodičů k dětskému užívání internetu a sledování 
televize a jeho vztah k „mediální gramotnosti“ dětí. Výchozí pojmy jsou odvozeny z odborné 
literatury, odkud je převzata i základní škálová metoda. Následně autorka provedla vlastní 
dotazníkové šetření a jeho výsledky samostatně analyzovala. 
              
Z akademického hlediska je práce přijatelná, autorka píše vcelku bez chyb a překlepů. Odkazuje na 
patřičných místech. Pouze v kapitole 4 dochází ke změně stylu z akademického na byrokratický, asi 
v závislosti na tématu a podkladech. 
 
Za nejvýznamnější považuji na práci to, že se jedná o skutečný výzkum, nikoli jen o jeho simulaci. 
To platí jak pro teoretickou založenost hypotéz a použitých škál, tak pro samotný rozsah a 
zpracování výzkumu. Za zvlášť zajímavou považuji ideu předčasného uzavření zkušenosti a jejího 
nedostatečného zpracování (s. 11).  
  
K práci mám ale následující připomínky: 
● Autorka by se mohla samostatně zamyslet nad předváděnými teoretickými přístupy a výtahy 

z učebnic. Např. vyprávění o 3 fázích přístupu k působení medií (s. 3 až 5) by nemuselo mít 
podobu teze-antiteze-synteze. Uvedená třetí fáze a její myšlenky by se daly najít i 
v předchozích fázích jako jejich samozřejmý předpoklad a jejich vlastní význam by pak lépe 
vynikl. 

● Místy autorka sklouzává k prázdným frázím, např. odkazem na „schopnost vidět věci v širší 
perspektivě, v celospolečenském kontextu“ (s. 9), nebo tvrzením, že „v raném dětství má 
rodina téměř výhradní vliv“ (s. 18). Bylo by třeba lépe vyjasnit, co tím má být míněno. 

● Nezdá se mi dostatečně využitý přístup McLuhana, byť je jakoby z povinnosti zmíněný. 
Výsledné pojetí (s. 10) jej téměř úplně pomíjí. 

● Závěr čtvrté kapitoly (s. 17) je pro práci zcela irelevantní. 
● Asi chybí kap. 7? 
● Závažnější námitka se ale týká přebírání a úprav škál: chybí mi důkladné a podrobné 

vysvětlení. To by pak bylo velmi potřebné při interpretaci výsledků. 
● Rozlišení kvalitativní a kvantitativní perspektivy považuji za nedostatečné (snad ani není 

potřebné). Považovat kvalitativní výzkum (s. 31) za vhodný pro „neprobádané oblasti“ bylo 
sice kdysi zvykem, ale je to jednostranné. Navíc autorka sama (s. 32) svůj výzkum uvádí 
spíše jako podnět pro další výzkumy, než jako reprezentativní ověřování hypotéz. 

● Nepřesvědčuje mne, že výpovědi dětí a v nich obsažená interpretace rodičovské výchovy jsou 
pro záměry výzkumu důležitější, než skutečné postoje a motivace rodičů. (s. 31) To, spolu 
s málo zdůvodněnými úpravami škál, podle mne přispělo k rozpačitým výsledkům analýzy. 

● Nechápu, bez dalšího vysvětlení, jak může být frekvence ve škálách (často – nikdy) brána 
jako indikátor důrazu příslušné výchovy. Něco přece stačí říci jednou velmi důrazně, a stačí 
to. Např.: „Jak často vám rodiče říkají a názorně předvádějí, že oheň pálí?“ odpovězte na 
škále Nikdy, zřídka, občas… 

● Souvislost „strategií“ omezování a instrukcí je, podle mého mínění, opravdu poukazem 
k vadám metody (s ohledem na teorii, která k nim vedla). Nejde přitom ani tak moc o 



reliabilitu (jíž se autorka v této souvislosti zabývá (s. 39)), jako o jejich validitu. Možná děti 
odpovídaly spíše na to, jak často je jejich rodiče obtěžují, napomínají a jinak omezují a na to, 
jak dobré a liberální mají rodiče, než na to, co autorka zamýšlela. 

  
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení velmi dobře. 
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