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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie B 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi C 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B 

1.5 Interpretace výsledků C 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A-B 

1.7 Logičnost výkladu C 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B-C 

 

Slovní komentář: 

Zařazení některých teoretických kapitol považuji za zbytečné. Navíc některé z těchto kapitol působí 

spíše jako koláž citátů, nejsou kompaktní, spojité (např. s. 16). 

Autorka se pouští i do interpretace některých velmi složitých textů (McLuhan), jejichž zařazení je 

sice chvályhodné, ale interpretace je nepřesná, příliš zjednodušená. Dezinterpretace se diplomantka 

dopouští i u některých jiných autorů (např. Holanová, s. 18). Je jistě milé, že mě autorka na s. 29 

cituje, ale doporučila bych spíše využít primárního zdroje, ze kterého jsem ve svém textu vycházela. 

Chybí některé zdroje, které jsou pro tematiku vlivu reklamy na děti zásadní (Srpová). 

 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu B 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 



2.3 Dodržení citační normy B 

2.4 Dodržení stylové normy C-D 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B-C 

 

Slovní komentář: 

Práce obsahuje interpunkční chyby (např. s. 4, 12), ale především stylizační nedostatky, které často 

brání i porozumění textu (např. s. 9, 10, 13, 29, 38, 84 atd.).  

V diplomové práci působí velmi rušivě zbytečná duplicita informací v textu a v příloze. Vyplývá 

z ní i jistá chaotičnost, nepřehlednost práce. Některé části kapitol by bylo vhodnější zařadit do 

přílohy, naopak některé informace z přílohy, které mají interpretační charakter, by se více hodily do 

vlastního textu. 

 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

Autorka navrhla poměrně zajímavé projekty a získala podnětné výsledky, ovšem dle mého mínění si 

stanovila příliš mnoho cílů, z čehož vyplývá jistá povrchnost interpretace výsledků šetření. 

U některých částí je patrné, že by bylo vhodné, aby autorka nejprve realizovala pilotní výzkum a 

pak podle něj upravila projekt přiměřeně věku a schopnostem respondentů (např. s. 50, 51 - zcela 

nerelevantní kategorie tykání/vykání, spisovná/obecná čeština apod.) 

Za velmi přínosnou považuji kapitolu MV v učebnicích (2.2). Přestože hodnocení učebnic je 

povrchní, přehled je jistě funkční. Také oceňuji spolupráci s rodiči a porovnávání odpovědí dětí a 

rodičů. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 s. 29 – Může autorka vysvětlit uvedenou „podprahovou“ reklamu? O jaký typ reklamy se 

jedná? 

4.2 s. 30 – „A bude potřeba začlenit mediální výchovu i do výuky na prvním stupni, ne pouze 

na středních školách, jak je tomu doposud.“  Mohla by autorka vysvětlit toto své tvrzení a 

zhodnotit současný stav MV na ZŠ? 

4.3 s. 38 – „Ovlivňuje mediální manipulace přístup žáků mladšího školního věku 

k reklamám?“ Prosím autorku, aby vysvětlila svoji hlavní výzkumnou otázku. Příliš 

nerozumím formulaci. 

4.4 s. 44, kap. 3.3.2 – Jak autorka vybírala použité reklamní spoty? Nahodile, nebo měla 

nějaký cíl? 

4.5 s. 51 – Jaký cíl mělo zařazení aktivity „Něčemu nerozumím“? 

4.6 „Vyučující“ v textu označuje paní učitelku nebo diplomantku? 

4.7 s. 60 – Děti pod vedením vyučující vyjmenovaly 3 funkce reklamy. Diplomantka mezi cíli 

projektu ovšem uvádí, že děti mají umět vyjmenovat 5 funkcí reklamy. Které další dvě má 

na mysli?  

4.8 s. 62 – Ze kterých výroků dětí autorka usuzuje, že „děti touží patřit k ostatním, vyrovnat se 

kolektivu“? 

4.9 Jak žáci vyplňovali dotazníky? Sami? S rodiči? S učitelkou? Mohlo to nějak zkreslit 



zjištěná fakta? 

4.10 s. 62 – „Jazyková stránka reklamy v tomto věku ještě nepatří mezi ty nejdůležitější aspekty 

reklamy.“ Může autorka vysvětlit a rozvést tento velmi zjednodušený závěr? 

4.11 s. 64 – Jaký byl cíl otázky č. 3?  

4.12 s. 65, ot. č. 5 – Proč na rozdíl od jiných otázek nebyla na výběr též varianta nevím, je mi to 

jedno? 

4.13 s. 73 – Ve které části projektu se děti dozvěděly o sociální reklamě? 

4.14 Může autorka vysvětlit matematický příklad na Listu 4? Proč není bod 4 (Reklama kolem 

nás) nikde zohledněn v interpretacích, ve výsledcích? 

4.15 s. 74 – „/.../ mediální manipulace zaměřená na děti má vliv na jejich reakce a přístup 

k reklamní propagaci.“ Viz ot. 4.3, prosím o vysvětlení nesrozumitelné formulace. 

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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