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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 A

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A-B

1.5 Interpretace výsledků A-B

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A

1.7 Logičnost výkladu B

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B

Slovní komentář:

Studentka  zpracovala  originálním způsobem aktuální  téma.  V teoretické  části  vychází  ze  studia 
odborné literatury věnované reklamě, bylo by možno doplnit i studie věnované manipulaci dětmi. 
Empirická část je rozdělena na dvě podkapitoly. První popisuje projekt, který autorka realizovala na 
dvou školách. Oceňuji schopnost kritické reflexe a komparativní přístup. Přestože se jednalo pouze 
o dvě třídy, pozorování a rozbor komunikace se žáky v rámci projektu přinesly zajímavé výsledky 
(např.  odlišnosti  mezi  pražskými a  venkovskými dětmi).  Druhou částí  bylo dotazníkové šetření 
prováděné mezi dětmi a jejich rodiči. Odpovědi autorka analyzovala především z hlediska rozdílů 
mezi náhledem dětí a rodičů, ale podařilo se jí vztáhnout tyto výsledky i k faktům, které zjistila 
pozorováním v rámci projektu. Výsledky byly rovněž kvantifikovány. Přínosem bylo zjištění, že 
děti se umí manipulaci bránit více, než rodiče předpokládají. V práci je rovněž obsažena analýza 
učebnic  a  kurikulárních  dokumentů  týkající  se  mediální  výchovy.  V závěru  autorka  navrhuje 
strategie obrany proti manipulaci v reklamě, prezentuje vlastní aktivity. 



2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE

Kritérium Hodnocení (A-D)

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A

2.3 Dodržení citační normy A

2.4 Dodržení stylové normy B-C

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A-B

Slovní komentář:

Práce je přehledně členěna, nevyskytují se zde větší pravopisné chyby. Stylistická stránka je slabší, 
objevují se příliš složité syntaktické konstrukce, ale i odchylky od norem odborného stylu, patrně 
vlivem publicistických textů či popularizační literatury. 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE

Práce je pečlivě zpracována, zabývá se aktuálním tématem, autorka vychází z vlastního výzkumu. 
Interpretace získaných dat je založena na kritické reflexi. Autorka uplatnila různé metody a přináší 
zajímavá  zjištění.  Oceňuji  vztažení  získaných  informací  k RVP  a  obsahu  učebnic.  Závěrečné 
zhodnocení  je poněkud povrchní,  chybí  syntetizující  shrnutí.  Praktická aplikace je rovněž spíše 
souborem návrhů než ucelenou koncepcí k výuce tématu reklamy na 1. stupni základní školy.

Práci doporučuji i k obhajobě.

Slovní komentář:

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU

4.1 Které zásadní rozdíly mezi odpověďmi žáků a rodičů jste zaznamenala? Jak je 
interpretujete? 

4.2 Která hlavní zjištění přinesl projekt, co se týče rozdílů mezi dětmi venkovskými a 
městskými? Čím si tyto rozdíly vysvětlujete a jaký by mohl být důsledek tohoto faktu? 

4.3 Jak lze využít Vaše zjištění ve školní praxi? 

4.4 Je téma reklamy dostatečně zpracováno alespoň v některých učebnicích? 

4.5 Který apel působí na děti nejvíce? 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE
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