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Průběh obhajoby: 

 

Studentka za pomoci powerpointové prezentace představila svoji práci, seznámila komisi s cílem práce, 

dílčími tématy, klíčovými výzkumnými problémy a metodou jejich zjišťování. Popsala projekt a jeho 

výsledky. Děti jsou ovlivněny reklamou, míra obrany je individuální. Projekt, který realizovala, 

diplomantce ukázal posuny v mediální gramotnosti dětí.  

 

Vedoucí práce 

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.  



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. 

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. 

 

Připomínky vedoucího práce 

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

interpretujete?  

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?  

Jak lze využít Vaše zjištění ve školní praxi?  

Je téma reklamy dostatečně zpracováno alespoň v některých učebnicích?  

Který apel působí na děti nejvíce?  

 

 

Reakce autorky 

Autorka prohlásila, že rodiče se zdají být spíše skeptičtí, snaží se děti před reklamou chránit, zatímco děti 

prokazovaly jistou odolnost vůči reklamám. Zdá se jí, že děti z venkova se dají snáze ovlivnit, zatímco 

děti v Praze toho znají více, jsou informovanější, rezistentnější, což je nejspíš mimo jiné dáno i 

množstvím reklam, se kterými se setkávají. Využití ve školní praxi prezentovala jen částečně, co se týče 

zastoupení reklamy v učebnicích, autorka zná pouze učebnici Evy Hošnové a kol.,. která dobře 

zpracovává téma reklamy. Co se týče nejvýrazněji působícího apelu, diplomantka se domnívá, že je to 

apel na většinový názor a zvědavost.  

 

Oponent práce 

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). 

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 

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. 

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

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

jedná? 

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? 

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

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

nerozumím formulaci. 

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

nějaký cíl? 

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

„Vyučující“ v textu označuje paní učitelku nebo diplomantku? 

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?  

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

kolektivu“? 

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

zjištěná fakta? 

 

Reakce autorky 

Studentka již při obhajobě vysvětlila, že reklamy v budově školy nakonec nevyužila, protože se tam 

žádné nevyskytovaly. Dále prezentovala podprahovou reklamu, nicméně nebylo zřejmé, na koho je 

reklama zaměřena, šlo o propagandistický slogan v animovaném seriálu Potkali se u Kolína. Pohovořila o 

problematice mediální výchovy na prvním stupni. Následně přeformulovala výzkumnou otázku tak, aby 

byla srozumitelnější, a rovněž na ni odpověděla vycházejíc ze svých zjištění. Výběr reklam zdůvodnila 

pouze částečně. Zjistila, že odolnost dítěte vůči reklamě může vycházet také z neporozumění reklamě – 

nerozumí-li nebo nebaví-li ho, přestává se o ni zajímat. Uvedla další funkce reklamy, které nezmiňuje 

v práci.  

 



 

Diskuse 

Předseda komise upozornil na metodologickou problematiku – procentuální vyjádření se využívají 

především u kvantitativních výzkumů, nikoliv u sond s malým množstvím respondentů. Dále položil 

otázku, k čemu slouží aktivita, v níž děti doplňují názvy produktů do sloganů. Autorka odpověděla, že jí 

jde především o diagnostiku, s jakými reklamami může a nemůže na hodině pracovat. Následně proběhla 

debata o tom, které reklamy mají moc ovlivňovat dítě a co dítě v reklamě registruje. S tím souvisela i 

otázka doc. Hájkové, proč nejsou ve výzkumu zahrnuty především reklamy zaměřené na děti. Studentka 

odpověděla pouze částečně.  

 

Výsledek obhajoby: velmi dobře 
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