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Posudek k bakalářské práci 

 

Název práce:  Vliv rozvoje ICT na mediální gramotnost 

Autor práce:  Vojtěch Douša 

Vedoucí práce:  Mgr. Jakub Štogr 

 

 
Autor práce si stanovil ambiciózní cíl (cituji z abstraktu) „vystihnout, jaký vliv má rozvoj 

informačních a komunikačních technologií na mediální gramotnost.“ Zadání samo o sobě je 

složité zejména proto, že vyžaduje detailní analýzu jak rozvoje informačních a 

komunikačních technologií (dále jen „ICT“), tak definice pojmu mediální gramotnost, který 

není ustálen a jeho význam se podle kontextu (časového, geografického, autorského, 

institucionálního ad.) mění.  

 

Jako vhodná volba se pro účely bakalářské práce ukázala silná vazba: 1) na analýzu 

statistických dat, zejména pak dat vypovídajících o míře „adopce“ konkrétních ICT do 

běžného života, a 2) na legislativní nastavení prostředí, které odráží širší politický kontext (ve 

smyslu „policy“, strategie). Ve vztahu k mediální gramotnosti byly dále vhodně analyzovány 

bariéry rozvoje ICT, tedy (zejména) statisticky podložené odlišnosti či odchylky a v daném 

kontextu také téma digitální propasti.  

 

V neposlední řadě byla analyzována problematika (definice) mediální gramotnosti, která ale 

zůstává – díky nedostatečně pevně stanovenému vymezení pojmu a slabé vazbě pojmu na 

zkoumaná statistická data – nejslabší částí celé práce. Ve výsledku tak práce sice prokazuje 

změnu ICT, ale není schopna komplexně zachytit podstatu takové změny (např. pomocí 

hlubšího zkoumání dopadů ICT na jednotlivce), když zůstává na úrovni statistických 

(případně empirických) dat, jednotlivých kategorií (věkových, vzdělanostních ad.) a příkladů. 

To by ale bylo díky své komplexnosti a výzkumné náročnosti vhodné rozvíjet patrně až 

v rámci dalšího studia, resp. navazující kvalifikační práce. Zvolený postup byl tedy s ohledem 

na cíle a vymezení práce vypracován velmi dobře a vzhledem k datům odpovědně.  

 

Práce je po formální a stylistické stránce vypracována výborně, text je čtivý a práce se zdroji 

přes drobné nedostatky precizní. Výtkou by mohla být častá práce se staršími dokumenty 

(zdroji), které již nemusí reflektovat současné pojetí a stav poznání; a dále s omezeným 

okruhem názorových pohledů, když se například v práci ani neobjeví odkazy na kritické 

úvahy ve smyslu neexistence vlivu rozvoje ICT na mediální gramotnost nebo zamyšlení nad 

tím, zda mediální gramotnost (jako pojem) nevznikla právě díky rozvoji ICT. 

 

Navrhuji hodnotit tuto práci známkou 1 (výborně). 
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Aspekt kvalifikační 

práce 

Vysvětlení Bodové 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Zpracování statistických dat po obsahové stránce 

odpovídá vymezení cílů a tématu práce, je přehledné 

a metodicky správné. Terminologie a využívané 

pojmy (zejména v oblasti mediální gramotnosti) jsou 

vhodně vybrány, dostatečně přehledně vysvětleny a 

konzistentně používány, včetně vazby na legislativu 

ČR a kontext EU i globální. Práce neobsahuje vlastní 

výzkumné šetření. 

38 bodů 

přínos Autor v rámci plnění cílů práce vhodně staví na 

statistikách a dalších zdrojích vč. zahraničních, 

analyzuje je a identifikuje konkrétní příklady. 

Syntetická část je pak sice vzhledem k šířce 

zkoumaných témat (fenoménů ICT a mediální 

gramotnosti) nepříliš robustní, ale je názorná, což 

odpovídá úrovni bakalářské práce. 

18 bodů 

citování, korektnost 

citování, využití 

informačních zdrojů 

Práce se zdroji je účelná a efektivní, citace jsou až na 

drobné výjimky provedeny korektně a přesně; 

zahraniční zdroje jsou přítomny v dostatečném 

množství, nicméně bylo by vhodné, aby byly použity 

i zdroje novější a názorově různorodější. 

16  bodů 

slohové zpracování Práce má odpovídající rozsah, je přehledná a pouze 

s drobnými nedostatky používá odborný styl plně 

v souladu se zadáním a cíli práce. 

14 bodů 

gramatika textu Gramatická úroveň práce je odpovídající. 5 bodů 

CELKEM Výborně (1): 91 bodů 

  
 

 

V Praze dne 31. 5. 2014  

 

       

 

v.r. Mgr. Jakub Štogr 


