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Práce má klasické teoreticko-empirické členění. V první části autor seznamuje s problematikou 

hodnot a vybraných přístupů k nim, propojuje je s dalšími psychologickými konstrukty, pojmy. Dále 

se věnuje tématu médií a filmu v kontextu psychologie, do třetice zařazuje téma pohádek vč. 

přístupů k jejich zkoumání. Teoretická část postihuje podstatné a poměrně široké spektrum 

důležitých aspektů zvolené problematiky. Každá z uvedených oblastí je sama o sobě velmi bohatá. 

Své místo by v ní však mohl mít i přehled vnímání role médií z hlediska psychologie médií (např. 

z knihy G. Davise, která je i citována). Zajímavé a relevantní novější tradice ve vztahu médií a 

publika reagovaly na kritiku výzkumů účinku médií a na Bandurovy studie, jež jsou v textu 

diplomové práce uvedeny. S ohledem na to by také mohl být zřetelněji oddělen obsah médií (na něj 

se zaměřuje autorův výzkum) od jejich efektu, tedy na jedné straně to, co je v pořadech 

zobrazováno a na druhé to, jak to diváci akceptují. 

 V rámci vlastního empirického šetření autor vychází z konceptu škály cílových (terminálních) 

hodnot M. Rokeache. Jeho cílem je analyzovat vybrané české a československé filmové pohádky 

z hlediska hodnot jako psychologického fenoménu. Zajímají jej také trendy z hlediska času a 

jednotlivých pohádkových postav. Specifikuje výzkumné problémy a své předpoklady ohledně 

výskytu hodnot ve filmových pohádkách. Charakterizuje výzkumný soubor a výběr konkrétních 

pohádek. Dále pak zvolený postup analýzy pohádek. Na základě sledování pohádek získává autor 

jak kvalitativní tak kvantitativní data. Charakterizuje i svůj postup v kódování – sledované kategorie. 

Uvádí zjištěné hodnoty a komentuje je. Následuje kvalitativní analýza celých pohádek, kde jsou 

postavy hlouběji charakterizovány z hlediska hodnot. Zajímavým výstupem empirické části jsou m.j. 

charakteristiky postav a jejich reakcí na projevené hodnoty a pak také souvislé hodnocení, jež je 

součástí kvalitativní analýzy. Je dynamičtější a postihuje lépe i děje, vývoj postav, který sám o sobě 

může být důležitým sdělením z hlediska hodnot. Empirické šetření je zajímavou sondou do českých 

a československých filmových pohádek, z hlediska jeho provedení mám však pocit, že samotné 

sledované kategorie by mohly být předmětem diskuse, zejména pak odlišení, zda postava svým 

chováním vyjadřuje postoj nebo hodnotu vnímám jako komplikované. Až ve druhé části autor více 

reflektuje implicitní hodnoty, mám pocit, že o tom, nakolik se mu podařilo je podchytit, jak např. 

zohlednil v jejich zachycení celkové vyznění pohádky, mohlo zaznít více v diskusi.  Autor v diskusi 

adekvátně uvádí, že větší počet hodnotitelů by pomohl zhodnotit reliabilitu realizovaného postupu, 

s čímž souhlasím.  



 Práce je formálně dobře upravena a vychází z množství odborné tuzemské i zahraniční 

literatury.  

 

Na závěr otázka :  

Kterou z pohádek, jež jsou součástí výzkumu, by z hlediska prezentace hodnot autor dětem 

doporučil? 

 

Mgr. Mojmír Sedláček předložil práci, která splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

Doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie UK FF v Praze a navrhuji 

hodnocení: velmi dobře. 

 

 

Praha 15. 1. 2015.                                                                            PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 

 

 

 


