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Celkové hodnocení 

1) Diplomová práce má 97 stran včetně odkazů na použité prameny, kterých je uvedeno 26), v tom i odkazy na 
2 výzkumné zprávy a 3 diplomové práce. 

2) Autorka zvolila významný problém z oblasti vlivu médií na rozhodování lidí pro poskytování pomoci 
potřebným. Jde o problém z oblasti vlivu propagandy, který je na hranici sociologie, psychologie i aplikované 
teologie. Téma náležitě zdůvodnila formulováním předpoklad, že média dokáží člověka ovlivnit i 
v pozitivním smyslu k jednání, které vede k „obecnému dobru“. 

3) V teoretické části autorka charakterizuje stručně, ale věcně úlohu různých typů médií včetně internetu 
v ovlivňování myšlení a rozhodování lidí. Charakterizuje média jako prostředek masové komunikace a své 
informace zakomponovává do širších souvislostí vlivu doby na stav myšlení a rozhodování lidí. Tím uvádí 
obraz dosavadních názorů (spíše než vědecky ověřených poznatků) na funkci médií v současné společnosti. 
Zároveň tím naznačuje, že problém, který si vytýčila, v dané podobě a záměru nebyl řešen. 
Cenný a výstižný je popis zaměření činnosti charity v souladu se zaměřením diplomové práce. Výstižně je 
zde popsán smysl dárcovství v rámci činnosti Charity, a to i ve spolupráci s médii. 

4) Výše uvedená hypotéza je jasně formulována a vyjadřuje cíl diplomové práce. 
5) Diplomantka vytvořila po konzultacích s odborníky, na které odkazuje, dotazník k internetovému výzkumu 

„Jakou úlohu hrají média při rozhodování jednotlivce v charitativní pomoci potřebným.  
6) Považuji zvolenou metodu sběru dat za přijatelnou pro daný cíl diplomové práce a její neobvyklou realizaci 

prostřednictvím internetu – stránky ‚vyplňto.cz‘ za vyhovující danému cíli. 
7) Vede k tomuto přesvědčení i ta skutečnost, že 17 otázek dotazníku vyplnilo 188 respondentů. Jistě je možno 

zamýšlet se nad jejich složením z hlediska náhodnosti. A o tom by měla diplomantka odpovědět v debatě při obhajobě. 
8) Analýza dat je adekvátní zaměření práce, jednotlivé odpovědi respondentů je prezentovány adekvátními 

diagramy podle pravidel metodologie, včetně informativních tabulek. 
9) Výsledky jsou přehleně a informativně prezentovány a mohou být základem pro strategii a taktiku žádostí 

Charity k poskytování pomoci veřejnosti potřebným. 
10) Postrádám samostatnou kapitolku o diskusi, ale ta je zahrnuta v popisu výsledků a v jejich zobecnění 

nazvaném Souhrnné informace získané dotazníkovým šetřením 
11) Diskuse j obsažena i v kapitole Závěr, která také podává stručné sdělení o tom, co diplomová práce přinesla 

a potvrdila. Je škoda, že více nerozvedla na co by se měly podobné další studie zaměřit. 
12) Do textu se vloudilo i několik překlepů a gramatických chyb, ale jako celek práce je kultivovaná i jazykově. 
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