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Posudek  

Ondřej Luštinec ve své rigorózní práci vychází z výsledků výzkumu, který prováděl v roce 2010 při 

přípravě magisterské diplomové práce.  Pro účely rigorózní práce nyní realizoval nový výzkum v roce 

2014. Lze říci, že u jeho tématu se jeví jako výhoda, když mezi výzkumy proběhlo čtyřleté období, 

protože se věnuje tématu, které stále prochází vývojem a je značně diskutované. Autor se zaměřuje 

na mediální návyky předškolních dětí.   

V úvodních kapitolách dokazuje svoji obeznámenost s odbornou literaturou. Velmi vhodně zařazuje 

informace o zahraničních výzkumech vztahu dětí a médií. Ukazuje zde, jakým způsobem odborníci 

k tomuto výzkumu přistupují a jaké byly výsledky výzkumů. Vymezuje nová média v pojetí britského 

teoretika Martina Listera. Zahrnuje do úvodních kapitol důležitá data o uživatelských návycích 

v oblasti médií v české společnosti. V teoretické kapitole také na základě domácí i zahraniční 

literatury vymezuje psychologický a sociologický pohled na děti v předškolním věku. Autor v těchto 

úvodních kapitolách prokazuje dobrou práci s informačními zdroji a jejich kvalitní využití 

v teoretických kapitolách. Vzhledem k tématu je také pro něj velmi důležité využití internetových 

zdrojů.  

Jádrem práce je ale vlastní autorův výzkum, který provedl ve dvou pražských a jedné mimopražské 

mateřské školce. Vedl rozhovory s dětmi (celkově 119), nechal vyplnit dotazníky učitelky z těchto škol 

i rodiče dětí. Domnívám se, že v roce 2010 i 2014 si autor výzkum velmi dobře připravil. V práci uvádí 

i omezení, která nastávají při rozhovorech s dětmi ve věku 5-6 let. Přílohou práce jsou i dotazníky, 

takže čtenář si může ověřit pečlivou přípravu otázek. Je zřejmé, že autor si u obou výzkumů vhodně 

stanovil vstupní hypotézy. Na základě prvního výzkumu si stanovil ještě další výzkumná témata – 

rozdíl v používání médií mezi chlapci a děvčaty, obeznámenost s kanálem ČT – Déčko. Výzkum měl 

v obou fázích velmi dobře připravený, což je třeba vidět, jakým způsobem si připravil karty 

s vyfotografovanými předměty, kdy si pohlídal, aby děti vnímaly hlavně samotnou podstatu věci.    

Z mého pohledu mne zaujalo poměrně dost velký počet dětí, které poslouchaly rozhlasové vysílání. 

Při obhajobě by se mohl autor k jeho zjištění ohledně vztahu dětí a rozhlasu vyjádřit. Stejně tak se 

z mého pohledu nabízí otázka u dotazníkového šetření rodičů ohledně čtení dětem před spaním, kde 

se ukazuje dost velké číslo. Jestli tam nemůže trochu působit efekt, že rodiče uvádějí v dotazníku více 

tuto variantu, než je realita, protože se někteří chtějí tzv. udělat lepší. Výsledky výzkumu z roku 2014 



potvrzují, že zájem o časopisy má klesající tendenci. Na druhou stranu by s výsledky mohla být 

spokojená Česká televize, protože je zřejmé, že děti opravdu Déčko znají. U této rigorózní práce také 

oceňuji, že autor si je ale dobře vědom nutné opatrnosti při vyvozování širších závěrů, kdy jeho 

výzkum zahrnoval větší počet dětí i rodičů, ale není možné jednoduše výsledky vztahovat na celou 

společnost.  

Určitě jsou autorovy výsledky výzkumů velmi zajímavé. Například jeho zjištění velkého rozdílu mezi 

chlapci a dívkami v preferování počítačových her. Oceňuji kvalitní závěr celé rigorózní práce, kdy 

autor velmi přehledně prezentuje porovnání vstupních hypotéz s výsledky výzkumů.  Uvádí, také další 

možnosti výzkumu. U obhajoby by mohl právě rozvést jeho pohled na tyto možnosti výzkumu, pokud 

by třeba další fáze výzkumu měla být prováděna v roce 2018.  

Ondřej Luštinec odevzdal zajímavou rigorózní práci, kterou doporučuji k obhajobě. Z textu je patrná 

autorova obeznámenost s odbornou literaturou. Je zřejmá velmi pečlivá příprava obou výzkumů. 

Autor dokládá, že si umí dobře stanovit vstupní hypotézy, pak na základě dobře provedeného 

výzkumu může porovnávat výsledky s hypotézami. Práce má velmi dobrou jazykovou i grafickou 

úroveň, přičemž je doplněna vhodnými přílohami, které přibližují průběh autorova výzkumu 

(dotazníky, přepisy odpovědí dětí, fotografie předmětů).  

 

V Praze 20. října 2015             

 

                                                                                             PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.   


