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 Práce stojí na původním výzkumu, který byl proveden ve dvou etapách. První, když 
autor sbíral materiál pro svoji diplomní magisterskou práci v roce 2010 a pak pro přítomnou 
práci v roce 2014. Se vzorkem dětí z mateřských škol v Praze (jedna „normální“, jedna 
církevní) a v Jilemnici uskutečnil sérii experimentů, v nichž děti konfrontoval s obrázky 
komunikačních přístrojů a také přístroji samotnými. Jejich reakce a chování zaznamenal. Na 
to navázala ještě metoda dotazníkového šetření s rodiči dětí a učiteli/lkami. 
 Samotný výzkum považuji za cenný. Není takových mnoho, jak mj. dokládá i rešerše 
autora, a přitom jde o velmi nosné téma – vždyť právě v předškolním věku se utváří vztah 
dětí k médiím okolo nich a vznikají návyky, které se během dalšího života rozvíjejí. Stanovené 
hypotézy považuji za relevantní a jejich zkoumání za dostačující. Ukázalo se totiž, že 
hypotézy, v tomto případě i jakési formy obecně platných stereotypů, neplatí zcela a 
potvrzují se jen částečně. Při tom bylo možné zaznamenat i jistý posun mezi dvěma 
„měřeními“, protože v roce 2013 bylo zahájen v tématu nepominutelný dětský kanál ČT 
Déčko. Stejně tak se nepotvrdil opět stereotypně vytyčený genderový rozdíl. 
 
 Ostatní kapitoly práce lze považovat za kapitoly kontextuální - představení „finské“ a 
„britské“ studie je obohacující, je správné, že v práci nechybí alespoň krátký „výlet“ do 
psychologického a sociologického rámce. 
 
 Text je napsán svižným a čtivým jazykem, ale neubírá mu to na odbornosti. 
Poznámkový aparát i použitá literatura je plně odpovídající, jak tématu, tak stupni poznání. 
Ostatně právě tato studie stupeň poznání posouvá o krůček dál, jak se na dobrou rigorózní 
práci sluší.     
 
 Práci doporučuji k obhajobě.  
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