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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 
(„kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Autorka se záměrně odchýlila od původního cíle, který si vytyčila v tezích, aby se vyhnula možné kolizi s prací, 

již obhájila v rámci paralelního studia na FF UK, a zároveň proto, aby téma, původně jazykové, více zasadila do 

oboru mediálních studií. Z pochopitelných důvodů proto upravila též techniku a strukturu práce. Původní název 

práce ve schválených tezích zněl Jazyk a styl časopisů pro děti mladšího školního věku. Z pohledu oboru jde  

o změnu vítanou, pro oponenta, který se zaměřuje na problematiku mediální vzdělávání, změnu potěšitelnou, neb 

prací věnujícím se náhledu na média úhlem jejich využití coby didaktické pomůcky při výuce mediální výchovy 

není mnoho. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Z pozice oponenta práce bych rád v úvodu podotkl, že mne velmi potěšila volba tématu a formulace výzkumné 

otázky. Autorka si zvolila, jak již bylo zmíněno, téma původní a rozvoji mediálního vzdělávání přínosné. Není  

to téma snadno zpracovatelné, protože je velmi obtížné posuzovat, zda a jakou měrou ten který mediální obsah 

nabízí využití v hodinách (či okamžicích) mediální výchovy, ve chvíli, kdy v našem prostředí není didaktika 

tohoto průřezového tématu ukotvena a je jen nastíněna relevantními základními strategickými materiály (RVP, 

DOV). Domnímám se, že se autorka s tématem vypořádala "se ctí", nicméně že zůstala v mnoha ohledech na jeho 

povrchu.  

Měl-li bych dostát roli oponenta a zformulovat hlavní výtky, pak bych uvedl: 



Autorka zpracovala přiměřéné množství odborné literatury, v některých kapitolách se ale měla opírat o více 

zdrojů (například kapitola 6.1. Mediální výchova v praxi je opřena pouze o jeden zdroj, výzkum kolegyně 

Bělohradské, což není dostačující). 

Hlavní mou připomínkou k předložené práci je nedostatečná provázanost teoretické a výzkumné části a malá 

propracovanost analýzy, jež měla být těžištěm práce. 

Autorka se v úvodních kapitolách přehledně a kultivovaně zaobírá otázkami psychického vývoje dítěte, 

čtenářskou gramotností v mladším školním věku, vlivem médií na děti, mediální pedagogikou i mediální 

výchovou. Všechy tyto pasáže jsou napsány dobře, ale obecně, dle mého soudu bychom se bez nich obešli, 

připadně by měly být více vztaženy k hlavní otázce práce - tedy k možnostem využití Mateřídoušky v rámci 

mediální výchovy. K tomu hlavnímu - k analýze Mateřidoušky z hlediska jejího didaktického využití - se 

dostáváme až v kapitole 9. 3. na straně 64 (a v zásadě končíme o 10 stran později!), celá analýza pak spočívá 

v prostém popisu jedné, byť zajímavé a přínosné rubriky Bit a Vir. Přinosnější by zřejmě bylo podrobit tuto 

rubriku výzkumu, který by zkoumal i to, jak jí děti rozumějí, co si z ní odnesou, která témata by mohla a měla 

rozvíjet… (ale to už možná příliš zasahuji do konceptu práce).  

Z hlediska "časové konzervace" je přínosná kapitola osmá popisující současnou nabídku pro děti mladšího 

školního věku dle vydavatelských domů.   

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Po formální stránce je práce bezchybně a příkladně zpracována. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autorka si zvolila velmi zajímavé téma, které se poctivě pokusila uchopit. Výsledná práce je ponejvice dobovým 

dokumentem o současné nabídce časopisů pro děti mladšího školního věku spojeným s upozorněním na jednu 

mediálně-výchovnou rubriku v časopise Mateřídouška. Ačkoli autorka vhodně nabízí doporučení, jak by se 

články rubriky daly využít v praxi učtele na prvním stupni, předpokládaná analýza "didaktického potenciálu při 

realizaci mediální výchovy" zůstala dle mého soudu jen načata. Abychom mohli práci za takovou analýzu 

považovat, bylo by třeba nastavit si propracovanější kritéria, hlouběji se vzáhnout zejména k praxi mediální 

výchovy na školách, nabídnout též využití dalších rubrik, které nejsou jako vzdělávací zamýšleny, k využití, coby 

didaktického materiálu (autorka tak vhodně činí na příkladu využití reklamních sdělení v Mateřídoušce 

k rozvíjení vnímání reklamy). 

Tyto výtky mi však nebrání v tom, abych práci kolegyně Valné považoval za přínosnou a inspirativní, plně 

vyhovující požadavkům kladeným na práci magisterskou. Práci jsem si rád přečetl, v mnohém mne obohatila, 

věřím, že bude poučná i pro ostatní. Doporučuji ji k obahojobě a navrhuji ji hodnotit jako velmi dobrou.    

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Vaše práce přináší zjištění, že Mateřídouška je jediným v současné době běžně dostupným titulem pro 

děti mladšího školního věku, který obsahuje speciální rubriku podporující rozvoj mediální gramotnosti 

Bit a Vir). Neměla jste možnost nahlédnout i do "alternativních" časopisů pro děti (například Klobouk na 

pařezu, Raketa)? Domníváte se, že i zde bychom hledali marně?  

5.2       

5.3       

5.4       

 



 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 

 


