
 1 

ÚSTAV ETNOLOGIE FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY 

KARLOVY 

 
 

Autor práce: Markéta Urbanová 

Název práce: Role mediální výchovy v utváření mediální gramotnosti dětí a mládeže   

Vedoucí práce: PhDr. Ondřej Hubáček, Ph.D.   

Oponent práce: PhDr. Markéta Poláková, Ph.D. 

 

 

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

 

 

TÉMA PRÁCE:       

 

Autorka se ve své diplomové práci věnuje problematice role mediální výchovy při utváření 

mediální gramotnosti dětí a mládeže. Zvláštní pozornost věnuje výzkumu mediálního chování, 

klade si za cíl zjistit, jakým způsobem probíhá osvojování mediální gramotnosti a jak je mediální 

gramotnost kompatibilní s každodenním životem dětí a mládeže. Oceňuji aktuálnost tématu a to, že 

se jedná o diplomovou práci, která využívá poznatků nejen teoretických, ale i empirických.   

 

KONCEPCE PRÁCE: 

 

Práce je rozdělena do tří relativně samostatných částí. V první, teoretické části práce, diplomantka 

definuje základní pojmy, jako je kultura, socializace a enkulturace. Pozornost dále věnuje 

problematice mediální komunikace, mediální gramotnosti a mediální výchově a její roli v dnešní 

společnosti. Autorka považuje mediální vzdělávání za důležitou a potřebnou součást enkulturace 

v dnešní společnosti, která přispívá k vytváření sebepojetí, vnímání okolního světa či volbě 

životního stylu (str. 15). Mediální gramotnost je pak nástrojem, který kultivuje schopnost práce 

s médii, pomáhá se zorientovat v záplavě informací, může napomoci zmírnit negativní dopady 

médií. V úvodu práce mi však chybí detailnější formulace základních cílů práce. Pojetí teoretické 

části práce mi místy přišlo příliš široké a nesourodé, odbíhající od hlavního tématu práce. Bylo by 

též vhodnější, když by autorka úvodní definice pojmů více cílila ke kontextu empirické části práce. 

Podkapitola 2.4.1. Krátké nahlédnutí do historie aneb cesty mediálního vzdělávání by zasluhovala 

rozšířit o historii mediálního vzdělávání v 20. století, v této příliš stručné podobě a závěrem „dnes 

stojíme na prahu internetové éry“ mi přijde víc nadbytečná než užitečná. Celkově mi v práci více 
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chybí odkazy na zahraniční výzkumy a metodiky mediálního vzdělávání, obzvláště když autorka 

zdůrazňuje, že „ve světě má mediální vzdělávání již určitou tradici“ (str. 25). 

Ve druhé, empirické části, stojí těžiště předkládané diplomové práce. Tuto část považuji oproti 

teoretické části za vydařenější. Autorka si zvolila za svůj výzkumný vzorek dvě základní školy 

v rámci dvou měst České republiky. Respondenty byli žáci 7. a 8. ročníků, kteří mediální výchovou 

jako samostatný předmět nemají, ale setkávají se s ní v rámci ostatních vyučovacích předmětů. 

Zvolenou metodiku považuji za vhodnou - autorka formuluje hypotézy, k nimž si následně 

stanovuje otázky pro dotazníkové šetření a na základě získaných dat ověřuje uvedené hypotézy. 

V detailnějším vyhodnocení získaných dat pak prezentuje výsledky svého výzkumného šetření. Pro 

další výzkum problematiky by bylo zajímavé šetření doplnit o individuální rozhovory se žáky, 

případně s rodiči a učiteli. Rovněž, jak zmiňuje autorka v závěru, by bylo zajímavé srovnat 

výsledky dotazníkového šetření, s výzkumem na školách, kde již systematická výuka mediální 

výchovy probíhá. 

V závěrečné části autorka přináší celkové shrnutí a pokouší se o zobecňující interpretaci výsledků 

svého výzkumného šetření. Diplomantka zdůrazňuje zejména potřebnou součinnost rodiny a školy 

v mediální výchově a vhodnost zařazení samostatného předmětu mediální výchovy do výuky na 

základních školách. 

 

FORMÁLNÍ STRÁNKA PRÁCE: 

 

Práce obsahuje několik formálních nedostatků a na to, že se jedná o diplomovou práci, je její rozsah 

poměrně stručný. Celkový počet stran diplomové práce je sice 63, nicméně pokud z obsahu 

odečteme literaturu a přílohy, tak se dostaneme na počet stran 50, což je rozsah, který by spíše 

odpovídal práci bakalářské. V práci jsou občas chybné a nejednotné citace v textu (např. někdy 

uvádění s., jindy str., v některých citacích chybí rok, jinde jsou informace navíc - např. č. svazku ), 

v obsahu chybí číslování stránek. Chybně autorka také uvádí, že slovo kultura vzniklo ze slova 

„colore“, ačkoli je správně „colere“. Rušivě působí místy příliš krátké strohé věty, občasné 

překlepy, chyby v čárkách a také příliš dlouhé a ne vždy označené citace. Jedním z nejvýraznějších 

příkladů je na stránku dlouhá citace z webových stránek http://www.sancedetem.cz (str. 21). Jelikož 

se jedná o přímou citaci, měla by být označena uvozovkami. Zmateně pak působí věta „Dočtěte se 

více v doporučené literatuře na konci článku“, která odkazuje na literaturu uvedenou na webových 

stránkách, nikoli však na literaturu uvedenou v diplomové práci. Podobně je tomu také u citace 

Jiráka (str. 24-25) či odkazu na webové stránky www.schau-hin.info (str. 22). Domnívám se, že tyto 

výčty, kterým chybí nějaké vlastní analytické zhodnocení, by měly být spíše součástí přílohy.  

 

http://www.sancedetem.cz/
http://www.schau-hin.info/
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HODNOCENÍ PRÁCE:                                                                   1 = nejlepší. 5 = nejhorší     

                                                                                                    

Formulace cílů práce                                                                     1     2     3     4     5 

Volba vhodné metodiky                                                                1     2     3     4     5 

Splnění cílů práce                                                                          1     2     3     4     5 

Odborný přínos práce                                                                    1     2     3     4     5 

Originalita práce                                                                            1     2     3     4     5 

Struktura práce                                                                              1     2     3     4     5 

Práce s daty a informacemi                                                           1     2     3     4     5 

Postup řešení je logický                                                                1     2     3     4     5  

Klíčová slova vystihují obsah                                                       1     2     3     4     5   

Členění  textu do odstavců a kapitol                                             1     2     3     4     5   

Práce s odbornou literaturou                                                         1     2     3     4     5   

Srozumitelnost textu  (úroveň jazykového zpracování)                1     2     3     4     5   

Přesnost formulací                                                                         1     2     3     4     5    

Práce s odborným jazykem                                                            1     2     3     4     5    

Formální zpracování a grafická úprava                                         1     2     3     4     5    

 

NÁVRH HODNOCENÍ PRÁCE ZNÁMKOU:                           1     2     3     4      
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OTÁZKY K OBHAJOBĚ: 

 

 Jakou měla autorka motivaci k volbě tématu diplomové práce?  

 Autorka na straně 30 píše, že v dnešní době je spuštěno několik projektů, které mají vyučující 

přivést ke kvalitní výuce mediální výchovy. Prosím, aby je autorka v rámci obhajoby 

stručně představila. 

 

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ: 

 

Nedostatky předkládané práce spatřuji zejména v teoretické části práce, která by si zasluhovala 

doplnění a lepší zpracování. Obecně je však možné konstatovat, že i přes všechny zmiňované 

výhrady práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji tedy k obhajobě. 

Oceňuji zejména empirickou část práce, kterou považuji za zajímavou a inspirativní pro další 

výzkumy a diskuse k oblasti mediální výchovy. Práce má logickou strukturu, autorka zvolila 

vhodnou metodu k jejímu vypracování. Zvolené téma je velmi aktuální a má rozhodně místo 

v současném společensko-vědním výzkumu. 

 

V Praze 31. 8. 2015                                                                       PhDr. Markéta Poláková, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 


