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Předmětem diplomové práce je role, kterou sehrává mediální výchova při utváření 
mediální gramotnosti mladých lidí. Tedy vliv mediální výchovy na lidi ve věku, v němž 
se rozhodujícím způsobem formují jejich životní hodnoty a návyky. Mediální 
gramotnosti připisuje autorka velký význam pro rozvoj schopnosti lidí nejen 
orientovat se v mediálním světě, ale díky tomu i lépe chápat společnost, v níž žijí. 
Považuje ji přitom za výstup mediální výchovy. Proto vychází z předpokladu, že je 
třeba věnovat velkou pozornost vlivu rodiny a školy na mediální gramotnosti dětí a 
mládeže. 
 
Práce je pojatá jako teoreticko-empirická studie. V první, teoretické části diplomantka 
vymezuje klíčové pojmy a jevy, s nimiž pak přímo či nepřímo operuje v empirické 
části. Nejprve se věnuje mechanismům mezigeneračního přenosu kultury ve 
společnosti a v této souvislosti zmiňuje vymezení pojmů či jevů, které s tím souvisí 
(socializace a enkulturace, sociální učení) v odborné literatuře. Poté se zabývá 
vztahem člověka a médií, přičemž se fakticky omezuje na problém, který považuje za 
klíčový, tj. vliv násilí prezentovaného v médiích na vývoj dětí a mládeže. Následně se 
zaměřuje na mediální a masovou komunikaci, role médií v procesu enkulturace a 
mediální gramotnost. Relativně, v porovnání s předchozími tématy, podrobněji se 
zabývá mediální výchovou, její podstatou a historií, vztahem k rodině, možnostem 
mediálního vzdělávání, ať již v rodině nebo ve škole, a současným stavem mediální 
výchovy v našich školách. 
 
Tato teoretická část se věnuje podstatným jevům či pojmům, důležitým pro řešenou 
problematiku. Ovšem v omezeném rozsahu, jak z hlediska míry pozornosti, jíž 
jednotlivým dílčím tématům věnuje, tak z hlediska použitých odborných zdrojů. Čerpá 
jen z některých významných zdrojů a opomíjí jiné teoretické přístupy, které jsou pro 
danou problematiku stejně relevantní, ať již proto, že jsou k autorkou zmiňovaným 
teoriím alternativní nebo komplementární. Například, zůstaneme-li u klasických 
autorů, vedle teorie sociálního učení a teorie modelování Alberta Bandury, by bylo 
vhodné uvést teorii kulturních norem Melvina Defleura. K problému vlivu mediálního 
násilí na reálné násilné chování existuje řada studií a teorií, jež se významně liší od 
uvedených pojetí. To implikuje určitou jednostrannost pohledu autorky na řešení 
daných problémů. Kromě toho bych očekával, že už vzhledem k názvu práce, bude 
v této části autorka věnovat větší pozornost vymezení jednoho z klíčových pojmů - 
„mediální gramotnost“. Na druhé straně je ale dobře, že tato část práce se zaměřuje 
na relevantní témata a není zatíženě rešeršemi textů, které nejsou pro řešení dané 
problematiky podstatné. Je také dobře logicky vystavěná a přehledně zpracována. 
 



V empirické části práce autorka popisuje cíl výzkumu, metodu a postup sběru dat. 
Uskutečnila dotazníkové šetření žáků 7. a 8. tříd základních škol ve Znojmě a 
v Jablonci nad Nisou, přičemž výsledný soubor má celkově 155 respondentů. Dále 
uvádí čtyři vstupní hypotézy výzkumu, včetně jejich odůvodnění, operacionalizace a 
závěrů vztahujících se k platnosti hypotéz. Na to navazuje podrobné vyhodnocení 
získaných dat v podobě komentářů k tabulkám a grafům obsahujícím údaje o 
absolutních a relativních četnostech odpovědí respondentů na jednotlivé otázky.  
 
Výsledky výzkumu ve vztahu k vstupním hypotézám interpretuje autorka tak, že zcela 
odpovídají vstupní hypotéze 1 „Vliv rodiny na utváření mediální gramotnosti dítěte je 
nedostatečný“. Částečně jsou v souladu s hypotézou 2 „Média výrazně ovlivňují 
sociální vztahy mladých lidí ve prospěch elektronické komunikace a v neprospěch 
přímých mezilidských vztahů“ (podle autorčina zjištění média sociální vztahy mladých 
lidí ovlivňují, ale ne tak výrazně, jak předpokládala) a s hypotézou 4 „Děti vědí o 
existenci rizik při sledování televize či využívání internetu, ale neví si rady s jejich 
pojmenováním a jen málo si uvědomují jejich závažnost“. Neodpovídají hypotéze 3 
„Práce s tématy mediální výchovy je žáky vnímána jako důležitá a zajímavá“. Analýza 
výsledků je zpracována solidně, avšak jen v základním, spíše popisném rozsahu. 
Vzhledem k tomu, že výzkum byl prováděn ve dvou odlišných, regionech, postrádám 
navíc v analýze zjištění o vlivu regionálních rozdílů. 
 
V této části diplomantka prokázala schopnost formulace a operacionalizace zkoumané 
problematiky, výběru a aplikace (vzhledem k řešené problematice a praktickým 
možnostem) vhodné výzkumné metody i zpracování a elementární analýzy dat a 
interpretace výsledků zaměřené na verifikaci vstupních hypotéz. 
 
V závěrečné části diplomantka poukazuje s odkazem na svá zjištění na důležitost 
mediální gramotnosti pro život lidé v současném světě a na to, že mediální výchova 
je u nás zatím řešená nedostatečně, a to v rodině i ve škole. Od toho odvozuje 
doporučení zřídit ve školách mediální výchovu jako samostatný předmět. 
 
Při obhajobě by se autorka měla vyjádřit k následujícím dvěma otázkám: Za prvé, jak 
přesně chápe význam pojmu „mediální gramotnost“? Jaké konkrétní znalosti, 
schopnosti či dovednosti zahrnuje, jak se dají získat a jaký je jejich význam pro 
orientaci v mediálním i reálném světě? Za druhé, existují nějaká jiná data (např. 
výzkumy), která by poskytovala oporu autorce pro její interpretaci výsledků vlastního 
výzkumu? Zejména pokud jde nedostatečnost mediální výchovy v rodině a ve škole? 
 
Přes uvedené připomínky a dotazy práce splňuje požadavky, a proto ji doporučuji 
k obhajobě. Navrhuji hodnocení dobře. 
 
 
V Praze dne 2. září 2015 
 
 

………..….……………………………. 

                                                                               PhDr. Ondřej Hubáček, Ph.D. 


