
Posudek na diplomovou práci Aleny Vobecké 
Reklama a děti (Ke kritické gramotnosti dětí na ZŠ) 

Práce kolegyně Vobecké patří svým tématem k těm nejaktuálnějším a nejpotřebnějším 
z hlediska pedagogického. Autorka se zabývá otázkou, zda a do jaké míry jsou děti různého 
věku a s různými dalšími sociologickými charakteristikami schopny kriticky přijímat 

reklamní sdělení; konkrétně tedy tím, zda a v jaké míře dovedou sdělení, s nímž se v médiích 
setkají, identifikovat jako reklamní a na základě jakých identifikátorů, dále zda znají funkci 
reklamy, tedy záměr reklamce, jaké postoje k reklamě zaujímají, jak jejímu sdělení rozumějí a 
konečně zda dovedou rozpoznat některé typické reklamní persvazivní strategie. 

Autorka se dobře poučila z odborné literatury domácí i vybrané zahraniční; koncepci 
práce opírá o dosavadní zahraniční výzkumy, odkazuje i na některá fakta domácí provenience 
(v České republice všakje tato oblast zpracována jen velmi, velmi málo). 

Práci rozděluje, pomineme-li úvod a závěr, do tří kapitol čerpajících z odborné 
literatury (zde zpracovává témata jako vymezení reklamy a její charakteristika, kritika 
reklamy, její rizika, zvláště pro dětského příjemce, legislativní úprava, úskalí dětské recepce 
reklamy a dosavadní výzkumy v tomto směru dosud provedené) a jedné, nejrozsáhlejší, která 
je založena na provedeném dotazníkovém šetření. V předchozích teoretických kapitolách si 
diplomantka velmi dobře připravila půdu pro výzkum: formulovala si základní výzkumný 
problém, jednotlivé otázky a pracovní hypotézy, sestavila účelně dotazník tak, aby pokrýval 
všechny oblasti jejího zájmu, zadala ho ve dvou školách odpovídajícímu počtu respondentů, 
získané odpovědi patřičným způsobem zpracovala. Výsledky podává v přehledných tabulkách 
a grafech a poměrně podrobně komentuje a interpretuje. 

Její práce přináší zajímavá a cenná zjištění, s nimiž se nepochybně může dále pracovat 
nejen při dalším výzkumu, ale i při uvažování o tom, jak pěstovat kritickou gramotnost žáků. 

Předložený text odpovídá podle mého názoru po obsahové i formální stránce nárokům 
kladeným na práce diplomové, je vhodným podkladem k obhajobě. Doporučuji hodnotit ho 
známkou výborně. 


