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Jaké hodnoty jsou u dnešní dospívající mládeže nejvýraznější? 
Jak hodnotovou orientaci dospívajících ovlivňují média? 
Lze srovnat autorkou dosažené výsledky s vybranými předchozími výzkumy? 
 

 
Diplomantka předložila k posouzení práci na aktuální téma hodnotových orientací mládeže, 
věnované otázce, jak tyto hodnotové orientace ovlivňují média. Autorka v této části práce uvádí 
výsledky řady výzkumů a poukazuje na širší vlivy, které se podílejí na utváření hodnot. 
Následující kapitola je věnována dospívání a zvláštnostem tohoto věkového období – včetně 
utváření vztahu k hodnotám. Dále je pozornost věnována soudobým médiím a jejich 
socializačnímu působení. Autorka také následně psala o „pozitivním a negativním“ vlivu médií, 
utváření obav z jejich působení včetně možnosti ovlivňování sociálně patologických jevů a 
procesů.  
V následující empirické části je v sociologicky laděné výzkumné sondě probrána řada parametrů 
hodnotových zaměření současné mládeže; hypotézy autorka stanovila na základě studia 
relevantních pramenů a předchozích výzkumů.  
K práci mám připomínku, že citace na s. 37 připsaná Jedličkovi a Koťovi je sice z jejich 
publikace, ale nejde o jejich autorský text, ale o rozsáhlejší citát ze studia E. Malé z Čs. 
Psychiatrie. 
 
Celkové hodnocení. Autorka si zvolila nelehké aktuální téma. Vhodně tématizovala 
problematiku hodnot a hodnotových orientací. Také popis socializace a psychického vývoje lze 
považovat za dobře koncipovaný pro potřeby studie. Realizovaná výzkumná sonda je poměrně 
široce koncipována a umožňuje řadu zajímavých vhledů do zkoumané problematiky. Text je 
psán velmi čtivě, kultivovaně a je dobře uspořádán. Protože text splňuje požadavky kladené na 
diplomové práce, lze jej doporučit k obhajobě. 
 
 
 
 


