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Posuzovaná diplomová práce představuje prvotní vstup do poměrně rozsáhléinterdisciplinární prob|ematiky mediá|ní výchovy Ve výuce 
.geograrie. 

Toto obsahovézaměření povaŽuji za velmi aktuá|ní a závažné, neóot' 
'ioiátm výchova je jedno

zprŮřezových témat závazných pedagogických dokumentů (RVP á švpl-. přitom českágeografická |iteratura se tomuto tématu podrobněji dosud nevěnova|a
Uvedená skutečnost ov|ivni|a volbu h|avního cí|e práce. Výchozím bodem se sta|a otázka,jak koncipovat mediá|ní výchovu ve výuce zeměpisu' Po|oŽená otázka uyuoiara sérii otázek
dí|čího charakteru a ov|ivni|a metodiku, strukturu a obsah práce.

K ce|kove koncepci dip|omové práce 1emám zásadních připomínek. Je to dip|omová práce
převáŽně metodického charakteru s |ogicky vystavěnou strukturou. Její první po|ovina je
za|ožena na rozboru dostupné české a zahraniční |iteratury. V seznamu je Lveoeno 55 titu|ů
a 58 odkazů na české či zahraniční webové stránky. Rozbor |iteratury by| veden za úče|em
obsahového přiblíŽení zák|adních pojmů s|edované prob|ematiky a 

-préotožení 
zák|adních

koncepcí a trendů mediální výchovy (v obecné rovině) v zahraničí-a v česku' Tato teoretická
část, která mj. obsahuje cenný zdroj odkazŮ, končí stručným návrhem cí|ů mediá|ní výchovy
ve výuce zeměpisu. Druhá po|ovina dip|omové práce představuje h|avní autorčin přinos vá
s|edované prob|ematice, a to ze dv-ou důvodů. Zaprvé jsóu zde uvedeny výs|edky
kva|itativního a časově poměrně náročného výzkumu, který by| zaměřen na porozumění
vztahu učitelů zeměpisu k mediá|ní výchově. Zadruhé zde áutorka předkládá přík|ady
moŽných výukových aktivit, které konkrétním způsobem dokumentuji prínbs-vyuky zeměpisů
pro mediá|nívýchovu.

Dip|omovou práci povaŽuji za zdaři|ou' K drobným nedostatkům metodického ěi obsahového
charakteru patří skutečnost, že na některých místech dochází k překrývání (dub|ování)
myš|enek, které se týkají cí|ů a koncepce^ mediální výchovy. Přesnější iormulaci vyŽadují
také části věnované přeh|edu obecných 
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některé částiv kapito|e sedmé, kde navrŽené cí|e důs|e-dně nópoominu;í konkrétní ptaňováne
aktivity (např. na str. 77 mají-|i studenti na konci výukového b|oku umět vysvěitit výhody
a nevýhody grafických symbo|ů, je Žádoucí nap|ánovat také aktivitu, která směřuje k tómutó
konkrétnímu cí|i).

Na závěr povaŽují za vhodné zdŮraznit, Že výsledky této dip|omové práce budou vyuŽity
v kurzech da|šího vzdě|ávání učite|ů zeměpisu. Předpok|ádám také, Že některé části prácá
budou pubIikovány'

Michae|a Josková svojí dip|omovou prací prokáza|a šká|u dovedností poŽadovaných
u abso|ventů magisterského studia: stanovit relevantní cíle a |ogicky strukturovat práci,
s|edovaný prob|ém zasadit do širšího kontextu, vycházet zrozboru dostatečně obsáh|é
a re|evantní |iteratury, zvo|ené prob|émy řeŠit samostatně, vyjádřit se v písemném projevu
srozumite|ně a v poŽadovaném rozsahu, pouŽívat vhodnou grafiku a poireonyi SW, cit.ovat
poq|9 citační normy a v nepos|ední řadě z!9kávat nové poznaiky a přinášet nové poh|edy na
problem atiku geog rafického vzdě| ání a vzdě|áv ání.
Diplomovou práci Michae|y Joskové doporučuji k obhajobě.
Vzh|edem k tomu, Že nemám zásadní výhrady k posuzované práci, poŽaduji při její
obhajobě, aby dip|omantka se pokusiIa rozvést moŽnosti pokračování studia dané
prob|ematiky formcju dip|omových prací.
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