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1. Hodnocení volby tématu práce (relevance k oboru, 

originalita) 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Hodnocení b): technizace aktivit a komunikace v oblasti sociální práce představuje vhodnou 

oblast pro analýzu různých forem racionalizace v této sociální oblasti, včetně jejich de-

humanizačních efektů ICT; téma je povýtce aktuální a náročné na mezioborový poznávací 

přístup.  

2. Hodnocení formulace hlavního cíle práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Při hodnocení jsem se rozhodoval mezi c) a d): důvod ve prospěch d) spočíval v nejasné 

formulaci výzkumného rámce textu (výzkumného problému, hypotéz, uplatněných metod); to 

způsobuje, že většina tvrzení jsou jen prezentována a nejsou prokázána (na s.95  se explicitně 

konstatuje, že autor ve své DP neusiluje o výzkum). Důvod ve prospěch hodnocení c) spočívá 

v naplnění zadání práce (viz abstrakt - popsat a shrnout základní informace …); text je v tomto 

smyslu bohatě dokumentován a prezentuje šíři problémů, které se týkají de-humanizačních vlivů 

ICT.   

3. Hodnocení provázanosti kapitol a struktury práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Navazuji na bod 2 a variantu c). Text obsahuje tematickou strukturu, která je adekvátní  

k diskutované otázce dehumanizace ICT, avšak výklad je příliš normativní (v rovině důsledků 

ICT) a nedostatečně argumentován jak v rovině souvislostí mezi tématy, tak i s ohledem na 

jejich empirické projevy.  

4. Hodnocení práce se zdroji, včetně zahraničních(?), 

míra vyjasnění pojmů, teoretické zpracování 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Přikláním se k hodnocení ad b); diplomová práce odkazuje na velmi rozsáhlou literaturu 

k problematice technizace lidské a sociální komunikace (cca 50 s.), 20 stran k obecným 

souvislostem dehumanizace  a 10 stránek k důsledkům digitalizace v sociální péči ( s vazbou na 

EET a GDR, což je spojeno se sociální prací jen obecně). Rozložení odkazovaných textů 

dokumentuje slabou oporu v hodnocení sociálně humanizačního vlivu na směrování techniky.   

5. Hodnocení metodologického uchopení a jeho 

zdůvodnění, etické aspekty výzkumu  

 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

V práci je využita interpretace odborných textů, kterou lze označit spíše za monitoring odborné 

diskuze (nikoliv analýzu dokumentů vedenou hypotézou); v kapitole 10 je pak nabídnuta 

metoda dotazníkového šetření, která je spíše souborem expertních stanovisek. V obou případech 



 

je jejich metodické založení jen velmi přibližné (jak ve vztahu k diskutovaným tématům i 

k reálným praktikám sociální práce). 

6. Hodnocení zpracování a interpretace výsledků 

výzkumu  

 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

 Práce využívá odborné poznatky k tématům, pomocí kterých autor interpretuje 

dehumanizační vlivy ICT, zejména její digitalizace; podklady k jednotlivým tématům jsou 

svým rozsahem nerovnoměrné – ve prospěch témat technických důsledků, autonomie techniky 

a technického determinismu (viz výše bod 4). Obdobné stanovisko mám i ke kapitole 6.4 

(byrokracie) – není doceněn význam byrokracie pro vládnutí v masových společnostech a také 

její proměny v diferenciačním a demokratizačním tahu evropských společností. Mám rovněž 

námitky k interpretaci koncepce líného myšlení (Kahneman) – předpoklad lenosti lépe 

navazuje na koncepci racionální volby (a atomizace společnosti, kterou zčásti digitalizace 

podporuje); problém však není v lenosti (a neochotě aktéra racionalizovat instrumentálně své 

rozhodování), ale v jiném typu vědění, které umožňuje komunitní formy soužití.  

7. Hodnocení naplnění cílů a zpracování závěrů práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Vyjdu-li ze zadání, které si autor formuluje v anotaci, dále z formulovaných tematických okruhů 

(s. 4) a také ze zpřesňování zadání v průběhu diskuze (koncepce dehumanizačního vlivu 

techniky – s. 61; riziková místa de-humanizace – s. 83; modely dehumanizace – s. 87; aspekty 

heuristiky obav v jednání lidí – s. 94) aj., pak mohu konstatovat, že autor prezentuje velké 

množství poznatků, které se týkají technizace lidských činností a v tomto pohledu splnil i zadaný 

cíl. Jeho zaujetí prezentovanými poznatky dokumentuje i jeho výzva pro čtenáře, aby se 

bezprostředně s odkazovanými podklady seznámili (ss. 44, 46). Toto doporučení je sympatické, 

ale málo relevantní pro zdůvodnění získaných poznatků. 

8. Hodnocení formální stránky práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Formální stránku hodnotím pozitivně, DP je členitě a zdůvodněně strukturována, text je dobře 

jazykově upravený. Nároky na odkazy a citování jsou dodržovány. Jediný problém vidím 

v příliš členité argumentaci k jednotlivým částem struktury; velké množství jednovětných 

odstavců ztěžuje sledování linie výkladu. 

9. Hodnocení přínosu práce pro praxi  a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Pro tuto otázku se necítím kompetentní. Z mého pohledu je práce praktická dvojím způsobem: 

(i) do šesté kapitoly upozorňuje na rizika digitalizace (i když spíše popisně a bez rozlišení vlivu 

masových a nových médií) a (ii) odkazem na oblast sociální práce (ss. 79-94), kde se mně 

poznatky jeví jako prakticky orientované, avšak nedostatečně analytické a přesvědčivé – zde 

však s výhradou na moji nedostatečnou zkušenost z této sféry sociálních aktivit.   

10. Otázky 

k obhajobě 

1. Jaké změny přinášejí tzv. nová média ve formách komunikace (bezprostřední, 

zprostředkovaná, síťovaná) a ve formách přenášených digitalizovaných dat 

(numerická, ikonická, modulární aj.)? 

2. V textu používáte často pojem zákonitosti ve vztahu k popisu technických jevů. 

Jakou úlohu hraje tento typ vědění při zkoumání sociální forem lidské interakce? 

3. Lze podle Vaší zkušenosti využít stanovisko prof. Lorenze pro analýzu důsledků 

ICT pro sociální práci, jak ho formuluje ve své odpovědi na první otázku (když 

upozorňuje na faktory efektivity plánování, potenciál sdílení znalostí a zkušenosti ve 

formě svépomocných fór a přístupu k rychle se měnícím vědeckým poznatkům … viz 

s. 104)?  

11. Celkové zhodnocení práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 



 

Odůvodnění: Práce prezentuje velmi široký autorův poznávací zájem v oblasti informační a komunikační 

techniky a v praktické zkušenosti z této oblasti sociální práce; posledně jmenovanou zkušenost 

lze zjistit z mnohých a poučených / prožitých argumentů, které při diskuzi problémům sociální 

práce autor zmiňuje (bohužel však je tato zkušenost málo badatelsky využita). Šíře pohledu 

umožnila formulovat relevantní témata sledované problematiky a podpořit je vybranými 

argumenty. Argumentace však nesleduje teoreticko-metodické nároky na výzkumný postup, 

což snižuje robustnost interpretace zvolených témat a souvislostí mezi nimi. To také způsobuje 

normativní autorův příklon k jednostranné interpretaci technizace mezilidského jednání a 

komunikace jako procesu de-humanizace. 
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