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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   
Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

Autor/ka práce 
Příjmení a jméno: Lukáš Uhlíř      

Název práce: Děti a internet – bezpečnost a vliv virtuálního světa       
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Petra Jansa      

Pracoviště: IKSŽ FSV UK      

1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
      

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
      

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

Odpovídá 
schváleným 
tezím

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení 
není v práci 
zdůvodněné a není 
vhodné

Neodpovídá 
schváleným 
tezím

1.1 Cíl práce x

1.2 Technika práce x

1.3 Struktura práce x

Hodnocení písmenem

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu E

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat C 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu C 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů D 

Hodnocení písmenem

3.1 Struktura práce A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů C 



KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
      

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Bakalářská práce se věnuje dopadům užívání internetu na senzomotorický, fyzický a psychický vývoj 
dítěte. Staví na předpokladu, že internet je apriori rizikový a jeho dopad na dítě negativní. Autor toto 
přesvědčení nejednou uvádí jako jakýsi osobní vklad do debaty, např. na straně 10 autor tvrdí: “Rodiče 
v hojné míře dítěti půjčují či pořizují elektroniku s přístupem na internet jen proto, aby měly chvilku 
klidu.” Anebo na straně 11 již explicitněji: “Dle autora by děti do dvou let věku vůbec neměly přijít do 
kontaktu s elektronickou obrazovkou. Hrozí jim dle něj totiž epidemie krátkozrakosti.” Text je 
motivován především negativně a děti prezentuje jako pasivní (“Dítě najde zálibu v té aktivitě, o které 
mu řeknete, že je zábavná …” na str. 10,“Nejpozději v předškolním věku by se měly děti začít strašit 
cizími lidmi,” na str. 16). Férovější by proto bylo nevolit název práce, který budí dojem objektivity, ale 
čtenáře od začátku jasně orientovat. V tomto kontextu rovněž postrádám jasné vymezení pojmů dítě, 
pasivní a aktivní uživatel, vysvětlení volby perspektivy pasivního uživatele internetu i vysvětlení 
výběru konkrétní věkové skupiny žáků základní školy.   

Teoretická část práce je vystavěna především na zpravodajství (vedle České televize, autor čerpá 
například z deníku Metro), populárně-naučných příručkách pro rodiče a učitele, a na kontroverzní 
knize Manfreda Spitzera (autor používá český překlad původně německého originálu). Poměrně 
rozsáhlá zahraniční odborná literatura věnovaná mediální a digitální gramotnosti, vlivu digitálních 
médií na člověka, popř. dítě, a roli uživatele, je opomíjena. To autorovi komplikuje orientaci v tématu 
a vede k nejistému nakládání s pojmoslovím (autor svévolně nakládá s termíny různého významu, 
mezi které klade porůznu rovnítko, např. si evidentně není vědom rozdílů mezi digitálními a 
elektronickými médii, str.11). 

Obdobně jako s termíny, je svévolně nakládáno s jazykem a zdroji. Teoretická část je protkána 
tvrzeními, která nejsou doložena zdroji (např.: “Děti v České republice se k internetu začaly dostávat 
až kolem roku 2000, kdy se objevovaly první online hry, které bez internetu nebylo možné hrát,” 
anebo: “Mezi takové hry patří např. Counter-Strike, který vyšel již před dvaceti lety a v dnešní době je 
zřejmě nejvíce populární právě u dětí,” v obou případech strana 10. Případně na straně 14: “Nejde 
však jen o hmotnost, nadměrné užívání digitálních médií se může negativně podepsat i na pohybovém 
aparátu,”). Autor parafrázuje celé části cizích textů, aniž by uváděl stránky (str. 10, 11, 12, 15, 16 …). 
Odkazuje se na řadu “studií,” které pravděpodobně k dispozici vůbec neměl, jejich obsah nezná a 
čtenáři o nich neposkytuje dostatek informací (např. na straně 11 “Další studie ukazují, že některé děti 
jsou „modrým světlem“ ohrožené více než jiné,” anebo na straně 12 “Další studie došla k závěru, že 
existuje velmi silná souvislost mezi kvalitou spánku a mobily.”), a to včetně jakýchsi neoficiálních 
průzkumů (“Ale stejné procento dětí jej ve škole vůbec nepoužívá, dle neoficiálního průzkumu je to 
však způsobeno zákazem ze strany školy,” viz str. 28). 

Praktická část je řízena výzkumným cílem a stejně znějící výzkumnou otázkou “Jak žáci prvního 
stupně ZŠ a jejich rodiče přistupují k moderním digitálním technologiím,” (str. 20). Autor volí 
kvantitativní metodu výzkumu, konkrétně dotazníkové šetření, které je dle něj rychlé a výsledky je 
možné zobecnit (str. 20). Domnívám se, že není šťastné vytvářet jeden jediný dotazník pro dvě různé 
cílové skupiny (pro rodiče byla zřejmě určena první část, pro děti druhá polovina dotazníku). A je 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 
bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)

 C

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)

D

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B



nutné autora upozornit, že data získaná od 140 respondentů zobecňována být prostě nemohou. Výtku 
mám také k podobě dotazníku. Autor jej v práci neuvádí, a to ani jako součást příloh. Uvádí ovšem 
výčet otázek pro dotazníkové šetření, a to na stranách 21 a 22. Opomenu-li, že některé otázky jsou 
formulovány poněkud nešťastně (jsou zavádějící a implikují odpověď, anebo v sobě jedna obsahuje 
více otázek), chybí mi nutné socio-demografické údaje. Proč je autor nezjišťuje? Rovněž opomíjí i 
způsob a četnost užívání technologií rodiči, přestože v teoretické části tvrdí, že děti své rodiče 
napodobují. V teoretické části se autor také poměrně obsáhle věnuje kyberšikaně a kybergroomingu, 
které se dle autora dotýkají především dětí. Přesto v části určené pro respondenty z řad žáků základní 
školy otázky na tato témata chybí. Zarážející je i autorův přístup k respondentům, se kterými se snaží 
záměrně hrát jakési hry: “Některé otázky skrývají svou pravou podstatu. Např. u otázky, zdali si rodiče 
se svými dětmi hrají na internetu. Na první pohled se může zdát, že jde o negativní jev, že rodič v 
podstatě sám dítě nabádá k hraní si na internetu, nicméně opak je pravdou.” (str. 26). 

Problémem předkládané bakalářské práce není to, že autor zastává konkrétní vyhraněný názor na 
zkoumané téma, ale absence adekvátní odborné polemiky, která by tento názor konfrontovala, 
vysvětlovala a ve výsledku podkládala teoriemi a daty. To se děje jen minimálně, jelikož si autor 
vystačí se svými (často na stereotypech založenými) názory, v jejichž duchu nejen formuluje 
zavádějící otázky, na kterých se respondenty snaží nachytat, ale také interpretuje nasbíraná data.  

      

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
Navrhuji D a autorovi pro další akademickou práci doporučuji větší pokoru a nezbytnou sebereflexi krotící 
výzkumníkovo ego. Jestliže obhajoba dopadne výborně a studentovi se podaří adekvátně a fundovaně reagovat 
na komentář i položené otázky, jsem ochotna souhlasit s hodnocením C. 

D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

Datum: 4.9.2020                                                                                    Podpis: ……………………………….. 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek nahrajte do 
SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která jej do SISu nahraje v 
zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu!

5.1 Za použití odborné literatury z oblasti teorií komunikačních a mediálních studií vysvětlete pojmy: 
internet, sociální sítě, digitální média, elektronická média, kyberprostor, virtuální realita, aktivní a 
pasivní publikum (resp. uživatel). Uveďte, jaký je mezi nimi vztah, popřípadě rozdíl.

5.2 Domníváte se, že by generace Alfa měla v užívání digitálních médií následovat postupy vytvářené, 
používané a pojmenovávané předchozími generacemi (generací Y či generací Baby boomers)? 

5.3 Přispívá něčím Vaše práce do diskuze věnované vztahu dětí a digitálních technologií?

6.1      


