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Diplomová práce se zabývá problematikou rodičovských strategií regulace dětského užívání 
digitálních technologií (médií). Práce prezentuje vybrané výsledky pilotního šetření, které 
vzniklo jako součást většího projektu „Vliv rodičovských výchovných strategií na míru a 
způsob užívání digitálních technologií malými dětmi“. Hlavním cílem práce bylo zkonstruovat 
dotazník zjišťující rodičovské strategie cílené na užívání elektronických obrazovek (tzv. media 
parenting), ověřit jeho psychometrické vlastnosti a případně navrhnout revidovanou verzi. 
 
V teoretické části práce autor podrobně představuje problematiku „media parentingu“, včetně 
historie zkoumání tohoto konceptu, jeho hlavních komponent/druhů a faktorů ovlivňujících 
intenzitu/druh media parentingu praktikovaný rodiči podle dosavadních výzkumů. Pro širší 
kontext autor rovněž předkládá poznatky týkající se potenciálně pozitivních a negativních vlivů 
moderních médií (technologií) na děti. Samostatnou kapitolu pak představuje otázka efektivity 
media parentingu v předcházení nadměrnému/problémovému/rizikovému užívání médií. 
Klíčovou část teoretické části pak představuje kapitola věnovaná aktuálním nástrojům 
užívaným pro měření media parentingu. Analýza těchto existujících nástrojů byla totiž 
odrazovým můstkem pro konstrukci nástroje nového, který autor v rámci práce prezentuje. 
V empirické části autor (1) prezentuje postup konstrukce dotazníku MEPA, (2) výsledky 
psychometrické analýzy tohoto nástroje a (3) další analýzy týkající se výzkumných otázek, 
které formuloval na základě dosavadních poznatků (např. předpoklady o vztahu intenzity media 
parentingu a sociodemografických proměnných na straně rodiče a dítěte). Metodologie 
výzkumu a jeho výsledky jsou prezentovány v souladu s běžnými standardy oboru. Autor uvádí 
nejprve výsledky položkové analýzy (analýzy vnitřní konzistence) jednotlivých subškál jak pro 
původní 36ti položkový MEPA, tak pro revidovanou 20ti položkovou verzi (MEPA-20). Dále 
jsou prezentovány výsledky konfirmační faktorové analýzy pro MEPA-20 a také souvislost 
MEPA-20 faktorů mezi sebou a s dalšími proměnnými. V diskuzi autor nejprve shrnuje hlavní 
konceptuální odlišnosti (přednosti) nově konstruovaného dotazníku MEPA, oproti podobně 
zaměřeným dotazníkům stávajícím. Dále se zabývá porovnáním psychometrických vlastností 
MEPA a podobných dotazníků. Zde je trochu nezvyklé, že v rámci diskuze se vyskytují i 
tabulky, na druhou stranu je toto tabulkové srovnání přehlednější, než kdyby bylo pouze textově 
popsáno. Co se týče vlivu sociodemografických proměnných na MEPA faktory, tak považuji 
za dobré upozornit, že soubor byl tvořen převážně vysokoškolsky vzdělanými matkami žijícími 
ve velkých městech. Nízká sociodemografická variabilita byla tedy očividným limitem, který 
by bylo dobré reflektovat už při prezentaci výsledků těchto analýz. Zároveň ale je třeba 
poznamenat, že autor tento limit reflektuje ke konci diskuze v podkapitole „Limity“ (10.3).  
 
Konstrukce a ověřování psychodiagnostických metod je specifickou disciplínou, která vyžaduje 
řadu znalostí a dovedností. Celkově se domnívám, že se Bc. Davidu Kocourkovi podařilo 
vytyčeného úkolu zhostit na velmi dobré úrovni. Oceňuji, že vlastní empirické šetření obohatil 
i o podrobnou analýzu konceptu media parentingu a užívání médií dětmi. Předloženou 
diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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