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Předkládaná diplomová práce byla realizována jako součást pilotního projektu ke studii GAČR 
„Vliv rodičovských výchovných strategií na míru a způsob užívání digitálních technologií malými 
dětmi (ve věku 6–9 let)“, který je řešen týmem z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a 
1.  lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Možnost být součástí vědeckého týmu je pro studenty 
výhodou, neboť takto mohou sbírat mnoho praktických zkušeností s výzkumnou prací (spolupráce 
ve vědeckém týmu, psaní odborných textů, koordinace výzkumného šetření atd.). Zároveň je 
spoluúčast na větším výzkumném projektu „žene“ ke zdárnému dokončení práce.


Autor zpracovává problematiku tzv. media parentingu (volně lze přeložit jako rodičovská kontrola). 
Tato oblast zahrnuje různé strategie chování, které volí rodič vůči svému dítěti v oblasti jeho 
vztahu k moderním technologiím. V teoretické části autor přesně definuje podoby media 
parentingu a proměnné, které ho ovlivňují (např. věk, pohlaví, vzdělání rodiče atd.). Oceňuji 
zařazení třetí kapitoly „Vliv moderních médií na děti“, ve které autor akcentuje také pozitivní přínos 
technologií, neboť ve veřejném prostoru jsou více slyšet názory upozorňující na negativa spojená s 
novými technologiemi. 

Poslední kapitola teoretické části je věnována představení šestice nejznámějších dotazníků na 
měření MP. Touto kapitolou autor završil přípravu čtenáře na empirickou část své práce. 

S ohledem na skutečnost, že daná problematika není v českém prostředí téměř řešena, čerpal  
autor z převážně anglicky psané literatury. Všechny kapitoly, zařazené do teoretické části práce, 
považuji za relevantní s ohledem na řešené téma a cíl studie.


Primárním cílem výzkumu bylo sestavení dotazníku, zjišťujícího míru a styl media parentingu, 
uplatňovaný u rodičů žáků 1.–3. ročníku základní školy. Na základě studia literatury následně 
formuloval výzkumné hypotézy.

Z hlediska tématu je jasné, že si autor zvolil kvantitativní metodologii. Nově vytvořený dotazník byl 
pouze částí dotazníkového šetření, které bylo realizováno v rámci pilotního šetření k výše 
uvedeného projektu. 

Výzkumný soubor tvořilo 344 respondentů. Sběr dat probíhal pouze elektronickou formou na 
platformě Qualtrics (https://www.qualtrics.com), statistické analýzy prováděl autor pomocí soft-
ware Jamovi (https://www.jamovi.org). 

Při tvorbě dotazníku vycházel z tzv. „Fasetového přístupu“. Ráda bych autora požádala, aby 
vysvětlil tento přístup a postup práce při zařazování pozorovaných domén do dotazníku. 

První verze dotazníku MEPA obsahovala čtyři škály (aktivní mediace, restriktivní mediace, risk 
aktivní mediace, risk restriktivní mediace). Tzv. „Risk škály“ měly mapovat nevhodné strategie. 
Tyto škály bylo nakonec nutné odstranit kvůli špatné vnitřní konzistenci. 

Dotazník měl nakonec podobu tvrzení, které respondent hodnotil na základě pětistupňové 
Likertovy škály. 

Výsledky ukazují, že respondenti měli tendence souhlasit s tvrzeními, které souvisí s tradičním 
(méně extrémním) vztahem k technologiím – tedy aktivní a restriktivní mediace. 

Škála risk aktivní mediace nevykazovala normální rozložení. Autor to interpretuje tak, že rodiče 
mohou mít pocit výchovného selhání, s čímž mohu souhlasit. 

U všech škál se autor věnoval hodnocení vnitřní konzistence a diskutuje možné odstranění 
problematických položek.




V diskuzi porovnává psychometrické kvality prvního návrhu dotazníku a jeho upravené verze. Zde 
bych ocenila, kdyby autor uváděl název dotazníku. Z označení „Náš dotazník“nebylo vždy zcela 
jasné, o jakou jeho verzi se jedná. Autor také neopomíná zařadit kapitolu, kde popisuje limity 
diskuze. Studie vznikala ve velmi specifickém období, kdy se musel proměnit vztah dětí k užívání 
digitálních technologií. Autor si klade otázku, jestli zvýšené užívání technologií mělo vliv na 
podobu MP – ale neodpovídá na ni. Mohl by odpovědět v rámci obhajoby?


1. Jakým způsobem budete s dotazníkem pracovat dále? 
2. Přemýšlel jste, jak by se dal využít při práci s rodinami v poradenství/klinické praxi?  
3. Můžete popsat, jakou podobu má „zdravá“ forma MP?  

Předkládanou diplomovou práci považuji za kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.
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