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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

 Předložená práce má 72 stran a 5 příloh, přičemž příloha č. 5 je CD obsahující 
elektronickou verzi práce.  

 Z hlediska rozsahu a přítomnosti povinných částí je práce vyhovující. 
 

II. Obecná charakteristika práce, její přínos a aktuálnost 

V úvodu práce autor stručně charakterizuje současný stav, resp. etapu vývoje společnosti 

v souvislosti s rozvojem ICT a nastiňuje některé problémy, které s sebou ICT do 

společnosti přinášejí. Autor pak stručně formuluje i záměr své práce: „Diplomová práce 

usiluje o zjištění a analýzu negativních efektů ICT s důrazem na vlastnosti informačních a 

komunikačních technologií a způsoby jejich používání, které mají dopady na procesy 

nezbytné k učení.“. Nakonec pak charakterizuje strukturu práce a smysl jednotlivých částí. 

 

Ve druhé kapitole (autor čísluje již od kap. Úvod) autor vymezuje výzkumné pole, 

formuluje problém a cíle práce. Následně pak uvádí informace o metodice, přičemž z textu 

plyne, že podrobněji bude metodika specifikována v příslušných částech práce. 

 

Třetí kapitola představuje teoretickou část práce. V jejím úvodu je de facto zdůvodněna i 

její aktuálnost. Ta nepřímo vyplývá ze zde uvedeného konstatování skutečnosti, že 

(stručně): negativním dopadům využívání ICT byla dosud věnována spíše okrajová 

pozornost. Následně autor rozebírá (na základě odkazovaných výzkumů a studií) řadu 

negativních aspektů používání ICT a jejich dopadů na zdraví jedince či dopadů v oblasti 

sociální, ale soustřeďuje se i na užší problematiku jakou je např. písemný projev žáků a 

studentů. Podrobně se pak věnuje problematice pozornosti žáků a studentů a zhoršující se 



schopnosti jejího udržení (též v souvislosti s tzv. multitaskingem) a dále pak problematice 

paměti. 

 

Teoretická pasáž je velmi propracovaná a poskytuje dobré východisko pro další část práce, 

kterou je empirická část, v jejímž rámci autor realizuje vlastní výzkumné aktivity. 

 

Ve čtvrté kapitole – empirické části práce se autor věnuje vlastním výzkumným aktivitám. 

První aktivitou je kvalitativně koncipované dotazníkové šetření zaměřené na učitele 

základní a středních škol a gymnázií. Druhou výzkumnou aktivitou je strukturovaný 

rozhovor, který byl veden se studenty ve snaze zjistit způsoby, kterými využívají ICT, a 

kontexty, ve kterých využívají ICT. U každé výzkumné aktivity autor charakterizuje 

výzkumný vzorek, specifikuje předpoklady, popisuje průběh výzkumu a samozřejmě 

analyzuje a interpretuje získané výsledky. Vzhledem k tomu, že obě využité metody byly 

kvalitativní povahy, je řada výsledků, jejich shrnutí a interpretace provedena slovně. 

V některých případech však autor na základě společných znaků prezentuje výsledky i ve 

formě grafů. 

 

V páté kapitole autor shrnuje výsledky svých výzkumů a v šesté kapitole vyhodnocuje 

výzkumné předpoklady. V závěru práce se pak zabývá plněním cílů a shrnuje i hlavní 

doporučení (ta byla podrobněji formulována zejm. v teoretické části, vždy v rámci pasáže 

věnované konkrétnímu problému). 

 

III. Dílčí poznámky:  

 Autor čísluje i kapitolu Úvod (číslem 1), což není obvyklé. 
 Popisky grafů v empirické části jsou malé a na částech s tmavým pozadím těžko 

čitelné. 
 
IV. Obsah a odborná úroveň práce:  

Text práce je čtivý a srozumitelný. Struktura práce a obsah jednotlivých částí sleduje 
jasnou linii směřující k vymezeným cílům.  
 

V. Celkové hodnocení práce:  

Předložená diplomová práce řeší poměrně ambiciózní a současně aktuální úkol, který 
nepochybně, zejm. v souvislosti s teoretickou částí, představoval náročné studium 
pramenů, které autor zvládl na nadprůměrné úrovni. Za hlavní přínos práce lze 
považovat především teoretickou část, která v souvislostech shrnuje dosavadní 
poznání problematiky, které je věnována pozornost teprve v posledních letech, a která 
je svou povahou (zejm. rozsahem a hloubkou dopadů) pro společnost velmi zásadní. 
 

 
 
Práci doporučuji uznat jako práci diplomovou.  
 
 
V Praze 6. 1. 2017             
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