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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

Práce splňuje všechny základní náležitosti kladené na bakalářskou práci. Abstrakt i zvolená 
klíčová slova vhodně popisují hlavní charakter práce. 
 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Práce je přehledně rozdělena. Teoretická část nabývá až třístupňového členění a po 
adekvátně zvoleném úvodu autorka uvádí přehled výzkumů mapujících vliv technologií na 
současný vývoj mladé generace. Zdroje těchto informací jsou patřičně citovány. Závěrem této 
kapitoly je shrnutí, které je možná až příliš stručné a omezující se na obecná zjištění. O to 
zajímavěji působí kapitola 3 věnující se mimoškolnímu využití ICT dětmi, jež je dále členěna 
na organizované i neorganizované formy a tyto části jsou ilustrativně podloženy patřičnými 
grafy. 
Do teoretické části spadají ještě kapitoly věnující se typům her a jejich vlivu na děti a 
následně výčet několika výzkumů vlivu ICT na fyzické i duševní zdraví, kde např. podkapitola 
5.2 Závislostní chování by jistě stála o hlubší analýzu či porovnání s kapitolou následující o 
vlivu sociálních sítí na vývoj dětí. 
Druhá, praktická část je v přiměřeném, cca třetinovém rozsahu k části teoretické a věnuje se 
přípravě a realizaci vlastního výzkumu. Tento byl realizován formou dotazníku na vybrané 
základní škole a čítal více než 200 respondentů. Autorka se po deklaraci popisu a účelu 
dotazníku věnuje předpokládaným výsledkům a následně člení jednotlivé zjištěné výsledky 
do přehledných kapitol s patřičným vysvětlením. Ve shrnutí výsledků tohoto šetření není 
opomenut i rozpor s původním předpokladem o dominantních preferencích dětí a adekvátní 
komentář, což lze považovat za doklad objektivizujícího přístupu autorky k předmětu 
zkoumání. 



III. Výsledky a přínos práce  

 Zvolené téma je vysoce aktuální, rovněž tak informační zdroje, kterých je v práci 
využíváno.  

 Cíle práce, očekávané v kapitole 2.1 Výzkumné cíle, zde nejsou explicitně uvedeny, 
avšak jsou uvedeny až v praktické části u předpokládaných výsledků průzkumu (8.1) 

 Přínosná se jeví jak část teoretická, tak i praktická, která průzkumem zjištěné výsledky 
uvádí do souvislostí s předchozími teoretickými podklady. 

 Závěr práce obsahuje i sadu praktických doporučení pro rodiče, což je dalším 
příkladem využitelnosti této práce v praxi  

 
IV. Zpracování 

Práce je po formální stránce zpracována uspokojivě. Zpracování grafů je přehledné, avšak 
při černobílém tisku by bylo možné využít lépe volený styl (kontrast, výplň, grafická 
úprava). Též zpracování tabulek by zasloužilo úhlednější formátování, např. str. 34. 

Použití literárních a informačních zdrojů je přiměřené. 

Celkově je práce přehledná a srozumitelná, obsahuje minimum tiskových nedostatků.  

 
V. Další vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Byla předem podoba dotazníku konzultována s vedoucím práce? 
 Jakým způsobem byly následně zpracovány výsledky z dotazníku? 

 
VII. Celková úroveň práce:  

Celkovou úroveň práce hodnotím jako velmi dobrou. 
 
 

Práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
 

 
 
 
V Praze  20.5. 2012       …………………………………… 


