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Program Safer Internet Plus a možnosti jeho aplikace v České republice

Předložená diplomová práce předkládá rozsáhlý obrázek o činnosti Evropské Unie a České republiky 

v oblasti bezpečnosti při práci s internetem, především mezi dětskými uživateli. V první části se 

zabývá popisem hlavních projektů v rámci Evropy i u nás.  Ve druhé se pokouší konfrontovat cíle 

těchto projektů s realitou a zjišťuje, jaký je dopad těchto aktivit na vybranou skupinu respondentů 

jedné základní školy  a jaké je povědomí žáků o bezpečnosti internetu. 

V úvodu předkladatelka zdůvodňuje výběr problematiky a nastiňuje hlavní rysy problému. Logika 

práce je směřována od objasnění obecných   přístupů EU a jejich vývoje ke konkrétním projektům. 

Tyto jsou čtenáři vždy stručně představeny.  Na poměrně velké ploše jsou popsány dvě 

nejvýznamnější akce: Fórum pro bezpečnější internet a Den bezpečnějšího internetu. 

Druhá kapitola je věnována vybraným projektům v České republice, které na evropské aktivity 

jednoznačně navazují, především činnostem  Safer Internet Plus. 

Třetí kapitola představuje průzkum mezi dětmi v základní škole Vybíralova v Praze 9. Jsou zde 

představeny hlavní hypotézy a cíle průzkumu, popsána metodika  a výsledky jsou dobře graficky 

zpracovány a vyhodnoceny.

Práce má rozsáhlý závěr. Jeho předmětem je především interpretace výsledků průzkumu a 

vyhodnocení hypotéz, což se autorce podařilo velmi dobře. 

Práce má standardní grafickou úpravu, text je doplněn vypovídajícími grafy.  

Pomocný informační aparát je poměrně jednoduchý, důležitou přílohou je ukázka dotazníku. 

Prospěšný je také terminologický slovníček v úvodu.            

Součástí práce je seznam použité literatury, který odpovídá citační normě. 

Gramatika i stylistika je na odpovídající úrovni. 

Připomínky k obsahu práce: 

Hlavní nedostatek tohoto jinak velmi dobře zpracovaného textu vidím v tom, že se téma rozběhlo do 

dvou linií – projekty EU (především Safer Internet Plus a příbuzné projekty)  a české projekty na jedné 

straně a dotazník a jeho výsledky na straně druhé. Nedošlo však k jejich finálnímu propojení  a 

vyvození  toho, jaký má program Safer Internet  Plus dopad na české prostředí   a jaké jsou jeho 

rezervy.  Velmi dobře formulovaný  závěr se týká převážně interpretace výsledků průzkumu. 

Připomínka k uspořádání textu: kapitoly 1 a 2 jsou velmi rozsáhlé, což snižuje jejich informační 

hodnotu. Textu by prospělo členění do více kapitol.

Otázka pro obhajobu: 



Pokuste se shrnout, co je na realizaci projektu Safer Internet Plus u nás pozitivního na jedné straně a 

kde vidíte jeho další možnosti, jak přispět ke zlepšení poměrně nízké míry informovanosti dětí o 

bezpečnosti práce na Internetu, jak jste zjistila ve svém průzkumu. 

Celkové hodnocení:

Předloženou práce doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou . 

velmi dobře
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