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Předložená diplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu ICT ve světě dospívajících, 

konkrétně v jejich komunikaci s učiteli a o učitelích. Autorka se zaměřila v teoretické části na 

všechna podstatná témata spojená s touto oblastí. Odborná literatura je dobře vybraná 

dovoluje ústřední téma zpracovat.  

K získání empirických dat je využito dotazníkové šetření na několika typech středních škol. 

Vzorek respondentů umožnuje sledování rozdílů mezi chlapci a dívkami, ale také mezi 

studenty různých typů škol a zaměření.  Dotazník je připraven tak, aby přitahovat respondenty 

nejen zajímavostí tématu, ale i graficky. Výsledky dotazníků jsou zpracovány statistickými 

metodami. Práce obsahuje všechny nezbytné metodologické náležitosti.   

Výsledkem práce je obraz ICT obrácený proti vyučujícím, strukturovaný z hlediska jeho 

rozsahu, forem a obsahu  v kontextu sociální zkušenosti a typu studijní dráhy studentů.    

Všechny problémy nastolené dotazníkem jsou postupně rozebrány, představeny a popsány. 

Interpretace potom směřuje k významným poznatkům a porovnávání jednotlivých skupin 

respondentů.  

Kapitolu o specifických skupinách (ICT studenti ad.) považuji za velmi vtipnou. Je však 

taková nedotažená a tento nápad není dostatečně využit. Pro příště by bylo lepší buď tuto 

kapitolu lépe strukturovat nebo naopak ji vyřadit.  

Kapitola  o výsledcích  je poměrně stručná, což je asi trochu škoda.  Vybírá některé výsledky, 

jiné stejně důležité, ponechává stranou. Plyne z toho potom jistá nejistota čtenáře 

s vyslovenými závěry, protože tyto nejsou vyváženy dalšími.  

Např. přestože genderové rozdíly považuji také za zajímavé, mám poněkud odlišný názor na 

to, proč  jsou dívky aktivnější k agresivnějšímu používání ICT vůči učitelům. Nemám pocit, 

že jde pouze o důvod genderové nerovnosti na poli školy, i když  tento důvod nepopírám 

(navíc jde často o učitelky). Dívky se chovají podobným způsobem k vlastním matkám nebo 

mezi sebou -  mají sklon ke koalicím, užívání si, řešení a produkování různých sociálních 

vztahů a situací, a to výrazněji a aktivněji nežli chlapci.   

Stejně tak i poslední odstavec,  kdy se mluví o kanalizaci pocitů a názorů,  o prostředí, kde se 

lze vypořádat o nejistotou a agresí, je však určitou redukcí místa ICT v životě dospívající, 

protože oni v tomto virtuálním světe prostě žijí.  Tedy se i baví (viz téma nudy a zábavy ve 

výsledcích), ale i prostě sdílejí  virtuálního prostředí  (o tomto sdílení nakonec také práce 

v teoretické části mluví). Lidí se  musí vyrovnat s tím, co toto prostředí nabízí, jaké možnosti 

kulturních forem se jim otevírají  a jak a také to dělají.  



Je škoda, i když chápu, že nebylo dost prostoru pro další analýzy dat,  že nedošlo alespoň k 

výběrovému   propojení oblastí (otázek) dotazníku. Např. jestli ti, kteří myslí, že důvodem je 

nespravedlnost častěji volí nebo sdílejí agresivní chování apod.    

K diskusi. Mám dobrý pocit z  proklamace výzkumného cíle v hledání vývojové 

produktivních modelů práce s ICT. Silně souhlasím, že tomu tak je. Problém je v tom, že 

podobné formy nalézáme také mimo virtuální svět (posmívání, urážky apod.), kde však 

mohou zůstat výsledky skryté, jejich vývojový potenciál, tedy napadání a vymezování se vůči 

autoritám zůstává zachován. I ve virtuálním prostředí nelze tyto psychologické funkce 

podceňovat. Právě virtuální prostředí ukazuje, jak zveřejnění je právě ten problematický bod. 

I tady však mnohdy dospívající nepočítají, ž s tím, že by si produkty prohlíželi nepozvaní, ale 

přitom tomu tak často je. Určitě je třeba kultivace těchto situací, to je však hlavně 

pedagogický a ideologický  problém.   

Tady asi nepomůže lepší komunikace mezi vyučujícími a studenty apod., jak navrhujete. 

Učitelé nejsou partneři a vymezování vůči autoritám, a to čím silnější tím lépe, je vývojové a 

identitně  produktivním jevem. Jinak samozřejmě souhlasím, že s kyberšikanou je třeba 

bojovat a upozorňovat na její nebezpečí pro všechny zúčastněné.  

Představená práce splňuje nároky kladné na diplomovou práci a doporučuji jí k obhajobě.  
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