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Diplomová práce se zabývá informačními technologiemi, což je téma, které se těší v posledních letech 

velkému zájmu laické i odborné veřejnosti. Mohli bychom se tak domnívat, že je autorka unešena 

vlnou módního zájmu o život na facebooku. Ona se však na ní tak docela neveze – snaží se k 

obvyklým, spíše schématickým přístupům vůči tématu virtuální komunikace nabízet alternativní, 

problematizující pohled. Nutno ovšem předeslat, že se to ne vždy daří. Nicméně snahy vyvázat toto 

téma z běžných klišé si cením. 

Práce je velmi obsáhlá (115 stránek) a vnitřně logicky strukturovaná. Teoretické pozadí práce 

představují čtyři velké oblasti: 1) informační technologie a komunikace jejich prostřednictvím, 2) 

využívání informačních technologií dětmi a dospívajícími (na základě dostupných výzkumů), 3) význam 

vrstevnických skupin a sociální vztahy ve škole, 4) role informačních technologií v současných školách.

Ve všech tématech autorka přehledně představuje dostupné výzkumné nálezy a dominantní 

psychologické přístupy, které diskutuje. Ovšem pokud by zaujala kritičtější odstup, mohla by v jejich 

rozboru dospět hlouběji. 

Za obzvlášť zajímavý považuji autorčin pokus o vymezení vztahu mezi realitou a virtuálností a s tím 

související úvahy o času a prostoru coby významných parametrech komunikace. Vznikla tak platforma 

pro porovnání face-to-face komunikace a virtuální komunikace, které není pouze obvyklým haněním 

virtuálního prostoru, ale skutečnou komparací silných a slabých stránek. Zajímavé je také použití 

konceptu kolážovité identity vůči rozlišování osobní a virtuální identity, které se tím jeví falešné. 

Práce deklaruje, že se bude zabývat informačními technologiemi. Velkou část prostoru však zabírá 

facebook – na úkor jiných prostředí (e-maily, sms aj.). Protože celá práce trpí nedostatkem prostoru 

(při větším prostoru by bylo možné řadu výsledků rozebrat podrobněji), je zpětně škoda, že nedošlo již 

na začátku k zúžení pouze na facebook. Tato volba však souvisela s celkovým nadšením autorky a 

touze dozvědět se co nejvíce informací. 

Autorčin přístup považuji za „učebnicový“ – od začátku pracovala s velkým entuziasmem, zvolila si 

téma, vůči němuž cítila skutečnou zvědavost, prostudovala velké množství literatury, byla otevřená 

novým pohledům na téma atd. Zvláště bych chtěla vyzdvihnout její zájem realizovat kvantitativní 

výzkum, aby rozšířila svoji původní zkušenost s bakalářskou prací, kdy prováděla kvalitativní studii. 

Namísto snazší cesty pokračovat v linii, kde se už cítí jistá, se vydala do neznámé oblasti. Vypracovala 

obsáhlý dotazník zahrnující uzavřené i otevřené otázky a provedla jeho pilotáž. Následně jej zadala 

219 studujícím středních škol (volba škol i věkové kategorie je v práci dobře zdůvodněna). Velikost 

souboru považuji pro diplomovou práci za více než dostatečnou. Práce s kvantitativními daty a jejich 

zpracování, které opakovaně konzultovala s dr. Škaloudovou, pro ní byla nová a mnohdy náročná. 

Výsledek však svědčí o tom, že ji zvládla. Precizní přístup je vidět i ze samotného textu, který je 

stylisticky a graficky kvalitní. 

Z výzkumu vyplývá, že většina studujících využívá ke komunikace se svými vyučujícími ICT, nikoliv 

však facebook, který sice je frekventovaným prostředím, ale spíše ke komunikaci o vyučujících než 

s nimi. Zhruba polovina studujících se přitom setkala na facebooku s útoky vůči vyučujícím a zároveň 

až dvě třetiny z nich s takovými projevy nesouhlasí. V kritických komentářích se studující zabývají 



zejména tím, jak vyučující přistupují k výuce a ke třídě. Autorka z toho usuzuje, že mají-li studující 

představu, jaké chování by ze strany vyučujících oceňovali, mohli by jim to při navození vhodné 

situace ve škole sdělit a tím se vyhnout zklamání z nevyhovujících pedagogických vztahů, které pak 

ventilují na internetu. Zároveň však dodává, že by takové řešení (tj. mluvit ve škole o výhradách) 

nemuselo k ničemu vést, protože kritika je inherentní součástí vztahu dospívajících k formálním 

autoritám a tudíž eliminace možnosti a důvodů vymezovat s vůči nim, by nebylo vývojově žádoucí. 

Právě tato kulturně- a vývojově-psychologická perspektiva autorce dovoluje namísto obvyklého stavění 

virtuální a reálné komunikace proti sobě všímat si i jejich podobných rysů – v tomto případě jde o 

naplňování sociální potřeby odmítání autorit a vytváření vrstevnických koalic. Nakolik se liší saturace 

této potřeby v prostředí facebooku a v reálné komunikaci? Vede psané k větší opatrnosti? Nebo 

naopak k větší svobodě, protože převládá (falešný) pocit anonymity? Tato otázka zůstává 

z pochopitelných důvodů ve výzkumu spíše stranou, protože dotazník k ní neposkytuje vhodná data 

(adekvátnější by bylo použít pro takové téma rozhovor). Stejně tak autorka příliš nerozvádí otázku 

internetu jako šedé zóny – do jaké míry má a může být podle studujících toto prostředí kontrolováno 

školou? To jsou jen některá z možných pokračování tohoto výzkumu.

Diplomovou práci hodnotím jako kvalitní. Autorka prokázala schopnost zorientovat se v novém tématu, 

zvolit adekvátní metodologii pro jeho zkoumání, výzkum provést a vyhodnotit. Prezentace závěrů by 

mohla a měla být podrobnější, protože předcházející pasáže věnující se dílčím položkám v dotazníku 

nabízí výrazně širší pole zajímavých výsledků. Nicméně následná kapitola „Diskuse“ ukazuje, že si jich 

je autorka vědoma a že je dokáže začlenit do současného poznání o tématu. 

Diplomovou práci  doporučuji k obhajobě.

V Praze, 21. 5. 2012 PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.




