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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jaké jsou možnosti školy a rodiny reagovat na fenomén webových sociálních sítí?
2. Lze hovořit o určitých specificích závislosti na internetu u dětí a dospívajících?
3. Existují generační specifika životního stylu dětí a dospívajících – uživatelů sociálních 

sítí, tzv. siťové generace?
4. Jaká byla hlavní úskalí realizace empirického šetření? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Teoreticko-empirická diplomová práce Š. Votrubcové je cenná tím, že zpracovává aktuální 
téma v pedagogice dosud nedostatečně reflektované, byť je digitální svět významnou 
podmínkou života dnešních mladých lidí. Je napsána kultivovanou formou a po formální 
stránce plně odpovídá požadavkům na diplomové texty. Pozitivně hodnotím využití
relevantních odborných zdrojů včetně velkého podílu cizojazyčných a také snahu aplikovat 
poznatky o internetové komunikaci na sociálních sítích do českého prostředí v kontextu 
problematiky dospívání. 

Práce má konkrétně formulované cíle, logickou výstavbu (drobnou výhradu mám k místu 
zařazení subkapitoly stručné historie sociálních sítí, která svým způsobem text „vrací“ 
k počátku), téma práce je v zásadě pokryto (z hlediska rizik by bylo zřejmě vhodné věnovat 
ještě specifickou pozornost závislosti na virtuální komunikaci).

V empirické části oceňuji dodržení všech náležitostí nutných pro provedení korektního 
šetření, design šetření založený na kvantitativní metodologii vyhovuje způsobu položení 
výzkumné otázky i stanoveným cílům. Autorka získala data, která obezřetně interpretuje a 
předkládá je ve výstižných závěrech. 

Závěr celé práce mohl více vytěžit jak z teoretických východisek, tak z empirické sondy, 
mohl též obsahovat doporučení pro výchovně vzdělávací praxi a otevřít další otázky, jimž by 
bylo vhodné věnovat v pedagogice pozornost.

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: výborně

V Berouně, 11. 1. 2012 PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
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