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Diplomová práce Terezy Zadražilové se zaměřuje na problematiku sdělování osobních údajů na 

internetu u uživatelské skupiny dětí mladšího školního věku. Hlavním účelem práce bylo zjistit 

motivace dětí pro rizikové chování. 

 

Autorka v úvodu práce nabízí vhled od vývojové psychologie v kontextu používání internetu a dále 

přináší komplexní přehled problematických jevů, u nichž může být sdělování osobních údajů 

příčinou. Díky tomu může být práce uceleným zdrojem informací o problematice dětí na internetu a 

to především pro pedagogy. 

 

Pro zjišťování motivací dětí ke sdělování osobních informací na internetu zvolila autorka metodiku 

focus group. Připravené otázky i řízení jednotlivých diskusí bylo nastaveno velmi široce, díky tomu 

výzkum přinesl i některá překvapivá zjištění, boří například již poměrně zažité klišé, že děti od 

nejútlejšího věku tráví na internetu většinu svého volného času. Za jeden z přínosů výzkumu 

považuji definování zlomového věku u dětí (kolem osmého roku věku), jak vyplynulo z focus group, 

dochází k razantnímu nárůstu zájmu o internet a jeho používání. Tento věk je proto optimální pro 

zahájení vhodné osvěty. 

 

Metoda focus group se ukázala jako příliš dynamická (především u této věkové skupiny) a snadno se 

tak mohlo stát, že se diskuse odchýlila od vytyčeného směru. Například v názvu práce uvedené 

motivace pro rizikové chování u dětí, tak výzkum konkrétněji nezjistil. Problematická je u 

provedených foucus group také přesnější kvantifikace zjištěných informací. Jak autorka v práci 

uvádí, je si těchto problémů vědoma. 
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Přes zmíněné nedostatky je práce komplexním přehledem problematiky, přináší nová zjištění přímo 

z terénu a může být dobrým odrazovým můstkem pro další zkoumání. Navrhuji proto hodnocení 

výborně. 

 

 

V Praze 5. 9. 2013 

Mgr. Anna Mašková 


