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Typ práce: diplomová 

Hodnocení práce: Výborně 

Vedoucí práce: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.  

Oponent/-ka práce: PhDr. Pavla Kovářová 

Konzultant/-ka práce: Mgr. Michaela Buchtová 

Řešitel/-ka práce: Bc. Lucie Bauerová 

Slovní hodnocení práce 

Předložená diplomová práce „Bezpečnost na internetu: pomůcka pro výuku dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí“ má 83 tiskových stran včetně příloh a je členěna do 5 kapitol. 
Použitá literatura zahrnuje dostačující soubor titulů vztahujících se k danému tématu. Práce 
splňuje formální požadavky na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě.  
 
Autorka se v diplomové práci zabývá problematikou bezpečnosti sociálně znevýhodněných 
dětí na internetu. Výzkumným šetřením potvrzuje hypotézu, že tyto děti nejsou dostatečně 
vybavené kompetencemi k předcházení možným rizikům a řešení vzniklých problémů 
vyplývajících zejména z používání sociálních sítí a moderních komunikačních nástrojů v 
prostředí internetu. Součástí diplomové práce je zároveň navržení nové metodiky pro 
vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí s využitím metod zkušenostní pedagogiky a 
neformálního vzdělávání.  

Jedná se o výbornou práci s velmi dobře zpracovaným teoretickým úvodem a praktickou částí 
založenou na experimentu, který autorka sama navrhla a realizovala. Jak teoreticky 
zpracovaný přehled dosavadního výzkumu, tak realizovaný experiment prokazují schopnost 
samostatné vědecké práce. Zejména oceňuji práci s odbornou literaturou a pečlivé 
naplánování experimentu. 

Jediným závažnějším nedostatkem předložené práce je malý počet účastníků realizovaného 
experimentu. Svým rozsahem tak provedený výzkum odpovídá spíše pilotnímu šetření a 
nikoliv plnohodnotnému experimentu. Tento fakt do značné míry problematizuje zobecnění 
závěrů práce. Přes tuto výtku může provedený experiment posloužit jako východisko pro 
metodologii budoucího výzkumu. 

Po formální i obsahové stránce je práce velmi dobře zpracovaná a plně způsobilá k ústní 
obhajobě. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“.  
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Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

27 – malý vzorek účastníků 0 – 40 bodů 

přínos a novost práce 16 – téma je relativně nové 0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů 

20 0 – 20 bodů 

slohové zpracování 15 0 – 15 bodů 

gramatika textu 5 0 – 5 bodů 

CELKEM 83  

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

V Praze dne 13.1.2014                                                                               Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku 


