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I. Základní náležitosti listinné podoby práce: 

 Předložená diplomová práce obsahuje 111 číslovaných stran a 2 přílohy uvedené na 

22 stranách. Rozsah vlastního textu bez titulních listů a příloh činí 103 normostran. 

V textu je vloženo 8 obrázků, 31 tabulek a 28 grafů. Seznam použitých informačních 

zdrojů obsahuje 41 položek, z toho 25 zdrojů v angličtině. Z hlediska rozsahu splňuje 

předložená práce požadavky kladené na diplomovou práci.  

 Práce obsahuje titulní list, zadání, podepsané prohlášení autora, název v českém 

a anglickém jazyce, abstrakt práce v českém jazyce a v anglickém jazyce, klíčová 

slova v českém a v anglickém jazyce, obsah a seznam literatury a informačních 

zdrojů. Předložená diplomová práce obsahuje všechny požadované části v náležitém 

rozsahu a kvalitě. 

 

II. Obsah a odborná úroveň práce: 

 Diplomová práce si klade za cíl identifikovat a analyzovat oblast online sociálních 

sítí z pohledu jejich funkcí a možného využití pro edukaci; dále zmapovat situaci na 

poli zkušeností a představ budoucích učitelů a učitelek základních a středních škol 

s online sociálními sítěmi. 

 K vytčení tohoto cíle dospívá práce po vymezení pole výzkumu a vytýčení 

výzkumných problémů práce. V kontextu s hlavním problémem a třemi dílčími 
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problémy jsou definovány vedle hlavního cíle také tři dílčí cíle. Cíle práce jsou jasně 

vymezeny v úvodu práce.  

 K naplnění cílů práce užívá diplomantka teoretické a empirické výzkumné metody. 

V teoretické části je použita metoda obsahové analýzy, v empirické části 

strukturovaný rozhovor a dotazníková metoda. Zvolené metody odpovídají 

stanoveným cílům práce.  

 V teoretické části diplomantka analyzuje poznatky plynoucích z použitých 

informačních zdrojů, dotýkajících se tématu sociálních sítí a jejich využívání 

mladými lidmi. Studentka se zamýšlí nad jejich přínosem vzhledem k jejich 

využívání pro studijní aktivity, tak i nad problémy, které jejich využívání přinášejí. 

Teoretická část tak tvoří východisko k praktické části.  

 Postup řešení diplomové práce je adekvátní zvolenému tématu.  

 Empirická část diplomové práce je rozdělena na části: v první části oslovila 

diplomantka všechny studentky a studenty pedagogické fakulty s prosbou o 

vyplnění anonymního dotazníku s 29 otázkami (odpovědělo 216 respondentů). 

Druhou skupinu dat  diplomantka vytěžila z nestandardizovaného rozhovoru se 

13 otevřenými otázkami (12 respondentů). 

 Získané výsledky diplomantka přehledně a odpovídajícím způsobem zpracovala a 

interpretovala. 

III. Výsledky a přínos práce 

 Cíle stanovené v zadání diplomové práce byly splněny; stanovený hlavní cíl a 

jednotlivé dílčí cíle diplomové práce byly splněny z hlediska rozsahu i kvality.  

 Zvolené téma považuji za vysoce aktuální, protože se děti s využíváním sociálních 

sítí se setkávají již v prepubertálním věku, a proto stávající i budoucí vyučující na 

základní škole by měli děti připravit na negativa (i pozitiva) využívání sítí.  

 Výsledky práce jsou původní, a jsou využitelné v praxi. Předložená diplomová práce 

je vhodným motivačním impulsem pro další šetření na středních a na základních 

školách. 

IV. Zpracování 

 Práce je přehledná, kompaktní a jednotlivé její části na sebe logicky navazují. Mezi 

využitými informačními zdroji převažují, vzhledem aktuálnosti tématu, webové 

informační zdroje (i zahraniční). 

V. Další vyjádření, komentáře a připomínky oponentky práce: 

 V práci nebyly shledány věcné chyby, ale v práci je několik gramatických chyb a 

překlepů. 

VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Myslíte si, že výsledky mohly být ovlivněny návratností Vámi distribuovaného 

dotazníku?  
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 Jakým způsobem by měla být problematika práce dále zkoumána? 

VII. Celková úroveň práce:  

 Téma diplomové práce je zatím ojedinělé vzhledem k zaměření na přístup 

budoucích učitelů k sociálním sítím. Diplomová práce je rozsáhlá a je logicky 

zpracována. 

 Výsledky mohou být použity i ve výuce budoucích učitelů. 

 

Práci  

doporučuji uznat jako práci diplomovou. 

 

 

 

V Praze 6. 1. 2013 

 

 

......…………………………………… 

 


