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I. Základní náležitosti listinné podoby práce: 

Jak z hlediska rozsahu práce, tak z hlediska počtu a rozsahu příloh je práce nadprůměrná. 
 Diplomová práce sestává ze dvou částí: 

o vlastní práce v rozsahu 111 stran se 31 tabulkou, 8 obrázky, 28 grafy, 
o dvou příloh. 

 Práce obsahuje všechny základní formální náležitosti (titulní list, zadání diplomového 
úkolu, prohlášení diplomantky, obsah, přílohy, seznam použité literatury, název práce 
a abstrakt v anglickém jazyce). Klíčová slova jsou uvedena pouze tři. V seznamu 
použité literatury je uvedeno 41 zdrojů, z toho 25 v jazyce anglickém, převažují zdroje 
dostupné na Internetu. Další zdroje, z nichž diplomantka čerpá např. číselné údaje 
a statistické výsledky nebo informace o konkrétních způsobech využití sociálních sítí, 
jsou v práci uváděny průběžně jako poznámka pod čarou. 

 
II. Obsah a odborná úroveň práce: 

 Výzkumné problémy, hlavní výzkumný cíl a z něho vyplývající dílčí cíle výzkumného 
projektu diplomové práce jsou zformulovány v kapitole 2. 

 Postup řešení diplomového úkolu včetně volby výzkumných metod pro výzkumné 
aktivity je dobře promyšlený a koresponduje se zadáním diplomového úkolu.  

 V teoretické části se diplomantka zabývá:  
o pojmem sociální sítě, zejména pak on-line sociální sítě. Pojem sociální síť 

diplomantka uvádí na s. 14 v původním významu z roku 1954 a z pohledu 
dalších dvou autorů (Buštíková, Kellner). Na s. 22 se ztotožňuje s definicí 
internetové sociální sítě v materiálu M.D. Boyd a B.N. Ellison (2007).  

o aktuální potřebou věnovat se ve školním vzdělávání problematice on-line 
sociálních sítí. Autorka se snaží ukázat, že tyto sítě jsou mladými lidmi velice 
často využívány i k řešení svých studijních aktivit (s. 30, s. 100 aj.). Možnosti 
sociálních sítí otevírají otázku, zda vůbec a jak prostřednictvím sociálních sítí 
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navazovat vztahy mezi učiteli a jejich studenty – mají být učitelé „přáteli“ svých 
studentů na sociálních sítích (s. 33)? Diplomantka upozorňuje na potřebu 
věnovat ve škole pozornost rozvíjení síťové gramotnosti (s. 36), která by měla 
přispět mimo jiné i k osvojení některých zásad a principů používání 
internetových sociálních sítí školní mládeží. V diplomové práci jsou zmíněny 
hlavní přínosy a rizika využívání online sociálních sítí školáky (s. 37-40). 
K doložení situace o uživatelích sociálních sítí v ČR se diplomantka opírá o data 
Českého statistického úřadu. 

o aktuálním potřebou zabývat se ve vysokoškolské přípravě učitelů problematikou 
sociálních sítí, aby učitelé této problematice rozuměli. Je zapotřebí, aby učitelé 
získali zkušenosti se sociálními sítěmi a aby znali rizika využívání těchto sítí 
(s. 39). Pokud budou učitelé a rodiče vědět, jak se se sociálními sítěmi pracuje, 
jakým způsobem se v sítích chovat a „pohybovat“, v čem spočívají rizika pro 
jejich uživatele, tak bude možné pomáhat dětem naučit se tyto sítě používat 
bezpečně a odpovědně, včas rozpoznávat případná nebezpečí a úskalí a bránit 
se jim (s. 39). 

o příklady využití online sociálních sítí v různých zemích pro potřeby učení, 
vzdělávání či sdílení profesních zkušeností (podkapitola 3.15). 

 Empirická část diplomové práce popisuje výzkumné šetření provedené mezi 
vysokoškolskými studenty připravující se na profesi učitele/pedagoga. Po 
zkušenostech s oslovováním respondentů pro potřeby řešení diplomových prací bylo 
po konzultaci s vedoucí diplomové práce dohodnuto, že budou pro výzkum osloveni 
pouze studenti PedF UK. Při přípravě svého výzkumného šetření diplomantka 
zformulovala čtyři výzkumné předpoklady P1 až P4, které se staly východiskem 
k formulování otázek pro dotazníkové šetření a pro rozhovory s respondenty. 

o Pro výzkumné šetření diplomantka zvolila kombinaci kvantitativní 
a kvalitativní metody, a to metodu dotazníkovou a metodu rozhovoru. 

o Dotazník pro dotazníkové šetření sestával z 29 otázek, jehož schéma je 
znázorněno na Obrázku 7 a jehož formulář je v Příloze A. Anonymní dotazník 
byl pro respondenty k dispozici na adrese http://goo.gl/EYJVI 

o Dotazníkového šetření se zúčastnilo 216 respondentů (76,4 % ženy, 23,6 % 
muži; 49,1 % studenti Bc. studií) z 620 studentů PedF UK v Praze oslovených 
k účasti na šetření prostřednictvím e-mailu na základě e-mailových adres 
uvedených ve veřejně dostupných profilech v informačním systému SIS (s. 99). 

 Výsledky dotazníkového šetření jsou z hlediska statistického většinou 
deskriptivní povahy a zůstávají v rovině popisné statistiky s využitím 
charakteristiky v podobě četnosti výskytu daného jevu (výběru 
odpovědi apod.). Výsledky odpovědí na jednotlivé otázky jsou popsány 
a doplněny tabulkami a barevnými sloupcovými grafy na s. 54 - 78, 
shrnutí dotazníkového šetření je provedeno na s. 78 - 80. 

o Další data získala diplomantka na základě nestandardizovaného rozhovoru se 
13 otevřenými otázkami. Otázky jsou uvedeny na s. 49 - 51. Rozhovory byly 
provedeny se 12 studenty PedF UK (8 žen, 4 muži). 

 Výsledky odpovědí získaných z rozhovorů jsou popsány v podkapitole 
4.3.2 (s. 80 - 96). 

 Z hlediska posouzení interpretace výsledků lze konstatovat odpovídající úroveň. 
Diplomantka přistupuje k interpretaci získaných výsledků střízlivě a provádí ji 
průběžně v kapitole 4 a souhrnně v kapitolách 5 a 6.  

http://goo.gl/EYJVI
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 Při prezentování výsledků v získaných ve výzkumných šetřeních byly v diplomové 
práci dodrženy etické zásady. 

 
III. Výsledky a přínos práce 

 Prací zabývajících se tématikou sociálních sítí v kontextu s učitelskou profesí 
a z perspektivy budoucích učitelů je v ČR zatím velice málo. Informační zdroje použité 
v diplomové práci odpovídají tematickému zaměření práce a jejímu výzkumnému 
problému; jedná se převážně o informační zdroje dostupné na Internetu a výsledky 
výzkumů publikované především v zahraničí. 

 Téma sociální sítě je mediálně velice oblíbeným tématem. U nás i v zahraničí zatím 
chybějí publikace zabývající se výzkumnými šetřeními, jejichž pozornost je zaměřena 
na přístupy budoucích učitelů k těmto sítím. Chybějí didaktické a metodické materiály 
pro učitele, které by se věnovaly problematice on-line sociálních sítí v kontextu potřeb 
školního vzdělávání. Předložená práce je v tomto směru pionýrským počinem. 

 Cíle práce vymezené v zadání diplomového úkolu a kapitole 2 byly splněny, Výsledky 
jsou diskutovány v kapitole 6. 

o Byly analyzovány možnosti využití sociálních sítí pro učení a to jak v teoretické 
části, tak v části empirické. 

o Byly zmapovány zkušenosti budoucích učitelů se sociálními sítěmi v části 
empirické. 

o Byly zmapovány představy budoucích učitelů o možnostech využití sociálních 
sítí pro potřeby školního vzdělávání a učení vůbec v části empirické. 

o Byly navrženy modelové situace využití sociálních sítí pro edukaci. 
 Využitelnost výsledků práce v praxi spočívá především ve zmapování situace mezi 

studenty PedF UK. 93% respondentů z PedF UK používá online sociální sítě (s. 78). 
96% respondentů z PedF UK má na Facebooku svůj profil. 92% respondentů z PedF 
UK jsou aktivními uživateli Facebooku. 70% respondentů využívá často sociální sítě 
pro potřeby svého studia. Z šetření vyplývá, že více než 50% oslovených respondentů 
(s. 79) nebylo nikým poučeno, jak používat sociální sítě. Ve vysokoškolské přípravě na 
povolání učitele by se této otázce měla věnovat pozornost. S tématem sociálních sítí se 
aspoň jednou setkalo na VŠ takřka 80% oslovených respondentů.  

 
IV. Zpracování 

 Diplomová práce je jak po obsahové, tak formální stránce zpracována pečlivě, 
přehledně a srozumitelně. Text diplomové práce je srozumitelný. Struktura práce je 
dobře rozvržena, což přispívá rovněž ke srozumitelnosti práce. Práce jako celek je 
velice přehledně uspořádána. 

 Po grafické i formální stránce je práce na dobré úrovni. 
 Tabulku 2 bych doporučovala zařadit jako graf. 
 Autorka se nevyhnula několika gramatickým chybám a překlepům (viz Příloha 1). 
 

V. Další vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího práce: 

Diplomantka po celou dobu pracovala naprosto samostatně. O řešené téma projevovala 
ještě před zadáním diplomového úkolu zájem. Zúčastnila se i některých přednášek 
J. Šlerky na FF UK v Praze a několika akcí k problematice bezpečnosti na Internetu 
pořádaných např. Magistrátem hl. m. Prahy  
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Připomínky k metodologickému postupu 
 V teoretické části se mohla autorka na s. 14 daleko detailněji věnovat pojmu sociální 

síť. I když to nebylo cílem diplomové práce, mohla provést hlubší analýzu přístupů 
dalších autorů k tomuto pojmu. 

 V dotazníkovém šetření bylo získáno poměrně velké množství dat. Jejich vyhodnocení 
bylo provedeno v podobě výsledků, jak respondenti odpovídali na jednotlivé otázky 
dotazníku. Škoda, že se autorka nepokusila zkoumat některé vztahy mezi daty ve 
vzorku respondentů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření. 

Náměty na doplnění práce: 
 S problematikou souvisí řada pojmů, které se primárně objevují v publikacích 

v angličtině. Diplomantka tyto pojmy používá v anglickém původním tvaru. Někdy je 
uvádí i v českém tvaru. Otázkou je, zda se měla diplomantka pokusit o sestavení 
jakéhosi slovníku výrazů. 

Formulace, stylistické připomínky: 
 Stylisticky – někdy diplomantka formuluje věty v minulém čase, někdy v budoucím 

čase např. v části kap. 2.4 o volbě metod by bylo vhodné používat přítomný či budoucí 
čas. 

 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Jak byste Vy jako učitelka anglického jazyka na střední škole využila sociálních sítí? 
A které sítě konkrétně? 

 Jakými výzkumnými otázkami by se měly zabývat výzkumy, které by navazovaly na 
výsledky Vaší diplomové práce? 

 
VII. Celková úroveň práce:  

Téma sociální sítě je v současné době velice oblíbeným tématem různých médií. U nás 
i v zahraničí zatím chybějí publikace zabývající se výzkumnými šetřeními, které by se 
věnovaly analýzou postojů a přístupů (budoucích učitelů) k těmto sítím a jejich představami 
a zkušenostmi, jak je využívat pro potřeby učení. Předložená práce je v tomto směru 
pionýrským počinem. 
Diplomantka prokázala, že je schopna samostatně zformulovat výzkumné problémy a jejich 
cíle, vybrat a aplikovat adekvátní výzkumné metody, zorganizovat a provést výzkumné 
šetření, shromáždit a vyhodnotit data v souladu se zadáním diplomového úkolu. Svým 
rozsahem a výstupy v teoretické a praktické části předložená práce splňuje požadavky 
kladené na diplomovou práci. 
Výsledkem předložené práce je zjištění, že je zapotřebí, aby se budoucí učitelé v průběhu 
vysokoškolského studia seznamovali s problematikou sociálních sítí a případnými 
možnostmi jejich využití pro vzdělávací účely. Závěry, k nimž autorka diplomové práce 
dospěla, mohou být využity ve vysokoškolské přípravě učitelů na PedF UK v Praze. 
 
Práci  
Doporučuji uznat jako práci diplomovou. 
 
 
V Praze 30. 12. 2012 
 

…………………......…………………………………… 
Doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
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Příloha 1: Seznam překlepů a chyb v textu 
 

 Editační chyby: 
o spojka i nebo a na konci řádku (na několika místech textu) 
o jednoznakové předložky na konci řádku (s. 39) 
o zarovnání do bloku (s. 21) 

 Záměna se slovenštinou: 
o výchovně-vzdělávacího procesu (s. 11)  
o časová osa (s. 24) 
o ovlivnit (Tabulka 2 s. 33) 
o důvěryhodnost (Tabulka 2 s. 33)  

 Překlepy (s. 28 prostřednictvím; s. 34 – Facebooku) 
o Vynechání slova (s. 9) 
o Slovo navíc (s. 21) 

 Gramatické chyby: 
o shoda podmětu s přísudkem (s. 90, 99) 
o většina ... podporuje (s. 22) 
o Interpunkce (s. 14, 16, 17, 19, 34, 35, 83, 89, 90) 


