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Shrnul východiska obsažená v teoretické části práce (období
adolescence a možná rizika, která pro tuto věkovou kategorií
představuje nekritické využívání ICT). Uvedl hlavní výzkumné
otázky a postup řešení praktické části práce. Realizoval kvantitativní
výzkumné šetření mezi žáky základních a středních škol.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Student odpověděl na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřil se k
možnosti oslovit rodiče ke spolupráci v oblasti rizik spojených s
využíváním digitálních technologií, k ovlivňování spotřebitelského
chování reklamou, k problematice využití výsledků bakalářské práce.
 
Diskuze byla zaměřena na otázky: V jakém věku lze najít kořeny
vzniku problémů s nadměrným využíváním digitálních technologií?
Může styl výchovy v rodině ovlivnit vztah adolescentů k
technologiím? Jaké důvody mají adolescenti, když sledují záběry
kyberšikany? 
Student věcně odpověděl na předložené dotazy, bakalářskou práci
obhájil.
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