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Úvodem

Digitální technologie (DT) se stávají součástí života nás všech 24 hodin denně 7 dní v týdnu. 
Současná mladá generace se narodila do prostředí, v němž DT s naprostou samozřejmostí 
používají  všichni členové rodiny včetně prarodičů, kamarádi, spolužáci, učitelé. Počítačové 
nástroje,  které  v minulosti  plnily  především  funkci  primárních  a  sekundárních  médií1 

(zprostředkovávaly kontakt mezi lidmi a umožňovaly přístup k informacím) se proměnily pro 
běžného  uživatele  v  multifunkční  uživatelsky  velmi  přívětivá  zařízení,  která  lze  využít 
k širokému spektru činností od zábavy k práci a učení, především pak k aktivní tvorbě a která 
mají dopad na mezilidské vztahy a promítají se do způsobů, jak pracujeme, jak se učíme, jak 
myslíme, jak trávíme volný čas atd. 
Existuje řada mezinárodních výzkumů o stavu používání digitálních technologií ve školách, 
o vybavení  domácností  počítačovými  technologiemi  a  mobilními  zařízeními,  o konektivitě 
k Internetu,  o  počtu  hodin  strávených  u  Internetu  aj.  Každoročně  se  tyto  statistiky 
vyhodnocují  a výsledky jsou pak součástí  různých strategií  a hodnotících zpráv EU, OECD 
nebo UNESCO; šetření zajímají marketingové firmy, velké počítačové společnosti nabízející 
služby,  SW  nebo  HW  či  nadnárodní  korporace  zaměřené  na  budování  potřebné 
infrastruktury.
Vzdělávací  praxe  však  nepotřebuje  jen  statistické  přehledy  a  strategické  dokumenty 
o trendech ve vývoji aplikacích DT, ale především potřebuje detailní popis stavu o tom, jak 
tyto technologie ovlivňují život a učení školní populace. Kolik toho vlastně víme o tom, jakou 
roli  hrají  média  v přípravě  do  školy  této  mladé  generace?  Vypadá  jejich  učení  s médii 
opravdu  jinak  učení  v  dobách,  v němž  dominantní  funkci  hrály  rukou  zapsané  zápisky 
v sešitech a školní učebnice? Bylo by dobré poznat, jak řečeno slovy autorky (s. 10) „média  
vstupují  do  života  žáků“,  jaký  je  život  žáků  s digitálními  médii.  Teprve  potom  budeme 
schopni  o  významu  a edukačních  funkcích těchto  médií  přemýšlet,  reagovat  na  potřeby 
učení ve škole a mimo školu a vytvářet pro učení ve škole i mimo ni adekvátní podmínky. 
Jenže výzkumů s takovým zaměřením není příliš mnoho.

a. Základní formální charakteristiky disertační práce

Disertační  práce  „Život  dětí  s  médii  a  v  médiích“  je  zpracovaná  v rozsahu  193  stran.  Je 
rozčleněná do 8 kapitol doplněných Seznamem použitých informačních zdrojů a Seznamem 
příloh. Obsahuje 5 obrázků, 2 tabulky a 2 přílohy.
Obsah je uspořádán do následující struktury:

1. Úvod
2. Předvýzkum

1 S. 24 práce
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3. Design hlavního výzkumu
4. Analýza dat
5. Naši průvodci
6. Život dětí v médiích
7. Shrnutí
8. Závěr

Při  řešení  Mgr.  Neuwirthová použila  130 zdrojů,  publikací,  článků,  z toho 55 tuzemských 
autorů.  Opírá  se  o  práce  v této  oblasti  významných  autorů  tuzemských  i  zahraničních 
a o aktuální výsledky dosažené v této problematice u nás i v zahraničí.
Teoretickou část práce  tvoří  kapitoly  3.1 a  3.2.  Východisky pro  Výzkumnou část  se staly 
výsledky předvýzkumu popsaném v Kapitole 2.
Výzkumnou část představují Kapitola 3, 4, 5 a 6.
Závěry a výsledky výzkumných zjištění jsou zpracovány v Kapitolách 7 a 8.
Stanovisko:

• Členění  a  struktura  práce jsou logické,  byť  se jedná o uspořádání,  které na první 
pohled  nedovoluje  čtenáři  se  rychle  zorientovat  v tom,  které  kapitoly  představují 
teoretickou část práce a které výzkumnou / experimentální část.

• Připomínky mám jen k některým názvům kapitol:  Naši  průvodci,  „Slepé“  uličky  ... 
nebo označení „hodný školák“.

• Škoda, že Úvod je velice stručný (jako kdyby autorce docházely síly). Očekávala bych, 
že  v něm  autorka  vysvětlí  aspoň  rámcově  některé  klíčové  pojmy,  s nimiž  pracuje 
v kapitole o předvýzkumu. Nicméně tato připomínka nijak nezpochybňuje výsledky 
a práci  provedenou  v předvýzkumu,  který  je  významným  východiskem  jak  pro 
následující teoretickou a výzkumnou část disertační práce.

• V textu se Mgr. Neuwirthová odkazuje na použitou literaturu, v některých místech se 
odkazované zdroje obtížně vyhledávají v seznamu použitých zdrojů (občas problém 
s rokem zdroje nebo s vyhledáním autora, pokud práce vznikla v autorském týmu).

• Po formální  stránce se v práci vyskytuje několik překlepů a drobných gramatických 
chyb.

b. Tématické zaměření práce

Autorka se ve své disertační práci pokusila o etnografický popis toho, jakým způsobem děti 
prožívají své dospívání v prostředí médií a společně s médii.
Předmětem zkoumání je tedy (s.8):

JAK děti ŽIJÍ s médii
JAK si děti prostřednictvím médií UTVÁŘEJÍ vlastní kulturu
CO se děti skrze nakládání s médii UČÍ.

Stěžejními  pojmy  disertační  práce  jsou  média,  zejména  kvartární  média2,  mediální 
gramotnost,  mediální  výchova,  ICT  gramotnost,  formální,  neformální  a  informální  učení, 
kultura dětí, on-line a off-line svět a jejich propojení, digitální domorodec, digital divide. Na 
média autorka pohlíží ve své práci nikoliv z technologického hlediska, ale z hlediska vývojové 
psychologie (s. 23-24).
V teoretické  části (Kapitola  3.1  a  3.2)  se  autorka  věnuje  učení  prostřednictvím  médií, 
nastiňuje Corsarův model pro interpretivní reprodukci dětské kultury, který je založen na 
myšlence, že „děti nejsou pouhými individuálními zvnitřňovateli vnější dospělé kultury, ale  

2 Kvartární  média umožňují  vzájemnou komunikaci  a  interakci  mezi uživateli  a  umožňují  vytvářet  mediální 
výstupy
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stávají se její součástí, přispívají k její reprosukci a zároveň produkují kulturu vlastní“ (s. 30). 
K analýze výsledků dat hlavního výzkumu autorka využila modelu interpretivní  socializace 
(s. 34), popisné statistiky pro zachycení chování dětí a život dětí s médii.

c. Vymezení výzkumného problému

Původní  záměr  věnovat  se  zkoumání  žáků  ZŠ,  jak  využívají  média  pro  zvládání  školních 
požadavků (úkolů, nároků, přípravě do školy) byl upřesněn a zúžen na pronlém, jakou roli 
hrají média při přípravě žáků na vyučování, a na základě toho pak zkoumat podrobně život 
dětí  v médiích  a  s médii.  Na  disertační  práci  lze  v podstatě  nahlížet  i  jako  na  autorčino 
vyprávění,  jakými směry se ubíralo  její  uvažování  o výzkumném problému,  jak postupně 
zpřesňovala svůj disertační  záměr  a úkol.  Předmětem jejího zkoumání  je kultura žáků ve 
věku 11-15 let a jejich život s kvartárními médii a v nich (s. 20).
Hlavní výzkumný záměr byl na základě zkušeností a výsledků předvýzkumu upřesněn nejen 
ve svém obsahovém zaměření z

• přenositelnosti dovedností žáků získaných v informálním učení do formálního učení 
na život žáků v médiích a s médii a na zkoumání způsobů, jak si děti utvářejí  svou 
vlastní kulturu

ale i v metodologickém řešení z:
• kvantitativního  výzkumu  na  kvantitativní  výzkum  s využitím  polostrukturovaných 

rozhovorů,  zúčastněných  pozorování,  analýzy  artefaktů  a  s nahlížením  na  data 
z pohledu školní etnografie, teorie interpretivní reprodukce a systemického myšlení.

a také ve výběru vzorku z:
• původního vzorku žáků 3. -9. ročníku na vzorek žáků 5.-9. ročníku ve věku 11-15 let.

d. Cíl práce, dílčí cíle a úkoly práce (Kapitola X)

Hlavním cílem disertační práce je  popsat, jak děti pracují s médii a jakým způsobem skrze 
své nakládání utvářejí a modifikují dětskou kulturu (s. 20). Tento záměr je velice aktuálním 
tématem.

e. Použité výzkumné metody

Pro naplnění vytyčených cílů autorka vybrala a zdůvodila adekvátní teoretické a empirické 
výzkumné metody:

a) Pro předvýzkum (s. 10-19):
Cíl předvýzkumu: zmapovat a upřesnit obraz toho, jak děti ve věku 8-16 let zacházejí s médii, 
ověřit medotologii pro realizaci hlavního výzkumu
Výzkumná  otázka:  vytvořit  základní  popis  toho,  jak  vstupují  média  do  života  žáků  ZŠ, 
zejména pak jakou roli hrají média v přípravě do školy žáků a k jakým činnost média využívají 
pro zvládání školních povinností, jak jak žáci modifikují dětskou kulturu
Metoda: kvantitativní metody (dotazníkové šetření)
Vzorek  respondentů:  327  žáků  3.-9.  ročníku  jedné  běžné  ZŠ  u  Prahy  (294  dotazníků 
vyhodnoceno, 150 chlapců, 144 dívek)
Výsledky dotazníkového šetření byly pečlivě zpracovány a vyhodnoceny v kontextu školního 
prostředí,  které  autorka  dobře  zná.  Z předvýzkumu  vyplynulo,  že  pro  další  řešení 
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disertačního  úkolu  je  zapotřebí  použít  kvalitativní  metody  výzkumu,  přeformulovat 
výzkumné otázky.
Stanovisko: V dotazníku (Příloha 1) mohly být některé otázky konkrétnější,  obávám se, že 
některé děti nemusely některým otázkám rozumět

b) Hlavní výzkum
Cíl hlavního výzkumu: popsat, jak děti pracují s médii a jakým způsobem skrze své nakládání 
utvářejí a modifikují dětskou kulturu (s. 20)
Výzkumný záměr je rozpracován do 6 výzkumných otázek (s. 34):
OT1 Jak děti uchopují média?
OT2  Jak  se  s médii  děti  dostaly  do  kontaktu?  Jak  se  s médii  naučily  pracovat?  (i  ve 
volnočasových aktivitách, pro osobní zájmy, školní povinnosti) Kdo jim v tom pomáhal?
OT3 Jaké dovednosti  si  děti  osvojují  skrze své využívání  médií? Jaký to má vliv na rozvoj 
osobnostně-sociálních kompetencí dítěte?
OT4 Jakými způsoby se utváří mediální gramotnost dětí?
OT5 Jak vypadá dětská kultura využívání médií?
OT6 Jaký je vztah dětí k médiím, jak je vnímají?
Metoda: kvalitativní metody různého typu: polostrukturované rozhovory (s. 36), zúčastněné 
pozorování  (s.  36),  analýza  žákovských artefaktů  (s.  36),  školní  etnografie (s.  34),  teorie 
interpretivníhou model socializace/reprodukce, systemické myšlení (s. 34-35). Pro analýzu 
nasbíraných  dat  z polostrukturovaných  rozhovorů  byla  použita  technika  otevřeného 
kódování za použití SW ATLAS.ti (s. 37-38).
Vzorek: 13 žáků staršího školního věku (věk 11-15, s. 18-19, s. 39-40) téže školy, na které se 
uskutečnil předvýzkum. Respondenty autorka velice dobře osobně znala, znala i prostředí 
školy, v němž se realizoval předvýzkum i hlavní výzkum. Vzorek respondentů byl vybrán na 
základě kritérií (s. 35).
Analýza  dat:  V Kapitole  4  je  podrobně  popsán  postup,  který  autorka  zvolila  při  analýze 
nasbíraných  dat  s použitím  techniky  otevřeného  kódování  systematické 
kategoriezace.výsledkem této analýzy  je vymezení  11 kategorií  (Tabulka 1, s.  42) a jejich 
popis (s. 43-55).

Proč pracovat s médii. Učení. Jak na to. Osobnost a vývoj. Aktivista. Pravidla.
Rodinné vztahy. Sociální kontext. On-line vs. off-line. Co z toho mám. Škola.

Výsledkem analýzy dat je i typologie dětských respondentů podle jejich přístupu k médiím 
(s. 56-57): Hráči. Kreativci. Hodní školáci.
Data  nashromážděná  různými  výzkumnými  metodami  pak  autorka  třídí,  vyhodnocuje, 
analyzuje  a  zobecňuje  právě  s použitím  typologie  respondentů;  tento  přístup  dovoluje 
autorce při tak malém vzorku najít některé jejich společné znaky, a naopak odhalit některé 
rozdíly.
Analýzou dat autorka dospěla k vymezení osnovy pro komplexní strukturovanou kauzistiku 
dítěte, kterou rozčlenila do několika směrů:

Já a média
Já a druzí
Můj pohyb na švu mezi virtuálním a reálným
Co z toho mám

4



O dotyčném dítěti
Stanovisko:  Autorka  se  na  hlavní  výzkum  velice  pečlivě  připravila,  velice  odpovědně  jej 
realizovala a nasbíraná data velice odpovědně vyhodnotila optikou výzkumných otázek OT1-
OT6. Autorka prokázala  schopnost  dodržovat  etické zásady pro výzkumná šetření  tohoto 
druhu (s. 40), rovněž se zabývala otázkou zajištění validity a reliability výzkumu. Uvědomila 
si i jistých mezí ve svém výzkumu v souvislosti s vybranou metodou etnografického přístupu 
a výzkumným vzorkem respondentů.
Oceňuji volbu přezdívek pro jednotlivé respondenty.
Připomínky mám k některým formulacím:  Co to znamená „uchopit“ média, nebo k názvům 
kapitol „Naši průvodci“, „Slepé uličky“, apod.

f. Výsledky disertační práce

TEORETICKÁ ČÁST (KAPITOLA 3.1, 3.2)
Stanovisko:  V teoretické  části  si  autorka  připravila  východiska  pro  svůj  hlavní  výzkum, 
přičemž vycházela z literatury a prací autorů z období 1985 až 2015. Pojem kvartární média 
(s.  24)  ve  smyslu  síťová  digitální  média  je  představen  v kontextu  chápání  média  jako 
sociálního a kulturního fenoménu. Autorka vychází hlavně z publikace Jirák-Kopplová (2009), 
mohla se opřít ještě o další publikace např. UNESCO (2013) nebo britské FUTURLAB.

VÝZKUMNÁ ČÁST (KAPITOLA 4-6)
Stanovisko: Ve výzkumné části  představila bohatý výzkumný materiál,  své závěry dokládá 
výroky a ukázkami z rozhovorů a reakcí respondentů, zasazuje zjištění do kontextů, které si 
připravila  v teoretické  práci,  a  současně  je  interpretuje  z pohledu  zkušené  badatelky 
v oblasti vývojové psychologie.

g. Otázky pro autora disertační práce, připomínky

Přemýšlíte již o dalším výzkumu, který by navazoval na výsledky Vaší disertační práce? Jak 
bude zaměřen? K jakým výsledkům byste chtěla dospět?

Závěr:

Mgr.  Barbora  Neuwirthová,  autorka  disertační  práce,  prokázala  schopnosti  samostatně 
formulovat  a  připravit  vědeckovýzkumný  problém,  zvolit  adekvátní  výzkumné  metody, 
realizovat výzkumná šetření, shromáždit a analyzovat data, pojmenovat jevy, které výzkum 
odhalil,  a  interpretovat  výsledky. Všechny cíle,  které si  autorka vytyčila ve své disertační 
práci, splnila.
Výsledky  disertační  práce  najdou  uplatnění  nejen  v psychologii,  ale  i  v oblasti  didaktiky 
informační a informatické výchovy a mediální výchovy. Mohou sloužit jako východisko pro 
další výzkumy.
Disertační práci Mgr. Barbory Neuwirthové doporučuji k obhajobě.

V Praze 13. března 2016
________________________________________

Doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
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