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Téma: Život dětí s médii a v médiích 
 

Předkládaná dizertační práce se týká aktuálního tématu současného vzdělávání i 

každodenního života a učení dětí. Nejenom v dizertačních pracích, ale obecně v české 

pedagogice mi chyběla a chybí orientace na ty, kterých se digitálně technologie týkají velmi 

významně – děti, žáky, studenty, adolescenty (mládež). V této oblasti má naše pedagogika 

(možná i psychologie) co dohánět za mnohými zeměmi, kde je tento typ výzkumu poměrně 

běžný a rozvinutý (např. severské země). Z tohoto pohledu musím velmi ocenit předloženou 

práci, protože se snaží prozkoumat téma, které je u nás spíše opředeno mnoha mýty a 

dlouhodobě mu (velmi paradoxně) není věnována patřičná pozornost ve vědeckých kruzích, 

ale ani v širších odborných kruzích. Nakonec výsledky, k nimž autorka dospěla, jasně ukazují, 

jak potřebný je výzkum dětí a mládeže (dát hlas dětem), protože přináší velmi zajímavý a 

potřebný vhled do života a učení dětí ve škole, ale také mimo ni. Výsledky rovněž naznačují, 

že tento typ výzkumu může být komplementární k jiným výzkumům, které se třeba orientují 

např. na učitele a jejich výuku s ICT. Navíc použitá metoda (a celý postup práce) umožňují 

poznat život a učení dětí „s médii a v médiích“ velmi detailně a pochopit tak různé méně 

známé (a skryté) souvislosti a vztahy. Navíc je velmi užitečné, že práce otevírá celou řadu 

nových témata a otázek. V tomto ohledu jde o práci velmi zdařilou a v mnoha ohledech 

originální (alespoň v ČR).  

Dizertace postupuje od předvýzkumu k hlavnímu výzkumnému šetření, což je pro mne 

poněkud netradiční postup (většina prací má oddělenou teoretickou a empirickou část), který 

zde má zde svůj význam. Ještě než se budu věnovat jednotlivým částem práce, musím 

konstatovat, že autorka v celé práci prokázala přehled o tématu, používá adekvátní 

terminologie a zejména oceňuji použitou literaturu a zdroje. Především zahraniční knihy a 

studie představují kvalitní zdroje, které u nás nejsou bohužel příliš známé a běžné 

(Buckingham, ITŌ, Sefton-Green aj.). K tématu bych ještě třeba doporučil Coiro, J., Knobel, 

M., Lankshear, C., & Leu, D. J. (2008). Handbook of research on new literacies. Lawrence 

Erlbaum, nebo Erstad, O., & Sefton-Green, J. (eds.). (2013). Identity, community, and 

learning lives in the digital age. Cambridge University Press, ale to už je debata nad rámec 

posudku.   

Práce začíná předvýzkumem, který samotný přináší řadu cenných informací a hlavně splnil 

úlohu, protože autorka na základě výsledků změnila design výzkumu z kvantitativního na 

kvalitativní. Nicméně mi v této části chybí tabulky, které by zpřehlednily text a více by 

vynikly výsledky předvýzkumu. Musím zde vyzdvihnout jeden výsledek, který je podle mne 

zásadní: „Pro žáky je náročné propojovat téma volnočasového využívání médií se 

zkušenostmi formálního vzdělávání – jako by to byly dva oddělené světy, které nemají mnoho 

společného.“ To je otázka či téma nejen pro teorii i školskou praxi, ale zároveň výzva pro 

další výzkumy, a to i v souvislosti např. s výsledky výzkumu ICILS 2013.  

Na s. 18 autorka píše: „Zároveň byl důraz výzkumné práce přesunut z tématu přenositelnosti 

dovedností z informálního do formálního kontextu na téma života dětí v médiích a s médii a 

způsobů, jakými utvářejí vlastní dětskou kulturu.“ Jde o naprosto pochopitelnou a 



zdůvodněnou změnu, nicméně se autorka vzdala, podle mého názoru, klíčového problému, 

který je potřebné zkoumat, poznat ho a vysvětlit. Je to tedy výzva pro autorku k dalším 

výzkumům. I když, musím uznat, toto téma je v práci i nadále více či méně sledováno. 

Design hlavního výzkumu je dobře propracovaný, popsaný a zdůvodněný. V přehledu 

mezinárodních výzkumů mi ale třeba chybí výzkum PISA, který mapuje rovněž vybavenost 

domácností digitálními technologiemi, např. jaké technologie mají respondenti k dispozici, 

kde se učí atd. (PISA má samostatný dotazník k tomuto tématu). Tato data by byla jistě 

přínosná. Absenci zmíněného výzkumu nepovažuji vyloženě za chybu, ale jen doplňuji 

zdroje. U teoretických konceptů oceňuji kritický přístup, jako příklad lze zmínit Prenskyho 

myšlenku digital natives a digital immigrants, který autorka vnímá velmi vhodným 

(kritickým) způsobem. Právě v tomto případě se projevuje erudice autorky a odbornost. 

Autorka používá v práci pojmy mediální gramotnost, ICT gramotnost, ale např. digitální 

gramotnost používá jen okrajově (viz např. s. 172: „častější používání internetu 

pravděpodobně zvyšuje digitální gramotnost včetně schopnosti efektivně nakládat s 

potenciálními riziky spojenými s užíváním médií.“). Jak tedy vnímáte digitální gramotnost a 

jaký je rozdíl mezi touto gramotností, ICT gramotností a mediální gramotností? Není celá 

práce o digitální gramotnosti? 

Přínosné výsledky představuje kapitola Sebe-učení (s. 110), kde autorka představuje 

jednotlivé metody, kterými se respondenti učí jednotlivým postupům ovládání technologií 

(pozorování, pokus-omyl). Zde by bylo možné uvažovat o širším teoretickém rámci jako např. 

sociokognitivní, konstruktivistické či konektivistické teorie učení. Kapitola ale prezentuje 

důležitá zjištění, která jsou zajímavá sama o sobě a představují opět výzvu pro následný 

výzkum. 

Tak bych mohl ve svém posudky pokračovat dále. Z textu posudku je zřejmé, že jde o spíše o 

odbornou diskuzi nad prací a výsledky, nikoliv o poukazování na chyby či nedostatky práce. 

To je podle mého názoru známkou kvalitní práce, která má velký význam nejenom pro další 

rozvoj vědeckého poznání v této oblasti, ale přináší poměrně jasná sdělení také širší odborné 

veřejnosti. 

Neodpustím si jednu poznámku k textu práce. Text jsem četl se zájmem, ale výsledky jsou 

prezentovány opravdu „hustým popisem“ a jde tak o poměrně náročné čtení. Napříště bych se 

přimlouval k poněkud „lehčímu“ peru a možná jasnější struktuře výkladu. Bylo pro mne 

trošku složité učinit si jasnou celkovou představu o práci a jejích hlavních výsledcích. Možná 

je to však pouze moje chyba či jiné „naladění“ čtenáře. 

Práce je na odpovídající formální i jazykové úrovni. 

  

Autorka ve své dizertační prokázala schopnosti samostatné tvůrčí práce v daném oboru a 

práce splňuje požadavky standardně kladené na dizertační práce v daném oboru. 

 

Jiří Zounek 

  

V Brně 5. 3. 2016   

 


