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Tématem předložené práce jsou potenciální patologické projevy vztahující se k užívání mobilních 

telefonů. Byť se toto téma stalo v poslední době velmi aktuální, jistě je přínosné (vzhledem k jeho 

poměrně krátké historii a vzhledem k dynamickému vývoji moderních technologií) každé bádání, 

které se jej dotýká. 

V teoretické části se autor zabývá vůbec diagnostickému vymezení návykového chování ve vztahu 

k telefonům. Přestože v současných klasifikačních schématech toto jako porucha explicitně vymezeno 

není, autor logickými kroky k vymezení této poruchy dochází. Dále jsou zde prezentována specifika 

role mobilního telefonu v životě člověka a jeho případné negativní dopady. Je znát, že se autor 

dokáže zorientovat v relevantních odborných zdrojích a navíc dokáže s texty kriticky pracovat a 

komparovat je. Jen bych chtěla drobně připomenout, aby se autor v odborném textu zdržel 

pisatelského stylu vhodného spíše do populárně-naučných časopisů. 

V praktické části se autor zaměřuje na projevy návykového chování ve vztahu k mobilům. Není příliš 

objasněno, proč autor volí kvalitativní metodologii (napsat, že „vzhledem k povaze mého výzkumu“, 

je příliš vágní). Autor by mohl svou volbu při obhajobě lépe argumentovat. U výběru vzorku je 

uvedena horní hranice 29 let s tím, že je zde větší pravděpodobnost bezdětnosti (??), ale není 

diskutováno, jakou rodičovství v kontextu tohoto výzkumu může hrát roli. Vzorek také není nijak 

představen. Autor by také mohl metodologicky ukotvit, proč svůj postup označuje jako „experiment“ 

a dále blíže představit jeho podmínky. Byli např. participanti nějakým způsobem instruováni (např. 

aby u sebe sledovali výskyt abstinenčních příznaků apod.), byl jim vlastně představen záměr 

experimentu (autor toto zmiňuje v souvislosti s rozhovorem, ale není jasné, zda se to odehrálo před 

či po experimentu)? Také způsob analýzy dat zde není metodologicky ukotven. Jak autor dospěl 

k podkapitolám části 4.1 a 4.2? Při četbě výsledků mi nebylo zcela jasné, jak se měla projevit 

kvalitativní strategie – prezentace výsledků má do značné míry povahu kvantitativní – např. autor 

uvádí, u kolika participantů se daný fenomén objevil, a u kolika ne, nebo že intenzita používání 

mobilu u nich vzrůstá. Postrádám interpretaci výsledků, snahu o hlubší vhled (což je cílem 

kvalitativního výzkumu). V diskuzi nedochází ke komparaci s teoretickými východisky, výjimkou je asi 

jen rozbor jednotlivých symptomů návykového chování ve vztahu k mobilům. Naopak podrobně se 

autor zabývá diskuzí nad limity své práce. 

Celkově má práce dobrý záměr a dobrou teoretickou oporu, jako slabší místo vnímám 

metodologickou část. Nicméně i přes uvedené připomínky práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 

známku velmi dobře. 
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