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Autorka, Jitka Dlouhá, se ve své bakalářské práci zaměřila na oblast volnočasových aktivit, 
které se pojí s využíváním počítače. Uvedenému tématu je v posledním desetiletí věnována značná 
mediální pozornost a narůstá i počet výzkumných studií, které je sledují z různých perspektiv. 
Převládají zde však, jak autorka upozorňuje, především studie mapující konkrétní činnosti, při nichž 
uživatelé počítač využívají. Analýz, které by sledovaly další okolnosti uvedených aktivit, včetně 
postojů uživatelů k těmto vykonávaným činnostem, je však zatím poskrovnu. Předložená bakalářská 
práce tak do jisté míry přispívá k porozumění této dosud málo probádané oblasti. 

Bakalářská práce je strukturována do dvou celků, teoretického a empirického. V šesti 
kapitolách teoretické části autorka nejprve sleduje problematiku volného času ve vztahu k jeho 
funkcím, z hlediska jeho historického vývoje a způsobu využívání (kap. 1-4). Dále se zabývá úrovní 
počítačové gramotnosti českých žáků v mezinárodním srovnání (kap. 5) a nakonec se zaměřuje na 
české adolescenty a na jejich aktuální vztah k počítačům (kap. 6). 

Ve výzkumné části autorka oslovila žáky a žákyně 7., 8. a 9. ročníku (n=65), jimž předložila 
osmipoložkový dotazník. Jeho pomocí ověřovala pět hypotéz. Data byla vyhodnocována 
deskriptivně (procentuálně, výpočtem průměrů a směrodatných odchylek), částečně analyzována i 
pomocí statistické metody Chí kvadrát (2).  

V teoretické části autorka zpracovala téma velmi zevrubně i s ohledem na jeho relevantní 
souvislosti. V úvodu reflektuje současné trendy ve výzkumu dané oblasti a poukazuje i na jeho 
stávající nedostatky. Téma je zpracováno s dostatečnou tvořivostí a přiměřeně kriticky (viz např. 
výklad definic, s. 17). Autorka vychází z dostatečného množství informačních zdrojů. Zastoupeny 
jsou mezi nimi odborné monografie i české a slovenské výzkumné studie. 

  Je třeba ocenit, že autorka před samotným výzkumem uskutečnila předvýzkum, na jehož 
základě provedla úpravy ve vlastní metodologii. Při vytváření dotazníku se inspirovala existujícími 
českými studiemi. Díky tomu mohla následně v diskusní části porovnat data z vlastního výzkumu 
s již publikovanými poznatky. Drobným nedostatkem je relativně malý soubor respondentů, který 
se z hlediska kvantitativní analýzy rozdílů mezi věkovými skupinami blíží hranici spodního limitu. 
Výsledky výzkumu autorka prezentuje přehledně a velmi důkladně je interpretuje. Tímto precizním 
způsobem postupuje také v diskusní části. Text má poměrně dobrou jazykovou úroveň, ve 
výzkumné části se však místy objevují nepříliš obratné formulace (např. 1 odst. na s. 38 či 
v diskusní části). Výzkumná sonda přinesla v mnoha ohledech překvapivé výsledky: jde například o 
poměrně nízký význam počítačové gramotnosti z hlediska sociálního statusu ve třídě, což však 
může souviset i se zvoleným (přímým) způsobem dotazování. Výsledky potvrzují nálezy jiných 
autorů pouze parciálně. Je na místě ocenit i autorčinu zpětnou reflexi použitého výzkumného 
designu a poukázání na jeho možné nedostatky. Nechybí zde ani doporučení pro další výzkum 
v dané oblasti.    

Závěr: Předložená bakalářská práce jednoznačně splňuje všechny předepsané požadavky jak ve své 
části teoretické, tak i výzkumné. Autorka prokázala dobrou znalost ve sledované problematice, téma 
zpracovává zevrubně a přiměřeně kriticky. Uvedené připomínky mají jen dílčí charakter. Vzhledem 
k výše uvedenému navrhuje vedoucí její výsledné hodnocení v rozmezí: 
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