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Práce Natálie Trubanové se, jak název napovídá, věnuje tomu, jakými proměnami prochází instituce 

školy v interakci s novými médii. Autorka text založila na etnografickém výzkumu pražského 

dvojjazyčného gymnázia, kde se zaměřila na dlouhodobé pozorování ve dvou třídách (první/druhý a 

předposlední/maturitní ročník). Kromě pozorování realizovala rozhovory s učiteli, žáky, analyzovala 

webové stránky školy a sociální sítě (především Facebook). Diplomová práce je organizována 

standardně, tj. začíná představením výzkumu, etiky, reflexí autorčiny pozice, pokračuje k představení 

teoretických východisek a poté k vlastní analýze.  

Diplomová práce má několik jednoznačných pozitiv. Autorka nás provádí svým tématem i výzkumem 

s lehkostí a daří se jí jak představit nejdůležitější konceptuální rámce, tak zpřítomnit zkoumaný terén. 

Vlastní text práce se dobře čte a má jasnou vnitřní strukturu, plynoucí z toho, že autorka (a díky tomu 

i čtenář) stále jasně ví, o čem má daný text pojednávat. Jakkoli se to může zdát banální, není tato 

kvalita u mnoha kvalifikačních prací vůbec samozřejmostí. 

Část „Výskum v školskom prostředí“, představující vstup do terénu, prostředí, aktéry, vyjednávání 

pozice, etiku atd. ukazuje velkou autorčinu citlivost a respekt vůči terénu; je ale až zbytečně rozsáhlá 

a ne všechny detaily jsou potřebné pro porozumění výzkumu a jeho výstupům.  

Teoretická část představuje klíčové koncepty. Zaměřuje se především na různé podoby a cíle 

disciplinace ve školním prostředí. Opírá se v první řadě o Foucaulta, vedle toho (kromě jiného) též o 

řadu prací z dílny Pražské skupiny školní etnografie, což bych chtěla velice ocenit, neboť to autorce 

umožnilo citlivě pracovat se specificky českým kontextem studovaného tématu.  Část o nových 

médiích je méně zdařilá, jako by neměla jasnou linku; působí jako soupis fenoménů, které se 

s novými médii nějak pojí. Autorka není jednoznačná ani z hlediska pojmů: přeskakuje od „nových 

médií“ k „internetu“, „mobilnímu telefonu“, „kyberprostoru“ atd., až není zřejmé, zda je považuje za 

synonyma či je to nezamýšlený důsledek absence definic používaných pojmů. Z části bych to připsala 

tomu, že Natálie pracovala s velice eklektickou literaturou; u textů, které vycházejí z naprosto 

odlišných kulturních prostředí (např. Frei – Kamerun, Kral – Austrálie, Wheeler – kuvaitská národní 

identita) bych čekala kontextualizaci či komparaci, nikoli samozřejmé vztažení ke studovanému 

případu. 

Jakmile se autorka dostane k části, kde se věnuje svému terénu, teoretická literatura ze stránek 

téměř mizí. Poznatky o dopadech masivního vstupu nových médií na školní půdu jsou zajímavé a 

detailní; nejsou ale důsledně propojeny s teorií, která nabývá spíše inspirativní funkce a tím pádem 

není dotažen potenciál, který výzkum nepochybně měl. Autorka v textu hodně pracuje s konceptem 



disciplinace, ukazuje, jak tlak nových médií proměňuje učitelskou autoritu, poukazuje na potenciál 

nových médií překračovat časoprostorové hranice školy a tím měnit dosah, rozsah i podobu praktik 

disciplinace, organizaci výuky i školy, analyzuje redefinici sociálních vztahů mezi vrstevníky, mezi 

učiteli a žáky, mezi učiteli, žáky a rodiči atd. Zajímavé je, že ačkoli novým médiím přisuzuje schopnost 

překračovat časové a prostorové rámce školy, trochu to vypadá, jako kdyby škola sama, z níž 

hypoteticky „odmyslíme“ nová média, existovala v jakési izolaci; jako by to byla uzavřená instituce, 

která téměř není (a to včetně žáků, vyučujících, rodičů) určována kulturním, politickým a 

společenským kontextem.  

Za velice zajímavou považuji (v textu spíše okrajovou) úvahu o tom, jak „nové médiá ako kamaráti 

znehybňujú telá a umŕtvujú ich“ (s. 55). Tělesný aspekt jejich používání není až tak překvapivý, 

obecně je vztah tělesnosti, technologií, nových médií a kyberprostoru často konceptualizován. Obraz, 

který je zde vykreslen, v sobě ale nese hned několikeré napětí: žačka školy, sedící na chodbě 

s mobilem v ruce a sluchátky v uších – sociálně izolované, znehybnělé tělo a současně v čase a 

prostoru rozprostraněná mysl, oboje na první pohled zcela resistentní (nejen) vůči disciplinaci 

školním řádem. Snad jen škoda, že se autorka tématu tělesnosti nevěnovala detailněji.  

Pro některé interpretace nenacházím přesvědčivou odporu v datech nebo se mi jeví zkratkovité. Když 

například autorka píše, „tým sa celkom napĺňa vízia Haigha, ktorý predpovedal, že vplyvom nových 

médií sa školy priblížia múzeám and ihriskám pre deti, ktoré tu budú zhromažďovať nápady a 

socializovať sa s deťmi na celom svete. Budú sa socializovať v digitálnych štvrtiach, v ktorých bude 

fyzický priestor irelevantný a čas bude hrať odlišnú rolu. (Haigh, 2014)“ (s. 44), její analýzy tomuto 

tvrzení z části odpovídají (skrze nová média skutečně žáci, učitelé i rodiče překračují fyzický prostor a 

mění své nakládání s časem), ovšem tak radikálnímu závěru, který Natália cituje, její data 

nenasvědčují. Na jiném místě třeba uvádí: „Spôsoby akými sa vyučujúci vyrovnávajú s novými 

médiámi sú individuálne a záleží na každom z vyučujúcich aké hranice si stanoví a ako bude ich 

dodržiavanie vyžadovať.“ (s. 52) – z části jistě ano, z části jsou ale rámce rozhodně institucionální (jak 

ostatně sama Natália na jiných místech práce diskutuje), část je daná neformálními pravidly školy, 

společně vyjednávanými mezi učiteli (to lze soudit např. z rozhovorů se zástupcem ředitelky) atd.   

Po formální stránce text není zdařilý. Je v něm řada překlepů, gramatických chyb, mísení českých a 

slovenských slov v přepisu rozhovorů, v seznamu literatury jsou chyby. Na s. 41 / 42 se opakuje 

totožný úsek textu. Na s. 52 se dokonce nečekaně objevuje česky psaná věta „Nová média podporují 

moc školy, stejně jako ji rozkládají právě problematickou možností dohledu. (učitelé ale zatím 

nehovořili o sofistikovaných strategiích a nástrojích dohledu na střední škole, což ukazuje na to, že je 

to stále situace, kterou oni zvládají.“ Předpokládám, že se jedná o vložený komentář školitelky – to by 

se opravdu v práci objevit nemělo.  

Celkově se tedy jedná o práci, opírající se o důkladný terénní výzkum a předkládající množství 

zajímavých dat, které jsou vztažena k několika klíčovým teoretickým konceptům. Je sympatické, že 

autorka své závěry prezentuje jako dilemata a napětí, která chápe jako inherentní součást vstupování 

nových médií do prostředí školy, čímž zachovává vnitřní dynamiku zkoumaného fenoménu. Na 

druhou stranu se některá témata v nijak rozsáhlé práci opakují (výrazně např. v kapitole „Nové médiá 

a zdieľanie“), namísto toho, aby byla rozvíjena, a celkově se nemohu ubránit dojmu, že Natália mohla 

jít v intepretaci dál, dát své analýze hloubku, hutnost, objevnost. Z tohoto důvodu a z důvodu 

formálních nedostatků navrhuji práci hodnotit jako velmi dobrou.   



Otázky pro obhajobu: 

1. Mohla by studentka rozvést své srovnání médií a sociálních sítí a zimbabwské pumpy? „Nové 

médiá a sociálne siete sa tak stávajú podstatným aktérom v budovaní solidarity a pomoci 

medzi žiakmi, podobne ako sa podľa Marianne de Laet a Annemarie Mol stala pumpa 

podstatným aktérom budovania národnosti v Zimbabwe (de Laet, Mol, 2000).“  (s. 57). 

 

2. Na s. 48/49 Natálie píše: „Zdrojom moci vyučujúcich, ktorého sa vstup nových médií do 

prostredia školy dotkol najviac je moc expertná. Tá „je založena na předpokladu, že jedinec 

disponuje specifickými a exkluzivními znalostmi“ (Šeďová, Zounek in Švaříček, Šeďová, 2007, 

str. 262). Nové médiá spôsobili, že vyučujúci už nie sú jediným zdrojom poznania. Nové médiá 

v tomto ohľade zmenili vzťah medzi žiakom a vyučujúcim, a z vyučujúceho spravili spoločníka 

v poznaní. Tí uznali nové médiá (a skrz ne internet) za relevantný zdroj informácií, ktorý sami 

počas vyučovania využívajú a povzbudzujú žiakov v jeho využívaní.“ Může podle autorky 

expertní moc vyučujících ve vztahu k novým médiím spočívat i v jiné kompetenci, než 

informace výlučně „vlastnit“? V čem může spočívat expertní vědění v době rozmachu nových 

médií? Lze o proměně učitelské role (učitel jako průvodce, jako partner) hovořit jen ve vztahu 

k novým médiím, není redefinice učitelské role komplexnější?  

 

V Brandýse nad Labem        22. 1. 2018 

         Markéta Zandlová 

      

 

 

 


