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Téma diplomové práce Natálie Trubanové je situovaná do prostředí školy.  Zájem o tento 

terén je spojen se vzdělávací trajektorií autorky. S nadsázkou lze říci, že sama sebe opakovaně 

situuje do prostředí bilingvních slovensko - francouzských, resp. česko - francouzských tříd. 

Přiznání této pozice také silně zaznívá v předkládané diplomové práci. Nicméně to co ji ve 

vztahu ke škole zajímá, jsou nová média a jejich dopad na povahu školy. 

Z hlediska teoretického autorka vychází z definice školy jako místa tlaku a disciplinace, jako 

místa specifických pravidel a norem, které jsou v rámci interakcí učitelů a žáků vyjednávány. 

Novým médiím pak rozumí jako inovativnímu prvku, který vstupuje do řádu školy.  Přičemž 

definuje povahu jejich povahu, aby rozkryla jejich aktérský potenciál.  

Data pro svoji studii získala na základě zúčastněno pozorování na vybraném gymnáziu. 

V metodologické části velice transparentně popisuje všechny kroky, které provázely její 

výzkum. Zajímavé jsou úvahy o hranici intimity ve školní třídě, které jako outsider 

pociťovala, zatím co žáci tento problém spíše neřešili. Bylo by jistě zajímavé tento etický 

problém ve vztahu k výzkumu dětí a teenagerů dále rozvíjet.  

Vlastní zjištění a interpretace jsou obsaženy ve čtyřech výkladových blocích, které postupně 

představují pozici a agency nových médií ve škole. Výklad začíná strukturními kroky státu, 

který podporuje počítačovou gramotnost, navazuje část o přítomnosti nových médií jako 

zařízení a technologie ve škole. Další kapitoly jsou věnovány otázce, jak nová média ovlivňují 

výuku a vztahy (mocenské a přátelské vztahy).  Interpretačním rámcem je otázka disciplíny, 

autorka identifikuje oblasti, kde se nástroje disciplinace v důsledku zavádění nových médií 

transformují, zeslabují nebo se stávají neefektivními. V závěru pak autorka formuluje nálezy, 

která v podstatě upozorňují na proměnu školní instituce. 

Výzkum a text, který autorka vytvořila, má velký potenciál. Přesto nelze než přiznat jistou 

překotnost sdělení, jež se snoubí s interpretační repetetivností. Autorka někdy předkládá 

čtenáři krásné nálezy z terénu, které potvrzují již dříve řečené.  Některé interpretace by bylo 

možno znovu rozvíjet a posunout je na další úroveň. Textu by možná také prospěla jiná 

grafická úprava, která by oddělila citace od interpetací. Nicméně při konzultacích mi grafická 

plynulost textu přišla sympatická. Text trpí i překlepy.  

Natálii Trubanovou v terénu školy oslovilo téma nových médií. Představila je v kontextu 

instituce školy jako instituce disciplinace. Provedla rešerši literatury a na základě ní 

vypracovala teoretický rámec pro svoje interpretace. Identifikovala významné oblasti, v nichž 

se agency nových médií uplatňují. Vše vygradovalo v shrnujícím závěru. Nálezy autorky lze 



chápat jako přínosné a ve svém přesahu korespondují s vývojem nejen v oblasti školství, ale 

také s dynamikou současné postmoderní společnosti.  

Předkládaná diplomová práce splňuje požadavky na tento typ závěrečné práce. Hodnotím ji 

jako velmi dobrou.  
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