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Smysl a cíle disertační práce
Cílem disertační práce s názvem „Zneužití digitálních stop uživatelů ICT: vzdělávání v
knihovnách jako prevence narušení soukromí“ je přinést praktické řešení prevence zneužití
digitálních stop u dětí. Toto řešení autorka nachází a experimentálně ověřuje v knihovnách a
jejich vzdělávací a osvětové roli ve společnosti. Konkrétním nástrojem tohoto řešení a
výstupem práce je metodika pro vzdělávání dětí v knihovnách o bezpečnosti digitálních stop
složená ze čtyř lekcí pro 3. – 9. třídu. Přínosem práce je, že přináší dosud neprovedený,
empiricky podložený popis, jakým způsobem a v jakém rozsahu knihovny vzdělávají své
uživatele v práci s digitální stopou. Za nejcennější přínos práce považuji vytvořené,
odzkoušené a prakticky aplikované (14 knihoven) lekce pro žáky ZŠ. Oceňuji také seriózní
metodický přístup k rozsáhlému, několikastupňovému výzkumu, který jistě je pro autorku
cennou zkušeností v její následné akademické kariéře. Širším přínosem práce je podle mého
názoru příspěvek informační vědě a to jak ve formě konkrétního produktu, který propojuje
informační vědu z praxí veřejných knihoven, tak ve formě robustního základu pro další
výzkumnou a publikační činnost. Nabízí se zde celé pole možností pro pokračování ve
výzkumu (například ověření dlouhodobých dopadů lekcí, zavedení pravidelné aktualizace
jejich obsahu, či integrace hodnocení přímo do výuky), který probíhá na vysoké škole, a
zároveň produkuje něco užitečného pro praxi. Navzdory věcným připomínkám, které uvádím
dále v tomto posudku, je disertační práce Pavly Kovářové relevantní a vysoce kvalitní text.
Struktura práce
Disertační práce „Zneužití digitálních stop uživatelů ICT: vzdělávání v knihovnách jako
prevence narušení soukromí“ obsahuje tři logické celky: teoretický úvod, výzkumnou část a
přílohy. V teoretickém úvodu, který představuje zhruba čtvrtinu celkového rozsahu práce, se
autorka zabývá vymezením termínů informační bezpečnost a digitální stopa a dále popisuje
technické a společenské možnosti knihoven vzhledem ke stanovenému cíli práce.
Problematiku digitálních stop v pojetí této disertace autorka zužuje na možnosti zvýšení
bezpečnosti lidí při práci s ICT. Největší část práce pak zabírá výzkumná část, která postupuje
logicky od ověření prostředí, ve kterém má probíhat vzdělávání, až k ověření metod výuky.
Nejprve tedy autorka zjišťuje, zda se knihovny věnují alespoň širším tematickým oblastem,
do kterých by bylo možné digitální stopy začlenit. Dále pak ověřuje potenciál knihovníků
využít navrhované metodiky ve vlastní praxi. Výstupem je metodika vzdělávání v knihovnách
o bezpečnosti digitálních stop složená ze čtyř lekcí pro 3. – 9. třídu. Testování metodiky
proběhlo pomocí akčního výzkumu na jedné vybrané lekci. Akční výzkum byl složený ze tří
dílčích šetření, aby výsledky bylo možné potvrdit triangulací dat. S přihlédnutím na limity
výzkumu (zejm. výběr pouze jedné jediné lekce pro výzkum, omezená lokace, omezený čas)
lze i tak výsledky považovat za reálný pohled na to, jak vypadá a jak by mohlo vypadat
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vzdělávání v českých knihovnách o digitálních stopách a jejich zneužití. Práce dále obsahuje
závěry, obrazový a poznámkový aparát, bibliografii, ukázky použitých výzkumných nástrojů,
vlastní výstup - metodiku a další formální náležitosti požadované u disertačních prací
obhajovaných na FF UK. Celkově jsou logické celky práce (teoretický úvod, výzkumná část,
přílohy) dobře vyvážené z hlediska rozsahu. Navzdory připomínkám, které dále uvádím, je
nutno konstatovat, že autorka výborně zvládla práci s tak rozsáhlým textem.
Poznámky k obsahu disertační práce
Autorka argumentuje polaritou svobody a bezpečnosti, kdy více bezpečnosti znamená méně
svobody, např. na str. 39 (ale i jinde) tvrdí, že „každé bezpečnostní opatření ale snižuje
komfort nebo i možnost svobodného přístupu k informacím, což je zásadní hodnota
reprezentující knihovnu. Knihovna proto nemůže využít všech možností, které se jí pro zvýšení
bezpečnosti nabízejí, ale musí je zvažovat, aby nalezla co nejlepší rovnováhu mezi přístupem k
informacím a jeho bezpečností.“ Tento argument má však více rovin, může to být i předsudek,
v jiném úhlu pohledu se ale jedná o základní princip fungování moderní demokracie a tedy
něco, co nemohou knihovny, jako její součást, měnit.
V kapitole 3.1 jsou rozebrány právní předpisy, otázka je, zda tuto část konzultoval odborník
na práva, neboť podle mého (laického) názoru se text jeví jako nedostatečně exaktní, obsahuje
řadu velmi vágních tvrzení, neobsahuje kritické zhodnocení ani závěry a není jasné, do jaké
míry reflektuje nové právní předpisy. Otázka je, jakou má mít tato kapitola přidanou hodnotu
a zda je relevantní k celkovým cílům a ambicím práce. Právní předpisy pro tuto oblast jsou
nepochybně téma samo pro sebe, proto je na zvážení, zda takovou kapitolu vůbec sepisovat,
zda raději neodkázat na hotové dílo. Kapitola také obsahuje velmi málo citací, a tedy není
jasné, zda se jedná o shrnutí podepřené oborovými zdroji anebo (jen) názor autorky; například
zde: „Zásadní vliv má také délka a složitost vzniku a úprav právních aktů, který naprosto
neodpovídá vývoji informačních technologií, proto je možné právní postih jen u omezeného
množství internetových útoků.“ (str. 47)
Další spornou kapitolou jsou technická řešení pro zvýšení bezpečnosti uživatele v knihovně,
kdy se text jeví povrchní v kombinaci s přílišnými detaily. V textu se dále vyskytují tvrzení
bez podrobnějšího kontextu, zavádějící až nepravdivá. Není jasné, komu kapitola vlastně
slouží. Má-li to být instruktáž pro knihovníky jako rychlý přehled nebo návod, pak by měla
být tato kapitola lépe strukturovaná, přehlednější (takto je to de facto jednolitý text) a psána
v jiném modu. Má-li to být text pro odborníky, pak by měla jít více do hloubky tam, kde je
třeba, a přinést nějakou kritiku, novinku apod. Například informace o Web 2.0 Suicidal
Machine je de facto opsaná z původního zdroje s velmi mělkým závěrem, bez přidané
hodnoty, nepřináší ani konstruktivní kritiku založenou na vlastním zkoumání či hlubší
znalosti, ani věrohodný návod pro knihovníky či jiné uživatele.
„Obecně lze konstatovat, že bezpečné chování je jen přemýšlení nad možnými důsledky
chování a zvážení těch pro uživatele pozitivních a negativních s tím, že výsledné jednání bude
odpovídat tomu, jaká kategorie by převažovala“ (str. 59). Autorka zde argumentuje, že
uživatel pouze zvažuje míru rizika v daném čase a místě; problém digitální stopy však spočívá
v její mnohovrstevnosti a kontinuitě, ani jedno z toho nedokáže jednotlivec objektivně
zhodnotit a řídit. Z digitální stopy se může někdy v budoucnu generovat informace, kterou si
uživatel v dané chvíli nemůže uvědomit, protože vznikne spojením s jinými informacemi, o
kterých uživatel (ještě) netuší, že o něm existují (budou existovat).
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Budování pozitivní digitální stopy je nedostatečně vysvětleno a nedává to smysl – ano, nelze
se vyhnout existenci vlastní digitální stopy, ale uvažovat o její vědomé modifikaci je boj
s větrnými mlýny. Existují sice podobné strategie např. budování tzv. personal brand, ale to
sem podle mého názoru nepatří. Dále zmiňovaná ochrana soukromí pomocí egosurfingu a
nebo důsledné čtení licenčních podmínek jsou podle mého názoru též méně pravděpodobné.
Opakující se apel na knihovníky, aby byli schopni pomoci uživatelům, kteří se stali obětí
zneužití digitální stopy, je třeba formulovat přesněji: jednak ve smyslu kde začínají a kde
končí pravomoci knihovníka, ale především se vůbec zamyslet nad riziky takového jednání. I
dobře míněná pomoc může bez odborného vyškolení způsobit ještě větší škody. Domnívám
se, že v některých případech může jít i o hazard a proto bych takovéto věci navrhovala jen
velmi opatrně. Knihovník je navíc zástupcem instituce a jedná nikoli na osobní, ale na
formální úrovni. Nemusí proto vždy být vhodným partnerem k tak důvěrným rozhovorům,
jaké předpokládá řešení předpokládaných situací.
„Bez ohledu na to, o jaký typ vzdělávání se jedná, neškolské instituce zajišťují vzdělávání
nejčastěji v oblasti výuky cizích jazyků, využívání počítačů, managementu a účetnictví. Z toho
vyplývá, že vzdělávání v knihovnách o bezpečnost digitálních stop odpovídá nastavení
systému vzdělávání v České republice“ (str. 67). Závěr je sice správný, ale argumentace není
správná, nelze ji opírat o kvantitativní výpočty, takto to nefunguje. Knihovny jsou navíc – ve
vztahu ke vzdělávání - naprosto specifické. Problém této logiky dokládá i citace č. 256, která
potvrzuje, že na tento typ vzdělávání se specializují jiné instituce a proto se tím knihovny
tolik nezabývají (tedy zcela opačný argument).
Pozor na konstatování z formálních dokumentů a proklamací – je třeba je podrobit kritice,
vyhodnotit, zda je to skutečně tak i v praxi, viz například vzdělávací aktivity knihoven a jejich
potenciál školit IT na základě ECDL certifikátu, ten bych sám o sobě nepovažovala za validní
důkaz.
Za další kapitolu, kterou bych zvažovala vypustit či výrazně zkrátit (ve smyslu publikovat
pouze aktuální pohled a relevantní definici), považuji část o informační gramotnosti.
K tomuto tématu již byla publikována řada odborných prací a to včetně prací autorů z ÚISK
FF UK (např. Hana Landová), neopakovala bych tedy již jednou zpracované vymezení
definice, ale navázala bych rovnou na dílo své předchůdkyně (pokud není důvod se
vymezovat, což zde nevidím).
„Může se tak stát, že praktických zkušeností s výukou o internetu a příbuzných tématech má
knihovník více než učitel na prvním stupni“ (str. 93). Kromě ověření potenciálu knihoven
vzdělávat v oblasti informační bezpečnosti by byl velice zajímavým „vedlejším produktem“
této práce exaktní důkaz pro toto tvrzení, kromě podpory vlastních závěrů práce by mohl
vnést silný argument do obecné debaty role knihoven ve zvyšování informační i počítačové
gramotnosti.
Autorka pracovala s daty NIPOS, pro první výzkum uvádí jako výchozí stav roku 2010 a
protože NIPOS realizuje šetření každoročně, představuje výsledky let 2010-2012 s tím, že jde
vždy o data za poslední rok. Není mi jasné autorčino zdůvodnění tohoto výběru, protože na
webu NIPOS jsem našla statistiky za léta 2009-2013.
Otázkou je, zda by výzkum neměl mít jiné hypotézy a výzkumné otázky u veřejných a u
akademických knihoven. Pokud ne, musel by akademické knihovny zcela vyloučit, ale tím by
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opominul potenciál, jaký akademické knihovny pro danou oblast nepochybně mají. Pokud by
použil rozdílné hypotézy a otázky, pak by musel uvažovat na příklad tak, že zatímco veřejné
knihovny mohou dělat osvětu a vzdělávání v souladu s intencemi této práce, akademické
knihovny by spíš měly jednorázově ad hoc včlenit téma informační bezpečnosti do aktivit,
které dělají (např. Týden vědy apod.). Nevhodnost zařazení akademických knihoven do
vzorku (resp. pod stejné hypotézy a otázky výzkumu) nakonec dokazují tyto citáty z práce: „Z
15 vysokoškolských knihoven, které byly výzkumu podrobeny, je jasné zaměření na tradiční
služby knihovny a práci s informacemi, která není významněji ovlivněna aktuálním vývojem
informačních technologií a oblastmi blízkými tématu této dizertační práce, což ilustruje
tabulka 2“ (str. 100); „Z šetření jasně vyplynulo, že tématu při zaměření na děti, ale i v
obecném pojetí, jsou příznivě nakloněny zejména veřejné, nespecializované knihovny, které
převažovaly jak v množství lekcí k tématům o práci v elektronickém prostředí i o informační
bezpečnosti, tak i ve frekvenci výskytu těchto lekcí“ (str. 125).
Není jasné, proč byly použity různé nástroje pro sběr odpovědí, proč nebylo použito nástroje,
který byl předem ověřen (průběžné ukládání odpovědí na dotazníky u šetření na znalosti
studentů INSK a knihovníků). Pokud používám neznámý výzkumný nástroj, měla bych jej
nejdříve pilotně ověřit.
Jak již bylo zmíněno v úvodu, do budoucna by bylo vhodné uvažovat o dlouhodobějším
výzkumu, nejenom z hlediska dopadů na absolventy kurzů, ale i u znalostí těch, kteří výuku
provádějí. Například znalostní test probíhal po skončení semestru, až na výjimky se tedy
jednalo o test výstupní (viz kapitola 7.4.2), což není srovnatelné, pokud testuji studenty
bezprostředně po ukončení kurzu spolu s knihovníky, u kterých není jasné, zda a kdy kurz
absolvovali. Navíc to není správně nastavené vzhledem k cílům práce, protože zde získáme
spíše hodnocení bezprostředního dopadu výuky, ale o to nám nejde, mělo by se spíš testovat,
jaké znalosti jsou absolventi schopni udržet po nějakou dobu (s odstupem) nebo jak dlouhá
doba je maximální pro obnovení, aktualizaci znalostí, což nejspíš bude relevantní pro skupinu,
která má potenciálně vzdělávat mladé uživatele v informační bezpečnosti. Hledisko
pravidelné aktualizace znalostí není ve výzkumu vůbec zohledněno. Otázka souvislosti mezi
výzkumem a obsahem lekcí resp. metodikou vede k dotazu, zda by součástí výzkumu nemělo
být také ověření pedagogických dovedností knihovníků a zájmu o to formou hry učit děti.
Kapitola 7.4.3.1 rozebírá subjektivní vnímání obsahu pojmu digitální stopy. Otázka je, zda
jedna obecnější volba dotazované nemate vedle podrobnějších a konkrétnějších možností;
dále otázka na vymezení osobních údajů mi připadá výrazně lehčí ve srovnání s technickými
otázkami na zabezpečení digitální stopy, přitom každý INSK expert by měl bez problémů
vyjmenovat, co jsou a co nejsou osobní údaje přesně podle zákona. Dva distraktory jsou i dle
konstatování autorky příliš jednoduché a lze je i odhalit prostou vylučovací metodou.
Nevyváženost otázek ukazuje analýza obtížnosti a citlivosti testových úloh (kapitola 7.4.3.4) a
také vzájemné závislosti nevykázaly optimální výsledek. Na druhou stranu toto jsou
odstranitelné nedostatky, oceňuji především fakt, že autorka vůbec podrobila metodiku
výzkumu testování a vyhodnocení, protože jej bude možné využít pro případné opakování
výzkumu, pro zjišťování dopadů vzdělávání apod.
Celkově se v komentářích k výzkumu vyskytuje řada zajímavých zjištění, v dlouhém, nepříliš
strukturovaném textu však zapadnou. Celkově je výzkumná část sice velice cenným
materiálem, ovšem je méně přehledná, čitelná, orientuje se na popis výzkumných nástrojů
více než na samotné záměry a výstupy výzkumu. Co se popisu výsledků týče, popisuje
všechny výsledky a zjevně tedy i ty, které nejsou pro daný výzkum relevantní. Bylo by proto
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vhodné udělat přehled všech zjištění formou executive summary nebo aspoň dílčí zjištění
v textu vytučnit, oddělit popis výzkumu od zjištění, strukturovat, zpřehlednit, logické celky
shrnout vždy formou dílčích závěrů. Samotné závěry (kapitola 7.4.4) sice postupují
logikou hodnocení hypotéz, ale opět se tam pletou výzkumné nástroje s výsledky, shrnutí by
mělo obsahovat stručně zjištění s odkazem na popis nástrojů v dané části textu. V souvislosti
s tím se nabízí zařazení popisu výzkumu do příloh práce. Poznámka ke konkrétním závěrům:
tvrzení, že je „[v]hodné … především nasazení více než tří přednášek k problematice na
vysoké škole“, neodpovídá hypotézám. Následná část závěrů výzkumu vůbec neshrnuje právě
popsaný výzkum, ale zcela jiná šetření vč. emailové konverzace s jednou knihovnicí. Celkově
bych tedy navrhovala pro případnou publikaci textu, která by jistě byla žádoucí, text editovat,
zestručnit, zpřesnit, zpřehlednit a dále odlišit závěry postavené na vlastním výzkumu (k
formálním připomínkám viz příslušné následující části tohoto posudku).
Kapitola 8.1.1 dle mého názoru nepatří do výzkumné části, věnuje se vzdělávání mimo
školskou soustavu a bylo by vhodnější ji začlenit do teoretického úvodu. Na úvod kapitoly
není uvedeno, proč je právě zde, na co navazuje a čemu předchází. K tomu ještě věcná
poznámka: popisované oblasti se věnuje celá řada specializovaných panevropských
organizací, tedy nejen UNESCO a EK.
Věcná poznámka k provedení kurzu na téma sociální inženýrství a silná hesla pro 6.-7. třídu:
navrhovala bych vhodnější způsob poznávání typů útoků namísto čtení definic se slovníkem
v ruce. Uvažujeme-li nasazení metodiky pro všechny dané třídy ZŠ, pak je velice
pravděpodobné, že žáci vyšších tříd již budou hru znát. Nabízí se možnost použít tematickou
hru s motivem Harryho Pottera (zde je použit), případně jiné aktuální postavy.
Velmi se mi líbí použití trojúhelníku škola- rodina- knihovna, dobré je, že se autorka na věc
podívala ze všech těchto úhlů a knihovnu na základě výsledků výzkumu vidí jako střed, přes
který všechny tyto tři světy, ve kterém se odehrává vzdělávání a výchova dětí, posilují
bezpečnost dětí na internetu. Zpracování polostrukturovaných rozhovorů se zástupci těchto tří
světů by ale vyžadovalo robustnější metodiku a mělo by jít více do hloubky podle detailnější
struktury. Citace konkrétních (needitovaných) výpovědí buď do práce nepatří vůbec, nebo
pouze ve formě přílohy, rozhodně není možné co tvrzení to de facto jeden výrok, to ukazuje
na fakt, že nedošlo k syntéze těchto zjištění, v podstatě jde o přepis jednotlivých tvrzení
respondentů do spisovnější češtiny. Stejně jako u výzkumu zaměřeného na mapování
prostředí i zde by ještě mělo dojít k editaci, zpřehlednění a strukturování textu.
Stylistická úroveň práce
Téma práce a konkrétní informace v ní obsažené jsou bezesporu aktuální, čtivé a přitažlivé
samy o sobě. V textu se však poměrně často vyskytují nešikovná slovní spojení, místy
krkolomný text, řazení několika sdělení za sebou oddělených jen čárkou, občas vypadává
sloveso či spojka. To vede k tomu, že některé věty nedávají smysl a text se hůře čte. Např.
„Role knihoven v neformálním vzdělávání je dána jeho vymezením odpovídajícím aktuálním
činnostem a roli knihoven (viz kap. 4.1). Nedeklarují to ale jen samy instituce. Při výzkumu
vzdělávaných, jaké preferují místo pro učení (bez ohledu na to, zda formální či neformální), se
knihovny objevily na 5. místě, jako preferované je označilo 6,9 % respondentů370. Další
výzkumy vzdělávání v knihovnách (se zaměřením na prostředí ČR) byly již popsány v kap. 6.3.
(str. 185 a mnoho jiných). Výzkumná část, zejména závěry výzkumu, by měly projít ještě
(jednou) fází syntézy, aby výsledkem byl srozumitelný, kratší, hutnější text bez odskoků
k detailům. Rozsah textu sám o sobě dále ztěžuje orientaci, zvlášť patrné je toto v pasážích,
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kde se autorka zahloubává do většího detailu (např. výčet možných útoků se zneužitím
digitální stopy, závěry výzkumu), či kde přechází od jednoho tématu ke druhému (tam nejen
vázne logické propojení, ale občas si místa těchto návazností odporují, jako např. u kapitol o
právní ochraně a technické ochraně, kde jedno se odvolává na druhé). V takových místech by
bylo vhodné připomenout čtenáři logickou linku textu/argumentu, tedy kde a proč se nachází,
co přečetl a co z toho vyplývá pro následující text (v náznaku např. úvod ke kapitole 3.3 nebo
závěr kapitoly 4.2). Do sdělení výsledků výzkumu není vhodné míchat informace
nepocházející z výzkumu, je to matoucí a zavádějící (viz např. bariéry knihovníků k získání
vzdělání v oblasti informační bezpečnosti).
Autorka operuje s řadou termínů a odkazů na různé projekty, které nemusí být všem známy.
Navzdory rozsahu textu by si čtenář občas zasloužil větší detail či vysvětlení některých pojmů
(například EU Kids Online, devět složek digitálního občanství) formou vsuvky či poznámky
pod čarou. Vybrané pojmy nebo zkratky by měly být vysvětleny při prvním výskytu v textu,
to se ne vždy povedlo (např. u pojmu Digital Divide nebo PRVoK, IVIG, IVU SDRUK a
dalších). V práci se vyskytují drobné překlepy (zejm. ve výzkumné části) a hrubky v přímých
citacích respondentů. V případě publikování, které by jistě bylo žádoucí, doporučuji nechat
text projít jazykovou korekturou (případně rozdělit nebo vybrat konkrétní část/i), domnívám
se, že by toto bylo postačující na to, aby text mohl být zveřejněn, neboť celkově je logicky
strukturovaný (viz výše) a především aktuální a relevantní.
Formální úprava práce:
Grafická úprava je střízlivá, možná by někdy jeden obrázek nahradil dvě strany textu (např.
popis systému vzdělávání nebo výsledky evaluačního dotazníku semináře realizovaného v
roce 2012 v Městské knihovně v Praze), případně bodový přehled (např. standardy informační
gramotnosti). Každopádně autorka zvládla do práce zakomponovat tabulkový aparát, grafy a
citace, i když by bylo potřeba ještě sjednotit popisky u grafů, zrevidovat poznámky pod čarou,
sjednotit styl citací dle normy a opravit interpunkci. U výzkumných hypotéz by bylo vhodné
změnit číslování (nejen označení) tak, aby byla odlišena hlavní hypotéza od dílčích. Celkově
je však práce po formální stránce přehledně a logicky členěná (orientaci a přehlednost by
zvýšilo použití sekcí a s nimi spojených hlaviček/patiček) a odpovídá nárokům kladeným na
disertační práce.
Téma práce v kontextu informační vědy
Autorka ukotvuje svou práci v oboru informační vědy velmi pečlivě, staví argumentaci kolem
samotného jádra oboru a dokládá ji řadou relevantních citací. V jádru informační vědy se totiž
objevuje zkoumání informace ve smyslu komunikace a to včetně komunikace v digitálním
světě, kde digitální stopy vznikají. Oblast soukromí, která je reprezentována především
digitálními stopami, byla zařazena do oblasti zájmu knihoven spolu s dalšími tématy
informační bezpečnosti, jejichž význam v posledních letech rychle roste. Práce tedy nejen
zapadá tématem do jádra oboru, ale načasováním se potkává s velmi aktuálním problémem,
jehož význam nejspíše ještě poroste. Z těchto důvodů hodnotím práci jako velmi kvalitní,
validní, aktuální a relevantní, doporučuji ji k obhajobě i jako seriózní základ dalšího
vědeckého a pedagogického směřování Pavly Kovářové.

V Praze, dne 6. 4. 2015

Petra Štogrová Jedličková
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