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Cíl práce:
Tato disertační práce si klade za cíl popsat problematiku digitálních stop a navrhnout
preventivní opatření proti jejich zneužití u dětí. Autorka se snaží nalézt řešení, které bude
možné nasadit v knihovnách v rámci jejich osvětové a vzdělávací společenské role.

Hodnocení vedoucího práce:
Autorka ve své disertační práci systematicky popisuje problematiku digitálních stop,
upozorňuje na jejich potenciální zneužití a snaží se nalézt postupy posilující bezpečí dětských
uživatelů.
V rámci propojeného digitálního světa pomalu odeznívá doba intenzivního konektivního růstu
a zahušťování kyberprostoru a logicky přichází vývojové období, ve kterém klíčovou roli hraje
informační bezpečnost. Autorka se tomuto tématu věnuje v aspektu obzvlášť citlivém zaměřuje se na děti, nejzranitelnější skupinu uživatelů.
V rámci řešení disertační práce je vytvořen strategický plán zvyšování bezpečnosti dětských
uživatelů výpočetní techniky s ohledem na digitální stopy, které tito nezkušení uživatelé za
sebou vědomě, či nevědomě zanechávají. Cestu k omezení této hrozby nalézá autorka
v knihovnách, kterým nabízí metodiku systematického seznamování dětských uživatelů
s možnými problémy spojenými s digitální stopou.
Autorka aplikuje metody kvantitativního výzkumu, které jsou metodologicky dobře
zpracované, připravila a vyhodnotila několik šetření s využitím online dotazníků.
V rámci prvního šetření byli dotazováni knihovníci na témata související s informační
bezpečností, což pomohlo autorce udělat si první přehled o situaci. Výsledky jsou založeny na
210 responzích, což je statisticky dostatečný vzorek. Druhý navazující dotazník již mohl stavět
na známých skutečnostech, rozšiřoval poznatky o vzdělávání samotných knihovníků. Data byla
získána ze 121 městských a krajských knihoven.

V dalším kroku autorka zjišťuje, s jakými znalostmi knihovníků lze počítat, do jaké míry jsou
kompetentní pro vzdělávání dětí v této oblasti. Dle výsledků tří výzkumů mapujících situaci v
českých knihovnách se ukázalo, že knihovníkům není třeba vysvětlovat význam problematiky,
ale je nebytné jim poskytnout nástroj pro toto vzdělávání.
V závěrečné fázi této práce tedy autorka připravila a nabídla vzdělávací metodiku lekcí
o bezpečnosti digitálních stop pro žáky 3. – 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků
středních škol. Tyto lekce jsou dobře odladěny a lze přímo nasadit a spustit ve většině
knihoven.
Po prostudování jednotlivých výše uvedených částí práce je zřejmé, že autorka dosáhla řady
konkrétních a hmatatelných výsledků, jejich úroveň odpovídá požadavkům kladeným na
disertační práci.
Z formálního hlediska lze konstatovat, že práce je přehledně a logicky členěná, je vybavená
přehledným citačním aparátem, tabulkami a grafy. Autorka pracuje s přiměřeným počtem
tištěných i on-line informačních zdrojů. Po stylistické stránce nemám k práci výhrady, práce je
dobře a čtivě napsaná.
Celkově hodnotím disertační práci kladně a po úspěšné obhajobě doporučuji udělení
příslušného akademického titulu.
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