
 

 

Oponentský posudek diplomové práce 
 

Název: Digitalizace práce ve výuce základů společenských věd na střední škole 

Autorka: Bc. Laura Priščáková  

Rok odevzdání: 2018  

Studijní program: Učitelství pro střední školy  

Studijní obor: Dějepis – základy společenských věd pro základní a střední školy  

Katedra/ústav: Katedra občanské výchovy a filozofie, PedF UK  

Vedoucí práce: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.  

Oponent: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. 

 

 

Stručná charakteristika práce: Diplomová práce Laury Priščákové je sympatickým pokusem 

o odborné a didaktické uchopení problematiky digitalizace práce (S 7). Autorka se nechala 

oslovit tematikou, jejíž význam poroste a bude více promlouvat do oblasti vzdělávání. 

Kromě úvodu, závěru a příloh se práce sestává z pěti kapitol, z nichž první dvě tematizují práci 

v dějinném kontextu, třetí kapitola je věnována digitalizaci práce a onlineovým platformám. 

Zbývající dvě kapitoly jsou didaktické. V didaktické části diplomantka formuluje rámec 

realizace výukového bloku a předkládá návrhy hodiny, jež sama zrealizovala (v sociologickém 

semináři 4. roč. čtyřletého gymnaziálního programu) a evaluovala. Jedním z podstatných cílů 

práce je poskytnout vyučujícím inspiraci a zázemí pro tematizaci digitalizace práce 

ve středoškolské výuce. Součástí práce jsou přílohy vztahující se k realizované výuce. 

 

Formální stránka práce: Posuzovaná diplomová práce obsahuje požadované povinné prvky. 

Záměr je explicitně formulovaný, práce je smysluplně strukturována, jazyk je srozumitelný, 

autorka vhodně užívá potřebnou terminologii. Využívá citací a parafrází (bibliografické údaje 

uvádí uvnitř textu); do textu vnáší vlastní perspektivu. Oceňuji užívání poznámkového aparátu.  

Je škoda, že se smysluplná struktura práce bezprostředně neodráží v obsahu práce, který uvádí 

jen hlavní kapitoly a neposkytuje tak čtenáři ucelený přehled o horizontálám a vertikálním 

členění textu. Lze též zmínit, že citování elektronických zdrojů není zcela ideální a že u titulů 

není uváděno ISBN – tyto skutečnosti však většinou nemají vliv na dohledání zdrojů. Přílohová 

část obsahuje seznam příloh a jednotlivé přílohy jsou řádně číslovány.  

 

Obsahová stránka práce: Po obsahové stránce lze práci rozdělit na dva základní oddíly: oddíl 

odborného uchopení tematiky a oddíl didaktický – oba oddíly spolu korespondují.  

První oddíl má své těžiště ve zdařilé třetí kapitole (Online platformy a digitalizace práce; 

klíčové příklady Uber, Airbnb, MTurk), jež je srozumitelným a čtivým uvedením 

do problematiky digitalizace práce; taktéž druhá kapitola věnovaná tématu práce v současné 

perspektivě může poskytnout společenskovědnímu učiteli potřebnou základní teoretickou 

oporu: zde je řeč např. o prekariátu, o otázce genderu, o legislativě atd. Velmi vhodně autorka 

též sahá po jiných podobách tematizace práce než pouze odborných (filosofická perspektiva 

zde však není výrazně zastoupena).  

 



 

 

Didaktická část logicky začíná kurikulárním zakotvením tématu, představením výukového 

bloku a stanovením dlouhodobých cílů (v podobě konkrétních kompetencí formulovaných 

v první osobě), seznámením s metodami a formami výuky. V tomto ohledu postupuje 

diplomantka logicky a prokazuje svoji orientaci v didaktické oblasti. Následuje návrh tří 

výukových hodin, jež se zdají být zdařile a smysluplně naplánovány. Navrhované hodiny mají 

blízko ke konstruktivistickému pojetí výuky. Diplomantka dbá na vlastní aktivitu studentů, 

na jejich kooperaci, reflektuje jejich prekoncepty, pracuje s textem, pracovními listy, využívá 

dynamické postupy výuky (improvizace, scénky, diskuse), užívá prostředky ICT a nezapomíná 

na souhrn a žákovskou reflexi.  

Za zvláště cennou považuji autorčinu reflexi odučených hodin, jež je poměrně pečlivým 

interpretujícím zachycením průběhu hodiny – tento typ reflexe zaměřený na pedagogickou 

realitu umožňuje lépe porozumět průběhu a možnostem výuky. Pouze podtrhuji, 

že neopominutelnou předností didaktické části je to, že daný celek byl skutečně odučen 

a reflektován. 

Z textu nám jednoznačně vyplývá, že takto navržené vyučování má ‚dobrý tvar‘ a diplomantce 

velmi dobře ‚fungují‘, což si zaslouží ocenění; nicméně je třeba též podotknout, že se 

od didakticky orientované práce očekává nejen realizovatelný návrh výuky, ale též vlastní 

rozvinutí teoretického didaktického myšlení, tedy hlubší reflexe fenoménů zvoleného 

výukového rámce a nalezení zobecnění usnadňující další případný didaktický vývoj.  

 

Celkové hodnocení: Diplomantka Bc. Laura Priščáková si výtečně zvolila aktuální a téma, 

které dokázala smysluplně uchopit jak po stránce sociologické, tak po stránce didaktické. 

Prokázala tak svoji schopnost teoreticky reflektovat zvolený fenomén a didakticky jej uchopit. 

I přes určité nedostatky je třeba tuto diplomovou práci považovat jednoznačně za přínosnou, 

neboť poskytuje kantorům oporu pro smysluplné začlenění dané tematiky do výuky 

společenských věd. Toto téma by si zasloužilo rozsáhlejší rozpracování například v rámci 

doktorského studia. Posuzovaná závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce 

v příslušném oboru. Doporučuji ji k obhajobě. 

  

Otázky:  

1) Klíčový pojem ‚práce‘ je tematickým ohniskem Vašeho zpracování. Taktéž jeden 

z dlouhodobých cílů je formulován ve smyslu uvědomění si vývoje práce v různých historických 

etapách. Zajímalo by mne, zda i samotný obsah pojmu práce může být nahlížen jako historicky a 

sociálně podmíněný? Pokud ano, uvedla byste příklad různého porozumění tomuto pojmu?  

2) Do jakého průřezového tématu by podle Vás bylo smysluplné zařadit téma digitalizace práce? 

 

 

V Praze dne 30. 4. 2018    Zbyněk Zicha 


