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Úvodem 

Informační a komunikační technologie (leT) se ve školním vzdělávání používají více jak 20 

let. Během této doby se využití leT ve školní výuce posunulo směrem od dril ovacích cvičení 

a základů práce s textovým/grafickým editorem či tabulkovým kalkulátorem k práci 

s interaktivními, komunikativními a kolaborativními aplikacemi a k řešení komplexnějších 

(problémových) úloh, které vyžadují víc než jen dosažení jisté úrovně počítačové 

gramotnosti1• Koncept gramotnosti s různými přívlastky (počítačová, informační,aj.) se 

postupně modifikoval tak, jak se postupně rozvíjely počítačové technologie a co nabízely 

školní práci. 

Implementace leT do školní praxe neprobíhala a neprobíhá bez problémů. "Přestože řada 

badatelů zastává názor, že počítače mají ve školách význam, tak současně většina z nich 

připouští, že dosud nelze říci, zda technologie skutečně dětem pomáhají při dosahování 

vzdělávacích cílů.,,2 Proto je velmi důležité pokračovat v teoretických studiích vymezování 
úlohy leT pro potřeby učení a poznávání člověka a ve výzkumech o dopadu technologií na 

proces učení. Teoretické studie musejí vycházet z poznatků celého komplexu vědních oborů 

(pedagogiky, psychologie, matematiky, informatiky, aj.) a empirická šetření musejí být 

pečlivě připravená a provedená s využitím adekvátních výzkumných metod včetně exaktního 

vyhodnocení. 

Základní charakteristiky disertační práci 

Název disertačni práce "Rozvíjení kompetence pro manipulaci se strukturami jako součást 

informační výchovy" naprosto přesně vystihuje obsah zpracovávané problematiky. 

Disertační práce v rozsahu 165 stran obsahuje 51 obrázků, 31 tabulku a soubor příloh a je 

strukturována do čtyř kapitol: 

I. Předmět výzkumu 

II. Teoretické zpracování 

III. Empirické zpracování 

IV. Závěr 

V práci je citováno 209 publikačních zdrojů, z nichž naprostá většina (154) cizojazyčných. 

Použitý odborný jazyk a terminologie, způsob formulování textu a struktura práce prozrazují 

vysoké odborné kvality a profesionalitu autora práce. Z typografického hlediska je disertační 

práce zpracována velice precizně. 

I MURRA Y,D.E. Technologies for Second Language Literacy. In Annual Reviwe of Applied Lingustics. 25, 
2005, s.188-20 I. Cambridge University Press. 

2 CHA1KA,G. Technology in Schools: Some Say It Doesn't Compute! [on-line]. [Cit. 9.2.2006]. Education 
World. Dostupné na: <http://www.educationworld.com/a_adminladrninladminI21.shtrnl> 
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Aktuálnost tématu 


Téma zpracovávané v disertační práci PhDr. Davida Mudráka je nesmírně aktuální. Výsledky 
této práce se netýkají pouze teorie informační výchovy, či problematiky související s výukou 

předmětů zaměřených na leT/počítačové vědy a s aplikacemi leT do školního vzdělávání, ale 

obecně otázek týkajících se procesu učení a poznávání v jakémkoliv oboru a lidské činnosti. 

Disertační práce PhDr.Mudráka patří mezi stěžejní práce pedagogiky a didaktiky současné 

doby a určitě se v budoucnosti stane východiskem pro další výzkum v pedagogice 

a oborových didaktikách včetně didaktiky informační výchovy. 

Všichni jsme svědky proměn školního vzdělávání nejen u nás, ale i v zahraničí, v jejichž 
důsledku se v českých školách prosazují nové přístupy k učení a výuce a kurikulární programy 
v podobě RVP. Disertační práce PhDr. Mudráka nabízí nové strategie a metodické postupy 

pro vzdělávání podle RVP (např. pro utváření a rozvíjení kompetence k učení nebo 

komunikativní kompetence). 

Cíl práce a použité metody 

Výzkumným problémem disertační práce je identifikace a rozpracování teoretického konceptu 

kompetence pro manipulaci se strukturami jako základu utváření a rozvíjení informační 

gramotnosti. Tento problém autor rozpracoval do čtyř tezí naprosto vyčerpávajícím způsobem, 

vymezil model výzkumného pole a použil adekvátni teoretické (metody analyticko-syntetické 

aj.) a experimentální výzkumné metody pro řešení naformulovaných problémů (metodu 

explorativního šetření s využitím dotazníku, metodu pedagogického kvaziexperimentu, 

metodu s využitím strukturovaného rozhovoru) včetně metodologie elementové. 

Všechny vytyčené cíle své práce PhDr. Mudrák splnil. 

Výsledky disertačni práce 

• TEORETICKÁ ČÁST 
Teoretická část je zpracována velmi přehledně a naprosto exaktně. Autor se vyjadřuje velmi 

přesně a jasně, velice citlivě pracuje i s citacemi a odkazy na autory a použité zdroje. 

V teoretických zdůvodněních formulovaných velmi přesně nenajdeme logickou chybu, což 
ukazuje na vysoké odborné kvality autora. Východiska a zdůvodnění pro teoretickou část své 

práce nalezl autor v gelstat psychologii, teorii dvojího kódu, teorii kognitivní zátěže, modelu 
reprezentace prostřednictvím schémat, v modelu sémantických sítí 

PhDr. Mudrák pečlivě analyzoval stávající pojetí INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI, která se 

velmi často omezují (pouze) na výčet určitých cílových dovedností a znalostí z určité oblasti 

a většinou velice obecně zdůrazňují potřebu naučit se vyhledávat, zpracovávat, prezentovat 

a hodnotit informace s využitím leT. 

Východiskem pro zavedení konceptu kompetence manipulovat se strukturami je v předložené 

práci pojem STRUKTURA. Význam dovednosti strukturovat data, procesy, situace a umět je 

graficky vizualizovat autor nespatřuje z čistě formálního hlediska počítačových disciplín 
3a informatiky, ale právě v kontextu potřeby rozvoje žákova poznání . Idea struktury, 

manipulace s jistou formou strukturované informace a jejího postavení jako klíčového pojmu 
informační výchovy je naprosto geniální. 

3 Srovnáme-li tento přístup s metodikou integrace informatiky do školního vzdělávání prof. A,Semenova, 
založené na invariantu vytváření struktur (lineárně uspořádaných fetězců prvků podle určitých pravidel 

s využitím základů formální logiky a informatiky), musím konstatovat, že pojetí Davida Mudráka je daleko 
komplexnější a širší a je aplikovatelné i na rozvíjení dovednosti žáků pracovat s formálními jazyky. 
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Mezi další klíčové pojmy teoretické části disertační práce patří pojem KOGNITIVNÍ nebo též 
POJMOVA MAPA. Obecně se označení mapa se používá v různých situacích: jak upozorňuje 
J.Black (2005, s.10), "neplatí, že mapa je odrazem reality. Poněkud výstižnější se zdá být 
tvrzení, že mapa představuje zobrazení prostorových vztahů", přičemž adjektivum 
"prostorový" není myšleno jen z geometrického hlediska. V pedagogické literatuře se můžeme 
setkat s mnoha výrazy obsahujících slovo mapa - myšlenkové mapy (mind maps), 
pojmové/kognitivní mapy (concept/cognitive maps), tématické mapy (topic maps), infonnační 
mapy (information maps), znalostní mapy (knowledge maps) aj. 

PhDr. David Mudrák věnuje ve své práci velkou pozornost různým technikám grafických 
organizátorů pro vizualizaci struktury znalosti, konceptů, myšlenek a pro tvorbu map 
a struktur studovaných pojmů, jevů, dat, zpracování infonnací aj. Graficky zobrazená 
struktura nějakého děje, zkoumané situace, atd. může přispět k lepšímu porozumění 
zkoumaných problémů/tématu/procesu či nalezeni řešení problému. Autor seznamuje s jejich 
funkcemi a grafickou fonnou schematického výstupu, zmiňuje teoretická východiska 
jednotlivých grafických technik pro vytváření sítí (networking), strukturování klíčových 
pojmů (concept structuring), vytváření schémat (schematizing), tvorbu různých typů map 
(mapping), zamýšlí se nad jejich edukačním potenciálem, zejména pak technice pro tvorbu 
map pro mapování znalostí, vizualizaci infonnací a znalostí a rozvoj dovedností manipulovat 
se strukturami, v nichž základní a samostatnou sémantickou jednotkou je trojice pojem-vztah
pOJem. 

Pro didaktiku infonnační výchovy představuje velký význam naprosto originální zpracování 
6.kapitoly "Struktury v leT" a 7.kapitoly "Kompetence pro manipulaci se strukturami", v níž 
PhDr. Mudrák nabízí metodické postupy konkrétních ukázek různorodých forem struktur 
s využitím grafických technik při práci s textovými strukturami (v případě e-mailových 
zpráv, tvorby webových stránek s využitím HTML kódu, vyhledávání v databázích či 
zdrojového kódu počítačového programu, zápisu masky souborů), s tabulkovými 
strukturami a datovými strukturami a pro vizuální modelování databází a vizuální 
modelování systémů. 

Vyvrcholením teoretické části disertační práce je návrh modelu kompetence pro manipulaci se 
strukturami v kapitole 7, který odráží autorovo pojetí infonnační gramotnosti jako dynamické 
a otevřené "soustavy procesů probíhajících při vzájemné transfonnaci dat, infonnací 
a znalostí" (s.18, 91). 

• EMPIRICKÁ ČÁST 

V empirické části PhDr. David Mudrák seznamuje se třemi šetřeními: ve dvou z nich, v nichž 
byli respondenti učitelé českých škol, získal řadu významných poznatků o stávající situaci ze 
školní reality, o přístupech učitelů k problematice pojmových map, a jedno šetření probíhalo 
za účasti studentů PedF UK v Praze. 

Statistické vyhodnocení v empirickém výzkumu získaných dat provedeno exaktně, přehledně, 
využito statistických metod. Velkou pozornost autor věnoval i interpretaci získaných 
výsledků, odhalování příčin a dalších souvislostí. 

Několik otázek a poznámek k práci: 

• Pojem struktura 

Proč strukturovat znalosti? Měla by být dovednost utvářet struktury chápána jako didaktický 
princip? 
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Na s.44 je uvedeno, že podle Brunera "konečným cílem výuky každé oblasti je pomoci žákům 
pochopit strukturu [obsahu učiva]. " Znamená to, že si žák bude osvojovat strukturu vědního 
oboru? O jakou strukturu se bude jednat? 
• Model kompetence manipulovat se strukturami: 

Co se zde rozumí pod tennínem "manipulovat"? Jedná se jen o procesy jejich tvorby, nebo 
i jejich interpretace? 
• Komponenty informační gramotnosti: data-informace-znalosti: 

V disertační práci jsou na obr. 3 (s.18) zobrazeny komponenty infonnační gramotnosti data
informace-znalosti a vztahy mezi nimi4. A.Aamodt a M.Nygard v podobném schématu 
zachycují ještě další vztahy. Jak lze toto schéma chápat? 
• 2. šetření provedené mezi studenty PedF UK: 

Do jaké míry byly kontrolní a experimentální skupiny srovnatelné? 
• Empirická šetření 

V teoretické části jsou položeny a fonnulovány základy teorie pro utváření a rozvíjení 
kompetence manipulace se strukturami. Vlastní empirická část by se možná mohla daleko 
cíleněji zaměřit na některé konkrétní závěry teoretické části. Zmíněná tři šetření s různými 
skupinami respondentů sledují vždy různé dílčí ne zcela na první pohled konzistentní cíle. 
V každém případě výsledky získané v empirické části v každém ze šetření jsou nesmírně 
ceIU1é a autor prokázal schopnosti připravit, provést různé typy vědecko-výzkumných šetření 
a aplikovat různé metody vyhodnocení včetně interpretace výsledků. 

Význam disertační práce pro společenskou praxi a pro další rozvoj vědy, pro 
pedagogickou teorii a didaktiku informační výchovy 

Tato práce buduje teoretická východiska pro teorii didaktiky infonnační výchovy. Osobně ji 
považuji za stěžejní práci současné didaktiky infonnační výchovy, která může rozhodujícím 
způsobem ovlivnit upřesňování její teoretické báze a předmětu jejího výzkumu. 

Autorovi práce se podařilo vymezit a teoreticky zdůvodnit a charakterizovat fundamentální 
komponentu infonnační gramotnosti - kompetenci pro manipulaci se strukturami. Této 
problematice se dosud nikdo v souvislosti s osvojováním počítačové/infonnační gramotnosti 
v pedagogické teorii nevěnoval, ani na význam této kompetence neupozornil. 

V pedagogických výzkumech sice nacházíme řadu výzkumů, které věnují pozornost 
grafickým nástrojům v procesu učení, ale zpravidla jen jako opory názornosti či v souvislosti 
se zkoumáním dovedností abstraktního myšlení a představivosti a schopnosti vyjadřovat se 
s využitím grafického jazyka. PhDr. David Mudrák ve své práci ukazuje na potřebu zařazovat 
techniky znalostního mapování a techniky pro manipulaci se strukturami do edukace s cílem 
rozvíjet obecné kognitivní dovednosti (viz s.3), nabízí metodické postupy konkrétních ukázek 
různorodých forem struktur s využitím grafických technik v klíčových tématech učiva 
vzdělávací oblasti ICT a infonnatiky. 

Zatímco se současná školní výuka v předmětech zaměřených na ICT a práci s infonnacemi 
zaměřuje hlavně na práci se SW aplikacemi, vyhledávání infonnací na Internetu, tak autor 
prosazuje do edukace kompetence manipulovat se strukturami jako jednu ze základních, 
a přitom klíčových kompetencí. 

4 P.J.Bogaards (cit. V.N.Shedroff) zařazuje ještě moudrost do výše uvedeného schématu (data-infonnace

4 

znalosti-moudrost). 
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V teoretických úvahách pro zavedení teoretického konceptu kompetence manipulovat se 
strukturami PhDr.David Mudrák vychází nejen z pedagogických teorií a poznatků, ale 
i matematických a počítačových oborů. Z práce PhDr. Davida Mudráka vyplývá, že nejde 
o nějaké "umělé" zavedení této složky infonnační gramotnosti, ale o její naprosto 
samozřejmou a přirozenou součást. 

Přestože je kompetence manipulovat se strukturami jako součást infonnační gramotnosti 
nahlížena v předložené disertační práci především v kontextu obsahu učiva infonnačně 
technologických předmětů zařazených do školního vzdělávání (zpracování strukturovaného 
elektronického textu, hypertextových dokumentů, práce s dvojrozměrnou tabulkovou 
strukturou v tabulkových kalkulátorech, modelování databázových a infonnačních systémů, 
algoritmizace, aj.), má tento koncept daleko obecnější význam pro rozvoj dovedností žáka učit 
se a poznávat v jakémkoliv vyučovacím předmětu. Pedagogické teorie budou muset tento 
pojem (kategorií) zařadit do svého slovníku. 

Závěr: 

PhDr. David Mudrák svou prací prokázal vysoké kvality řešit otázky teoretické povahy, 
v nichž je nutno velmi exaktně pracovat s teoretickými východisky a zdůvodňovat své 

Rovněž prokázal, že umí připravit, uskutečnit, zpracovat a statisticky vyhodnotit empirické 
výzkumy a šetření různého typu. Získané výsledky mají význam nejen pro potvrzení 
autorových teoretických úvah, ale přinášejí řadu podnětů pro další hlubší analýzy v oboru 
didaktiky infonnační výchovy. 

Práce splňuje všechny kvality požadované pro disertační práci a vyhovuje všem požadavkům 
kladeným na toto řízenÍ. Práci doporučuji k obhajobě. 

V Praze 17.června 2007 
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