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1 Aktuálnost zvoleného tématu 

Vysoká aktuálnost disertační práce, zaměřené na rozvíjení kompetence pro manipulaci se 
strukturami, je v dnešní době infonnační exploze a strojového zpracování dat nesporná. Autor 
tuto aktuálnost dokládá řadou závažných faktů v rámci teoretické části práce a potvrzují ji i 
výsledky. praktické části disertace. Disertační práce obsahově zapadá do aktuálního úsilí o 
zefektivnění výchovně vzdělávací práce využitím netradičních zdrojů. 

2 Vymezení cílů disertační práce a úroveň jejich dosažení 

PhDr. David Mudrák, v souladu s požadavky metodiky disertační práce, na základě teoretické 
analýzy výchozích pojmů Struktura, Kompetence, Informační gramotnost a Informační 
výchova vymezuje v kap.2 rozsáhlé výzkumné problémy. V návaznosti na ně vytyčuje čtyři 
bazální cíle, zahrnující problematiku teoretické i praktické části práce (s.30): 

• "Hlavním a nosným cílem této práce je přispět k rozvoji teorie informační výchovy 
rozpracováním konceptu kompetence pro manipulaci se strukturami dat, informací a znalostí 
jako didaktického konstruktu zastřešujícího komplex schopností a dovedností, jež informačně 
gramotný jedinec aplikuje při řešení problému informační povahy. Tomuto cíli odpovídá úkol 
popsat model kompetence pro manipulaci se strukturami v informační výchově. 

• Dílčím cílem a jemu odpovídajícím úkolem práce je ukázat, že pro zavedení konceptu 
kompetence pro manipulaci se strukturami existují argumenty odvozené od závěru výzkumu 
na poli psychologickém, didaktickém i odborně informačně-technologickém. 

• Dalším cílem práce je zmapovat postoje učitelů k těm oblastem informační výchovy (resp. 
k těm tématům informačně-technologicky orientovaných předmětů a oblastí vzdělávání), které 
v souladu s navrženým modelem přímo souvisejí se zpracováváním strukturovaných dat, 
informací a znalostí, a rozkrýt tak problematiku akceptovatelnosti a přínosu tohoto 
teoretického konstruktu pro vzdělávací praxi. 

• Posledním zformulovaným cílem a úkolem práce je na modelových případech ukázat aplikace 
systémového přístupu založeného na kompetenci pro manipulaci se strukturami ve vybraných 
pedagogických situacích, tj. při procesech výkladu, učení a evaluace výkonu žáků." 

Cíle jsou konzistentní s názvem práce a téma plně vyčerpávají. Obsah disertace je v souladu 
se stanovenými cíli. Na základě analýzy obsahu oponent konstatuje, že výše uvedené cíle 
disertační práce byly v celém rozsahu i v očekávané kvalitě splněny. 



3 Zvolené metody zpracování disertační práce 

Autor v rámci teoretické části práce vhodně aplikoval řadu metod analytických a 
syntetických. Použil metodu obsahové analýzy, komparace a reinterpretace primárních a 
sekundárních informačních pramenů, při zobecňování a vyvozování závěrů využíval postup 
induktivně-deduktivní. 

Pro naplnění cílů empirické části práce využil jak metody kvantitativní, tak i metody 
kvalitativní. Aplikoval techniku dotazníkového šetření s následnou statistickou analýzou 
odpovědí respondentů, dále interview (strukturovaný rozhovor), metodu obsahové analýzy 
žákovských prací a metodu pozorování. 

Pro splnění vymezených cílů se použitá baterie metod jeví přiměřená. Výzkumné metody jsou 
v souladu se záměry autora, odpovídají řešené problematice. 

4 Postup výzkumného řešení 

Dosud zcela nové téma, rozvíjení kompetence pro manipulace se strukturami, autor řeší 
v rámci didaktiky informační výchovy promyšleně, v rovině teoretické i empirické, ve čtrnácti 
kapitolách, doplněných o Úvod, Přílohy a Použité zdroje. 
Disertační práce je zpracována systematicky, část teoretická a empirická na sebe logicky 
navazují. Obsah odborné práce je v souladu s požadavky vědecké metodologie. Obě části, 
teoretická i empirická, mají výzkumný charakter. 

Při rozpracování cílů teoretické části práce, které se týkají základních teoretických 

východisek a obsahují pedagogické i psychologické konotace sledované problematiky, autor 
precizně formuluje na základě reprezentativních informačních zdrojů žádoucí obsahy, 
propojuje je jemnou sítí vztahů, v důsledné logické návaznosti téma rozvíjí. 

V úvodní části zdůvodňuje aktuálnost řešené problematiky jejím zasazením do širšího rámce 
klíčových kompetencí. Východiskem je teze, že schopnost pracovat se strukturami je součástí 
klíčových kompetencí každého jedince soudobé společnosti. 

Následující kapitoly teoretické části disertace obsahují rozsáhlou, detailní komparativní 
analýzu psychologických a pedagogických přístupů k učení s dominancí zřetele k významu 
struktury v poznávání a učení, včetně reinterpretace citovaných závěnl směrem k zaměření 
disertační práce. 

Autor zavádí konstrukt "kompetence manipulovat se strukturami" a zkoumá ho ve vztahu ke 
komplexu kompetencí, který nazýváme informační gramotnost. Poukazuje na skutečnost, že 
řada okruhů z dané oblasti, vyučovaných v rámci informační technologie, bývá vyučována 
izolovaně, jako nesouvisející tematické celky. Proto, v souladu s moderními přístupy k učení, 
navrhuje pojetí struktury ve smyslu fenoménu, který v různých podobách protíná všemi 

oblastmi zpracování informací a tím se stává sjednocujícím didaktickým prvkem, stojícím za 

myšlenkovými operacemi, které jsou využívány při práci s informacemi. 

Vychází z nezbytnosti vizualizace struktury informací a poukazuje na edukační potenciál 
jejích technik v rámci znalostního mapování. Zdůrazňuje význam organizátorů studia při 
smysluplném učení založeném na vizuální reprezentaci strukturovaného obsahu a zabývá se 
tzv. grafickými organizátory, tj. technikou vytváření sítí, strategií strukturování klíčových 
pojmů, technikou vytváření schémat, závěrem technikou vytváření map - tematických map, 
síťových stromů, pavoučích map, map řešení problému, sekvenčních epizodických map i map 
komparačních. Zvláště detailně se zabývá pojmovými mapami. V této souvislosti shrnuje 
rozsáhlé výzkumy, podporující význam grafických organizátorů jako vysoce efektivních 
didaktických nástrojů rozvíjení gramotnosti žáků, včetně gramotnosti informační. 
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Protože, jak vidno, v pojetí dr. Mudráka fenomén struktury hraje v poznávání a učení, tedy i 
z hlediska didaktiky informační výchovy a vzdělávání v oblasti leT determinující úlohu, 
v následné části teoretických přístupů analyzuje z uvedeného hlediska reprezentativní typy 
struktur dat a informací. Rozlišuje a detailně charakterizuje struktury textové, tabulkové a 
struktury dat. Přitom vymezuje dva základní, kvalitativně odlišné typy vzájemné transformace 
strukturovaných dat, informací a znalostí - typ využívající mentální reprezentaci tvaru a typ, 
založený na manipulaci s mentální reprezentací pojmu. 

Teoretická část vrcholí vymezením pojmu "kompetence pro manipulaci se strukturami", ať již 
z pozice tvaru či pojmového významu. Souhlasím s autorem, že předložený "model 
kompetence manipulovat se strukturami dat, informací a znalostí je kompatibilní jak 
s obecnějším pojetím informační výchovy, které usiluje o rozvoj ve směru získání schopností 
efektivně zacházet s informací na všech jejích úrovních, tak i s užším, technologicky 
zaměřeným pojetím, které usiluje spíše o rozvoj schopností souvisejících a řešením 
informatických problémů pomocí počítačů" (s.93-94). 

Obsah se odvíjí v přísné logice souvislostí. Je vyčerpávající, dokonale propracován, autor 
důsledně odkazuje na využité zdroje informací. 

Vempirické části disertační práce autor, s využitím podkladů teoretické části, vědecky 

koncipuje a detailně popisuje realizaci a výsledky kvalitního výzkumného projektu tří 
výzkumných řešenÍ. 

První projekt, realizovaný ex post facto, byl zaměřen na reflexi postojů českých učitelů 
informatických předmětů k rozvíjení takových schopností a dovedností žáků, ve kterých se 
uplatňuje vliv strukturace na základě tvarové podobnosti či pojmového výmamu. 

V rámci druhého výzkumného řešení autor provedl komparativní analýzu charakteru 
myšlenkových procesů, které u studentů probíhají při pojmovém mapování a při navrhování 
databázových schémat. Nastolil výzkumný problém, zda lze pojmovou mapu využít jako 
propedeutický nástroj pro modelování databází formou E-R diagramu. 

Též třetí výzkumné řešení se zabývalo problematikou nasazení metod pojmového mapování 
do výuky. Jednalo se o kvalitativní analýzu případové studie reflektující zkušenosti dvou 
vyučujících, které ve své výuce aplikují metodu pojmového mapování. 

V kapitolách Výsledky empirického zpracování a Shrnutí autor rekapituluje výzkum a 
předkládá odpovědi na výzkumné otázky tak, jak budou předneseny v rámci obhajoby. Ty pak 
diskutuje v následné kapitole Diskuse a doporučení. 

V přílohách jsou doloženy kontingenční tabulky a Použitá literatura a prameny. Použité 
prameny zahrnují široký výběr reprezentativních informačních zdrojů, které jsou citovány 
v souladu s normami. 

K dané problematice autor publikoval rozsáhlou řadu kvalitních příspěvků. 

Konstatuji, že vysoké kvalitě obsahu teoretické části disertační práce plně odpovídá i vysoká 
kvalita jejího formálního zpracováni. 

K obsahu ani k formě zpracování disertační práce nemám kritické připomínky. 

Nelze než vysoce ocenit výbornou strukturaci i logickou návaznost obsahu, dokonalé 

zpracování výzkumných dat a přiměřenou názornost prezentace výsledků zprostředkovanou 

obrázky i tabulkami. 
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5 Vyjádření 

v 

k systematičnostiy přehlednosti, formální úpravě a jazykové úrovni 
práce 

práce je po obsahové stránce koncipována i zpracována výborně. hutná, 
kompaktní, přehledná, dobře strukturovaná, metodicky pojatá, poskytuje potřebné informace 

potřebné kvalitě, v žádoucích souvislostech. 

Z hlediska systematičnosti, přehlednosti, formální úpravy stejně jako jazykové úrovně nemám 
k předložené disertaci připominek. 

V práci jsou prezentovány kvalitní poznatky vysoké odborné úrovně 

Jednotlivé í vysoce přístup autora ke zpracování problematiky. 

Předložená disertační je konzistentní jak vysoce kvalitním obsahem, tak 1 jemu 
přiměřenou formou. Autor důsledně užívá odkazy na rozsáhlé, pečlivě vybrané, 
reprezentativní informační zdroje. 

Statistické zpracováni dat je dokonalé, včetně vizualizace výsledků formou obrázků, tabulek 
a grafů. 

Po stránce práce naplňuje stanovená pro disertačni práci. 

6 Výsledky disertace a její přínos, význam pro společenskou praxi 

Autor zmapoval celou šíři problematiky struktury jakožto činitele společného čilU1ostem, 
s nimiž se v informační výchově setkáváme. Kompetenci manipulovat se strukturami vhodně 
pojal jako souhrn kognitivních dovedností, umožňujících individuu vnímat uspořádání prvků 
daného systému a provádět nad tímto uspořádáním nezbytné myšlenkové operace vedoucí 
k řešení komplexnějších problémů či k uspokojení informačních potřeb. Výsledkem 
kognitivních dovedností je schopnost vizualizovat uvědomované struktury, provádět 
dekompozici celků na dílčí prvky a naopak a struktury a mmI 

operace pomocí příslušného formálního aparátu. 

Předložená disertačni práce představuje mimořádně hodnotný k problematice 
rozvíjení informačně technologických kompetenci žáků i vyučujícich. Přispívá k rozvoji oboru 
Pedagogika novými podněty pro pedagogickou teorii a praxi, a to všestranným, shrnujícím 
rozpracovamm teoretických. praktických a metodologických aspektů fenoménu struktury 
z hlediska výchovně vzdělávacích potencí tohoto specifického didaktického prostředku. 
Pojmová mapa ve smyslu struktury dané problematiky byla objektivně identifikována nejen 
jako prostředek prezentace učiva na 2. st. ale i jako žádoucí způsob 
žáků rušivým elementům výuky, a jako efektivní mezipředmětově 
orientovaný nástroj schopnosti pracovat s nelineárnlm uspořádánlm 
schopnosti hledat souvislosti, vyjadřovat se pomoci grafických schémat a symbolů a 
celkově efektivněji pracovat s předloženými daty a informacemi ve smyslu získáváni znalosti. 

Z hlediska oborové didaktiky se v éR jedná v oblasti informačnl výchovy o první systémově 
pojatou, přitom kvalitně teoreticky podloženou studii problematiky rozvíjeni kompetence pro 
manipulaci se strukturami, s praktickými dopady do výchovně vzdělávaci praxe. 

I ze hlediska je práce vysoce protože orientuje pedagogickou 
veřejnost a jejím prostřednictvím i veřejnost na netradiční metody na 
práci se strukturami učiva, na projektování myšlenkových čilU1oStí, na rozvíjení obecnějších 
dovedností a schopností pracovat s informacemi prostřednictvím konstrukce hypotéz, 
prostřednictvím organizace informací v podobě myšlenkových map, diagramů, tabulek, 
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a dalších konceptuálních struktur, tedy v didaktických intencích orientuje na rozvoj 
kompetence manipulace se strukturami. 

Závěr 

Konstatuji, že předložená disertační práce PhDr. Davida Mudráka na téma "Rozvíjení 
kompetence pro manipulaci se strukturami jako součást informační výchovy" řeší tvůrčím 
způsobem v teoretické i empirické rovině zcela nové téma, vysoce aktuální problém utváření 
a rozvoje kompetence pro manipulaci se strukturami. 

Autor prokázal znalost vědeckých metod řešení zvolené problematiky a schopnost samostatné 
odborné práce. Disertační práce se vyznačuje vysokou kvalitou obsahovou i formální. 

Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, proto ji 

doporučuji k obhajobě. V případě úspěšné obhajobě disertační práce doporučuji udělit 

PhDr. Davidu Mudrákovi titul Ph. D. 

V Hradci Králové 2007 - 06-1 

Doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc. 

Katedra fyziky a informatiky PF UHK 

5 


