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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:




Přř édlozř énaé diplomovaé přaé cé s naé zvém Využití digitálních technologií v přípravě žáka
ZŠ do školy jé tvořř éna 84 střanami vlastníého odbořnéé ho téxtu dopřovaé zénéé ho
obřazovyé mi přř íélohami a gřafy dokuméntujíécíémi vyé slédky řéalizovanéé ho vyé zkumu.
Přaé cé néobsahujé poznaé mkovyé apařaé t, pouzé odkazy na pouzř itéé infořmacř níé zdřojé
uvédénéé v řaé mci vlastníého odbořnéé ho téxtu. Na odbořnyé téxt navazujé séznam
pouzř ityé ch infořmacř níéch zdřojuů v řozsahu 5 střan a 10 střan přř ílé ohy. Z hlédiska pocř tu
střan, řésp. pocř tu znakuů vlastníého odbořnéé ho téxtu a célkovéé ho řozsahu přř édlozř énaé
diplomovaé přaé cé odpovíédaé pozř adavkuů m stanovényé m v Opatřř éníé déř kana cř . 37/2017
O podřobnostéch přo zaé véř řécř néé přaé cé.
Vzhlédém k tomu, zř é éléktřonickaé véřzé přaé cé odévzdanaé v systéé mu SIS obsahujé
vésř kéřéé naé lézř itosti přř édépsanéé v Opatřř éníé déř kana cř . 37/2017 O podřobnostéch přo
zaé véř řécř néé přaé cé (titulníé list; přohlaé sř éníé autořa o samostatnosti, citovaé níé a névyuzř itíé
přaé cé k jinyé m ué cř éluů m; naé zév přaé cé, anotaci, jakozř i vyé cřét klíécřovyé ch slov v cř éskéé m
a anglickéé m jazycé; obsah; vlastníé odbořnyé téxt; séznam pouzř ityé ch infořmacř níéch
zdřojuů ; séznam přř ílé oh, obřaé zkuů tabulék a gřafuů ; přř íélohu), jé mozř néé ji hodnotit po
fořmaé lníé střaé ncé jako vyhovujíécíé pozř adovanyé m křitéé řiíém stanovényé m přo diplomovou
přaé ci.

II. Obsah a odborná úroveň práce:









Zkoumanaé přoblématika, vyé zkumnéé cíélé a vyé zkumnéé přř édpoklady diplomovéé přaé cé
jsou uvédény v přvníé kapitolé téořétickéé cř aésti zacř íénajíécíé na stř. 10. Vymézéníé
přoblématiky, cíéluů a přř édpokladuů jé střucř néé , vyé stizř néé a logicky přovaé zanéé . Sé stéjnou
posloupnostíé jé pak v Diskuzi a v Zaé véř řu přaé cé vyhodnocéno splnéř níé jédnotlivyé ch cíéluů
a přř édpokladuů . Mézi stanovényé mi cíéli oponént postřaé daé takovyé , jéhozř obsahém by
bylo přř énéséníé (aplikacé) vyé zkumém zjisř téř nyé ch skutécř nostíé do přaxé, a to alésponř
v podobéř métodickyé ch dopořucř éníé přo ucř itélé nébo dopořucř ényé ch postupuů přo
cř innost zř aékuů ZSŠ přř ipřavujíécíéch sé do sř koly. Díéky absénci cíélé takovéé hoto chařaktéřu
vyé slédky přaé cé néopousř téř jíé téořétickou řovinu.
Přvníé kapitola obsahujé řovnéř zř vyé cřét vyé zkumnyé ch métod, jézř hodlaé autoř přaé cé vyuzř íét
v řaé mci řř ésř éníé stanovényé ch cíéluů . Střucř naé chařaktéřistika vyé zkumnyé ch métod v ué vodníé
cř aésti přaé cé by sé oponéntovi jévila jako postacř ujíécíé za přř édpokladu, zř é v dalsř íéch
cř aéstéch přaé cé, zéjm. v přaktickéé cř aésti, budé podřobnéř jsř íému objasnéř níé vyuzř itéé
vyé zkumnéé métodologié véř novaé n řozsaé hléjsř íé přostoř. Ténto přř édpoklad vsř ék néníé
naplnéř n zcéla, néboť v přř íéslusř nyé ch kapitolaé ch přaktickéé cř aésti néř ktéřyé m vyé znamnyé m
aspéktuů m aplikovanyé ch vyé zkumnyé ch métod néníé véř novaé na dostatécř naé pozořnost
(napřř . zduů vodnéř níé vyé béř řu vyé zkumnéé ho vzořku s ohlédém na véř kovéé zastoupéníé
řéspondéntuů , objasnéř níé souvislostíé néř ktéřyé ch otaé zék v dotazníécíéch a řozhovořéch sé
stanovényé mi cíéli přaé cé, podřobnéř jsř íé řozklad statistickéé ho vyhodnocéníé zíéskanyé ch dat,
objasnéř níé intéřpřétacé vyé slédkuů přř édévsř íém kvantitativníého vyé zkumu apod.).
Přaé cé séstaé vaé z téořétickéé a přaktickéé cř aésti. Obéř cř aésti na sébé navazujíé. V přvníé cř aésti
autoř přaé cé vytvaé řř íé s opořou v infořmacř níéch zdřojíéch téořétickéé vyé chodisko přo cř aést
přaktickou.
V téořétickéé cř aésti jsou vymézény a définovaé ny klíécřovéé pojmy slédovanéé oblasti a daé lé
intéřpřétovaé ny řélévantníé infořmacř níé zdřojé, ktéřyé mi jsou ponéjvíécé odbořnéé
publikacř níé vyé stupy nébo dřř íévé řéalizovanéé vyé zkumy, v obou přř íépadéch s ué zkou vazbou
na slédovanéé téé ma. Jakkoliv lzé cř étnéé cř aésti téořétickéé sékcé diplomovéé přaé cé hodnotit
kladnéř , naléznémé zdé i mnohéé nédostatky. K téř m patřř íé napřř . né vzř dy zcéla komplétníé
citacé infořmacř níéch zdřojuů , jéjich obcř asnaé népřř ésnaé intéřpřétacé, véř cnéé chyby (byť
némusíé byé t vzř dy s ohlédém na slédovanéé téé ma zaé vazř néé , namaé tkou kupřř . néspřaé vnaé
géogřafickaé přř íéslusř nost kořéjskéé ho ucř itélé ByéongGuk Kua), abséncé zduů vodnéř níé
uvédéníé zřovna uřcř ityé ch konkřéé tníéch dat a jinyé ch nikoliv (napřř . Domaé cíé přř íépřava zř aékuů
vé Vélkéé Břitaé nii) a téé zř uřcř itaé logickaé népřovaé zanost jédnotlivyé ch ué sékuů téořétickéé
cř aésti přaé cé, díéky níézř muů zř é cř ténaé řř i unikat, jak spolu jédnotlivéé cř aésti souvisíé a přocř byla
zvoléna přaé véř tato posloupnost jédnotlivyé ch kapitol.
Přaktickou cř aést přaé cé jé mozř no řozdéř lit na dvéř díélcř íé soucř aésti, přř icř émzř naé plníé přvníé jé
vyé zkum zalozř ényé přř édévsř íém na dotazníékovéé m sř étřř éníé s ué cř astíé vybřanéé ho vzořku
řéspondéntuů – zř aékuů jédnéé mostéckéé zaé kladníé sř koly. Dřuhou díélcř íé soucř aéstíé jé vyé zkum
v podobéř polostřuktuřovanéé ho řozhovořu s řodicř i zř aékuů dřuhéé ho stupnéř stéjnéé
zaé kladníé sř koly. Acř koliv oba vyé zkumy jsou tématicky dobřř é cíélénéé a z přovédényé ch
sř étřř éníé zíéskaé vaé autoř přaé cé mnohaé zajíémavaé data, jé třř éba i v tomto přř íépadéř u
přaktickéé cř aésti přř édklaé danéé diplomovéé přaé cé uplatnit přř ipomíénky. Jak jizř bylo
uvédéno vyé sřé, přoblématickyé m sé jévíé byé t oponéntovi přaé cé u dotazníékovéé ho sř étřř éníé
mézi zř aéky zéjm. vyé béř ř vyé zkumnéé ho vzořku s ohlédém na véř kovéé zastoupéníé
řéspondéntuů béz blizř sříého zduů vodnéř níé sélékcé néř ktéřyé ch řocř níékuů zř aékuů a přimaé řníé
přéféřéncé 8. řocř níéku. K diskuzi pak jistéř jé, zda jé mozř néé vyé slédky takto přovédénéé ho
sř étřř éníé s tíémto vzořkém řéspondéntuů zobécnit, přř icř émzř nyníé zcéla ponéchaé vaé mé
střanou, zř é sř étřř éníé přobéř hlo pouzé na jédnéé konkřéé tníé ZSŠ . Daé lé sé nabíézíé mozř nost



řozpořovat řéalizaci řozkladu statistickéé ho vyhodnocéníé zíéskanyé ch dat a souviséjíécíé
intéřpřétaci vyé slédkuů kvantitativníého vyé zkumu. U polostřuktuřovanéé ho řozhovořu
s řodicř i sé jévíé byé t podstatnyé m nédostatkém vskutku maléé mnozř stvíé řéspondéntuů (a
opéř t téé zř přř íéslusř nost k ué zcé vymézénéé konkřéé tníé skupinéř ), díéky ktéřéé mu néř ktéřéé
zíéskanéé odpovéř di zcéla ztřaé céjíé přo smysluplnéé vyuzř itíé v célkovéé m hodnocéníé smysl
(napřř . dosazř énéé vzdéř laé níé řodicř uů), přotozř é jakaé koliv intéřpřétacé vazby mézi zíéskanou
infořmacíé a dopadém na přř íépřavu zř aékuů do ZSŠ nutnéř musíé byé t zatíézřéna vélkou
statistickou chybou. Oponént tíémto néřozpořujé dotazníék cř i jého soucř aésti alé jého
konkřéé tníé nasazéníé a vyhodnocéníé.
Zvolénéé métody řř ésř éníé – tédy métodiku řéalizovanyé ch vyé zkumuů – lzé obécnéř
povazř ovat za adékvaé tníé přo diplomovou přaé ci. V přř íépadéř přř édklaé danéé přaé cé jé,
s ohlédém na konkřéé tníé nasazéníé vyé zkumu na danéé m vyé zkumnéé m vzořku k diskuzi,
zda jsou pouzř ity vé shodéř sé stanovényé m cíélém a védou k zíéskaé níé dostatécř néé ho
mnozř stvíé dat umozř nřujíécíéch po jéjich vyhodnocéníé diplomantém přovédényé m
postupém fořmulaci řélévantníéch zaé véř řuů přaé cé.

III. Výsledky a přínos práce






S ohlédém na míéřu impléméntacé řuů znyé ch přostřř édkuů ICT do vzdéř laé vacíé sféé řy, snahu o
smysluplnéé vyuzř íévaé níé téchnologiíé přř i vyé chovnéé m a vzdéř laé vacíém přocésu a naplnř ovaé níé
vzdéř laé vacíéch cíéluů , lzé povazř ovat slédovanéé téé ma za vysocé aktuaé lníé. K publikacíém přacíé
zabyé vajíécíéch sé přoblématikou vyuzř itíé digitaé lníéch téchnologiíé přř i přř íépřavéř zř aékuů ZSŠ do
sř koly dochaé zíé zatíém jén ojédinéř lé. Téé ma maé tédy svéé opodstatnéř níé a vytvořř éníé přaé cé
s tíémto zaméř řřéníém lzé poklaé dat za uzř itécř nyé pocř in s mozř nyé m poténciaé lém řéaé lnéé
vyuzř itélnosti vé sř kolníé přaxi.
Téxt diplomovéé přaé cé v aktuaé lníé podobéř jé z přř évaé zř néé véř tsř iny téořétickyé m uchopéníém
přř édméř tnéé přoblématiky podpořř ényé m dvojicíé řéalizovanyé ch svyé m řozsahém
névélkyé ch vyé zkumuů . V cř aéstéch Zaé véř ř a Diskuzé diplomant vyhodnocujé splnéř níé cíéluů ,
přř icř émzř véř tsř inu jédnotlivyé ch cíéluů lzé povazř ovat splnéř néé . Otaé zkou jé, zda byl v přaé ci
splnéř n hlavníé cíél a vyé stupém jé odpovéř ď na otaé zku jakou ué lohu hřajíé digitaé lníé
téchnologié v domaé cíé přř íépřavéř zř aékuů ZSŠ ? Oponént vníémaé néř kolik nédostatkuů
přř édlozř énéé přaé cé. Přř i posuzovaé níé, zda a jak diplomant splnil stanovénéé cíélé sé
oponéntovi jévíé byé t přoblématickéé zéjm. zduů vodnéř níé vyé béř řu vyé zkumnéé ho vzořku
přř édévsř íém s ohlédém na véř kovéé zastoupéníé řéspondéntuů a mozř nost zobécnit vyé slédky
sř étřř éníé, ktéřéé byly zíéskaé ny na jédnéé sř kolé, mézi sř iřsř íé populaci zř aékuů ZSŠ . Daé lé pak
postřaé daé sřozumitélnyé řozklad métodiky statistickéé ho vyhodnocéníé pořř íézényé ch dat.
Téř mto oblastém by méř la byé t véř novaé na diskuzé přř i obhajobéř přř édlozř énéé diplomovéé
přaé cé.
Vyuzř itíé vyé slédkuů vyé zkumu v přaxi v podobéř vytvořř éníé métodiky přo ucř itélé cř i naé vřhu
dopořucř ényé ch postupuů přo cř innost zř aékuů ZSŠ přř ipřavujíécíéch sé do sř koly népatřř ilo mézi
stanovénéé cíélé přaé cé. Jé to sř koda, néboť přaé véř takovéé to matéřiaé ly by byly hodnotnyé m
vyé stupém řéalizovanéé studié jako célku. Absénci takovéé hoto vyé stupu vsř ak nélzé
z pozicé oponénta diplomantovi vytyé kat, néboť přř i řř ésř éníé diplomníého ué kolu néméř l
ténto cíél stanovén. Pokud by sé vsř ak do budoucna autoř přaé cé přř édméř tnéé
přoblématicé véř noval, lzé zaméř řřéníé na přodukci métodickéé ho vyé stupu z pohlédu
oponénta jédinéř dopořucř it.

IV. Zpracování





Fořmaé lníé a typogřafickéé zpřacovaé níé odpovíédaé standařduů m. Přaé cé jé véř tsř inovéř vé
shodéř s nořmami stanovényé mi přo ué přavu éléktřonickéé ho téxtu a tvořbu diplomovéé
přaé cé.
Séznam infořmacř níéch zdřojuů , citacé a odkazy na přamény néodpovíédajíé v néř ktéřyé ch
přř íépadéch v plnéé m řozsahu platnéé nořméř CŠ SN ISO 690. V séznamu pouzř ityé ch
infořmacř níéch zdřojuů byly nalézény chyby vé smyslu nélogickéé ho/néspřaé vnéé ho
zařř azéníé zdřojuů do vyé cřtu uspořř aédanéé ho dlé abécédy.
Přř édklaé danaé přaé cé jé psaé na sřozumitélnéř . Zaé vazř néř jsř íé chyby nébo přohřř ésř ky vuů cř i
gřamatickyé m a přavopisnyé m přavidluů m, stylistickyé m zaé sadaé m cř i logickéé stavbéř téxtu
nébyly v přaé ci oponéntém idéntifikovaé ny.

V. Další vyjádření, komentáře a připomínky oponenta:
--VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze:




Zduů vodnéř té vyé béř ř vyé zkumnéé ho vzořku řéspondéntuů dotazníékovéé ho sř étřř éníé mézi zř aéky
přř édévsř íém s ohlédém dispřopořcř níé véř kovéé zastoupéníé řéspondéntuů vé vzořku. Jak
vníémaé té mozř nost zobécnit zíéskanéé vyé slédky řéalizovanéé ho dotazníékovéé ho sř étřř éníé?
V řaé mci obhajoby podřobnéř ji vysvéř tlété métodiku statistickéé ho vyhodnocéníé dat
pořř íézényé ch béř hém řéalizovanyé ch vyé zkumuů .
S vyuzř itíém vyé slédkuů Vaé mi řéalizovanyé ch sř étřř éníé sé pokusté vé střucř nosti navřhnout
klíécřovaé vyé chodiska přř íépadnéř vytvaé řř énéé métodiky vyuzř itíé digitaé lníéch téchnologiíé
přř i přř íépřavéř zř aékuů ZSŠ do sř koly přo ucř itélé.

VII. Celková úroveň práce:
Přř édklaé danaé diplomovaé přaé cé splnř ujé fořmaé lníé pozř adavky, ktéřéé jsou kladény na ténto
typ zaé véř řécř néé přaé cé. K obsahu přaé cé a jéjíému zpřacovaé níé oponént uplatnř ujé
přř ipomíénky konkřétizovanéé vyé sřé v téxtu posudku. Přř i obhajobéř , ké ktéřéé oponént
přaé ci s vyé hřadami dopořucř ujé přř ipustit, by méř la byé t véř novaé na pozořnost zéjméé na
řéalizovanyé m vyé zkumnyé m sř étřř éníém, jéjich métodicé a zpřacovaé níé a intéřpřétaci
vyé slédkuů .
Předloženou práci doporučuji k obhajobě.
Navrhuji hodnocení práce stupněm:
--V Přazé dné: 30. 8. 2019
……………………………………
podpis

