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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:  

 Přřédlozřénaé  diplomovaé  přaé cé s naézvém Využití digitálních technologií v přípravě žáka
ZŠ  do  školy  jé  tvořřéna  84  střanami  vlastníého  odbořnéého  téxtu  dopřovaé zénéého
obřazovyémi  přříélohami  a  gřafy  dokuméntujíécíémi  vyéslédky  řéalizovanéého  vyézkumu.
Přaé cé  néobsahujé  poznaémkovyé  apařaé t,  pouzé odkazy na pouzř itéé  infořmacřníé  zdřojé
uvédénéé  v řaémci  vlastníého  odbořnéého  téxtu.  Na  odbořnyé  téxt  navazujé  séznam
pouzř ityéch infořmacřníéch zdřojuů  v řozsahu 5 střan a 10 střan přříélohy. Z hlédiska pocřtu
střan, řésp. pocřtu znakuů  vlastníého odbořnéého téxtu a célkovéého řozsahu přřédlozřénaé
diplomovaé  přaé cé odpovíédaé  pozřadavkuů m stanovényém v Opatřřéníé  déřkana cř.  37/2017
O podřobnostéch přo zaévéřřécřnéé  přaé cé.

 Vzhlédém  k  tomu,  zřé  éléktřonickaé  véřzé  přaé cé  odévzdanaé  v systéému  SIS  obsahujé
vésřkéřéé  naé lézř itosti přřédépsanéé  v Opatřřéníé  déřkana cř.  37/2017 O podřobnostéch přo
zaévéřřécřnéé  přaé cé (titulníé  list; přohlaé sřéníé  autořa o samostatnosti, citovaéníé  a névyuzř itíé
přaé cé  k jinyém ué cřéluů m;  naé zév  přaé cé,  anotaci,  jakozř  i  vyécřét  klíécřovyéch  slov v  cřéskéém
a anglickéém  jazycé;  obsah;  vlastníé  odbořnyé  téxt;  séznam  pouzř ityéch  infořmacřníéch
zdřojuů ;  séznam  přříéloh,  obřaé zkuů  tabulék  a  gřafuů ;  přříélohu),  jé  mozřnéé  ji  hodnotit  po
fořmaé lníé střaéncé jako vyhovujíécíé pozřadovanyém křitééřiíém stanovényém přo diplomovou
přaé ci.



II. Obsah a odborná úroveň práce: 

 Zkoumanaé  přoblématika,  vyézkumnéé  cíélé  a  vyézkumnéé  přřédpoklady diplomovéé  přaé cé
jsou  uvédény  v přvníé  kapitolé  téořétickéé  cřaé sti  zacříénajíécíé  na  stř.  10.  Vymézéníé
přoblématiky, cíéluů  a přřédpokladuů  jé střucřnéé , vyéstizřnéé  a logicky přovaé zanéé . Sé stéjnou
posloupnostíé jé pak v Diskuzi a v Zaévéřřu přaé cé vyhodnocéno splnéřníé jédnotlivyéch cíéluů
a  přřédpokladuů .  Mézi  stanovényémi  cíéli  oponént  postřaédaé  takovyé ,  jéhozř  obsahém by
bylo přřénéséníé  (aplikacé) vyézkumém zjisřtéřnyéch skutécřnostíé  do přaxé,  a  to alésponř
v podobéř  métodickyéch  dopořucřéníé  přo  ucřitélé  nébo  dopořucřényéch  postupuů  přo
cřinnost zřaékuů  ZSŠ  přřipřavujíécíéch sé do sřkoly. Díéky absénci cíélé takovééhoto chařaktéřu
vyéslédky přaé cé néopousřtéř jíé téořétickou řovinu.   

 Přvníé kapitola obsahujé řovnéřzř  vyécřét vyézkumnyéch métod, jézř  hodlaé  autoř přaé cé vyuzř íét
v řaémci řřésřéníé stanovényéch cíéluů . Střucřnaé  chařaktéřistika vyézkumnyéch métod v ué vodníé
cřaé sti  přaé cé  by  sé  oponéntovi  jévila  jako  postacřujíécíé  za  přřédpokladu,  zřé  v dalsř íéch
cřaé stéch  přaécé,  zéjm.  v přaktickéé  cřaé sti,  budé  podřobnéř jsř íému  objasnéřníé  vyuzř itéé
vyézkumnéé  métodologié  véřnovaén  řozsaéhléjsř íé  přostoř.  Ténto  přřédpoklad  vsřék  néníé
naplnéřn zcéla, néboť v přříéslusřnyéch kapitolaé ch přaktickéé  cřaé sti néřktéřyém vyéznamnyém
aspéktuů m  aplikovanyéch  vyézkumnyéch  métod  néníé  véřnovaéna  dostatécřnaé  pozořnost
(napřř.  zduů vodnéřníé  vyébéřřu  vyézkumnéého  vzořku  s ohlédém  na  véřkovéé  zastoupéníé
řéspondéntuů ,  objasnéřníé  souvislostíé  néřktéřyéch otaézék v dotazníécíéch a řozhovořéch sé
stanovényémi cíéli přaé cé, podřobnéř jsř íé řozklad statistickéého vyhodnocéníé zíéskanyéch dat,
objasnéřníé intéřpřétacé vyéslédkuů  přřédévsříém kvantitativníého vyézkumu  apod.).  

 Přaé cé séstaévaé  z téořétickéé  a přaktickéé  cřaé sti. Obéř  cřaé sti na sébé navazujíé.  V přvníé cřaé sti
autoř přaé cé vytvaé řř íé  s opořou v infořmacřníéch zdřojíéch téořétickéé  vyéchodisko přo cřaé st
přaktickou. 

 V téořétickéé  cřaé sti jsou vymézény a définovaény klíécřovéé  pojmy slédovanéé  oblasti a daé lé
intéřpřétovaény  řélévantníé  infořmacřníé  zdřojé,  ktéřyémi  jsou  ponéjvíécé  odbořnéé
publikacřníé vyéstupy nébo dřříévé řéalizovanéé  vyézkumy, v obou přříépadéch s ué zkou vazbou
na slédovanéé  tééma. Jakkoliv lzé cřétnéé  cřaé sti téořétickéé  sékcé diplomovéé  přaé cé hodnotit
kladnéř , naléznémé zdé i mnohéé  nédostatky. K téřm patřříé napřř . né vzřdy zcéla komplétníé
citacé infořmacřníéch zdřojuů ,  jéjich obcřasnaé  népřřésnaé  intéřpřétacé,  véřcnéé  chyby (byť
némusíé  byé t  vzřdy s ohlédém na slédovanéé  tééma zaévazřnéé ,  namaé tkou kupřř.  néspřaévnaé
géogřafickaé  přříéslusřnost  kořéjskéého  ucřitélé  ByéongGuk  Kua),  abséncé  zduů vodnéřníé
uvédéníé zřovna uřcřityéch konkřéétníéch dat a jinyéch nikoliv (napřř . Domaécíé přříépřava zřaé kuů
vé Vélkéé  Břitaénii)  a  téézř  uřcřitaé  logickaé  népřovaézanost  jédnotlivyéch  ué sékuů  téořétickéé
cřaé sti přaé cé, díéky níézř  muů zřé cřténaé řř i unikat, jak spolu jédnotlivéé  cřaé sti souvisíé a přocř byla
zvoléna přaévéř  tato posloupnost jédnotlivyéch kapitol.

 Přaktickou cřaé st přaé cé jé mozřno řozdéř lit na dvéř  díélcříé soucřaé sti, přřicřémzř  naéplníé přvníé jé
vyézkum  zalozřényé  přřédévsříém  na  dotazníékovéém  sřétřřéníé  s ué cřastíé  vybřanéého  vzořku
řéspondéntuů  – zřaé kuů  jédnéé  mostéckéé  zaékladníé sřkoly. Dřuhou díélcříé  soucřaé stíé  jé vyézkum
v podobéř  polostřuktuřovanéého  řozhovořu  s  řodicři  zřaé kuů  dřuhéého  stupnéř  stéjnéé
zaékladníé  sřkoly.  Acřkoliv  oba  vyézkumy  jsou tématicky  dobřřé  cíélénéé  a  z přovédényéch
sřétřřéníé  zíéskaévaé  autoř  přaé cé  mnohaé  zajíémavaé  data,  jé  třřéba  i  v  tomto  přříépadéř  u
přaktickéé  cřaé sti  přřédklaédanéé  diplomovéé  přaé cé  uplatnit  přřipomíénky.  Jak  jizř  bylo
uvédéno vyésřé, přoblématickyém sé jévíé byé t oponéntovi přaé cé u dotazníékovéého sřétřřéníé
mézi  zřaé ky  zéjm.  vyébéřř  vyézkumnéého  vzořku  s ohlédém  na  véřkovéé  zastoupéníé
řéspondéntuů  béz  blizřsř íého  zduů vodnéřníé  sélékcé  néřktéřyéch  řocřníékuů  zřaé kuů  a  přimaéřníé
přéféřéncé 8. řocřníéku. K diskuzi pak jistéř  jé, zda jé mozřnéé  vyéslédky takto přovédénéého
sřétřřéníé  s tíémto  vzořkém  řéspondéntuů  zobécnit,  přřicřémzř  nyníé  zcéla  ponéchaévaémé
střanou,  zřé  sřétřřéníé  přobéřhlo  pouzé na jédnéé  konkřéétníé  ZSŠ .  Daé lé  sé  nabíézíé  mozřnost



řozpořovat řéalizaci  řozkladu statistickéého vyhodnocéníé  zíéskanyéch dat a souviséjíécíé
intéřpřétaci  vyéslédkuů  kvantitativníého  vyézkumu.  U  polostřuktuřovanéého  řozhovořu
s řodicři sé jévíé byé t podstatnyém nédostatkém vskutku maléé  mnozřstvíé  řéspondéntuů  (a
opéřt  téézř  přříéslusřnost  k ué zcé  vymézénéé  konkřéé tníé  skupinéř),  díéky  ktéřéému  néřktéřéé
zíéskanéé  odpovéřdi zcéla ztřaé céjíé  přo smysluplnéé  vyuzř itíé  v célkovéém hodnocéníé  smysl
(napřř. dosazřénéé  vzdéř laéníé řodicřuů ), přotozřé jakaékoliv intéřpřétacé vazby mézi zíéskanou
infořmacíé  a  dopadém  na  přříépřavu  zřaékuů  do  ZSŠ  nutnéř  musíé  byét  zatíézřéna  vélkou
statistickou  chybou.  Oponént  tíémto  néřozpořujé  dotazníék  cři  jého  soucřaé sti  alé  jého
konkřéé tníé nasazéníé a vyhodnocéníé.

 Zvolénéé  métody  řřésřéníé  –  tédy  métodiku  řéalizovanyéch  vyézkumuů  –  lzé  obécnéř
povazřovat  za  adékvaé tníé  přo  diplomovou  přaé ci.  V přříépadéř  přřédklaédanéé  přaé cé  jé,
s ohlédém na konkřéétníé  nasazéníé  vyézkumu na danéém vyézkumnéém vzořku k diskuzi,
zda  jsou  pouzř ity  vé shodéř  sé  stanovényém  cíélém  a  védou  k zíéskaéníé  dostatécřnéého
mnozřstvíé  dat  umozřnř ujíécíéch  po  jéjich  vyhodnocéníé  diplomantém  přovédényém
postupém fořmulaci řélévantníéch zaévéřřuů  přaé cé. 

III. Výsledky a přínos práce 

 S ohlédém na míéřu impléméntacé řuů znyéch přostřřédkuů  ICT do vzdéř laé vacíé sfééřy, snahu o
smysluplnéé  vyuzř íévaéníé téchnologiíé přři vyéchovnéém a vzdéř laé vacíém přocésu a naplnř ovaéníé
vzdéř laé vacíéch cíéluů , lzé povazřovat slédovanéé  tééma za vysocé aktuaé lníé. K publikacíém přacíé
zabyévajíécíéch sé přoblématikou vyuzř itíé digitaé lníéch téchnologiíé přři přříépřavéř  zřaé kuů  ZSŠ  do
sřkoly dochaé zíé zatíém jén ojédinéř lé. Tééma maé  tédy svéé  opodstatnéřníé a vytvořřéníé přaé cé
s tíémto  zaméřřřéníém  lzé  poklaédat  za uzř itécřnyé  pocřin  s mozřnyém  poténciaé lém  řéaé lnéé
vyuzř itélnosti vé sřkolníé přaxi.  

 Téxt diplomovéé  přaé cé v aktuaé lníé podobéř  jé z přřévaé zřnéé  véřtsř iny téořétickyém uchopéníém
přřédméřtnéé  přoblématiky  podpořřényém  dvojicíé  řéalizovanyéch  svyém  řozsahém
névélkyéch vyézkumuů .  V cřaé stéch Zaévéřř a Diskuzé diplomant vyhodnocujé splnéřníé  cíéluů ,
přřicřémzř  véřtsř inu jédnotlivyéch cíéluů  lzé povazřovat splnéřnéé .  Otaézkou jé, zda byl v přaé ci
splnéřn  hlavníé  cíél  a  vyéstupém  jé  odpovéřď  na  otaézku  jakou  ué lohu  hřajíé  digitaé lníé
téchnologié  v domaécíé  přříépřavéř  zřaékuů  ZSŠ?  Oponént  vníémaé  néřkolik  nédostatkuů
přřédlozřénéé  přaé cé.  Přři  posuzovaéníé,  zda  a  jak  diplomant  splnil  stanovénéé  cíélé  sé
oponéntovi  jévíé  byét  přoblématickéé  zéjm.  zduů vodnéřníé  vyébéřřu  vyézkumnéého  vzořku
přřédévsříém s ohlédém na véřkovéé  zastoupéníé řéspondéntuů  a mozřnost zobécnit vyéslédky
sřétřřéníé,  ktéřéé  byly  zíéskaény  na  jédnéé  sřkolé,  mézi  sř iřsř íé  populaci  zřaékuů  ZSŠ .  Daé lé  pak
postřaédaé  sřozumitélnyé  řozklad métodiky statistickéého vyhodnocéníé  pořříézényéch dat.
Téřmto oblastém by méř la byé t  véřnovaéna diskuzé přři  obhajobéř  přřédlozřénéé  diplomovéé
přaé cé.  

 Vyuzř itíé vyéslédkuů  vyézkumu v přaxi v podobéř  vytvořřéníé métodiky přo ucřitélé cři naévřhu
dopořucřényéch postupuů  přo cřinnost zřaékuů  ZSŠ  přřipřavujíécíéch sé do sřkoly népatřřilo mézi
stanovénéé  cíélé přaé cé. Jé to sřkoda, néboť přaévéř  takovééto matéřiaé ly by byly hodnotnyém
vyéstupém  řéalizovanéé  studié  jako  célku.  Absénci  takovééhoto  vyéstupu  vsřak  nélzé
z pozicé  oponénta  diplomantovi  vytyékat,  néboť přři  řřésřéníé  diplomníého  ué kolu  néméř l
ténto  cíél  stanovén.  Pokud  by  sé  vsřak  do  budoucna  autoř  přaé cé  přřédméřtnéé
přoblématicé  véřnoval,  lzé  zaméřřřéníé  na  přodukci  métodickéého  vyéstupu  z pohlédu
oponénta jédinéř  dopořucřit. 



IV. Zpracování

 Fořmaé lníé  a  typogřafickéé  zpřacovaéníé  odpovíédaé  standařduů m.  Přaécé  jé  véř tsř inovéř  vé
shodéř  s nořmami stanovényémi přo ué přavu éléktřonickéého téxtu a tvořbu diplomovéé
přaé cé. 

 Séznam infořmacřníéch zdřojuů ,  citacé a odkazy na přamény néodpovíédajíé  v néřktéřyéch
přříépadéch  v plnéém  řozsahu  platnéé  nořméř  CŠSN  ISO  690.  V séznamu  pouzř ityéch
infořmacřníéch  zdřojuů  byly  nalézény  chyby  vé  smyslu  nélogickéého/néspřaévnéého
zařřazéníé zdřojuů  do vyécřtu uspořřaédanéého dlé abécédy.

 Přřédklaédanaé  přaé cé  jé  psaéna  sřozumitélnéř .  Zaévazřnéř jsř íé  chyby  nébo  přohřřésřky  vuů cři
gřamatickyém a přavopisnyém přavidluů m, stylistickyém zaé sadaém cři logickéé  stavbéř  téxtu
nébyly v přaé ci oponéntém idéntifikovaény. 

V. Další vyjádření, komentáře a připomínky oponenta:

---

VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze:

 Zduů vodnéř té vyébéřř vyézkumnéého vzořku řéspondéntuů  dotazníékovéého sřétřřéníé mézi zřaé ky
přřédévsříém  s ohlédém  dispřopořcřníé  véřkovéé  zastoupéníé  řéspondéntuů  vé  vzořku.  Jak
vníémaé té mozřnost zobécnit zíéskanéé  vyéslédky řéalizovanéého dotazníékovéého sřétřřéníé? 

 V řaémci  obhajoby  podřobnéř ji  vysvéř tlété  métodiku  statistickéého  vyhodnocéníé  dat
pořříézényéch béřhém řéalizovanyéch vyézkumuů .

 S vyuzř itíém vyéslédkuů  Vaémi řéalizovanyéch sřétřřéníé  sé pokusté vé střucřnosti navřhnout
klíécřovaé  vyéchodiska  přříépadnéř  vytvaé řřénéé  métodiky  vyuzř itíé  digitaé lníéch  téchnologiíé
přři přříépřavéř  zřaé kuů  ZSŠ  do sřkoly přo ucřitélé.

VII. Celková úroveň práce: 

Přřédklaédanaé  diplomovaé  přaé cé splnř ujé fořmaé lníé pozřadavky, ktéřéé  jsou kladény na ténto
typ  zaévéřřécřnéé  přaé cé.  K obsahu  přaé cé  a  jéjíému  zpřacovaéníé  oponént  uplatnř ujé
přřipomíénky  konkřétizovanéé  vyésřé  v  téxtu  posudku.  Přři  obhajobéř ,  ké  ktéřéé  oponént
přaé ci  s vyéhřadami  dopořucřujé  přřipustit,  by  méř la  byé t  véřnovaéna  pozořnost  zéjmééna
řéalizovanyém  vyézkumnyém  sřétřřéníém,  jéjich  métodicé  a  zpřacovaéníé  a  intéřpřétaci
vyéslédkuů .

Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhuji hodnocení práce stupněm:

---

V Přazé dné: 30. 8. 2019 
 

……………………………………
                   podpis 


