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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 
 Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):  

1. V teoretické části práce jste provedla velmi důkladný rozbor vlivu používání ICT na dětský 
vývoj a psychické zdraví. Jaký je Váš osobní názor na používání ICT u předškolních dětí? 
Převažují podle Vás negativa, či pozitiva využívání ICT?  

2. Pro svůj výzkum jste zcela adekvátně zvolila design vícečetné případové studie, přičemž 
správně reflektujete i limity této metody. Pokud byste měla realizovat výzkum verifikující 
efektivitu SMARTU, jaký jiný výzkumný design byste použila. Prosím, popište.  

3. Plánujete do budoucna s nástrojem SMART dále pracovat? Pokud ano, plánujete na základě 
poznatků z Vaší diplomové práce udělat nějaké úpravy v používání tohoto nástroje? Jaké?   

Předloženou diplomovou práci s názvem „Rozvoj dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí pomocí 
nástroje SMART“  považuji za velmi zdařilou, a to jak z hlediska teoretického zpracování 
problematiky, tak realizovaného výzkumu. Diplomantka si vybrala velmi aktuální téma využití 
informačních technologií (ICT) v rozvoji předškolních dětí, a specificky dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. Samotné zaměření práce je v českém kontextu originální, jelikož využití 
ICT dosud nebylo u této specifické skupiny dětí dostatečně zkoumáno. Zároveň lze do budoucna 
očekávat značný nárůst využití ICT v předškolním vzdělávání, jedná se tedy o téma s vysokou 
společenskou relevancí. Jako vedoucí práce jsem velmi ocenila, že diplomantka se celé práci i svému 
empirickému výzkumu (který probíhal po dobu 3 měsíců) dlouhodobě a nadstandardně věnovala.   

Teoretická část práce je zpracována důkladně a prokazuje dobré porozumění zkoumané 
problematice. Za nejzajímavější považuji kapitolu zabývající se informačními technologiemi ve 
vzdělávání, ve které diplomantka velice podrobně diskutuje jak pozitivní, tak negativní důsledky ICT 
(včetně velmi aktuálních témat kyberšikany a extrémního užívání ICT). Je cenné, že se diplomantce 
daří prezentovat vyvážený, a nikoliv jednostranný pohled na ICT, přičemž čerpá z úctyhodného 
množství současných a kvalitních mezinárodních článků (v práci je použito 63 anglicky psaných 
zdrojů, většina z nich empirické studie). Oceňuji, že si diplomantka všechny tyto studie detailně 
nastudovala a správně interpretovala, v míře, kterou lze považovat za nadstandardní.  

Empirická část práce má podobu vícečetné případové studie (multiple case study), zahrnující 
kombinaci kazuistik, testových metod a pozorování. Do výzkumu bylo zapojeno 6 dětí, což je pro 
vícečetnou případovou zcela adekvátní počet. Případová studie je založena na hloubkovém a 
dlouhodobém sledování jednotlivých případů a jejich porovnání, proto se u této metody záměrně volí 
menší vzorek. Zvolený výzkumný design je pro účely diplomové práce náročný, protože vyžadoval 3-
měsíční práci v terénu. Přes diverzitu sebraných dat se diplomantce podařilo data systematicky a 
přesvědčivě zpracovat a vyvodit z nich konkrétní závěry. Je přitom zřejmé, že vícečetná případová 
studie jako metoda nemůže sloužit jako „důkaz“ efektivity nástroje SMART. Může ovšem – jak se to 
diplomantce podařilo – naznačit specifika využití tohoto nástroje u sociálně znevýhodněných dětí, 
inspirovat úpravy nástroje, a představovat východisko pro budoucí, rozsáhlejší výzkum. Z těchto 
důvodů považuji předloženou práci za velmi cennou.   

 
Diplomová práce Evy Mazánkové je originálním přínosem pro oblast využití ICT ve vzdělávání dětí, 
splňující všechny náležitosti kvalitní diplomové práce. S radostí ji doporučuji k obhajobě.   

 
Na práci oceňuji především: 

 Volba odborně i společensky relevantního tématu 

 Originální cíle práce 

 Vysoká odborná úroveň práce, nadstandardní počet anglických publikací 

 Obsáhlá a důkladně zpracovaná teorie, včetně velmi kvalitního přehledu výsledků 
mezinárodních výzkumů o využití ICT 

 Volba metodologicky náročného designu, který se úspěšně podařilo realizovat  

 Odborně relevantní výsledky, s potenciálem praktického využití 

 Celková přehlednost, srozumitelnost a kultivovaný psaný projev  
 

Nedostatky práce jsou: 

 Významnější nedostatky neshledávám 
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Doporučení k obhajobě: DOPORUČUJI   
  
Navrhovaná klasifikace: výborně   
 
V Praze, dne 09.06.2020                                                        Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.  


