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I. Základní náležitosti listinné podoby práce: 
 

• Předložená bakalářská práce obsahuje 54 stran a 29 stránek příloh. Seznam použitých 
klasických a elektronických informačních zdrojů obsahuje 19 položek.  

• Z hlediska rozsahu splňuje předložená práce požadavky kladené na bakalářskou práci.  
• Práce obsahuje titulní list, podepsané prohlášení autorky, název v českém a anglickém 

jazyce, abstrakt práce v českém jazyce a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a 
anglickém jazyce, obsah a seznam informačních zdrojů. Předložená bakalářská práce 
tedy obsahuje všechny požadované části. 

 

II. Obsah a odborná úroveň práce: 
 

• Studentka se v bakalářské práci zabývá vlivem informačních technologií na komunikaci 
mezi žáky a žákyněmi a jejich vyučujícími v rámci školy. 

• V teoretické části proto studentka shrnuje základní pojmy verbální komunikace, její 
vývoj, funkce a prvky. Podrobně rozebírá modely komunikace – lineární, interakční a 
transakční. Následuje rozdělení komunikace podle počtu účastníků, míry formálnosti, 
postavení a vzdálenosti komunikátorů. Studentka uvádí prostředky pro komunikaci 
včetně jejich srovnání. 

• Praktická část bakalářské práce vychází z teoretické části. Studentka si vymezila dva cíle, 
tj. zjistit, do jaké míry jsou používány informační technologie pro komunikaci v rámci školy 
a zda se liší prostředky pro komunikaci v horizontální a vertikální komunikaci. 

• Na jejich podkladě navrhla dvě hypotézy: Informační technologie každodenně významně 
ovlivňují komunikaci v rámci školy. Pro komunikaci mezi lidmi na stejné úrovni (mezi žáky, 
mezi učiteli), jsou používány jiné prostředky, než pro komunikaci žák–učitel. 

• Pro výzkum studentka zvolila metodu dotazníkového šetření, které probíhalo mezi 
vyučujícími a žáky druhého stupně na dvou základních školách v Pardubickém kraji. 

• Vzhledem k situaci studentka využila pouze online dotazník. Z důvodu zkvalitnění online 
odpovědí byl s několika vyučujícími realizován i rozhovor.  



• Dotazník byl distribuován vyučujícím emailem, žákům přes prostředí využívané školami – 
Google Classroom a Microsoft Teams.  

• Zkoumaný počet byl 330 respondentů. Návratnost dotazníků od vyučujících byla 89 %,  
od žáků 87 %.  

• a základě výsledků výzkumu studentka navrhla doporučení pro školy pro zvýšení 
používání informačních technologií při komunikaci v rámci školy.  

 

III. Výsledky a přínos práce 
 

• Teoretická část práce je přehledně zpracována.  
• Studentka výsledky svého šetření podrobně analyzovala a zhodnotila.  
• První hypotéza „Informační technologie každodenně ovlivňují komunikaci v rámci školy“ 

se potvrdila obzvlášť v období distanční výuky, a to v rámci vertikální komunikace se jedná 
o 97 % respondentů. Vliv IT se tedy v současnosti posílil díky distanční výuce.  

• Pro komunikaci na stejné úrovni mezi vyučujícími nebo mezi žáky jsou používány jiné 
prostředky než pro komunikaci žák-učitel nebo pro komunikaci učitel-zákonný 

zástupce Sociální sítě, které jsou často používány pro horizontální komunikaci mezi žáky, 

se nepoužívají pro žádný jiný typ komunikace, tedy druhá hypotéza byla potvrzena 

• Z výsledků analýzy navrhla studentka čtyři doporučení: Prohloubit používání školního 

informačního systému (tj. i na druhé škole využívat systém Bakaláři s celou nabídkou). 

Prohloubit používání sociálních sítí s důležitými aktuálními informacemi. Využívat 
přehledné uložiště s důležitými soubory. Zajistit školení pro prohloubení znalostí IT učitelů. 

• Všechny cíle stanovené v zadání bakalářské práce byly splněny. 
 

IV. Zpracování 
 

• Bakalářská práce po formální stránce i po grafické stránce splňuje všechny náležitosti; 
práce obsahuje 10 obrázků, 4 tabulky a 43 grafů.  

• Odkazy na použité informační zdroje jsou uváděny v souladu s citační normou  
• Bakalářská práce je přehledná, jednotlivé její části na sebe logicky navazují. 

 

V. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuse: 
 

• Ve Vašem šetření se potvrdila specifičnost komunikace v prostředí školy. Uvažujete o 
seznámení vyučujících obou škol (tedy i té kde neučíte) s výsledky Vaší bakalářské 
práce, především s Vašimi návrhy? 

 

VI. Celková úroveň práce: 
 

• Bakalářská práce Vliv informačních technologií na komunikaci v rámci školy 
splňuje všechny náležitosti a požadavky, které byly vypsány zadáním. 

 

Práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 

 

V Praze 12. května 2021 
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Podpis 


