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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

 Předložená bakalářská práce s názvem Vliv informačních technologií na komunikaci 
v rámci školy je z celkového počtu 84 stran tvořena 44 stranami vlastního odborného 
textu doprovázeného v teoretické i praktické části obrazovými přílohami, tabulkami 
a grafy. Na odborný text navazují seznamy použitých informačních zdrojů, příloh, 
obrázků, tabulek a grafů, jakož i rozsáhlá příloha. Odbornému textu předchází 
na 7 stranách všechny povinné součásti práce.  
Z hlediska počtu stran a celkového rozsahu předložená práce zcela odpovídá 
stanoveným požadavkům pro tento typ prací. 

 Vzhledem k tomu, že práce obsahuje veškeré předepsané náležitosti (titulní list; 
prohlášení autora o samostatnosti, citování a nevyužití práce k jiným účelům; název 
práce, abstrakt, jakož i výčet klíčových slov v českém a anglickém jazyce; obsah; vlastní 
odborný text; seznam použitých informačních zdrojů dle platných bibliografických 
norem, dále pak seznamy příloh, obrázků, grafů), je možné ji hodnotit po formální 
stránce jako vyhovující požadovaným kritériím stanoveným pro bakalářskou práci. 

 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

 Předložená bakalářská práce je aktualizovanou verzí dříve neúspěšně obhajované 
závěrečné práce stejného typu s totožným názvem. Oproti předchozí verzi doznala 
práce zejména v některých částech podstatných změn reflektujících dříve uplatněné 
připomínky. Provedené modifikace lze hodnotit kladně, autorkou realizované úpravy 
teoretické ale především pak praktické části práce zahrnující úspěšně uskutečněné 



a zdárně vyhodnocené výzkumné šetření výrazně přispěly k zvýšení celkové kvality 
k obhajobě předkládaného výstupu. 

 Vymezení zkoumané problematiky, základní výčet stanovených cílů a popis koncepce 
uspořádání práce jsou součástí úvodu na str. 8. Výrazně podrobnější charakteristiku 
vytyčených cílů, formulaci hypotéz a přiměřeně rozsáhlý přehled použitých 
výzkumných metod zařadila autorka do úvodních kapitol praktické části práce.  

 Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. Obě části na sebe logicky navazují. 
 V teoreticky orientované části práce jsou vymezeny a definovány důležité pojmy 

sledované oblasti s oporou v informačních zdrojích. V jednotlivých kapitolách je 
vytvářena teoretická základna odpovídající potřebám stanovených cílů i textu 
navazující praktické části práce. 
Hlavními složkami obsahu teoretické části, kterým je autorkou věnována odpovídající 
pozornost, jsou především funkce a prvky komunikace; komunikační modely; různé 
varianty rozdělení komunikace s ohledem na její odlišné aspekty a konečně prostředky, 
jimiž dochází k realizaci komunikace, přičemž v této oblasti ještě autorka provádí 
v textu práce vzájemné porovnání těchto prostředků s ohledem na rozličná kritéria. 

 Na teoretickou část práce navazuje praktická část. Jejím obsahem je důkladný popis 
realizovaného výzkumu zahrnující všechny významné součásti šetření od podrobné 
formulace hlavních a dílčích cílů, přes charakteristiku použitých metod a výzkumného 
vzorku až po výsledky výzkumu. Získaná data byla autorkou podrobně analyzována 
a v práci jsou náležitým způsobem interpretována, a to jak textově, tak současně 
i vizuálně atraktivní formou v podobě grafů a tabulek. Logickým vyústěním prezentace 
shromážděných dat je vyhodnocení stanovených cílů, posouzení platnosti hypotéz 
a návrh doporučení využitelných v praxi. 
V rámci výzkumu byla aplikována metoda dotazníkového šetření s využitím různých 
typů otázek pokládaných účastníkům prostřednictvím elektronického formuláře přes 
internet. Ucelenou představu o podobě dotazníků lze získat z podrobného popisu 
v příslušných odstavcích textu praktické části práce a ze vzorového dotazníku 
zařazeného do přílohy práce. Tato metoda byla doprovázena realizací návazných 
rozhovorů s vybranými respondenty předchozího dotazníkového šetření. Uskutečněný 
výzkum se vyznačuje značně velkým počtem zapojených respondentů z řad žáků 
(téměř 300) a učitelů (přes 50) a vysokou návratností dotazníků pohybující se přibližně 
v pásmu mezi 80 – 90 %. 

 Stanovené cíle práce, formulované hypotézy, jakož i zvolené metody výzkumu lze 
považovat za adekvátní pro bakalářskou práci řešící předmětnou problematiku vlivu 
ICT na komunikaci v rámci školy.  

 S odbornou terminologií pracuje autorka na úrovni odpovídající charakteru práce.  
 
III. Výsledky a přínos práce  

 Téma předkládané bakalářské práce lze považovat za vysoce aktuální a přínosné. Jeho 
význam dokonce od okamžiku zadání nečekaně vzrostl s ohledem na problematickou 
situaci, v jejímž důsledku byla na značnou dobu omezena prezenční výuka na školách 
a pozice ICT vystoupila do popředí v mnoha sférách vzdělávání vč. oblasti komunikace 
mezi účastníky vzdělávacího procesu.  Volba tématu autorkou má tedy své opodstatnění 
a vytvoření práce s tímto zaměřením lze pokládat za užitečný počin s možným 
potenciálem dalšího rozpracování a následné reálné využitelnosti ve školní praxi.   

 Souhrnné výsledky uskutečněného výzkumu předkládá autorka v částech 3.4. a 3.5., 
celkové výsledky společně s vyhodnocením splnění stanovených cílů pak v závěru 



práce. Cíle, tak, jak byly formulovány, lze považovat za splněné a bakalářská práce 
umožňuje s ohledem na zpracování teoretických podkladů i vyhodnocení dat získaných 
v realizovaném šetření přiměřeně rozsáhlý vhled do předmětné problematiky. 
Je však nutné si uvědomit, že i při relativně vysokém počtu respondentů uskutečněného 
výzkumu zůstává částečně otevřená otázka možnosti zobecnění dosažených výsledků, 
s ohledem na svým způsobem unikátní vlastnosti výzkumného vzorku, se kterými bude 
nutno počítat při interpretaci závěrů práce v rozsáhlejším měřítku a širších kontextech. 

 
IV. Zpracování 

 Formální a typografické zpracování předložené práce odpovídá požadovaným 
standardům. Práce je ve shodě s normami stanovenými pro úpravu elektronického 
textu a tvorbu bakalářské práce.  

 Seznam informačních zdrojů, jakož i citace a odkazy na prameny se jeví být plně 
ve shodě s platnou normou ČSN ISO 690. 

 Předkládaná práce je psána srozumitelně, poutavě a čtivě, jednotlivé části na sebe 
logicky navazují. Oponentem nebyly nalezeny žádné zásadní prohřešky vůči 
gramatickým normám, pravidlům pravopisu a stylistickým zásadám.  

 
V. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Součástí Vaší bakalářské práce jsou návrhy a doporučení na možná vylepšení 
komunikace v rámci školy s využitím ICT. Který z těchto návrhů považujete Vy osobně 
za nejdůležitější, a kterému z nich naopak přikládáte nejmenší význam? 

 Předpokládáte, že zkušenosti z tohoto školního roku (uzavření škol, on-line výuka atd.) 
změní do budoucna některé způsoby a metody komunikace v rámci školy? Pokud se 
domníváte, že ano, uveďte případně velmi stručně příklady toho, jaké změny očekáváte. 

 
VI. Celková úroveň práce:  

Předkládaná práce je přepracovanou variantou dříve neúspěšně obhajované bakalářské 
práce. V aktuální verzi doznala práce podstatných změn a úprav, které lze z pohledu 
vedoucího hodnotit jednoznačně kladně.  Autorkou realizované zásahy dílem do teoretické 
části, ale zejména pak precizace praktické části práce výrazně přispěly ke zvýšení kvality 
k obhajobě předkládaného výstupu. Vzhledem k tomu, že stanovené cíle práce byly 
splněny a předkládaná bakalářská práce vyhovuje nárokům, které jsou kladeny 
po formální a obsahové stránce na tento typ závěrečných prací, je vedoucím práce 
předkládaný výstup doporučen k obhajobě a uznání za bakalářskou práci.  
 

Práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
 
 
Navrhuji hodnocení práce stupněm: 
 
 
V Praze dne 15. 5. 2021 
  
             
        …………………………………… 
                           podpis  


