
   
 

Platnost dokumentu od 1/2021 
 

HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

ve studijním programu Andragogika a management vzdělávání 

Autor diplomové práce: 

Ing. Jiří Sissak 

Vedoucí diplomové práce: 

PhDr. Martin Kursch, Ph.D. 

Název diplomové práce: 

Etika v digitální gramotnosti středoškolských učitelů 

POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 

 

Indikátory kvality závěrečné práce 

Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  

Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A2, A3, B1, B3 a F1, 

 práce by neměla být doporučena k obhajobě. 
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A Obecné     

A1 Jazyková úroveň   x   

A2 Dodržení stanoveného rozsahu  x   

A3 Dodržení ostatních obligatorních požadavků (viz Opatření děkana č. 38/2020,  

včetně platných příloh) 
 

x 
  

B Úvodní část 

B1 Zřetelné vymezení do oblasti studovaného programu x    

B2 Jasná formulace tématu a cíle práce (zejména: co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být 

dosaženo, co nového chce autor zjistit?) 
 

x 
  

B3 Objektivní analýza z oblasti andragogiky, vzdělávání dospělých nebo řízení ve vzdělávání 

– managementu vzdělávání, nikoli jen popis subjektivní zkušenosti 
 

 
x  

C Dosavadní řešení problému 

C1 Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborných zdrojů  x   

C2 Relevantní odkazy na českou i zahraniční odbornou literaturu  x   

C3 Zřetelné rozlišení autorského textu a citací (doslovných i parafrází)  x   

D Výzkumná část 

D1 Zřejmý vztah k tématu a cíli práce x    

D2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace výzkumných otázek / hypotéz  

nebo výzkumných předpokladů 
 

x 
  

D3 Využití vhodných výzkumných metod a nástrojů x    

E Analytická část 

E1 Kvalitní analýza získaných údajů / dat  x   

E2 Kvalitní interpretace zjištěných výsledků  x   

E3 Zpracování vhodných doporučení a uvedení výstupů práce  x   

F Závěry a přínos pro studovaný program 

F1 Zhodnocení míry dosažení stanoveného cíle práce  x   

F2 Shrnutí hlavních myšlenek celého textu  x   

F3 Adresné vyjádření o využití práce  x   

F4 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast andragogiky, vzdělávání dospělých  

nebo řízení ve vzdělávání – managementu vzdělávání 
 

x 
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Charakteristika a klady práce: 

 

➢ Autor si zvolil nejen zajímavé téma, ale také velmi originální – etika v digitální 

gramotnosti středoškolských učitelů.  

➢ Autor přistoupil k práci velmi svědomitě a zodpovědně. Práce je rozsahem obsáhlá a 

podrobně se snaží objasňovat teoretické koncepty, ze kterých autor následně vychází při 

tvorbě kvalitativního výzkumu. 

➢ Oceňuji metodologii kódování a pojetí kvalitativního výzkumu. 

 

Nedostatky práce: 
 

➢ Ojedinělé drobné formální chyby (např. v abstraktu chybí tečka za větou, tečky u 

poznámek pod čarou, s. 24 odstavec + formát, přechody z ich formy na er formu, spojky 

předložky na konci řádek, graf3 vs odkaz 2, s. 82, s.85 časové nesrovnalosti, ČSN aj.) 

➢ Někdy poněkud nejasné formulace, např. „cílem této práce je posoudit, jak učitelé 

středních škol vnímají potřebnost etiky v digitální gramotnosti ve svém povolání“; nebo 

tabulka 1, aj.  

➢ Je kladem práce, že autor přispívá svými názory k tématu, avšak mnohdy na úkor 

kvalitní rešerše, která již danou problematiku diskutuje. Z toho důvodu jsou některá 

tvrzení velmi subjektivní (např. „lidé, kteří mají obavy z používání osobních údajů, 

házejí tyto dva kontexty do jednoho pytle“; „digitální exkluze vede obvykle i k sociální 

exkluzi“ a mnoho dalších). 

➢ Některé pojmy nejsou ozdrojovány, např. „digitální inkluze“, „digitální exkluze“, kap. 

27. Některé nadbytečné pasáže (např. o kvalitativním výzkumu s. 80-81). 

➢ Autor stanovuje výzkumné otázky na bázi kvantitativní, tedy těžko zodpověditelné na 

základě výpovědi 3 respondentů. Kvalitativní výzkum by měl naopak přinést otázky, 

které se následně mohou zkoumat kvantitativně (např. závěr „Výzkum prokázal, že 

všichni středoškolští učitelé vybraných škol vnímají důležitost digitální etiky a 

gramotnosti ve svém povolání“, je irelevantní ke zobecnění. 

➢ Absentují zjištěné výstupy pro další výzkumy v této oblasti na základě zjištění 

v kvalitativním výzkumu.  

 

Vzal jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 27. července 

2021 (Theses.cz). Maximální míra podobnosti: < 5%. systému Turnitin je zjištěna vyšší shoda, 

po podrobném shlédnutí se však jedná o řádné citace, části parafrází či shody metapopisů a 

zároveň v tomto případě došlo k porovnání práce samé se sebou (87% shoda). 

 

Hodnocení práce: Práce splňuje požadavky kladené na daný typ práce  

ve SP Andragogika a management vzdělávání. 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Jaký vztah autor vidí mezi digitální gramotností a etikou? 

2. S jakými úskalími se autor setkal v rámci realizace výzkumného šetření? 

 

V Praze 3. srpna 2021 

PhDr. Martin Kursch, Ph.D. 


