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Hodnocení práce: 

Aktuální téma vycházející z odborného vzdělání autora, jeho zájmu a praktických zkušeností. 

V úvodní části je formulována celá řada cílů, jejichž naplnění by znamenalo vytvoření 
poměrně systematické a obsáhlé analýzy daného tématu. Zpracování jednotlivých částí DP 
však dle mého názoru dosahuje různé kvalitativní úrovně. 

Za přínosnou považuji především teoretickou část, v níž autor s oporou o početnou a dobře 
vybranou literaturu (včetně dokumentů a obtížněji přístupných textů) analyzuje a přehledně 
shrnuje poznatky vztahující se k problematice využití informačních a komunikačních 
technologií ve škole. K uvedené části mám 2 připomínky: 

• V podkapitole 1.7 hovoříte na str. 34 o tom, že ICT by měly být využívány při výuce 
všech předmětů - dále se však zmiňujete pouze o předmětech technických. Proč? 
V čem vidíte rozdíly ve využití ICT v technických a společenskovědních předmětech? 

• Na str. 41 (a podrobněji 84 - 86) uvádíte čísla svědčící o poměrně optimistické 
situaci ve vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT. Jaký je váš názor na 
to, že při hospitacích na školách se s využíváním ICT ve výuce setkáváme velmi 
sporadicky? 

Zajímavá, informačně bohatá a pro výuku ve vybraných předmětech inspirativní je kapitola 
třetí . 

Jako nejproblematičtější část diplomové práce vidím empirické šetření. I když chápu, že 
v celkovém pojetí se jedná spíše o doplňkovou část, v níž se autor pokusil využít zkušenosti 
z vlastní praxe, mám k výzkumné sondě tyto připomínky a otázky: 

• Malý výzkumný vzorek. 

• Domníváte se, že porovnání názorů žáků střední školy z roku 1999 a žáků základní 
školy z roku 2008 má dostatečnou výpovědní hodnotu? 

Závěr: 
Solidně zpracovanými teoretickými kapitolami prokázal autor dovednost práce s odbornou 
literaturou, která vyústila ve vytvoření přehledného souhrnu názorů na využití počítače jako 



didaktického prostředku. V empirické části pak "ilustroval" dovednost koncipovat a vyhodnotit 
empirické šetření (včetně tabulek a grafů), i když o empirický výzkum v pravém slova smyslu 
se zde nejedná. Pozitivně hodnotím propojenost s praxí a formulaci některých problémů 
souvisejících s řešenou otázkou, popř. návrhy na řešení. 

Doporučení k obhajobě: Doporučuji. 

Navrhovaná klasifikace: Velmi dobře, v případě kvalitní obhajoby možno i výborně. 
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