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Téma: Současné možnosti využití informačních technologií ve škole 

Předložená diplomová práce se zabývá aktuální tematikou, kterou řeší autor v rovině 
teoretické, výzkumné i metodicko-aplikační. Je prezentována na 90 stranách odborného textu, 
další část práce tvoří použitá literatura, ostatní informační zdroje a přílohy. Tematiku využití 
počítačů jako podpory výuky jednotlivých předmětů na současných základních a středních 
školách zvolil autor promyšleně, s ohledem na teoretické zázemí i vlastní praktické zkušenosti 
s prostředky ICT v procesu vyučování na ZŠ. Práce jako celek shrnuje možnosti využívání 
počítače jako didaktického prostředku a poukazuje na pozitiva i limity jeho použití v rámci 
pedagogické interakce.Teoretická, empirická i metodická část na sebe navazuje, je 
komplementární. 

Na všech typech a stupních škol se věnuje velká pozornost modernizaci materiálně
technické základny. Aktuálnost této problematiky v současnosti vyplývá z neustálého rozvoje 
stávajících vědních disciplín (tradičně s pedagogikou spolupracujících), ale i z rozvoje oborů 
nově vznikajících či nově spolupracujících s pedagogickými obory (ergonomie, kybernetická 
pedagogika, teorie informací aj.). Jedním z významných směrů současné školy je připravit 
žáky i učitele na co nejširší efektivní využívání elektroniky a výpočetní techniky jak 
v budoucím zaměstnání, tak i v osobním životě. A právě ve spojení oborové a pedagogicko
psychologické přípravy učitelů různých učebních předmětů vidím velký přínos práce. Autor 
se v práci dotýká základních linií elektronizace ve výchovně vzdělávacím procesu: výuky 
elektroniky jako studijního a vědního oboru (v samostatných předmětech nebo jako součásti 
jiných předmětů); výuky počítačů a jejich aplikace jako studijního a vědního oboru (patří sem 
především algoritmizace a programování); využívání počítačů a elektroniky ve výchovně 
vzdělávacím procesu k podpoře a řízení výuky a učení - tato oblast je v podstatě centrem 
zájmu autora předloženého textu. 

Diplomová práce je strukturovaná do čtyř logicky na sebe navazujících hlavních kapitol. 
První kapitola vymezuje základni teoretická východiska, obsahujicí filozofické, pedagogické i 
psychologické konotace sledované problematiky. Zaměřuje pozornost na inovační didaktické 
modely v kontextu informačních technologií, naznačuje nejednotnost ve vymezování 
terminologie a uvádí sledovanou problematiku v souvislosti s hlavními aspekty Rámcového 
vzdělávacího programu. Dílčí součástí úvodní kapitoly je i problematika vzdělávání učitelů 

voblasti informatiky a role učitele v kontextu rozvoje ICT ve škole. Tuto část práce vnímám 
v celé struktuře disertační práce jako velmi důležitou - bylo by jistě možné rozpracovat ji 
z hlediska teoreticko metodologických východisek mnohem podrobněji. 

Ve druhé kapitole autor diplomové práce prezentuje vybrané empirické zkušenosti 
z vlastni výzkumné sondy a stručně zpracovává získaná data v kontextu role učitele v rozvoji 
ICT ve škole: tuto roli však autor, čehož si je vědom, zmiňuje dle mého názoru velmi stručně 
vzhledem k její pedagogicko-didaktické významnosti. Jaké zkušenosti má autor v této oblasti 
ze zahraniči a jaké komparace se mu jevi se zkušenostmi v našich sociokulturnich 
podminkách? 

Kapitola třetí je věnována otázkám možnosti využiti prostředků ICT v procesu učeni a 
, vyučování ve vybraných předmětech. Text opět zohledňuje nové školské dokumenty a 

vymezuje možné rozvojové cíle u jednotlivých předmětů. V čem autor vidí specifiku využiti 



lCT ve společenskovědních a například technických předmětů? Které psychologické otázky se 
mu jeví jako nejdůležitější z hlediska procesu učení v oblasti vybraných učebních předmětů? 
Jakou souvislost vidí s pojetím inteligence u H Gardnera? 

Kapitola čtvrtá prezentuje v podstatě zkušenosti autora z vybaveností prostředků lCT na 
našich současných školách. V práci je patrná vlastní zkušenost autora z výuky ICT na 
základní škole - nejen se žáky, ale i s učiteli. Které zkušenosti z vlastní výuky se autorovi 
zdály nejzajímavější a co ho nejvíce v tomto kontextu překvapilo? 

Ve stručném závěru autor práce hodnotí svůj přínos v oblasti teoreticko metodologické i 
praktické. V této rovině je střízlivý, nezobecňuje výsledky svého výzkumného šetření a 
naznačuje směry v dalším bádání. V neposlední řadě uvádí použité odborné zdroje, ostatní 
prameny informací a přílohy. Jde o téma aktuální, které vyvolává i dnes řadu diskusí. Některé 
uvedené otázky mohou být inspirací k diskusi v rámci obhajoby. Jaké perspektivní tendence 
se projevují při využívání hypermediálních prostředků voblasti vzdělávání? Jaké nové 
pedagogické a didaktické problémy vznikají pfi působení informačních technologií a v čem se 
mění role učitele? 

Závěr: 

Diplomová práce v podstatě splňuje požadavky kladené na tento typ textů jak po 
obsahové stránce, tak po stránce formální. Po úspěšné obhajobě s odborně fundovanými 
reakcemi na podněty, které vyplývají z posudků, doporučuji hodnocení výborně. (/// 
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