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Autor svou rigorózní práci s názvem „Didaktické možnosti hypermediálního prostředí ve
vzdělávání“ člení do pěti hlavních částí: Úvod, Podněty a předpoklady pro využití
hypermédií ve vzdělávání, Didaktické možnosti hypermediálního prostředí ve vzdělávání,
Vzdělávání v hypermediálním prostředí z pohledu učitele a Závěr. Rozsahem má práce
přes 80 stran textu.

V úvodní kapitole autor vhodně nastiňuje vytýčenou problematiku médií s relevantními
vazbami na naši společnost V posledních desetiletích a s ohledem na charakteristický rys
dramatického vývoje informačních a komunikačních technologií, mající pro naši
současnost natolik zásadní vliv, že můžeme naši společnost označovat coby společnost
informační.

Kapitola Podněty a předpoklady pro využití hypermédií ve vzdělávání je pak přehledně a
výčetně členěna do deseti podkapitol, V kterých se autor detailně a souvztažně zabývá
hlavními vlivy a souvislostmi svytýčenou problematikou. Tyto pak uvádí vkontextu
národním i mezinárodním, nahlíží vztah mezi technikou, technologií a lidským faktorem,
definuje a člení média dle jednotlivých forem a názorně uvádí výhody medií digitálních.
Takto nastolený předmět zkoumání pak dále rozvádí pro vybranou oblast školství a
vzdělávání, a to velmi vhodně z hledisek pedagogických a psychologických. Jako hlavní
přínos lze spatřovat, že jako dominantního činitele s nezastupitelnou úlohou vidí autor
učitele samotného (např. strana 5, 26 či 34) a nesklouzává pouze do odborných a
technologických hledisek dané problematiky. Další podnětné myšlenky vyplývají
z nastolených korelací mezi úrovní ICT a úspěšnosti (kapitola 2.2.2), či v chronologickém
a vazebně souvislém popisu vývoje jednotlivých druhů médií (např. str. 34)

Vtřetí, stěžejní části práce je pak věnován prostor didaktickým aspektům
hypermediálního prostředí pro účely vzdělávání. Kapitole předchází precizní a do
systematiky vnořující úvod, autor pak v dalších pěti kapitolách rozkrývá takové fenomény



moderních technologií jako educasting či webquest, opět s didaktickým nadhledem a
přístupem k edu-rich obsahům ve vzdělávání.

V následující kapitole autor úročí předchozí části a integruje jejich výstupy do celostně
pojatého metodického přístupu k hypermediálnímu prostředí z hlediska pedagoga,
přípravy na výuku a jednotlivých fází vzdělávacího procesu. Celá práce pak přirozeně ústí
do shrnujícího závěru se zobecňujícími přesahy a nastíněním dalšího vývoje v oblasti
hypermédií.

Práce je přehledně a fundovaně zpracována, v textu je hojně vidět, že se autor v dané
problematice orientuje, cituje relevantní autory a uvádí své myšlenky do souvislostí
s hlavními proudy ve vybrané oblasti. Avšak v použitém citačním aparátu samotném pak
shledávám rezervy pro zpřehlednění a specifikaci zdroje.

Jelikož zpovahy práce samotné jsou uváděné názory spíše deklarovány než šířeji
disputovány, navrhuji do diskuse zařadit např. tyto náměty:

- jak využívání počítačů podporuje
kreativitu a tvořivé myšlení dětí? (str. 40)

- jaké hlavní nároky jsou kladeny na učitele coby mediátora? (str. 78)

Rigorózní práce doporučuji k obhajobě.
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