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Předkládaná dizertační práce se věnuje zajímavému a aktuálnímu tématu současného 
vzdělávání. Začleňování ICT do života škol totiž není pouze „úkolem školské praxe“, ale 
představuje rovněž výzvu pro pedagogiku a pedagogický výzkum. Je totiž nutné proces 
implementace ICT do vzdělávání mapovat empiricky a dávat tak jasné a fundované zprávy o 
dění v této oblasti vzdělávací reality. Z tohoto pohledu je práce nanejvýše aktuální. 
 Práce je rozdělena do dvou částí. Úvodní představuje teoretický vstup do tématu, 
druhá část prezentuje výsledky empirického šetření. Teoretická část je na první pohled 
vystavěna adekvátně, když začíná definováním pojmů, historickým vývojem, poté tématikou 
využití ICT ve škole. Autorka se věnuje otázkám začleňování ICT do kurikula, ale také 
vzdělávací politice a teoretická část končí popisem pozitiv a negativ ve využívání ICT ve 
výuce. Autorka v této části mapuje podstatné otázky týkající se dané problematiky. Této části 
by ovšem velmi slušelo, kdyby autorka rozšířila zdrojovou základnu, která by jí pomohla 
sepsat obecnou část práce v širších kontextech. Mám na mysli např. studie v časopisu 
Pedagogika v roce 2006 (č. 4, zejména studie J. Průchy a M. Černochové), některá hesla 
v nově vydané Pedagogické encyklopedii, dále by bylo vhodné zařadit některé české i 
zahraniční (empirické) studie dostupné na internetu (CUBAN, L. Techno-Reformers and 
Classroom Teachers. Education Week, 1996; The ICT Impact Report. A review of studies of 
ICT impact on schools. European Schoolnet, 2006; VENEZKY, L., DAVIS, C. Quo 
Vademus? The Transformation of Schooling in Networked World. OECD/CERI, 2002.; 
NEUMAJER, O. ICT kompetence učitelů. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007. Disertační 
práce; KORTE, B., HÜSING, T. Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools 
2006: Results from Head Teacher and A Classroom Teacher Surveys in 27 European 
Countries. eLearning Papers, 20071 aj.). Zajímavá by byla jistě pro autorku také studie 
prezentující výsledky posledního dílu výzkumu SITES (LAW, PELGRUM, PLOMP, (eds.). 
Pedagogy and ICT Use in Schools Around the World. Findings from the IEA Sites 2006 
Study. Hong Kong: Comparative Education Research Centre, Springer, 2008). Vhodná je 
kapitola o historii, protože je zde možné najít celou řadu inspirací a mnohdy i vysvětlení 
současného stavu implementace ICT do vzdělávání. V pojetí autorky si však nejsem jistý 
funkčností této kapitoly, protože jde o popis některých „kapitol“ z dějin využívání technologií 
ve vzdělávání, ale např. v empirické části se s nálezy či názory z této kapitoly už dále 
nepracuje. Poněkud užší zdrojová základna je pak možná příčinou toho, že autorka u 
některých definic nepodkládá svá tvrzení či úvahy zdroji (viz např. s. 9., třetí odstavec: „... 
můžeme připomenout, že byl a ještě v některých zdrojích je, stále využíván...“; dále na stejné 
straně nejsou uvedeny zdroje u vymezení pojmů Informační technologie a Komunikační 
technologie; na s. 20 je uveden výčet faktorů, které ovlivňují využívání ICT ve vzdělávání – 

                                                            
1 Záměrně zde neuvádím webové adresy a kompletní bibliografický záznam, protože by se tak text stal 
nepřehledným. 



rovněž bez uvedení zdroje, ani není z textu jasné, že by šlo o typologii vytvořenou autorkou). 
Tematická zpráva České školní inspekce je jistě zajímavá, ale „převyprávět“ výsledky a 
opatřit je pouze stručnými komentáři, se mi jeví jako nedostatečné. V tomto typu práce by asi 
bylo vhodnější propojit nálezy s jinými částmi textu (např. výsledky šetření ČSÚ) nebo tyto 
výsledky diskutovat s výsledky obdobných zahraničních výzkumů. Ostatně o zahraničních 
výzkumech je v práci velmi málo zmínek, což lze vnímat jako další slabinu práce. Jistě 
zajímavá je kapitola věnovaná strategii implementace ICT do vzdělávání na Novém Zélandu, 
ale rozsah cca 15 stran se mi jeví jako neadekvátní vzhledem k tématu práce a zejména 
k provedenému empirickému šetření. Navíc jde o popis, jakkoliv zajímavý, který není v kap. 
1. 5. 2 dáván do vztahu k zemím EU či ČR. Srovnání s ČR je provedeno až v následující 
kapitole, což není, podle mého názoru, příliš funkční. Dále na s. 79 se píše o teorii 
konektivismu (2. odstavec), ale opět nejsou uvedeny zdroje2, pouze nejasný odkaz na to, že se 
„mezi odborníky začíná hovořit“ (s. 79). 
 Empirická část seznamuje čtenáře s výzkumným šetřením autorky. Tato část však 
postrádá některé důležité náležitosti. Není dostatečně popsána metodologie šetření, např. proč 
byla zvolena daná metodologie (není zřejmé, zda jde o kvantitativní či kvalitativní 
metodologii – autorka používá v šetření metody z obou metodologií), jaký je charakter 
metodologie, její slabiny, výhody vzhledem k tématu. Není adekvátně popsána tvorba 
dotazníku, výběr škol sice uveden je, ale je popsán, podle mého názoru, poněkud chaoticky a 
nejasně (navíc autorka uvádí celá jména škol, což považuji za značně nestandardní). Při 
zpracování dotazníku autorka prakticky nepoužívá žádné statistické postupy, omezuje se na 
četnosti, a to na základní úrovni. Díky tomu není využit potenciál daného výzkumu a 
získaných dat. Rozhovory s řediteli jsou prezentovány jako popis jejich odpovědí doplněný o 
jednu citaci z rozhovoru, což se mi nejeví jako adekvátní postup (není vysvětlen postup 
analýzy). Tímto způsobem prezentovaný výzkum nedává čtenáři příliš možností přemýšlet o 
tom, jaké nové poznatky výzkum přinesl, jaká vlastně byla jeho metodologie či jaký mají 
výsledky přínos pro společenskou praxi či rozvoj vědy atd., i když potenciál v této práci jistě 
je. 
 Po formální stránce je práce na první pohled solidní, překvapující je poměrně velké 
množství typografických chyb či překlepů (viz např. s. 23, 51, 76, 78, 79 aj.). 
 
Na základě výše uvedeného doporučuji práci k obhajobě, přičemž přijetí práce bude velmi 
záviset na výsledku obhajoby, zejména pak empirické části. 
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2 Lze doporučit např. SIEMENS, George. Connectivism: A learning theory for the digital age [online]. 
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