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       V situaci prudce stoupající technologizace a informatizace společnosti se utváří nová 

kultura  virtuálního  světa,  do  něhož  vstupují  a  v němž  se  pohybují  žáci  základních  škol 

s relativně větší  mírou autonomie než ve světě reálném a školou reflektovaném.

     Autonomie a volnost pohybu žáků na sociálních sítích sice rozšiřuje škálu zdrojů učení a 

posiluje  individuální  volbu  vzdělávacích  linií,  avšak  skýtá  četná  rizika.  V tomto  ohledu 

vzrůstá význam ochranné, metodologicko-koordinační a regulační funkce školy. Možnosti a 

limity využívání ICT jsou jedním z kardinálních problémů současného školního vzdělávání.

     Disertační  práce  Mgr.  Markéty  Černé  přispívá  k odbornému  diskurzu  o  fenoménu 

informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání obecně a ve škole zvlášť. Její téma 

je vysoce aktuální společensky, politicky a především pedagogicky.

     Autorka přináší  přehlednou rekapitulaci historického vývoje ICT a odlišností jeho etap, 

proměn koncepce jejich využívání ve škole a integrace do kurikula základního vzdělávání. 

Poukazuje na chronologické  rozdíly rozvoje a současného stavu řešení  dané problematiky 

v mezinárodním a domácím kontextu, přičemž využívá dostupných dat (Eurydice), výsledků 

mezinárodních  studií  (OECD)  a  aktuální  evaluační  sondy  (zpráva  ČŠI)  pro  sekundární 

analýzy. 

     Na základě rozboru strategických programů a slabin jejich implementace doktorandka 

včleňuje  strategie  zavádění  ICT  do  širšího  kontextu  informační  politiky  státu  a  kriticky 

hodnotí nedostatečnost podmínek a nedůslednosti realizace. 

     Případová studie novozélandské implementace ICT do vzdělávání je vhodně zvolená pro 

komparaci  koncepce,  strategie,  rolí  aktérů,  kteří  se  na  efektivní  realizaci  podílejí. 

Doktorandka  tak  provedla  komplexní  analýzu  příkladu  „dobré  praxe“,  což  považuji  za 

metodologicky  modelový  přístup  k mezinárodní  komparaci,  umožňující  kritickou  reflexi 

domácí situace.

     Pozornost zasluhuje také kapitola  věnovaná vzdělávací politice  EU v zavádění  ICT a 

internetu  do  školního  vzdělávání  (1.5.4.),  které  je  východiskem  pro  syntetizující,  i  když 

poněkud  simplifikující  kapitolu  „Pozitiva  a  negativa  využívání  ICT“ (1.6.),  stěžejní 

v teoretické části  vzhledem k aplikaci  konceptu inkluzivního vzdělávání  spravedlivého pro 



všechny.  Zde  se  autorka  přiblížila  meritorní  problematice  fenoménu  internetu  a  jeho 

využívání,  což je v současnosti  teoreticky i  prakticky nedořešeným problémem globálního 

významu. 

     V empirické části,  které je poznamenána časovou tísní,  se autorka soustředila  na dvě 

poněkud  zjednodušující  témata:  pozitiva  a  negativa  využívání  ICT  ve  výuce  pohledem 

hlavních  aktérů  školního  vzdělávání;  rizika  účasti  a  pohybu  žáků  na  sociálních  sítích 

prostřednictvím internetu. Jako hlavní výzkumnou metodu zvolila dotazování. Výzkumným 

nástrojem  je  dotazník  ve  variantách  odpovídajících  odlišným  rolím  aktérů  školního 

vzdělávání  (ředitelé,  učitelé,  žáci),  čímž  splnila  podmínky  triangulace  a  metodologické 

korektnosti. 

     Design  empirického  výzkumu  je  širší,  využívá  dostupné  dokumentace  a  webové 

prezentace  zkoumaných  škol.  Doktorandce  umožnil  vytvořit  profily  škol,  dokládající 

rozmanitost podmínek a edukačního prostředí na mikroúrovni školních organizací. 

     Získaná data a jejich interpretace přinášejí nové poznatky o fungování českých základních 

škol,  na  počátku  21.  století.  Vstup  autorky  do  problematiky  nedostatečně  propracované 

strategie prevence a obrany proti sociálnímu ohrožení a zajištění osobní bezpečnosti žáků při 

využívání  internetu  považuji  za  přínos disertační  práce i  když  se jedná spíše  o sondu a 

elementární, statistické zpracování dat. Hlubší analýza a jemnější statistické postupy by práci 

výrazně prospěly. Empiricky získané „evidence“ pouze vytypovávají  oblasti problémů, které 

jsou důležité pro další výzkum a kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost v kurikulu, ve 

školní praxi i ve vzdělávací politice. 

     Závěr: Disertační práce Mgr. Markéty Černé Informační a komunikační technologie  

v realitě  základní  školy  splňuje  podmínky  kladené  na  doktorské  disertace  v oboru 

pedagogika a doporučuji ji k obhajobě.
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