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Posudek na diplomovou práci 

Autor: Jan HOLMAN  

UČITEL ICT PŘEDMĚTŮ NA ZŠ 
 

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. 

 

Jan Holman se ve své diplomové práci věnuje profesi učitele ICT předmětů na ZŠ. Jedná 
se o problematiku, které se zatím v ČR nevěnuje příliš velká pozornost. Samo povolání učitele ICT 
předmětů na ZŠ ve srovnání s učiteli jiných předmětů (fyziky, matematiky, výtvarné výchovy, aj.) 
nemá tak dlouhou tradici. Využití ICT ve školním vzdělávání se stalo samozřejmostí, nicméně řada 
lidí, která svými rozhodnutími ovlivňuje podmínky pro ICT aplikace ve školství, netuší a ani se 
nezajímá o to, co všechno s implementací ICT na ZŠ souvisí a co vše musí být v tomto směru ve 
školách zajištěno. Nedostatečné využití ICT ve školách nelze zdůvodňovat tím, že učitelé ICT 
nepoužívají, protože nejsou na práci s ICT dostatečně vyškoleni. 

Jan Holman rozdělil svou diplomovou práci „Učitel ICT předmětů na ZŠ“ v rozsahu 81 stran 
doplněnou 7 přílohami do čtyř hlavních částí: Úvod, Teoretická část, Praktická část a Závěr. Při 
řešení diplomového úkolu použil 64 zdrojů převážně českých autorů (či vydaných v češtině) a 5 
zdrojů cizojazyčných, což je pochopitelné, neboť práce je zaměřena na aktuální stav v českém 
školství. 

Cíl práce 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapovat, „jak zkušení učitelé ICT předmětů na ZŠ 
vnímají specifika své profese a svou situaci v kontextu současných podmínek na ZŠ“ (s. 51). 

Teoretická část 

V teoretické části Jan Holman věnoval pozornost základním právním dokumentům 
vymezujícím profesi učitele. Učitelé ICT předmětů na ZŠ obvykle plní i roli ICT 
koordinátora/metodika. Tyto pojmy, jak upozorňuje Jan Homan, se používají v podstatě jako 
synonyma, terminologie nebyla v této věci dosud řešena. V DP jsou zmíněny kvalifikační 
požadavky na ICT metodika na ZŠ a vymezení této funkce podle zákoníka práce. Jan Holman 
rovněž věnuje pozornost pracovním podmínkám ICT učitelů. V teoretické části zmiňuje i ICT 
kompetence učitelů a zabývá se charakteristikami osobnosti učitele. 

K přiblížení současného stavu na ZŠ v ČR využívá Jan Holman výsledky statistických 
šetření OECD a výzkumných šetření o ICT na ZŠ publikovaných v ČR. 

Praktická část a použité metody 

V praktické části Jan Holman popisuje proces přípravy, organizaci a průběh vlastního 
šetření mezi učiteli ICT. 

Jan Holman velice dlouho přemýšlel o tom, jaké zvolí pro potřeby svého diplomového úkolu 
výzkumné metody. Pečlivě se seznámil se základními technikami pro svá šetření. Připravil si on-
line dotazník pro učitele, který se nakonec rozhodl nepoužít mimo jiné i proto, že se obával, že 
učitelé ICT nebudou ochotni (především z časových důvodů) dotazník vyplňovat. Dospěl k závěru, 
že se s učiteli raději setká osobně, aby viděl, v jakém prostředí ICT učitelé pracují a aby získal 
hodnotná data pro svá šetření. Rozhodl se pro metodu zjednodušené analytické indukce 
kvalitativně orienovaného šetření založeného na metodách: 

• polostrukturovaného interview s prvky výzkumu životního příběhu v prostředí školy 

• časového snímku profesních činností učitele. 
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Na základě teoretických úvah si připravil soubor hypotéz, které následně modifikoval na základě 
získaných dat od informantů. Výsledné hypotézy jsou k dispozici pro další rozsáhlejší výzkumy. 

V jednom případě si Jan Holman vyzkoušel uspořádat interview prostřednictvím Skype. 
Interview s jednotlivými učiteli byla zaznamenávána a pak přepsána (viz Příloha 7). Tato data 
ukazují, jak dotazovaní ICT učitelé vnímají svou práci ICT učitele. Interview probíhala podle 
předem připraveného scénáře s předem připravenými otázkami. Výsledky zjištění spolu s výsledky 
časového rozložení činností ICT učitelů zpracoval Jan Holman jako hypotézy (tvrzení) určené pro 
další kvalitativní či kvantitativní výzkumy. 

Další metodou, která přispěla ke zmapování činností ICT učitelů, byla metoda časového 
snímku. Přestože cílem DP nebyl kvantitativní statistický výzkum, ukázalo se, že různí ICT učitelé 
provádějí různé časově náročné činnosti. Bylo by žádoucí, aby na šetření diplomanta navázaly 
další hlubší a rozsáhlejší výzkumy spojené i s analýzou kompetencí a potřeb dalšího vzdělávání 
ICT učitelů. 

K získaným výsledk ům 

Autor diplomové práce sumarizoval teoretická východiska související s profesí učitele ICT 
předmětů na ZŠ. 

Přínos diplomové práce lze spatřovat v těchto oblastech: 

1) Sběr dat získaných v interview (Příloha 7) a pomocí metody časového snímku 

2) Příprava východisek pro další kvalitativní i kvantitativní výzkum (Formulace hypotéz) 

3) Zjištění jako doporučení ředitelům při řešení otázky, jak implementovat funkce a pracovní 
povinnosti ICT učitelů na jejich škole, s jakými problémy se učitelé ICT na začátku své 
profesní dráhy potýkají (s. 72). 

Zjištění, že ICT učitelé upřednostňují pro potřeby svého dalšího vzdělávání informace a materiály 
na Internetu a kurzy pořádané svými kolegy ze škol (s. 65-66), není příliš dobrou vizitkou pro 
pedagogické fakulty. Nabídka kurzů pro ICT učitele není dostatečná (s. 66). Platy učitelů v ČR 
jsou poměrně nízké. Mnozí učitelé, kteří jsou odborníky na ICT, by určitě našli velmi dobře placené 
místo experta na ICT v administrativě nebo v soukromých firmách. Jedním z témat interview s ICT 
učiteli byly i platy učitelů. Bylo by dobré, kdyby existoval „nějaký nástroj, pomocí něhož by bylo 
možné ohodnotit kvalitu práce učitele“ (s. 68). Proč tedy učitelé ICT zůstávají ve školství? ICT 
učitelé kromě svého platu ve školství mají obvykle ještě další příjmy (s. 68). 

Doporu čení 

1) Abecední řazení použitých zdrojů. 

2) Rozlišovat mezi profesní a profesionální 

Otázky pro obhajobu a komentá ře k diplomové práci 

1. Technologické vybavení na školách se bude stále více měnit. Jaké řešení byste nabídl 
školám, aby byly schopny zabezpečit kvalitní a funkční technologické podmínky učitelům 
pro didakticky hodnotné využití ICT ve vzdělávání na ZŠ? 

2. Jakou nejvýznamnější pomoc a podporu podle vás potřebují ICT učitelé bez ohledu na to, 
zda plní roli ICT metodika? 

Závěr: 

Diplomová práce Jana Holman se věnuje analýze profesních činností profese učitele, především 
pak profese ICT učitele. Nebylo cílem této práce věnovat se metodickým přístupům k výuce ICT 
předmětů či obsahové koncepci ICT předmětů ve školním vzdělávání. Předmětem zkoumání v této 
práci byl učitel ICT. 
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Jan Holman prokázal, že umí samostatně řešit projekt, jakým je diplomová práce, připravit 
teoretická východiska pro své výzkumné šetření, naplánovat a zorganizovat šetření s cílem získat 
a vyhodnotit data o situaci ve školské praxi. Musel se vyrovnat s některými problémy (nedostatek 
ochotných respondentů, různé podmínky na školách, nedostatek vlastních zkušeností 
s metodologií výzkumů pro potřeby zkoumání reality ve školní praxi, dovednosti písemně se 
vyjadřovat aj.). Jako vedoucí diplomové práce vysoce vyzdvihuji odpovědný přístup diplomanta 
a jeho pečlivost při zpracování získaných materiálů k zadanému projektu. Svůj postup si pečlivě 
naplánoval, po celou dobu řešení zadaného úkolu projevoval hluboký zájem o problematiku 
a usiloval o to, aby svůj úkol co možná nejlépe splnil. 

Diplomová práce splňuje všechny náležitosti. Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

V Praze 23. května 2010 

_________________________________ 

Doc. RNDr.Miroslava Černochová,CSc. 


