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Abstrakt 

Jednou z důležitých součástí činnosti mateřské školy a předškolního 

vzdělávání v komplexním pojetí je i využívání ICT znalostí a dovedností. To vše při 

řízení MŠ, DVPP, plánování, integrace ICT do MŠ a hlavně i do předškolního 

výchovně vzdělávacího procesu. Charakteristika procesu této činnosti je obsahem 

diplomové práce, která se snaží popsat, vysvětlit a přiblížit postupy nejen teoretické, 

ale i na příkladech z praxe. Snaží se poskytnout určitou analýzu stavu, návaznost 

požadavků a skutečnosti v praxi MŠ.  

Používání výpočetní techniky v manažerské činnosti, ve vzdělávání dospělých 

i dětí je bezesporu nezbytné, má svá opodstatnění, své výhody. Praktická část 

diplomové práce přibližuje možnost aplikace a používání projektu v intranetovém 

prostředí v mateřské škole s odloučenými pracovišti. Součástí této diplomové práce 

je i výzkum, vyhodnocení šetření, které mapuje používání výpočetní techniky, ICT 

gramotnost a vzdělávání, potřeby, motivy i překážky týkající se této problematiky. 

Také názory, vyjádření a pohledy účastníků předškolního vzdělávání – zástupců 

krajských úřadů, zřizovatelů MŠ v Pardubickém kraji, několika Středních 

pedagogických škol, ředitelek a učitelek v mateřských školách Pardubického kraje. 

Zařazena je zároveň i komparace názorů, pohledů ředitelek a učitelek v mateřských 



školách i některá srovnání výzkumu ZBP z roku 2009 a nyní v roce 2012. Výzkum 

doplňují autentické výpovědi předškolních dětí k dané tématice. 

Celou práci lze použít jako komplexnější studijní materiál nejen teoreticky a 

v integraci ICT gramotnosti, ale i v oblasti realizace a používání intranetové 

komunikace v různých souvislostech v mateřských školách s odloučenými pracovišti. 
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