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Autorka zvolila za svůj diplomový úkol téma, jež je v současnosti aktuální jak v prostředí 

základní či střední školy, tak i ve vzdělávání učitelů samotných. Vycházela při tom 

z prostředí, které je jí z profesního hlediska nejbližší, tedy z prostředí školy střední, takže 

předložená práce má vztah k samotnému dalšímu odbornému působení pisatelky.  

Práce se vyznačuje jasnou strukturou a posloupností v předkládání a řešení problémů. Je 

tedy třeba ocenit, že na prvních stránkách se setkáváme s prezentací filozofické stránky ICT 

ve vzdělávání a se stručnou, ale výstižnou charakteristikou jednotlivých teorií. Podobně lze 

hodnotit 2. kapitolu, v níž autorka podává vysvětlení pojmu ICT; porovnává změny jeho 

obsahu v průběhu několika let v závislosti na vývoji ICT samotných a ve vztahu k jejich úloze 

a významu pro člověka. Hlubší pozornost pak věnuje začlenění ICT do vzdělávání a oporám 

tohoto začlenění v České republice i způsobům práce s ICT jakožto podpůrných prostředků 

zejména interaktivní výuky. Sem také začleňuje charakteristiku interaktivních pomůcek a 

jejich vliv na úlohu učitele. Zdůrazňuje požadavky na předpoklady učitele pro práci s těmito 

pomůckami a opírá se při tom o National Educational Technology Standarts, které považuje i 

pro naše podmínky za nejvhodnější.  

Uvedené skutečnosti slouží autorce za východisko při teoretickém zpracování této 

problematiky pro výuku hudební výchovy. Možnosti ICT spatřuje v práci se zvuky, tato 

činnost pak slouží i pro ověřování hudebněteoretických znalostí. V práci se zvuky nakonec P. 

Vosyková vyzdvihuje tvořivé aktivity v podobě komponování. 

Dosah diplomové práce do praxe spočívá v  průzkumu, kde autorka porovnávala, jak uvádí 

na 56. straně, „různé přístupy k výuce hudební výchovy na střední škole gymnaziálního typu 

(…)“. Navázala tak na závěry výzkumu uskutečněného v roce 2011 pracovníky Masarykovy 

univerzity. Tento výzkum odhalil četná negativa, jež v podstatě bránila efektivnímu využití 

ICT ve výuce. Jako prostředek ICT zvolila autorka interaktivní tabuli, přičemž zkoumala vliv 

jejího uplatnění na výsledky výuky – na stav žákovských znalostí. Průzkum prokázal, že 

interaktivní tabule skutečně podpořila osvojení znalostí. Vedle toho však jeho příprava 

přinesla pozitiva i samotné autorce, a to v podobě koncepcí jednotlivých vyučovacích hodin. 

Vzhledem k jejich povaze a k tomu, že se P. Vosyková soustředila především na sféru 

znalostní, se jako téma pro obhajobu práce nabízí ještě otázka, jak by bylo možné podpořit 



pomocí interaktivní tabule také rozvíjení hudebních dovedností, případně zda autorka tyto 

dovednosti v hodinách pomocí ICT rozvíjela. 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem však navrhuji hodnocení práce stupněm 

výborným. 
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