Oponentský posudek na diplomovou práci Evy Hrazdírové "Efektivní vyuzlvam
informačních technologií jako jedna z klíčovych kompetencí žáků" (Pedagogika,
kombinované studium, 2006)
Diplomantka rozdělila svou práci na pět teoretických kapitol a empirický výzkum.
Pozoruhodné je, že autorka v kapitole o klíčových kompetencích uvádí, že tento pojem sice
nelze vymezit (s. 26), ale současně se odvolává na množinu anonymních odborníků, kteří
údajně kompetence považují za "prospěšné" (s. 27). Zdá se také, že autorka vůbec nemá
pochybnosti o tom, že pojem kompetence nemusí být zvolen zcela šťastně, ba spíše naopak:
zdá se, že bez jakýchkoliv výhrad akceptuje celou řadu vágních definic, které se objevily u
různých evropských komisí, posléze byly přepsány i do tzv. bílé knihy. Pozoruhodné je i to,
že popis kompetencí v tabulce Č. 2 na konci práce (nečíslované stránky?) skvěle ilustruje
bídu ve vymezení kompetencí; tzv. popisy kompetencí jsou v podstatě intelektuálně velice
chabé, nepodnětné a opisují banality. Také kapitola o psychologické potřebě informací na s.
51 - 52 bohužel nedává možnost se něco podstatnějšího o práci s informacemi dozvědět;
čtenář je pouze seznámen s mýtem o filtrování signálů skrze jakýsi "přirozený filtr"; o tom
podstatném však autorka správně uvádí, že tyto procesy jsou málo objasněné (viz s. 52). Je
ovšem otázkou, proč po tomto konstatování usiluje o popis toho, jak celá záležitost v
psychice funguje (ve skutečnosti prolonguje mýtus o "filtru").
Za pozoruhodné lze rovněž považovat přesvědčení autorky, že "globální charakter
počítačových sítí nám dává možnost překonat malou otevřenost našeho vzdělávacího
systému i celé naší společnosti vůči světu a dosáhnout kompatibility c~eského vzdělávacího
5ystému se vzdělávacími systémy v ostatních zemích. Nové informační technologie však také
mohou pomoci zmírnit nepříznivé důsledky informační exploze." (s. 34) Při obhajobě by
bylo zajímavé vyložit, co je míněno výrazem kompatibilita v daném kontextu. Dále by bylo
zajímavé se dozvědět, jak si autorka představuje a) nepříznivé důsledky informační
exploze a b) jak tyto důsledky zmírní nové informační technologie.
Výzkum nemá validitu potřebnou pro výzkumné šeti"ení, jde spíše o výzkumnou sondu,
jejíž závěry jsou omezené nejen vzorkem, ale i vybranou lokalitou (autorka na malou
obecnost výsledků sama upozorňuje na s. 89 a 91).
Autorka bohatě splnila požadavky kladené na diplomové práce a předložila sugestivní,
suverénně zvládnutý text, v němž názorně ukázala jak má celá záležitost kompetencí
neprojasněné základy a jak v této oblasti nelze definovat celou řadu základních výchozích
pojmů, či lépe: že se zde setkáváme s kvazidefinicemi. Nejasnosti v základech však nikdy
vědě nebránily v genialitě dílčích praktických řešenÍ. Vzhledem k tomu, že autorka
prokázala schopnost samostatně zpracovat dané téma, lze práci doporučit k obhajobě;
navrhovaná klasifikace: výborně.
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