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ABSTRAKT: 

Diplomová práce se zabývá dvěma hlavníma výzkumnými problémy.  

 Klíčovým tématem diplomové práce je uplatnění absolventů učitelského studia 

se zaměřením na technickou a informační výchovu na PedF UK v Praze v období 2001-

2011 a zmapování potřeb jejich dalšího vzdělávání. Cílem diplomové práce je vytvoření 

uceleného přehledu vývoje studijního oboru ve vztahu ke kvalitě praktického uplatnění 

absolventů v letech 2001–2011 a jejich potřeb z hlediska doplnění odborného 

oborového i pedagogického vzdělání. Teoretickým východiskem pro řešení 

diplomového úkolu je analýza studijních plánů učitelství se zaměřením na technickou 

a informační výchovu akreditovanými na PedF UK v letech 1996-2011. Empirická část 

se zaměřuje na dotazníkové šetření provedené mezi absolventy těchto studijních oborů, 

jehož cílem bylo zjistit pomocí rozsáhlého on-line dotazníku nejen to, v jakých oborech 

a profesích nacházejí uplatnění absolventi pětiletého magisterského studia oboru 

Technická a informační výchova, dvouletého navazujícího studijního oboru učitelství 

VVP pro ZŠ a SŠ – Informační a komunikační technologie a dvouletého navazujícího 

studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ Technická a informační výchova na PedF 

UK v Praze, ale i to, do jaké míry podle absolventů, kteří působí ve školní praxi, 

odpovídají studijní programy, podle nichž byli na svou profesi učitele připravováni, 

potřebám vzdělávací praxe ve školách. Data v empirické části byla získávána od 

absolventů, kteří absolvovali svá studia na PedF UK v letech 2001–2011. Zjištění 



empirického šetření byla interpretována v kontextu vysokoškolské přípravy učitelů, byla 

využita k identifikaci silných a slabých stránek vysokoškolské přípravy budoucích 

učitelů z hlediska začínajících učitelů a stala se východiskem pro doporučení na úpravy 

studijního plánu výše zmiňovaných dvouletých navazujících studijních oborů, 

tematických okruhů pro další vzdělávání absolventů těchto oborů působících ve 

vzdělávacím sektoru.  
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