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I. Základní náležitosti listinné podoby práce: 

• Diplomová práce v rozsahu 97 číslovaných stran doplněná 7 přílohami, přičemž 
Příloha 2 je uložena na CD ROM, obsahuje kromě textu také 3 obrázky a 29 
číslovaných grafů. Do seznamu použitých informačních zdrojů je zařazeno 50 
položek, z toho 25 zdrojů v angličtině. Dalších 15 použitých zdrojů je uvedeno 
jako poznámka pod čarou v textu. Z hlediska rozsahu splňuje předložená 
diplomová práce požadavky kladené na diplomovou práci. 

• Práce obsahuje titulní list, zadání, podepsané prohlášení autora, název v českém 
a anglickém jazyce, abstrakt práce v českém a anglickém jazyce, klíčová 
slova v českém a anglickém jazyce, obsah a seznam informačních zdrojů. 
Předložená diplomová práce obsahuje všechny požadované části v náležitém 
rozsahu a kvalitě. 

II. Obsah a odborná úroveň práce: 

Téma diplomové práce je velice aktuální nejen v souvislosti s problémy souvisejícími 
s vysokými počty nekvalifikovaných učitelů, které řeší MŠMT ČR ve spolupráci 
s fakultami připravujícími učitele, ale i v kontextu se zjištěním výzkumu GA ČR, jehož 
hlavním řešitelem byl doc. PhDr. V. Rambousek, CSc., že pouze 18 % respondentů 
z řad ICT učitelů působících na 2. stupni ZŠ je svou aprobací orientováno na 
informatiku či informatice podobný obor a že pouze 40 % dotázaných ICT učitelů 2. 
stupně ZŠ hodnotilo své kompetence jako vyšší než nezbytně potřebné ke kvalitnímu 
vedení výuky (Rambousek a kol., 2013, s. 13). Katedra KITTV při osobních setkáním 
s absolventy sleduje, zda nastupují do škol, s řadou absolventů je katedra v e-
mailovém kontaktu, s některými absolventy spolupracuje v rámci pedagogických praxí, 
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nicméně nikdy neuskutečnila výzkumné šetření, kde všude absolventi jejích oborů 
v praxi působí. Ani na fakultě se dosud neprovádělo komplexní výzkumné šetření mezi 
absolventy fakult o jejich uplatnitelnosti v praxi a potřebách dalšího vzdělávání. 
 
Cíl práce, vymezení hlavních a dílčích výzkumných problémů: 

• Cílem diplomové práce je zmapovat uplatnění absolventů pětiletého 
magisterského učitelského studia se zaměřením na Technickou a informační 
výchovu, dvouletého navazujícího magisterského studia dvou oborů Učitelství 
VVP pro ZŠ a SŠ – Informační a komunikační technologie a Technická a 
informační výchova, kteří absolvovali PedF UK v Praze v průběhu let 2001-
2011, a zabývat se potřebou jejich dalšího vzdělávání. 

• Autorka diplomové práce se soustředila na řešení dvou hlavních výzkumných 
problémů (Jaké je v praxi uplatnění absolventů KITTV, kteří získali magisterský 
titul v letech 2001-11? Jak postačující byla podle absolventů jejich 
vysokoškolská příprava učitelů ICT z hlediska jejich využitelnosti v praxi?), 
které rozčlenila na sedm dílčích problémů (s. 18). V kontextu s oběma 
hlavními problémy a sedmi dílčími problémy jsou definovány dva hlavní cíle a 
sedm dílčích cílů. 

Výzkumné metody 
• K naplnění vytyčených cílů práce požila autorka teoretické a empirické 

výzkumné metody. V teoretické části své práce aplikovala především metody 
analyticko-syntetické metody (studium zdrojů, rešerše, komparativní metody 
pro analýzu studijních plánů a metody hodnocení), v empirické části použila 
metodu dotazníkového šetření s využitím on-line dotazníku v kombinaci s 
metodou strukturovaného rozhovoru. Řada postřehů a doplňujících dat byla 
získána metodou pozorování a autoreflexe. 

Teoretická část práce 
• V Teoretické části (s. 21-52) se autorka věnuje vzdělávání učitelů technicky 

a počítačově zaměřených předmětů, jejichž studijní program garantuje 
katedra informačních technologií a technické výchovy na PedF UK. Ve své 
práci se autorka zabývá absolventy, kteří absolvovali v období 2001-11, 
nicméně k pochopení jejich vysokoškolské přípravy bylo nutné provést 
analýzu a komparaci studijních plánů platných v letech 1996-2011. Autorce se 
podařilo shromáždit a analyzovat všechny dokumenty (Karolinky) popisující 
strukturu předmětů; autorka tak získala velké množství dat, které uspořádala 
do tabulek, jež jsou zaznamenány v Příloze 2 na CD ROM. Výsledky srovnání 
předmětů jsou zachyceny pomocí grafů (Graf 1 až 6). 

• Autorka se v teoretické části věnuje též otázce specifiky požadavků kladených 
na profesi učitele, zejména pak učitele ICT předmětů. V kontextu těchto 
specifik pak lze interpretovat jednak to, do jaké míry absolventi budou 
považovat svou vysokoškolskou přípravu za dostatečnou pro výkon profese 
učitele, jednak jejich požadavky a představy o dalším vzdělávání. Klíčovými 
odbornými předměty ve vysokoškolské přípravě učitelů ICT předmětů jsou 
podle analýzy studijních plánů: Programování, Databáze, Webové stránky, 
Operační systém, Didaktika/Pedagogika a Počítačová grafika (s. 31). 

• V Teoretické části je zmíněna i problematika začínajících učitelů a jejich 
kompetence s využitím TPCK modelu. Autorka se pokusila schematicky 
zachytit zobecněnou strukturu kompetencí v profilu absolventa KITTV 
(Obrázek 2 a 3). 
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• Teoretická část tvoří východisko k praktické části. Pro přípravu výzkumného 
šetření o uplatnění absolventů ve školské praxi bylo zapotřebí zjistit, jaké 
postavení má v katalogu prací kvalifikovaný učitel, jaká povolání by 
absolventi KITTV se svou kvalifikací mohli v praxi vykonávat. 

Empirická část 
• V Empirické části jsou popsána výzkumná šetření provedená mezi absolventy 

KITTV, kteří se připravovali v letech 1996-2011 na profesi učitele ICT 
předmětů nebo předmětů zaměřených na informatickou či technickou 
výchovu. 

• Stěžejním výzkumným šetřením je dotazníkové šetření: autorka požádala o 
vyplnění dotazníku 62 absolventů a absolventek, nicméně odpovědělo jen 38 
z nich (61,3 %). 

• Příprava dotazníkového šetření včetně struktury dotazníku je popsána v kapitole 
4.1. Vzorek respondentů je popsán v kapitole 4.2; na dotazník byli ochotni 
odpovídat především absolventi v letech 2009-11, z nichž 79% byli absolventi 
oboru Technická a informační výchova, nejvíce byli zastoupeni respondenti, 
jejichž druhá aprobace je Tělesná výchova (40%) a Matematika (21%). 

• Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány přehledně a doplněné grafy 
v podkapitole 4.4. a kapitole 5. Dotazníkovým šetřením autorka zjistila, kde 
našli absolventi uplatnění, jaké činnosti v oborech mimo školství jako ICT 
specialisté vykonávají, jaké důvody vedly absolventy hledat zaměstnání mimo 
školství, jak hodnotí absolventi své znalosti získané v průběhu 
vysokoškolského studia na PedF UK v okruzích, které byly vymezeny 
katalogem požadavků ke státní maturitní zkoušce (s. 65-70), jaký je mezi nimi 
zájem a potřeba dále se vzdělávat v tématech počítačových oborů, jakou 
formou by se absolventi rádi dále vzdělávali, s jakými problémy se jako 
začínající učitelé ve školách setkávali. 

• Data z dotazníkového šetření autorka doplnila daty získanými strukturovaným 
rozhovorem se dvěma řediteli ZŠ a sedmi vybranými absolventy. 

• Výsledky a zjištění z výzkumných šetření autorka zpracovala v přehledné 
podobě a vyhodnotila s ohledem na předem zformulovaná očekávání 
v podobě výzkumných předpokladů (kapitola 6). 

III. Výsledky a přínos práce 

• Cíle stanovené v zadání diplomové práce byly splněny; stanovený hlavní cíl 
a jednotlivé dílčí cíle diplomové práce byly splněny z hlediska rozsahu i 
kvality. 

• Autorce se podařilo nashromáždit, analyzovat a porovnat studijní plány oborů 
zajišťovaných v letech 1996-2011 katedrou KITTV, uspořádala data o těchto 
oborech do přehledů (Příloha 2). 

• Autorce se podařilo zmapovat uplatnění absolventů oborů zajišťovaných 
katedrou KITTV PedF UK v Praze, kteří studovali na PedF UK v letech 1996-
2011 a získali magisterský titul. Podařilo se jí zjistit důvody, proč absolventi 
těchto oborů odcházejí ze školství a v jakých oborech nacházejí uplatnění. 

• Výzkumným šetřením autorka zjistila klíčové problémy začínajících učitelů 
předmětů zaměřených na ICT nebo Technickou a informační výchovu, 
zmapovala požadavky a představy o dalším vzdělávání absolventů v ICT a 
počítačových tématech. 
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• Autorka se pokusila načrtnout návrhy změn studijních plánů pro obory, jimiž se 
ve své práci zabývala. 

• Výsledky diplomové práce by měly být využity při přípravě kurzů v rámci 
konceptu celoživotního a dalšího vzdělávání ICT učitelů, při inovaci studijních 
programů zajišťovaných katedrou KITTV a mohou být východiskem pro další 
podobná šetření o působení absolventů KITTV v praxi a jejich připravenosti na 
výkon učitelského povolání. 

IV. Zpracování 

• Autorka Lucie Kubíková zpracovala svou diplomovou práci naprosto samostatně. 
Diplomovou práci uspořádala přehledně a logicky. Jednotlivé části práce na 
sebe navazují. 

• Zpracování diplomové práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

V. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

• Které výsledky Vámi realizovaného výzkumného šetření jsou pro Vás 
překvapivé? 

• S jakými problémy se potýkáte ve školní praxi jako učitelka ICT předmětu na 
základní škole? 

• Na jaké otázky a s použitím jakých výzkumných metod by se měl zaměřit další 
výzkum KITTV zaměřený na její absolventy? 

VI. Celková úroveň práce:  

• Postup řešení diplomové práce je adekvátní zvolenému tématu. 
 

 

 

Práci doporučuji uznat jako práci diplomovou. 

 
 
 
V Praze 17. května. 2014 

 
                                                                   ......…………………………………… 

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. 
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