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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

Bakalářská práce Pohled žáků a učitelů na využívání mobilních zařízení ve výuce se skládá 
ze 98 stran, 5 obrázků a 67 grafů. Práce obsahuje požadované formální náležitosti.  

 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Zkoumaným předmětem bakalářské práce je využívání mobilních zařízení ve výuce 
a názory učitelů a žáků na tato zařízení a jejich využívání.  

V teoretické části Milan Matějka rozebírá dotyková zařízení z hlediska hardwarového 
a softwarového, vhodně zmiňuje důležité parametry a funkce daných zařízení.  Součástí této 
části práce jsou i parametry zařízení určeného do vyučování. Autor upozorňuje, že „technické 
parametry jsou z hlavních rozhodujících činitelů pro výběr mobilních dotykových zařízení pro 
použití ve výuce“, což dále podrobněji rozpracovává. Okrajová pozornost je věnována 
pedagogickým či didaktickým aspektům využívání těchto zařízení ve výuce. Vzhledem 
k charakteru bakalářské práce to patrně nelze považovat za chybu. Přesto považuji za 
vhodné, aby autor zdůraznil, že je tento směr důležitý, ale práce se jím primárně nezabývá. 

V rámci výzkumné části Milan Matějka zrealizoval dotazníkové šetření. Zjišťovat názory 
aktérů vzdělávání na konkrétní problematiku je jistě užitečné a vhodné, proto je tento záměr 
správný. Překvapivě pozitivní je reakce respondentů z řad pedagogů, kterých celkem 
odpovědělo 305, což činí dané dotazníkové šetření z hlediska výzkumného atraktivním. 

Poměrně rozsáhlá baterie otázek, kterými se autor snaží potvrdit či vyvrátit čtyři 
stanovená tvrzení, ale vykazuje jisté problematické prvky. Původní snahou je zacílení 
na mobilní dotyková zařízení, obsahově ale dotazník pokrývá širší škálu moderních 
digitálních technologií (např. interaktivní tabule, projektory atp.), zatímco v problematice 
dotykových zařízení je jistě ještě další potenciál, který by bylo možné 



prostřednictvím dotazníkového šetření zkoumat. Autor nicméně prokázal, že se v dotčené 
problematice dovede zorientovat a snaží se uplatňovat výzkumné a vědecké postupy. 

 
III. Výsledky a přínos práce  

Téma bakalářské práce je aktuální, na toto téma příliš závěrečných prací zatím 
zpracováno nebylo. Za nejsilnější stránku celé práce lze považovat popis problematiky 
v oblasti hardwaru dotykových zařízení a rozsah dotazníkového šetření z hlediska počtu 
respondentů. 

Při interpretaci výsledků výzkumu autor zůstává na úrovni shrnutí získaných 
statistických dat, resp. jejich procenty uvedených souhrnů (relativních četností), nepouští se 
do širších interpretací, sledování hlubších korelací či možných důvodů či příčin daných jevů. 
To je jistě škoda, protože položené otázky jsou spíše simplicitního charakteru a samy o sobě 
nový či dokonce komplexně pojatý pohled na danou problematiku patrně přinést nemohou. 
Například u první otázky nedává logiku srovnávat nesrovnatelné, tedy genderový poměr 
učitelů vůči učitelkám s poměrem žáků vůči žačkám. Význam by mělo konfrontovat dané 
poměry se zastoupením daných pohlaví v českém školství. Statistické podklady pro takové 
srovnání jsou veřejně k dispozici. 

Zpracování výsledků jednotlivých otázek prostřednictvím všudypřítomných grafů je sice 
vizuálně na první pohled zajímavé, ale z hlediska informační hodnoty v mnoha případech 
nadbytečné (str. 55 či 56). Zároveň není nutné vždy důsledně uvádět každou zjištěnou 
hodnotu a zároveň ji vizualizovat grafem. 

Vzhledem k relativní novince, kterou mobilní dotyková zařízení jsou, a s tím spojeným 
nedostatkem informací o jejich zastoupení a používání ve školách, přináší bakalářská práce 
důležité poznatky. 
 
IV. Zpracování 

Nepřehlédnutelným problémem práce je její úroveň stylistického a jazykového 
zpracování a práce s literárními a informačními zdroji. 

Mnohokrát opakovaným nešvarem je používání anglických uvozovek (Je to jakýsi 
"koktejl", str. 27), občasně se objevuje i kombinace anglických a českých uvozovek (Interní 
paměť slouží jako „hard disk" tabletu, str. 30). Při psaní čísel jsou někde vkládány mezery 

oddělující trojice cifer, jinde nikoli. V některých případech nejsou tyto mezery vloženy jako 
nezlomitelné a při zarovnání do bloku je důsledkem „roztáhnutí“ čísla („předpona giga – 1  
000  000  000“, str. 28). Místo znaku krát (×) je používáno písmeno x, navíc s mezerami 
(„rozlišení 1280 x 800 px“, str. 16). Ojedinělé prohřešky proti typografii lze jistě tolerovat, 
v práci Milana Matějky, která se zabývá využíváním digitálních technologií ve výuce, se jich 
bohužel nachází značné množství. 

V textu se mnohokrát vyskytuje špatné skloňování („A nakonec se můžeme setkat 
s Windows 8 tablety postavené na procesoru Intel Atom“, str. 32). Ojediněle se lze setkat 
i s gramatickými chybami („Zařízením určeném do vyučování je myšlen přístroj dnes velmi 
používaný a známí, a sice tablet.“, str. 41). 

Práce s citacemi a parafrázemi je problematická, často jsou uváděny poměrně dlouhé části 
původního textu (str. 13, citace 3 stran primárního zdroje – str. 39-41), kdy není zřejmé, co 
je onou citací a co již autorským vkladem. Stejně tak není zřejmé, zda se jedná o citace (text 
totiž není nijak vyznačen) či parafráze původního zdroje. 

Některé citace neodpovídají normě, v některých je autor přímo zamlčen (poznámka pod 
čarou č. 41). Zrovna v tomto konkrétním případě je to těžko pochopitelné, protože webová 
stránka odkazovaného článku umožňuje korektní citaci podle normy vygenerovat.  

V práci lze nalézt i opakující se citace stejného textu (poznámky pod čarou č. 43 a 78, 
které citují stejný úryvek). Některé věty jsou podivné nebo jim něco chybí („Na tak malém 
displeji většinou nepoznáte rozdíl a jednak.“, str. 41). 



Některá konstatování nepůsobí zcela korektně, koherentně, dokonce se částečně vylučují 
(„Dalo by se říci, že poměr všech ročníků je poměrně vyrovnaný. Jen 8. ročník je zastoupený 
ve větší míře (39,5 %), oproti tomu 6. ročník jen z malé části, přesně 14,4 %“, str. 54). 

Je škoda, že autor nevěnoval zpracování textu více pozornost. 
 
V. Další vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

Bez připomínek 
 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Jaký konkrétní potenciál podle Vás mobilní dotyková zařízení do výuky přinášejí? Čím 
jsou oproti jiným didaktickým prostředkům unikátní? 

 Ve své práci zjišťujete názory pedagogů a žáků. Kdo ještě by podle Vás měl do diskuze 
o používání daných zařízení ve škole mít možnost přispívat, aby byla pluralitní a pro 
společnost přínosná? 

 
VII. Celková úroveň práce:  

Celkově hodnotím závěrečnou práci jako dobrou. 
 
Práci  
doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
 
 
Místo, datum a podpis:  V Praze 11. 8. 2015  
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