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Diplomant v předkládané bakalářské práci usiluje o poznání toho, jak učitelé vnímají možnost 
využívání moderních technologií ve své pedagogické praxi, jak je reálně využívají, případně s jakými 
překážkami se potýkají. Zpracovává tak aktuální téma, které je předmětem zájmu didaktiky 
informačních technologií i pedagogické psychologie. Diplomant realizuje etnografickou studii, 
pro kterou data sbírá formou zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů 
na gymnáziu v Praze. 
Text je členěn do čtyř částí (úvod, teoretická část, empirická část, diskuze a závěr), těžiště leží 
zejména v teoretické a empirické části. Záměrem teoretické části je představit čtenáři pojmy, se 
kterými diplomant nadále bude pracovat, respektive které vyplynuly z analýzy získaných dat. 
V následující empirické části diplomant popisuje design výzkumu, průběh sběru dat a provází čtenáře 
jejich analýzou. V závěru práce se pak vrací k definovaným cílům výzkumu a shrnuje svá výzkumná 
zjištění. 
Formální náležitosti práce a použitý jazyk 
Předkládaná práce svým rozsahem 123 stran dalece překračuje doporučený rozsah bakalářské práce. 
Domnívám se, že by bylo možné rozsah zkrátit např. jinou volbou témat představených v empirické 
části – nerozumím např. důvodům pro zařazení kapitol 2.4.3. (pojetí výuky), 2.8 (řešení problémů 
a proces rozhodování) nebo 2.9 (humor ve výuce). 
Text na mne jako na čtenáře působí jako málo strukturovaný, nepřehledný, vzájemně neprovázaný. 
Postrádám vodítka, která by mi napověděla, jak a proč je text strukturován. Autor se často odkazuje 
k tématům, která údajně popsal již na předchozích stranách. Ta však čtenáři představena nejsou. Tak 
např. na s. 11 autor deklaruje, že popsal, jak „didaktika chápe moderní technologie a pokusil se 
o zařazení technologií do systému pedagogických pojmů a o vysvětlení jedné z hlavních zásad, kterou 
do výuky přinášejí.“ V odkazovaném textu však pouze vysvětluje, co to jsou pomůcky a jak jsou 
členěny. 
Autor používá různé způsoby parafrázování a citací - autor-date systém nebo zdroj uvedený formou 
poznámky pod čarou. Někdy působí parafrázování neobratně; např. s. 116: „(Zounek, Šeďová, 2009) 
uvádí v jejich kvalitato kvantitativním výzkumu…“ Opakovaně se objevují také sekundární citace, 
ačkoliv se takto autor odkazuje na dobře dostupné české zdroje (např. na straně 7 sekundární odkaz 
na Průchův Pedagogický slovník – in Dostál, 2008 nebo na s. 19 odkaz Štech, 1994 in Mareš, 2013). 
Autor nepřesně pracuje s odbornými psychologickými termíny. Tak např. namísto výrazu „psychické 
funkce“ používá „psychologické funkce“ (s. 17); namísto „adaptoval“ používá „adoptoval“ (s. 16); 
spojení Pygmalion efekt používá nepřesně, chápe jej jako situaci, kdy učitel věnuje studentovi více 
pozornosti než jiným (s. 31 a 33). Vytváří také vlastní pojmy, např. „demonstrativní student“ 
(od s. 97 dále), jejichž přesný význam není znám a které by jistě bylo možné nahradit jiným českým 
výrazem. 
V textu se ve zvýšené míře objevují gramatické a stylistické chyby, což činí text hůře srozumitelným 
a odvádí pozornost čtenáře od obsahu k formě, tedy působí rušivě. 



Empirická část 
V textu je patrná snaha autora o poctivé a pečlivé zkoumání terénu, shromáždění kvalitních 
výzkumných dat i porozumění jim. Domnívám se však, že by bylo možné analýzu i interpretaci dat 
provést hlouběji a přesněji. V momentě, kdy autor čtenáři představuje jednotlivé kategorie, řadí 
vedle sebe výroky informantů, mnohdy bez komentáře či interpretace (např. sdělení profesorky 
Králíkové na straně 77). Kromě komentování jednotlivých výroků schází další analytický krok – 
celkové uchopení kategorie, která tak zůstává spíše řadou izolovaných pohledů jednotlivých 
informantů. Jindy se autor pokouší o interpretaci formou kategorického tvrzení, které dále není 
vysvětleno - např. na s. 81 autor komentuje důležitost osobního kontaktu pro informanty – bylo by 
jistě užitečné vysvětlit, proč se autor domnívá, že je osobní kontakt nadále důležitý. Některé 
interpretace jsou nepřesné, nezohledňují zřejmé kontextuální aspekty – např. na s. 81 autor reaguje 
na často popisovanou charakteristiku elektronické komunikace, která probíhá bez zábran a bez 
vnímané zodpovědnosti za své činy v důsledku subjektivně prožívaného pocitu anonymity (viz např. 
Šmahel, 2003). Uvádí, že to neplatí v jeho výzkumném vzorku a dokládá to situací, kdy profesor 
nechce zadávat hodnocení studentů do Elektronické žákovské knížky, aniž by je předem projednal 
se studentem samotným. To chápe jako důkaz toho, že se „(mí respondenti) nesnaží přerušit 
pedagogickou komunikaci se studenty…“ (práce, s. 81). Tak ovšem porovnává chování uživatelů 
moderních technologií v zcela různých kontextech – jednání profesora, který zapisuje hodnocení 
svých studentů, nikdy nemůže být ani zdánlivě anonymní, což z mého pohledu zásadním způsobem 
ovlivňuje celou interakci. 
Autor v textu opakovaně vystupuje z role neutrálního pozorovatele, který se snaží co nejpřesněji 
popsat pozorovanou realitu (v souladu s etnografickým designem výzkumu), namísto toho se stává 
hodnotitelem nebo bojovníkem za některou stranu. Tak např. text uvozuje komentářem 
„na učitelovu obranu musím podotknout…“ (práce, s. 95). Podobně na straně 111 uvádí: „Bohužel 
technika skrývá i své stinné stránky v podobě transparentnosti a dohledu nad elektronickými 
záznamy.“ Kladu si otázku, kdo je autorem tohoto hodnocení a vzhledem k předloženým datům se 
domnívám, že jde spíše o postoj autora než o závěry vyplývající ze sdělení informantů. 
 
Silné stránky 
Ráda bych vyzdvihla zejména rozsah dat, která autor sebral a se kterými pracoval (zejména 40 hodin 
pozorování). Za velice zajímavý považuji moment popsaný na straně 113 o tom, jak moderní 
technologie mohou studenty vytrhávat ze soustředění namísto jejich vtažení a zklidnění. Jde 
o poznatek mimořádné důležitosti vzhledem k snaze o hledání vhodných způsobů využívání 
moderních technologií ve školním vzdělávání. 
 
Otázky k obhajobě 

1. Autor uvádí, že „využitím pomůcek podněcujeme vlastní aktivitu studenta a jeho volní 
činnost“. Platí to tak vždy, pakliže těmi pomůckami jsou moderní technologie? Ukázalo se 
ve výzkumu, jaké podmínky musí být naplněny pro to, aby tomu tak skutečně bylo? 

2. Autor v textu používá výrazy „moderní technologie“, „technologie“ a „ICT“- používá je 
promiscue nebo jimi označuje různé entity? 



3. Jak diplomant vybíral témata zmiňovaná a definovaná v teoretické části, např. učitelovo 
pojetí výuky či učitelská zdatnost? Jak se tyto koncepty promítají do empirické části? 

4. Na s. 47 autor uvádí, že musel zjemnit a zpřesnit své výzkumné otázky. Jak konkrétně je 
přeformuloval? Jsou otázky prezentované v kapitole 3.1.1 původními nebo již 
přeformulovanými otázkami? Pokud jde o přeformulované otázky, jak konkrétně byly 
změněny? 

5. Autor na s. 91 popisuje, že vyučující prostřednictvím technologií studentům předkládá 
vybrané klíčové pojmy – „přežvýkané“ a konstatuje, že tím studenti snáze odlišují důležité 
informace od méně podstatných, což je pro studenty jednodušší a pohodlné. Ano, je to 
pohodlné. Otázkou ale je, zda tím nevzrůstá pasivita a neklesá angažovanost studentů? Jak 
autor vnímá toto riziko a jak by na ně případně mohl reagovat v teoretické části? 

6. V interpretacích postrádám využití pedagogicko-psychologického a didaktického rámce. 
Důvodem použití audiovizuální techniky pravděpodobně nebude to, aby si učitel odpočinul 
od výuky (jak autor uvádí na s. 108). Jde zejména o uplatnění principu názornosti, změny 
modality… Autor to v podstatě pojmenovává (např. s. 108), ale nevztahuje právě k didaktice – 
což je ovšem v kontextu podobné práce důležité. Jak by se to dalo zohlednit v teoretické i 
empirické části? 

7. V průběhu interpretace dat vybírá mezi všemi kategoriemi některé, kterým přisuzuje klíčovou 
hodnotu. Proč, z jakého důvodu? (Z čeho vyplývá významnost právě těchto kategorií?) 

 
 
Návrh hodnocení 
I přes popsané slabiny předložené bakalářské práce diplomant prokázal, že dokáže provést literární 
rešerši a pracovat s relevantními zdroji dat; navrhnout a realizovat výzkumný projekt; nahlížet 
na získaná data optikou výzkumných otázek. Práci proto doporučuji k obhajobě. 
 
 

V Praze dne 5. 9. 2016 Mgr. Barbora Neuwirthová, Ph.D.    
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