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TECHNIKA VE TŘÍDĚ - KOGNITIVNÍ STUDIE

M. Durchánek se ve své práci věnuje etnografické studii využívání a používání „moderních“ 
technologií“ ve škole z hlediska učitelů. Práce byla inspirována texty E. Hutchinse, který kognitivně
antropologicky zkoumal různé lidské aktivity (navigace, manipulace s různými stroji) jakožto 
kooperativní a distribuované „kognitivní systémy“, kde v řadě zajímavých případů (piloti) ukazuje, 
jak vznikají různá aktérská nebo „lidová“ uchopení technických prostředků, která se všelijak 
odchylují od zamýšleného využití a přesto fungují. Říkali jsme si, že by bylo zajímavé zkusit se na 
učitele ve škole a jejich zápas s moderní technikou podívat analogicky. ICT nebo didaktické 
technologie bývají chápány a konceptualizovány poměrně úzce z hlediska jejich vlastního 
technického charakteru nebo domnělé užitečnosti či pedagogické využitelnosti, ale není toho příliš 
napsáno o tom, jak je používají doopravdy „in the wild“. Také se pracuje s určitou úzkou 
představou techniky jako pouze všelijakých přístrojů a opomíjí se skutečnost, že škola sama je 
jakési technologické zařízení (budovy, místnosti), které řeší praktické výzvy (akustické, 
organizační, disciplinační, sociálně hierarchické, didaktické), kdy ovšem toto zařízení je již tak 
zabydlené a osvojené, že ho nevidíme, ale bez jeho hladkého fungování by se výuka zhroutila. 
Záměrem tedy bylo, podívat se na techniku ve škole z jakéhosi holističtějšího pohledu, který nebude
vynechávat tuto starou techniku, nýbrž se pokusí ji využít jako jakýsi kontext.

Práce má v souladu s žánrem dvě principiální části, teoretickou a empirickou. Osobně považuji 
empirickou část za výrazně zdařilejší. Chtěl bych vyzdvihnout skutečnost, že práce je založená na 
rozhovorech i pozorování a že se jednalo o náročnou práci, které se autor zhostil zodpovědně a v 
mezích reálných možností úspěšně. Rovněž analytická práce je poctivá a provedená s vervou. Je 
zřejmé, že vzhledem ke specifickému postavení učitele se nejednalo o srovnatelné situace s 
týmovými úkoly, kterým se Hutchins věnoval především, ale ony momenty osvojení, alternativního 
využívání zde nacházíme také a dokonce tam, kde učitelé využívali studentů buď k překonávání 
ICT karambolů nebo jim delegovali různé dílčí funkce je práce Hutchinsovi velmi blízká. Oceňuji, 
že autor nevytrhává techniku z kontextu školních situací a snaží se o opravdu holistický přístup.

Tento holistický přístup (za který jsem jako vedoucí také zodpovědný) je zároveň ale také určitou 
slabinou – ne že by byl chybou, ale je velmi náročný, což se projevuje zejména v teoretické části a 
pak v celkové délce práce, která je dosti neobvyklá pro daný žánr. V teoretické části je vidět, že 
autor si byl vědom (na základě pobytu v terénu) toho, jak mnoho důležitých aspektů se tu spojuje – 
osobnost učitele, školní hierarchie, humor, technické detaily konkrétních technologií a další – a 
snažil se s nimi všemi v teoretické části nějak vyrovnat, což ovšem vedlo k ohromnému nabobtnání 
celého textu. V české literatuře není prakticky nic, co by umožnilo napsat jednoduchý teoretický 
úvod k takto pojaté práci, autor se byl nucen opírat o kvalitativně různorodé zdroje, které samy také 
nestojí na nějakém společném základu (něco je pedagogika, něco ICT, něco pedagogická 
psychologie ap.) a je zřejmé, že spíš než je přímo citovat, by bylo bývalo potřeba je spíše jen 
okomentovat, některé typologie vypustit a přistoupit k té teoretické kapitole s větším odstupem a 
syntetičtěji, mnohem energičtěji vyjít z té empirické části a potřeb jejích vlastních pojmů. Což je 
ovšem nárok na vyšší stupeň práce, než je bakalářská a je k tomu potřeba více praxe a zkušeností.



Práci hodnotím jako úspěšnou a doporučuji jí k obhajobě.


