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Cíl práce 

Cílem práce je zmapování problematiky informačního vzdělávání pro studenty kombinovaného studia. 

Pozornost bude věnována především specifikům vzdělávání těchto studentů, možnostem hodnocení 

výuky, formám výuky a zahraniční praxi. Praktická část se bude zabývat informačním vzděláváním 

studentů kombinovaného studia na České zemědělské univerzitě v Praze. 

Hodnocení práce 

Úvodní kapitola se zaobírá vymezením kombinovaného studia a specifiky kombinovaných studentů, 

včetně jejich studijních potřeb a motivačních faktorů. Dále je stručně vysvětlen pojem informační 

gramotnost a uvedeny příklady dobré praxe. Teoretická část je zpracovaná poctivě, čerpá z řady 

zahraničních pramenů, důkladně popisuje problematiku kombinovaného studia a představuje vhodný 

úvod k praktické části. 

V praktické části je nejprve popisováno kombinované studium na ČZU, vyjmenovávání oborů 

kombinovaného studia považuji za nadbytečné, mohlo být uvedeno v příloze, počty studentů naopak 

vhodně ilustrují velikost cílové skupiny, které se téma práce týká.  

Pro výzkum byla zvolena metoda rozhovoru a následná SWOT analýza. Ve výsledcích jsou však 

uvedeny i výsledky dotazníkového šetření, z něhož autorka vychází také v praktickém výstupu práce. 

Bylo by tedy vhodné do příloh zařadit i znění dotazníku. Prezentace jeho výsledků mohla být doplněna 

pro přehlednost grafem nebo procentuálním vyjádřením. U rozhovorů není uvedeno, zda všechny 

rozhovory prováděla sama autorka a jakým způsobem byla získaná data zpracována, popis výsledků je 

velmi stručný. SWOT analýza představuje zajímavý doplněk, některé položky jsou však podle mého 

názoru špatně zařazeny (např. časové možnosti studentů vnímám však spíše jako riziko, špatnou 

propagaci jako slabou stránku). Projekt MOST popsaný v následující podkapitole bylo možné zařadit 

mezi příležitosti. 

Součástí praktické části je i návrh e-learningu pro studenty kombinovaného studia ČZU. Obsah a 

forma popisovaného modulu koresponduje s výsledky výzkumu, není však zřejmé, jak celkové pojetí 

tohoto e-learningového kurzu reflektuje specifika kombinovaného studia, popsaná v úvodu práce. 

 

Aspekt kv. práce  Vysvětlení  Možné bodové 

hodnocení  

metodologie a věcné 

zpracování tématu  

Struktura práce je logicky vystavěná, v 

teoretické části diplomantka podává 

ucelený přehled problematiky 

30 bodů  



kombinovaného studia a uvádí příklady 

dobré praxe v informačním vzdělávání. Ve 

výzkumné části je využita kombinace více 

metod, jsou zde uvedeny výsledky dotazníku 

a rozhovorů, metodologie však není příliš 

podrobně popsána. V závěrečném návrhu 

řešení bych očekávala větší důraz na 

specifika kombinovaného studia. 

přínos  Přínos práce spatřuji především v 

důkladném zpracování problematiky 

kombinovaného studia ve vztahu k 

informačnímu vzdělávání, které může 

sloužit všem, kteří se tomuto tématu věnují.   

12 bodů  

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů  

Diplomantka využila širokou škálu 

pramenů, včetně zahraničních, všechny 

prameny jsou korektně citovány. 

18 bodů  

slohové zpracování  Práce je psaná odborným stylem, je 

poměrně čtivá, některým částem, např. 

výsledkům výzkumu, by však prospělo 

doplnění grafickým vyjádřením. Rozsah 

práce odpovídá požadavkům. 

13 bodů  

gramatika textu  Gramatická úroveň práce je výborná. 5 bodů  
 

      

CELKEM  
 

78 bodů  

 

Otázka k obhajobě: Jak jsou v navrhovaném e-learningu reflektována specifika kombinovaných 

studentů, co se týče motivačních faktorů, např. jak bude zajištěna zpětná vazba či sociální interakce 

s ostatními studenty? 

 

Shrnutí 

I přes výše uvedené dílčí výhrady předložená práce odpovídá zadání a splňuje požadavky FF UK na 

diplomovou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm výborně/velmi 

dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 

 

 

 

V Praze dne 28.5.2018                                                                 Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 


