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Předložená diplomová práce se zabývá tématikou, která je u nás neznámá, ale která se může 

stát s určitým časovým odstupem vysoce aktuální. Současný problém je především ve 

vybavení domácností počítači a především jejich napojením na Internet, kde ani v rámci 

Evropy nedosahujeme dnes již běžného standardu. S tím souvisí i vybavenost dalším soft a 

hardwarem a především všeobecný vztah k počítačové technice. Lze očekávat, že rychlý 

vývoj i v této oblasti, především narůstání dostupnosti informačních technologií dá brzy 

zelenou i dalším možnostem jejich využívání a to pochopitelně i v oblasti vzdělávání. 

Z tohoto pohledu je práce diplomantky vysoce aktuální. 

Jak vyplývá z obsahu, autorka čerpá z velkého rozsahu dostupné literatury české i 

zahraniční. Ale vzhledem k tomu, že v oblasti, kterou se tato diplomová práce zabývá, není 

v podstatě literatura dostupná, je množstvÍ uvedené literatury informačně víceméně 

pomocné a přes řadu odvolávek (viz soupis bibliografických citací) se jedná evidentně o 

práci autorskou. Kromě již zmíněné literatury, v souladu s předmětem práce, čerpá autorka 

informace i z Internetových stránek. Je to přínosné nejen pro práci, ale i návodné pro další 

využívání. 

Vzhledem k tomu, že jde o problematiku u nás neznámou, snaží se autorka problém popsat 

z různých úhlů pohledu. Tato její snaha vede často až k nevyváženosti obsahu práce, 

především v její úvodní části. Např.: šíře, kterou se zabývá Memorandem o celoživotním 

učení se trochu vymyká zamýšlenému cíli práce, kterým je přínos a rozšíření 

eLearningového vzdělávání o novou dimenzi. Tomuto cíli podřizuje i použité metody. 

Oproti popisu Memoranda považuji naopak za velmi užitečný její přehled o současném 

stavu v oblasti eLearningu ve světě, v Evropě i podrobné zmapování situace u nás, včetně 

konferencí, institucí a podniků, které eLearning využívají. 

Kromě analytického popisu bylo provedeno i praktické ověření popisované metody a 

relativně obsáhlý výzkum k ověření možností dalšího užívání popisované oblasti. Použité 



metody, dokumentované v textu a především v přílohách dokumentují serióznost, se kterou 

autorka k problematice přistoupila. Všechna tvrzení se snažila verifikovat a zdá se mi, že 

úspěšně. Ukazuje se, že popisovaná metoda - eLearning v reálném čase s přímým vizuálním 

kontaktem - je i v rámci mnoha využívaných eLearningových forem a metod přístupem, 

který přináší celou škálu zatím nevyužitých možností. 

Ve stejném duchu vyznívá i závěr práce, ve kterém Mgr. Borecká reálně hodnotí situaci 

v současném využívání informačních technologií ve vzdělávání dospělých a jak sama píše 

"dnes již klasického eLearningu". Nedělá si iluze o bezprostředním využívání metody 

s přímým vizuálním kontaktem, ale celkem reálně hodnotí zatímní zábrany v technologiích, 

vy vybavenosti domácností, ale i v přístupu vzdělavatelů a vzdělávaných. V tomto přístupu 

je i vyhodnocen přínos práce. 

Práce po formální stránce splňuje všechna požadovaná kritéria. Je přehledná, vhodně 

členěná, s přílohami, které dokreslují autorčin přístup k řešení. Kapitoly mají logickou 

návaznost. Úroveň písemného vyjadřování je velmi dobrá a přestože se jedná o odborně 

úzce zaměřenou oblast, je práce čtivá a zajímavá. 

Proporcionalita mezi kompilační částí práce a vlastním přínosem již byla zmíněna a myslím 

že je vhodně vyvážená. Citace používá tam, kde je problém již řešen event. vyřešen, tedy 

v úvodu práce a v popisu stávajícího stavu. Ve druhé části práce, která je vlastním 

přínosem, jsou citace již jen ojedinělé. 

Práce je přínosná v tom, že odkrývá celou škálu dalších možností v rozvoji eLearningu ve 

vzdělávání dospělých. Práce je inspirativní, doložena celou řadou realizačních návodných 

poznámek a ověření. Přínosnost je i v tom, že všechny odkrývané možnosti jsou výzkumem 

a pilotním ověřením verifikovány. Svědčí to nejen o reálnosti využití této metody, ale i o 

seriozním přístupu diplomantky. 

Z výše uvedených důvodů doporučuji připustit diplomanta k obhajobě. Práci hodnotím jako 

výbornou. 
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