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Předložená diplomová práce se zabývá problematikou implementace online 
vzdělávacího prostředí Moodle do procesu výuky ICT předmětů na českých 
školách. Autor vychází z teoretických východisek konstruktivismu, sociálního 
konstruktivismu a konstrukcionismu, která stojí za vývojem prostředí Moodle. 
Tato východiska analyzuje, aplikuje je do návrhu vlastního online kurzu a jeho 
dopady poté empiricky vyhodnocuje.

Práce je zpracována v celkovém rozsahu 68 stran textu a 16 stran příloh. 
Je rozdělena na část úvodní, teoretickou, praktickou a je ukončena závěrem.

V úvodní a teoretické části autor shrnuje základní charakteristiky prostředí 
Moodle, původ a historii jeho vývoje a rozšíření v českém školství. Zabývá 
se psychodidaktickými koncepcemi, které stojí za vývojem tohoto vzdělávacího 
prostředí, tj. zejména konstruktivismem a konstruktivistickým pojetím výuky. 
Následně autor analyzuje charakter vybraných online kurzů napříč českými 
středními školami, do nichž se mu podařilo získat přístup, a zkoumá jejich 
pojetí a obsah optikou zásad tvorby konstruktivisticky orientovaného kurzu. 
V závěru úvodní části autor charakterizuje jednotlivé moduly činností, z nichž 
se skládá online kurz v prostředí Moodle. Opět se zaměřuje na jejich možný 
přínos z hlediska tvůrce konstruktivisticky orientovaného kurzu a uvádí 
ukázky použití těchto modulů.

Úvodu diplomové práce lze vytknout vágní vymezení jejích cílů. Autor pouze 
deklaruje, že hlavním cílem jeho práce bylo „ … ověřit, že virtuální vzdělávací 
prostředí Moodle je vhodné pro konstruktivistické pojetí středoškolské výuky 
tematicky zaměřené na ICT“ (s. 8). Na tuto základní výzkumnou otázku si 
navíc hned odpovídá, když jen o několik stránek později prohlásí, že „Tato 
východiska činí z Moodlu ideální prostředí pro uplatnění konstruktivisticky 
pojaté výuky“ (s. 13) a poté znovu - „Soudím, že … Moodle je tím pravým 
prostředím pro realizaci mnou zamýšlené konstruktivisticky pojaté výuky“ 
(s. 21). V části věnované vymezení základních pojmů by měl autor čerpat 
z daleko většího spektra odborné literatury a podrobit dílčí prameny 
důkladnějšímu porovnání. Konstruktivismus, klíčový pojem celé práce, je 
netriviální koncept z oblasti pedagogiky, resp. psychodidaktiky a jako 
takovému by mu příslušela kvalitnější a podrobnější elaborace. Na stranách 17 
až 19 pak autor téměř doslova vychází z jediného, byť citovaného zdroje.

Kladně hodnotím snahu autora o kriteriální analýzu obsahu dostupných online 
kurzů na středních školách v České republice. Byť se autor dopustil drobných 
prohřešků v popisu použité metodiky, který by umožnil revizi jeho šetření, 



prezentuje v práci zajímavé indikátory stavu a rozšíření prostředí Moodle 
na českých školách. Dochází k alarmujícímu závěru, že „[s]tředoškolským 
Moodle kurzům vládnou kvanta elektronického textu, tvoří podstatnou část 
jejich obsahu a lze se domnívat, že jejich studium je činností ve výuce nejvíce 
preferovanou“ (s. 35). Velmi příznivě dále hodnotím část, ve které autor 
poukazuje na možné způsoby využití modulů činností v Moodle – např. 
inspirujícího využití diskusního fóra jako studijního materiálu (s. 41).

Praktická část práce má charakter případové studie, v níž autor popisuje 
svou osobní zkušenost s realizací svého vůbec prvního online kurzu v reálných 
podmínkách. Autor tuto část výzkumu realizoval v průběhu konání měsíční 
pedagogické praxe na gymnáziu. V souladu se zadáním diplomového úkolu 
navrhl scénář online kurzu, do nějž promítl všechny důležité faktory ovlivňující 
celkový návrh kurzu. Kurz vytvořil v souladu se zásadami, k nimž 
se dopracoval v teoretické části práce.

Design výzkumu, jak jej prezentuje autor, má řadu nedostatků, které výraznou 
měrou snižují vypovídající hodnotu vyvozených závěrů. Nejsou formulovány 
výzkumné hypotézy, autor nevyužil okolností a možnosti rozdělit výzkumný 
vzorek na experimentální a kontrolní skupinu a v interpretacích zjištěných 
údajů se uchyluje spíše ke zjednodušujícím konstatováním. Diskutabilní jsou 
i zvolené metody a nástroje sběru dat a sestavení položek dotazníku. 
Domnívám se, že řada těchto problémů pramení z výše vytknutého nejasného 
vymezení cíle celé práce.

Je však nutno vyzdvihnout, že uvedených omezení platnosti svých závěrů si je 
autor vědom a v závěrečné diskusi řadu z těchto problémů reflektuje 
a korektně pojmenovává. Autor rovněž prokázal, že je schopen o dané 
problematice uvažovat v hlubších souvislostech. Nedostatky realizovaného 
šetření lze proto připsat spíše absenci vícero zkušeností s výzkumy podobného 
druhu.

Je škoda, že autor nevyužil příležitosti a empirickou část své práce nepojal 
jako kvalitativně zaměřenou studii zacílenou na detailní analýzu počátečního 
seznamování se s prostředím Moodle jak na straně vyučujícího, tak na straně 
studentů. Autor mohl např. formou pedagogického deníku či blogu evidovat 
své postoje a zážitky s používání prostředí Moodle, mohl obdobným nástrojem 
získat podrobné a hlavně dlouhodobější výpovědi od studentů apod. Výsledky 
takové práce, která by mapovala počáteční „user experience“1, tento „velký 
třesk“ dalšího užívání Moodle, by byly přijaty s očekáváním nejen samotnou 
skupinou hlavních vývojářů Moodle, ale troufám si tvrdit, že i velkou částí 
celosvětové komunity zkušenějších uživatelů.

Přes uvedené výtky je předložená práce v dílčích aspektech přínosná 
a doporučuji ji k obhajobě.

Navržené hodnocení:

1 viz např. aktuální projekt 
http://docs.moodle.org/en/Development:Usability/Improve_Moodle_User_Experience_Consistency



Podněty k diskuzi při obhajobě

• s. 22 – uvádíte, že prostředí Moodle je pro školy snadno dostupné, 
protože se jedná o open-source. Je sama dostupnost zdrojových kódů 
automatickou zárukou snadné dostupnosti celého produktu pro školu?

• s. 25 – během měsíční praxe se jistě lze zaměřit pouze na problémové 
úlohy vyžadující řešení namísto na učivo vyžadující „memorativní učení 
obsahu“. Lze problematiku obsahu a výukových metod takto 
zjednodušit? Lze takto realizovat celou výuku nebo alespoň její velkou 
část?

V Liberci dne 25. května 2009 PhDr. David Mudrák, Ph.D.
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