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Předložená práce pana MUDr. Tomáše Noska se zabývá vytvořením a testováním výukového 

konceptu MSL (mnohastupňový e-learning). K řešení problému autor použil learning management 

system MOODLE a modifikovanou metodiku eLSE. Neplánovaným přínosem práce byl vznik nové 

metodiky pro srovnávání výuky.  Práce obsahuje 159 stran textu včetně příloh.   

 

a) Zvolené téma 
E- learning, tedy elektronické vzdělávání, navíc spojený s fenoménem Internetu dnes patří k nedílným 

technologiím využívaným pří výuce na vysokých školách. Je však všeobecně známo, že právě tento 

typ vzdělávání na fakultách medicínského a zdravotnického zaměření významně zaostává ve srovnání 

se vzděláváním na vysokých školách jiného typu.  

Předložená práce přispívá svým obsahem k rozšíření portfolia využití e-learningu právě na lékařské 

fakultě, proto zvolené téma považuji za vhodné. 

   

b) Zvolené metody zpracování 
Disertant uvádí, že cílem práce bylo vytvořit a otestovat na moderních e-learningových metodách 

postavený výukový koncept, který by reagoval na potřebu vyšší individualizace výuky ve smyslu 

časovém, místním i obsahovém. 

Při řešení problému postupoval autor dle jím vhodně nadefinovaných základních logických 

schémat a provedl analýzu metodik vhodných pro řešení stanovených cílů. Výsledkem analýzy pak 

byla modifikace jedné z těchto metodik, která pak byla lépe využitelná pro vyhodnocení 

mnohastupňového konceptu e-lerningu. Pro dosažení cílů a ověření aplikovatelnosti konceptu pak 

autor připravil a zrealizoval v letech 2007 – 11 pilotní projekt, jehož hlavní součástí bylo vytvoření tří 

vzdělávacích kurzů pro praktická cvičení z biofyziky. Autor neuvádí, zda byl tento projekt podpořen 

grantem či zda byl realizován pouze v rámci finančních a technických možností fakulty.  Do projektu 

se zapojilo 189 studentů.  

Celkově lze zvolené metody vyhodnotit pozitivně, oceňuji využití dnes velmi rozšířeného LMS 

systému MOODLE, vytvoření vlastní modifikace metodiky eLSE a snahu o zapojení co největšího 

počtu studentů. Vše pozitivně přispělo k dosažení stanoveného cíle. 

 

  

c) Výsledky disertační práce s uvedením, jaké nové poznatky přinesla 
Dosažené výsledky jsou poměrně široce analyzovány a přehledně prezentovány.  Vyplývá z nich, že 

cíle, tj. vytvoření kvalitních elektronických kurzů (konkrétně kurzů z vybraných kapitol biofyziky) bylo 

dosaženo cestou autorem vytvořené metody mnohastupňového e-learningu, která je konkrétním 

přínosem pro rozšíření možností při implementaci e-learningu do procesu vzdělávání. Kromě 

dosažení plánovaných cílů bylo pozitivním přínosem též vytvoření nové původní metodiky pro 

srovnávání výuky s použitím e-learningu, která je v obdobných případech univerzálně aplikovatelná. 

Negativem je neprokázání statisticky významné změny v dopadu prezentovaných a autorem 

vytvořených e-learningových kurzů na kvalitu znalostí studenta. To však nesnižuje kvalitu vlastních 

kurzů, o které byl doložitelně zájem a nediskvalifikuje autorovu práci jako takovou. 

 
d) Plnění sledovaného cíle 
Jak již jsem uvedl výše, lze konstatovat, že cíle vytýčené touto prací byly dosaženy. 



Práce je jinak formálně solidně zpracována. Lze snad vytknout ne zcela nejkvalitnější tisk a ne 

zcela optimální grafické úpravy, tyto vady však vyvažuje celkový dojem z práce, kde je patrný 

zodpovědný přístup jak v přípravě práce, tak i jejím konečném zpracování. 

 

 

e)  Jednoznačné vyjádření oponenta, zda doporučuje či nedoporučuje disertační práci k obhajobě  
Vzhledem k mým výše uvedeným stanoviskům k doktorské disertační práci MUDr. Tomáše Noska 

tuto práci k obhajobě DOPORUČUJI. 
 

 

V Plzni dne 21. května 2012 

         

MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.  

 


