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Popis práce : 
 
   Předložená práce o rozsahu 159 stran řeší velmi aktuální téma související s modernizací 
výuky lékařské biofyziky prostřednictvím elektronické podpory výuky. 
   Práce je členěna do deseti základních kapitol a doplněna 34 citacemi odborné literatury. 
Přílohy obsahují dotazníky modifikované metodiky eLSE pro evaluaci e-learningu, typové 
otázky pro porovnání výuky klasické s elektronickou a podkladové materiály jednotlivých 
kurzů. 
   V teoretické části práce autor popisuje současné systémy pro řízení výuky. Dále popisuje 
možnosti Moodle LMS, mnohastupňového e-learningu, přehled i perspektivy včetně jeho 
evaluace. Cíle práce jsou formulovány velmi neformálně, ale byly splněny.  
   Autor na základě vytvořené metody mnohastupňového e-learningu vytvořil kvalitní kurzy, 
které byly studenty kladně hodnoceny. Při správném použití navržené metody půjde o úsporu 
času nejen studentů, ale i učitelů. 
 
Dotazy a připomínky : 
 

1. V závěru práce uvádíte, že po zkušenostech s použitím komplexní evaluační metodiky 
ve vašich podmínkách, se tato metodika jeví poněkud „těžkopádná“, a že jste vytvořili 
„odlehčenou“ verzi evaluační metodiky. Prosím o exaktnější vysvětlení tohoto závěru, 
neboť předložená práce má být podkladem pro udělení vědecké hodnosti.  

 
2. Dále uvádíte, že nebyla prokázaná statisticky významná změna ve znalostech studentů 

při výuce s podporou e-learningu ve srovnání s klasickou výukou, a že tyto výsledky 
nemají vzhledem k problémům s použitou metodikou srovnání vypovídající hodnotu. 
Prosím o vysvětlení. 

 
3.  V příloze jsou uvedeny jen příklady otázek pro jednotlivé kurzy. Kolik jste jich 

celkem vytvořil? 
 

4. Jsou ještě k dispozici vámi zpracované další kurzy výuky než ty, které uvádíte 
v přílohách? 
 

5. Vaše vlastní citace publikací v autoreferátu v kapitole č. 11.2. Str. 30 obsahují tzv. 
„Statě ve sbornících“. Můžete upřesnit tento pojem? 

 
 
 
 
 



Závěr : 
 
    Autor ve své práci i přes výše uvedené připomínky přispěl k rozvoji daného oboru. 
 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
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