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1. Obsah a struktura práce

Téma předložené práce je aktuální a náročné vzhledem k možnostem bakalářské práce a je 

z tohoto důvodu vlastně příliš široké. Práce je logicky uspořádána.

2. Odborná úroveň

Cíle práce jsou uvedeny na s. 8 a korespondují s tím, že se jedná o široké a náročné téma. 

Hned v úvodu autorka uvádí, že literatura rychle zastarává, s čímž souhlasíme, ale také, že je 

málo vhodné odborné české literatury. S tím souhlasit nelze. Ano je méně monografií přímo 

orientovaných na uvedené téma, ale existuje řada odborných časopisů, sborníků z konferencí, 

ale i diplomových a disertačních prací atd. Je jich určitě tolik, že jeden člověk je ani nedokáže 

přečíst. 

Autorka nejdříve k tématu přistupuje až filozoficky, zabývá se též problematikou vymezení 

kyberkultury aj. a teprve v podkapitole 2.2 diskutuje např. konkrétnější problém informační 

gramotnosti. Následuje diskuse ke generacím X, Y atd., kde postrádám poznámku k ČR. 

Digitální propast je diskusní pojem, viz i výstupy ze statistiky ČSÚ.

Kapitola jedinec a internet povrchně diskutuje témata vlivu ICT na člověka a jeho schopnosti 

atd.  Autorka se často opírá jen o publikaci Carr (2010). Určitě je významné zamyšlení se nad 

problematikou komunikace online a zde mohl být text dotažen až do tzv. tématu e-bezpečí. 

Vliv internetu na chápání a myšlení - opět je odkazováno zejména na zdroj Carr (2010) 

s uvedením, že existují četné výzkumy, což není nejšťastnější pro odbornou práci.

Vzdělávání a internet (kap. 4), je pojednáno opět spíše filozoficky s odkazem zejména na 

práci Lévy (2000). Závěr na s. 35 je ovšem k potřebě reformy VŠ a přehřátí „trhu“ v této 

oblasti asi velmi diskusní.

Definování e-learningu na s. 38 – 39 podle Sak (2007) ovšem dost neodpovídá současnému 

pojetí jak v zahraničí, tak i v ČR, což je znát především ze zdrojů z odborných konferencí. 

Určitě to zde chtělo využít jiné a novější informační zdroje. Je také otázkou, zda se na tento 

jev budeme dívat z pohledu sociologie nebo andragogiky. Použít jen jednu definici a 

nediskutovat další, určitě není správně.

Na s. 39 autorka úplně vynechala formy CBT a WBT, které se efektivně využívají i dnes a to 

je poměrně velká chyba. Nejde totiž jen o historii e-learningu.



Konektivismus, kap. 4.4 a dál, je oslovované téma, ale řada expertů v ČR jej zatím používá 

opatrně. Nadšení z komunikace, a to např. včetně Facebooku, není zase tak všeobecně sdílené 

a má také své stinné stránky. Ačkoliv na jedné straně mluvíme o zavádění sítí i do 

vnitropodnikového prostředí, na straně druhé pozorujeme problémy s neefektivní komunikací,

s časem a vyvažováním net-komunikace a skutečného aktivního života atd. Jak se k tomuto 

staví autorka práce?

Určitě je v souvislosti s tématem vhodné upozornění na problematiku otevřeného vzdělávání a 

je škoda, že uvedené téma není více rozpracováno. Naopak je pozornost věnovaná pojmu 

škola 2.0, který ale spíše ojediněle prosazuje Brdička. 

Úvod do kapitoly č. 5 by si zasloužil podrobnější zpracování a podtržení toho, že ICT se 

stávají součástí běžného života lidí a tím i logicky musí být ještě větší součástí vzdělávání a 

učení se.

Kapitola č. 6 potom všeobecně, s odkazem na několik zdrojů, pojednává o možné budoucnosti 

internetu v oblasti vzdělávání. V závěru autorka konstatuje, že rozsah práce neumožnil 

podrobné rozpracování a bohužel to jen ukazuje na to, že užší téma bakalářské práce může být 

vhodnější. Nicméně předložená práce představuje studii vhodnou k diskusi na téma internet a 

vzdělávání.

Předložená práce nemá empirickou část.

3. Práce s literaturou

Práce s literaturou celkem odpovídá rozsahu bakalářské práce jen s výjimkou menšího 

množství relevantních zdrojů. Proč např. nebyl použit časopis Andragogika či volně dostupný 

Lupa.cz? Někdy se autorka odvolává na výzkumy, které dále nedokladuje.

4. Grafické zpracování

Práce má základní formální zpracování, obrazové prvky se v podstatě nevyskytují.

5. Jazyková úroveň

Jazyková úroveň je průměrná, někdy se sklonem k „novinářskému jazyku“. Př. na s. 13: 

„občas můžeme narazit na pojem“. Nejasná je i např. věta, s. 17: „Do kyberprostoru tudíž 

vstupují naše mysli a komunikují spolu.“ Atd. 

6. Podněty k rozpravě

Je internet médium (s. 7) nebo hypermédium?

Objasněte: Právě proti pocitu odcizenosti mohou lidé bojovat vhodným využíváním 

technologií, k čemuž může andragogika velkou měrou přispět. (s. 18)

Oslovuje vás pojem Wikinomie?



7. Závěrečné hodnocení práce

Práce je psaná na velmi široké téma a proto jí lze vytknout práci se zdroji a někdy povrchní 

tvrzení či jen základní uvedení jinak zajímavé problematiky. Některé základní otázky jsou 

pojímány spíše z pohledu filozofie a sociologie a problematika z pohledu andragogiky je jen 

odkázána v závěrech kapitol. I vzhledem k tomu, že práce neobsahuje empirickou část, 

navrhuji níže uvedené hodnocení.

Navržené hodnocení: dobře

V Praze 4. 6. 2012 doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.




