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1. Obsah a struktura práce 
 
Ve své bakalářské práci se Marie Kozmová zaměřila na významnou problematiku 
vlivu internetu na vzdělávání po dobu jeho dosavadního vývoje a na možnosti jeho 
využívání v budoucnosti. Předložená bakalářská práce je tematickým zaměřením 
oboru relevantní. V práci autorka vychází z předpokladu, že v důsledku rozšíření 
internetu se zásadně změnily vzdělávací potřeby lidí a možnosti jejich uspokojování a 
poukazuje na nutnost, aby byli andragogové schopni používat informační a 
komunikační technologie a tyto své znalosti a dovednosti předávali.   
 
Jako cíl své práce si autorka určila alespoň částečně přispět k doplnění chybějících 
teoretických poznatků z oblasti vztahu internetu a vzdělávání a konkretizace změn ve 
vzdělávání vlivem internetu. Dílčím cílem její práce bylo poukázat na nové požadavky 
na vzdělavatele dospělých vyplývající z pronikání informačních a komunikačních 
technologií nejen do vzdělávání, ale i do dalších sfér lidského života. K vymezenému 
cíli práce autorka uvádí, že vzhledem k čerpání poznatků z mnoha oborů si nečiní 
nároky na úplnost. 
 
Předložená bakalářská práce odpovídá svým rozsahem požadavkům. Text je členěn 
logicky do tematicky navazujících kapitol. V první kapitole se autorka věnovala 
významu, vývoji a současné podobě internetu. V následující kapitole se mimo jiné 
zaměřila na specifické charakteristiky informační společnosti ve vztahu ke 
vzdělávání. Vliv internetu na jedince autorka rozpracovává ve třetí kapitole. Ve čtvrté 
kapitole usiluje o postižení významu internetu pro podobu vzdělávání. Pátá kapitola 
obsahuje využívání internetu ve vzdělávání, v šesté kapitole autorka uvažuje nad 
budoucností internetu ve vztahu ke vzdělávání. 
 
 
2. Odborná úroveň 
Cíle práce, které si autorka v úvodu vytyčila, ve své práci sledovala. Práce je 
analýzou problematiky promyšleně strukturované do dílčích témat, která jsou 
vzájemně provázána. V textu autorka postihla řadu významných aspektů, kontextů a 
faktorů vlivu internetu na vzdělávání.  
 
 
3. Práce s literaturou 
Ve své práci autorka využila poměrně rozsáhlý soubor zdrojů. Soupis bibliografických 
citací obsahuje celkem 51 položek, z toho 31 cizojazyčných zdrojů. Ve významné 
míře autorka čerpala z internetových zdrojů. Práce s literaturou odpovídá 
požadavkům, pouze na straně 15 chybí u periodizace McLuhana zdroj. 
 



 
4. Grafické zpracování 
Grafické zpracování textu je vyhovující. V práci jsou drobné korekturní nedostatky, 
např. odsazení číslování na str. 36, umístění interpunkce za odkazy, nadbytečné 
mezery v textu.  
 
 
5. Jazyková úroveň 
K jazykové úrovni práce zásadní připomínky nemám, nalézt lze určité formulační 
neobratnosti a prohřešky.  
 
 
6. Podněty k rozpravě 
K rozpravě mám pro autorku následující otázku: Které nejdůležitější chybějící 
teoretické poznatky podle Vašeho mínění Vaše práce poskytuje? 
 
 
7. Závěrečné hodnocení práce 
Práci hodnotím kladně jako příspěvek ke zpracování dané problematiky. Práce může 
být přínosným informačním zdrojem. 
 
Předloženou bakalářskou práci Marie Kozmové doporučuji k přijetí k obhajobě 
s návrhem klasifikace velmi dobře. 
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