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I. Základní náležitosti listinné podoby práce: 

Práce splňuje všechny základní náležitosti kladené na bakalářskou práci. Abstrakt i zvolená 
klíčová slova vhodně popisují hlavní charakter práce.  
 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Práce je přehledně členěna do šesti částí a závěru. Teoretická část (2) nabývá až 
třístupňového členění a po adekvátně zvoleném úvodu autor uvádí přehled existujících 
případů využití e-learningových technologií při práci s dlouhodobě nemocnými. Autor však 
uvádí pouze jeden zahraniční a jeden domácí příklad. Zdroje těchto informací jsou patřičně 
citovány. 
Čtvrtá kapitola pak přináší autorův vlastní návrh řešení. Popis a organizace navrhovaného 
projektu se zdají být vhodně a koncepčně řešeny. Autor se zde věnuje i přínosům i možným 
problémům v realizaci navrhovaného projektu. 
Kapitola věnovaná průzkumu zájmu o nasazení podobné problematiky pak čítá pouhé dvě 
stránky a je celkem zbytečně členěna ve třech úrovních jedné větve. Tato kapitola postrádá 
hlubší propracování i začlenění do praktické části práce. Podrobně se však bakalant zaobírá 
zjištěnými výsledky v kapitole šesté a to především rozborem online dotazníkového šetření. 
 
 
III. Výsledky a přínos práce  

 Zvolené téma je aktuální, rovněž tak informační zdroje, kterých je v práci využíváno.  



 Přínosná se jeví jak část teoretická, tak i praktická, která průzkumem zjištěné výsledky 
uvádí do souvislostí s předchozími teoretickými podklady. Hodnotné je obsažení 
adekvátní teorie rozvedené na konkrétních příkladech, navržení vlastního modelu, 
realizace průzkumu a jeho zhodnocení. Nepodařilo se dosáhnout experimentálního 
ověření v praxi. 

 
IV. Zpracování 

Práce je po formální stránce zpracována uspokojivě. Zpracování grafů by mohlo být 
voleno pestřeji a graficky čitelněji a moderněji, 14 výsečových grafů s 3D perspektivou a 
občasnou 0% výsečí tak lehce nutká k zamyšlení. 

Použití literárních a informačních zdrojů je přiměřené. 

Celkově je práce přehledná a srozumitelná, obsahuje minimum tiskových nedostatků. 
 
V. Celková úroveň práce:  

Celkovou úroveň práce hodnotím jako velmi dobrou. 
 
Práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
 
 
 
 
 
V Praze 10. června 2013   
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