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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

Předkládaná práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci z hlediska obsahu 
povinných úvodních prvků i rozsahu, který je dostatečný i přes nedodržení doporučeného 
řádkování 1,5 řádku.  

II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Hlavní cíle práce jsou stručně formulovány hned v úvodu práce v souladu se zadáním. 

V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy a definovány stěžejní kategorie 
LMS pro účely dělení při hodnocení jednotlivých systémů. Poněkud nedostatečně zde působí 
práce s literaturou a odbornými prameny, které jsou v celé práci citovány pouze tři. 

Těžištěm teoretické části práce je pak stanovení kritérií pro hodnocení LMS. Jednotlivá 
kritéria jsou logicky seskupena do čtyř kategorií rozdělených dle oblasti zájmu uživatelů 
vzhledem k jejich roli. Za velmi přínosné považuji sestavení základních kritérií hodnocení 
LMS, která vycházejí z praktických zkušeností řešitele, naopak jako výrazně problematické 
shledávám určování váhy jednotlivých kritérií pouze odhadem, bez jakékoliv opory v dalších 
teoretických či empirických podkladech. Tento problém je částečně řešen až ve finální 
webové aplikaci, kde sám uživatel přikládá váhy jednotlivým kritériím, nicméně i zde by se 
mi jako vhodnější jevilo spíše použití procentní škály než absolutního bodování. 

Praktická část práce přináší přehledný souhrn vybraných LMS a jejich hodnocení z 
hlediska poskytované funkčnosti. Jsou sem zařazeny i systémy, které nejsou určeny 
primárně pro výuku, čímž může vzniknout pocit srovnávání nesrovnatelného. 

Následně jsou systémy vyhodnoceny dle navržených kritérií a představeny výsledky v 
jednotlivých oblastech hodnocení formou jednotlivých sloupcových grafů.  

V závěrečné části práci je představen stěžejní praktický výstup práce, webová aplikace 
pro výběr LMS. Je zde vytvořen návrh struktury aplikace ve formě mapy webu a několik 
náhledů obrazovek s popisem jednotlivých funkcí. Bohužel se zde neuvádí, jakým způsobem 
jsou zpracovány váhy jednotlivých požadovaných kritérií, ani do jaké míry je zohledněno v 
aplikaci vlastní hodnocení LMS provedené v rámci práce. Webová aplikace není v tuto chvíli 
zcela naplněna obsahem. 

 



III. Výsledky a přínos práce  

Za stěžejní přínos práce považuji podrobné zpracování prostředí používaných jako LMS 
na základních školách a jejich výstižné recenze, doplněné přehledovou webovou aplikací, 
která, po doplnění chybějících částí, může velmi pomoci při výběru vhodného systému na 
základě konkrétních požadavků školy.  

Rovněž sestavení souboru hodnotících kritérií lze do jisté míry považovat za důležitý 
první krok v oblasti hodnocení LMS ve smyslu extrakce důležitosti jednotlivých požadavků 
na LMS, ačkoliv stanovení váhy jednotlivých kritérií se jeví jako problematické, jak již bylo 
zmíněno. 

V tomto ohledu práce splnila požadavky, které na ni byly kladeny v zadání.  

IV. Zpracování  

Práce má logickou strukturu vycházející striktně ze zadání práce. Jazyk práce je na dobré 
úrovni, text je psán velmi čtivou formou bez zásadnějších gramatických chyb. Drobné chyby 
unikly především v úvodních kapitolách práce (s.3 "... způsob organizace uživatelských 
uživatelů",  s.3 čárky v souvětí 6. odstavce ...). Velmi zřídka se také objevuje neobvyklý 
slovosled, nebo chybně použité tvary slov (s. 13 "... verzi s českým jazykem v to počítaje"). 

V. Celková úroveň práce:  

Práce je celkově na velmi dobré úrovni, kladně hodnotím její nasměrování do praxe a její 
praktické přínosy zmíněné v části III. 

Úroveň práce snižuje v textové části nedostatečná práce s informačními zdroji, která je 
velmi často nahrazována subjektivními úsudky autora, v praktickém výstupu pak jeho 
neúplnost, projevující se neaktivními odkazy a především nekompletním zveřejněním 
přehledu LMS v sekci "Systémy LMS", kde jsou zhodnoceny pouze systémy A-tutor a moodle 
a u ostatních je zobrazen pouze nadpis.  Věřím, že webová aplikace bude co nejdříve 
doplněna a dále rozvíjena, aby mohla splňovat svůj účel. 

VI. Otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Jakým způsobem byly přiděleny váhy (body) jednotlivým kritériím? 
 Jakým algoritmem (vzorcem) jsou vyhodnocovány vstupní parametry pro výběr LMS 

ve webové aplikaci. 
 
Práci  
doporučuji  uznat jako práci bakalářskou  
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