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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
 

 
Vysvětlete, prosím, jak jste konkrétně postupoval při analýze dat získaných z hloubkových 
rozhovorů?  
 

 
 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):  
 

 Autor si vybral zajímavé a aktuální téma „e-learning ve vzdělávání“ s cílem 
prozkoumat jej teoreticky analýzou relevantní literatury a také empiricky analýzou 
hloubkových rozhovorů s e-learningovými managery v šesti vybraných organizacích.   
 K práci se vyjadřuji s následujícími připomínkami: (1) Teoretická část obsahuje 
relevantní shrnutí dostupné literatury. Každá kapitola je uvedena cílem o čem bude 
pojednávat, což pomáhá čtenáři se snadno orientovat v textu. Zpracování textu je 
srozumitelné a prokazuje základní orientaci ve zkoumaném oboru. (2) Empirická část by 
měla být více rozvedena v analýze získaných dat a jejich interpretace. Čtenář například neví 
z textu jak autor konkrétně postupoval při kódování získaných dat. Detailní prezentaci 
analýzy dat je vhodné doplnit alespoň konkrétním příkladem jak autor postupoval, aby čtenář 
mohl posoudit zdali výsledky z této studie jsou věruhodné.  
 Navzdory těchto připomínek lze říct, že celkově lze tuto diplomovou práci doporučit 
k obhajobě.     
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