
Ústav informačních studií a knihovnictví  

Filozofická fakulta 

Univerzita Karlova v Praze 

Stránka 1 z 2 

Název práce: E-learning v českém mimoškolním prostředí 

Typ práce: diplomová 

Hodnocení práce: výborně 

Vedoucí práce: Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 

Oponent/-ka práce: Mgr. Josef Šlerka 

Konzultant/-ka práce:  Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D. 

Řešitel/-ka práce: Mgr. Jitka Baslová 

Slovní hodnocení práce 

Předložená diplomová práce pojednává o elektronickém vzdělávání zaměstnanců v českých 

organizacích (státních, soukromých i neziskových). Předmětem je spokojenost organizací s e-

learningem, přínosy a problémy, které jsou v souvislosti s ním zaznamenávány, či formy e-

learningu, které jsou pro české (mimoškolní) prostředí typické. 

V první teoretické části práce diplomantka uvádí čtenáře do problematiky e-learningu a 

shrnuje dosavadní výzkum. Tato část práce je velmi dobře napsaná, má jasnou logickou 

strukturu a vhodným způsobem přibližuje současný stav poznání. 

Hlavní částí práce je empirický výzkum, ve kterém diplomantka mapuje za pomoci 

dotazníkového šetření situaci elektronického vzdělávání v českém mimoškolním prostředí. 

Vlastní výzkum je velmi dobře navržen (stanovení hypotéz, pilotní evaluace výzkumných 

nástrojů) a proveden (analýza a interpretace dat, statistické vyhodnocení a ověření 

signifikance). Diplomantka jednoznačně prokázala schopnost naplánovat a realizovat 

samostatný výzkum. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“. 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 
38 0 – 40 bodů 

přínos a novost práce 16 0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů 
20 0 – 20 bodů 

slohové zpracování 15 0 – 15 bodů 

gramatika textu 5 0 – 5 bodů 
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Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

V Praze dne 17.1.2016 

Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 


