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Slovní hodnocení práce  

Práce Jitky Baslové plně splňuje nároky diplomové práce. Šťastně si vybírá relativně úzké a 

přitom u nás nepříliš zpracované téma využití: E-learning v českém mimoškolním prostředí. 

Přiměřeně pak volí základní literaturu a svoje hypotézy doplňuje kompetentním výzkumem. 

Text je řazen logicky a sloh je přiměřený žánru diplomové práce. Zdroje jsou citovány korektně 

a proti metodologickému provedení výzkumu nemám námitek. 

Celkově práce ukazuje, jak je volba přiměřeně komplikovaného tématu důležitá pro 

diplomovou práci. Baslová se může v textu opřít o solidní rešerši relevantních textů ze zahraničí 

a na základě nich provést samotné zmapování stavu e-learningu v našem prostředí včetně jeho 

porovnání se zahraničím. Dotazníková forma výzkumu se solidní návratností pak poskytuje 

čtenáři solidní obraz postavení e-learningu u nás. 

Dle mého názoru by práce mohla být bez problému publikována a pomohla by při formulování 

celkové strategie propagace „skutečného“ e-learningu u nás. Ostatně sama diplomantka říká: 

„Vzhledem k tomu, že v České republice u řady organizací elektronická forma pouze nahradila 

tradiční formu bez zjevné přidané hodnoty (opomeneme-li snadnější dostupnost zdrojů), je 

zřejmé, že využívání e-learningu v českém mimoškolním prostředí má stále určité mezery.“ 

Mou otázkou k obhajobě tedy je, jaký by pro ni byl centrální argument, který by se v případné 

kampani (např. Ministerstva průmyslu a obchodu) dal použít pro změnu tohoto stavu.  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 



Ústav informačních studií a knihovnictví 
Filozofická fakulta 
Univerzita Karlova v Praze 

Stránka 2 z 2 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 
Viz textová část hodnocení. 40  bodů 

přínos a novost práce 
V českém kontextu nová práce podložená 

výzkumem. 
20 bodů 

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů 
Bez větších připomínek. 10 bodů 

slohové zpracování Bez větších připomínek. 15 bodů 

gramatika textu Bez větších připomínek. 5 bodů 

CELKEM  90 bodů 

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 18. 1. 2016  ........................................................  

Mgr. Josef Šlerka 


