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Název práce: Mobilní vzdělávání (m - learning) v České republice: mobilní vzdělávací 

aplikace na českých školách a jejich vliv na informační chování žáků

Typ práce: diplomová

Hodnocení práce: Výborně

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

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

Řešitel/-ka práce: Bc. Tereza Bouzková

Slovní hodnocení práce

Autorka se v diplomové práci zabývá problematikou mobilního vzdělávání v prostředí 

českých škol. Jejím cílem bylo zjistit, zda trend mobilního vzdělávání ovlivňuje informační 

chování žáků a určit, jak s mobilními zařízeními současní žáci pracují. Práce přináší výsledky 

samostatného výzkumu autorky a cituje dostatečný počet pramenů. Z formálního hlediska je 

způsobilá k ústní obhajobě.

Jedná se o výbornou práci s velmi dobře zpracovaným teoretickým úvodem a praktickou částí 

založenou na dotazníkovém šetření, které autorka sama navrhla a realizovala. Jak teoreticky 

zpracovaný přehled dosavadního výzkumu, tak realizovaný výzkum prokazují schopnost 

samostatné vědecké práce. Zejména oceňuji precizní stanovení hypotéz, volbu vzorku a 

vytvoření výzkumných nástrojů.

Drobným nedostatkem předložené práce je místy nepřehledná struktura, zejména nepříliš 

intuitivní pojmenování kapitol. Tato výtka je nicméně spíše formální a zásadně neovlivňuje 

kvalitu práce. Po obsahové stránce je práce velmi dobře zpracovaná a plně způsobilá k ústní 

obhajobě. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“. 

Hodnotící tabulka

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení

metodologie a věcné 

zpracování tématu
35 0 – 40 bodů

přínos a novost práce 20 0 – 20 bodů

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů
20 0 – 20 bodů

slohové zpracování 10 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 6.9.2015                                                                               Mgr. Vít Šisler, Ph.D.

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku




