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Souhrnné posouzení: 
Studentka si v bakalářské práci si podle všeho kladla za cíl zmapovat a p
možnosti tvorby e-learningových kurz
část práce je právě věnována vybraným LMS systém
podobně strukturované a čtená
orientačních cen nebo přehled komponent. I z uvedených 
má s uvedenými systémy zkušenosti nebo se alespo
těchto systémů proniknout. Př
vypracované a umožňují si udě
Kapitoly „Podpůrné programy
práci jeví jako nedostatečně zpracované. Zejména práv
rozsáhlou kapitolou.  
Dobře mířený průzkum do oblasti používání nebo tvorby multimediálních u
vyšel v niveč k vůli nízkému poč
autorského systému je zřejmé, že respondenti 
pravděpodobnější, nemají z editací vlastních u
8, ze získaných informací nelze ud
otázek v dotazníku, zajistit si solidn
a pokud z celého průzkumu vyšlo to, co je v
Velice pozitivně hodnotím již zmi
vlastních zkušeností a poznatků
 
Práce neobsahuje zjevné pravopisné a stylistické chyby a jen minimum chyb typografických. 
Používaná literatura je odpovídající a množství standardní, v
online zdroje. 
Práci studentky Jitky Rádlové 
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P O S U D E K   O P O N E N T A    P R Á C E
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Práce neobsahuje zjevné pravopisné a stylistické chyby a jen minimum chyb typografických. 
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