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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:

Práce splňuje všechny základní náležitosti kladené na bakalářskou práci. Abstrakt

i zvolená klíčová slova vhodně popisují hlavní charakter práce. Svým rozsahem (38 stran)

jde o práci stránkově standardní.

Seznam literatury a informačních zdrojů je odpovídajícího rozsahu a zaměření.

II. Obsah a odborná úroveň práce:

Práce je přehledně členěna na úvodní vymezení cílů, teoretickou, praktickou část,

diskusi a závěr. Hlavním cílem práce je vytvoření uceleného m-learningového kurzu

vhodného jak pro prezenční, tak kombinovanou výuku cizího jazyka.

Teoretická část vhodně uvádí do problematiky dnes vysoce aktuální elektronické

podpory výuky a nahlíží ji z mnohých úhlů pohledu, diskutuje výhody a nevýhody

m-learningu, vybírá vhodný cloudový ekosystém a další podpůrná řešení pro realizaci

projektu - výukového kurzu v praktické části práce.

Praktická část se pak soustředí na komentovaný popis tvorby výukového kurzu krok za

krokem. Autor zde vhodně ilustruje vzhled a funkcionalitu kurzu jak z pohledu učitele,

tak studenta. Patřičný prostor zde dostávají otázky vhodných úloh z pohledu realizace

na mobilním zařízení, testování znalostí pomocí vědomostních kvízů i adekvátní



začlenění spolupracujících jazykových aplikací v rámci zvoleného ekosystému

m-learningového kurzu.

V rámci bohaté diskuse autor vyhodnocuje samotnou náročnost tvorby kurzu a

diskutuje své výsledky a zkušenosti s m-larningovou výukou a jejími specifiky.

III. Výsledky a přínos práce

Zvolené téma je vysoce aktuální, rovněž tak informační zdroje, o které se v práci

autor opírá. V teoretické části se jeví např. velmi přínosné rozkrytí nuancí v procesu

odevzdávání a hodnocení cvičení v kapitole 2.10.

Praktická část práce je výrazně inspirativní detailním rozpracováním a návodným,

komentovaným postupem vytváření výukového kurzu a jednotlivých klíčových aktivit ve

vybraném tématu m-learningové výuky jazyků.

IV. Zpracování

Práce je po formální stránce zpracována velmi dobře.

Použití literárních a informačních zdrojů je rozsahem přiměřené.

Celkově je práce systematicky výtečně organizovaná, tiskové chyby a překlepy nebyly

zjištěny.

V. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze:

Cloudová podpora výuky v m-learningové formě může být pestře účelná v různých

formách výuky, ať již prezenční, distanční či kombinované. V jakém optimálním modelu

nasazení a využívání ji ze svých zkušeností doporučujete?

VI. Celková úroveň práce:

Celkově práci hodnotím jako vhodně k tématu zpracovanou a přínosnou. Praktické

výstupy této práce spolu s komentovanou metodikou vytváření m-learningového kurzu se

jeví jako adekvátní uchopení významu, směřování a charakteru bakalářské práce.

Práci doporučuji uznat jako bakalářskou práci.
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