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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

 Předložená práce má 40 stran vlastního textu, s min. obrazového materiálu, bez příloh 
nebo CD-ROM. Jak z hlediska rozsahu práce, tak z hlediska struktury a členění do 
jednotlivých kapitol je práce vyhovující. 

 Práce neobsahuje všechny formálně požadované části kladené na bakalářskou práci – 
elektronická verze práce neobsahuje v zadání pokyny pro vypracování. Tištěná verze 
má zadání volně vloženo bez podpisu oprávněné osoby. 

 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

 V úvodu práce je vymezeno výzkumné pole a cíle práce. Jedná se o zmapování aspektů 
a analýzu možností využití chytrých telefonů jako didaktického prostředku - možnosti 
a formy využití chytrých telefonů ve vzdělávání. Jsou zde zavedeny tři dílčí výzkumné 
otázky. Rovněž hlavní cíl je konkretizován třemi dílčími cíly. Pro dosažení stanovených 
cílů jsou použity metody teoretické – studium literatury, metody analytické a 
syntetické. 

 Práce je v zásadě rozdělena do tří větších celků. V první části jsou specifikovány chytré 
telefony, definovány nezbytné pojmy, historický vývoj, přehled a specifikace 
jednotlivých platforem – různé typy OS a jejich charakteristiky. Rovněž je zde 
zahrnuta kapitola vztahující se k vývoji mobilních síti. Ve druhé části je věnován 
prostor mobilním aplikacím. Jako základní dělení zde autor zavadí aplikace webové a 
nativní – u obou kategorií nastiňuje HW nároky. Třetí část je vztažena k možnostem 
využití chytrých telefonů ve vzdělávacím procesu, a to ze dvou hledisek – technické a 
aplikačně-funkční. Jako podkapitola je zde zařazena možnost distančního vzdělávání 
prostřednictvím M-learningu a využití chytrých telefonů při prezenční výuce. Součástí 
je i diskuze a závěr. 



 Úroveň odborného vyjadřování je výrazně nadprůměrná, rovněž tak počet a práce 
s informačními zdroji. 

 
III. Výsledky a přínos práce  

--- 
 
IV. Zpracování 

 Text práce je strukturovaný a formátovaný dle požadavků kladených na Bc práci. 
 Členění práce kapitol je vyhovující. 
 Některé oblasti zmíněny pouze okrajově nebo nedostatečně. 
 Po gramatické, stylistické a odborné stránce je práce vyhovující, odpovídající 

požadavkům na bakalářskou práci. 
 
V. Další vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 Název práce evokuje, že bude pojednávat o výukových aplikacích určené pro chytré 
telefony – tedy na bázi SW. Nikde jsem v práci nenašel např. komparaci, hodnocení 
nebo vyzkoušení výukových aplikací. Nikde jsem nenalezl diskutované problémy a 
cíle zavedené v úvodních kapitolách – jaká jsou zjištění, co bylo vlastně 
„vyzkoumáno“? 

 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Proč v práci nejsou zmíněny příklady výukových aplikací? 
 Jak vysvětlíte prostředí „Moodle“ jako výukovou aplikaci? 
 Co má společného vývoj mobilních sítí s výukovými aplikacemi? 

 
VII. Celková úroveň práce:  

Z hlediska formálního a výrazového je práce na dobré úrovni. Svým záběrem bohužel 
nepostihuje plně oblast zájmu, tedy „Výukové aplikace pro chytré telefony“. Zbytečně 
jsou zde řazeny obecné kapitoly s nesouvisejícími oblastmi, např. vývoj mobilních sítí, 
charakteristiky OS, popis vývojových technologií, platforem a prostředí...  Převážná část 
práce zmiňuje výukové aplikace jenom okrajově (např. kapitola „Aplikace informativní“) 
- spíše zmiňuje aplikace obecně. Práce celkově působí dojmem, že je zaměřena na 
samotné chytré telefony, a to hlavně z hlediska HW parametrů a práce se SW, než na 
výukové aplikace pro ně určené. Obsahově práce působí na čtenáře jaksi nesourodě a 
rozpačitě. 

 
Práci  
doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
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