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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

 Předložená práce má celkem 47 stran a neobsahuje žádné přílohy. 
 Základní náležitosti práce byly splněny. Zadání práce je v tištěné verzi je volně 

vloženo. 
 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

 V kapitole 2 autor vymezuje problém a formuluje dílčí problémy. V relaci 
k problémům pak stanovuje cíle práce. 

 Za hlavní cíl si autor klade provést: „analýzu funkčně-technologických specifik chytrých 
telefonů a možností jejich využití ve výuce.“ 

 Dále pak formuluje trojici dílčích cílů: 
o Analyzovat technologická specifika chytrých telefonů 
o Analyzovat funkční specifika chytrých telefonů 
o Analyzovat možnosti využitelnosti chytrých telefonů pro výuku příp. její podporu 

 Ke každému z cílů pak autor vybírá metody, kterými je plánuje dosáhnout a současně 
nastiňuje postup řešení (viz kap. 2.3). 

 Z hlediska odborné úrovně textu, zejména v částech zaměřených na technologie, nelze 
autorovi práce nic vytknout.   

 
III. Výsledky a přínos práce  

 Řešená problematika je aktuální. Mobilní technologie jsou v současnosti stále ve fázi 
zavádění do škol, resp. výukových aktivit  a podobně zaměřené sondy jsou proto 
žádoucí. 



 Z hlediska naplnění zadání a autorem formulovaných cílů lze konstatovat: 
o Název práce je do jisté míry v nesouladu s cíli a obsahem práce. 
o První dva dílčí cíle lze považovat za splněné. 
o Třetí dílčí cíl je však splněn jen částečně. Analýza možností využití chytrých 

telefonů pro výuku je příliš obecná, což limituje využití výsledků práce v praxi. 
IV. Zpracování 

 Práce je stavěna systematicky a je logicky členěna. 
 Práci s literárními a informačními zdroji je na odpovídající úrovni. Vzhledem 

k zaměření práce na oblast mobilních technologií ve výuce je převážná většina zdrojů 
elektronická. 

 
V. Celková úroveň a hodnocení práce:  

Předložená práce se v linii obsahu v podstatě pohybuje od mobilních technologií směrem 
k jejich využití ve výuce. Na počátku této linie, kde se práce dotýká technologií prokazuje 
autor široký vhled a orientaci v problematice.  Ke konci se práce dostává k využití ve výuce, 
kde celkem dobře postihuje hlavní specifika mobilních zařízení a jejich dopady na oblast 
využití ve výuce, avšak daná část je spíše obecná. To, jak bylo již výše zmíněno, limituje 
využití předložené práce v praxi. Pro potřeby praxe by byla vhodná část, která by se zabývala 
konkrétními aplikacemi, popř. by alespoň vymezovala jejich typy a konkrétněji diskutovala 
jejich možnosti využití ve výuce z různých hledisek. 
 
I přes uvedené nedostatky a s přihlédnutím k dobře zpracovaným částem o technologických 
aspektech mobilních zařízení doporučuji práci k obhajobě. 
 
Práci  
doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
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