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Předložená bakalářská práce řeší problematiku dvou nejpopulárnějších mobilních operačních systémů: Android, 
jehož vývoj vede společnost Google, a iOS vytvořeného společností Apple. V teoretické části práce autor nejprve 
vymezuje obecnou koncepci mobilních operačních systémů a následně se výše zmíněným systémům věnuje 
podrobně. Nastiňuje jejich historický vývoj, poskytuje přehled a charakteristiku jejich hlavních verzí, popisuje a 
srovnává jednotlivé verze obou operačních systémů z pohledu jejich technologického vývoje, nejnovějšího 
technického vybavení a vývoje softwarových aplikací. V praktické části autor popisuje realizaci svého vlastního 
výzkumného šetření, jehož cílem bylo zjistit, které mobilní operační systémy a z jakých důvodů používá 
vymezená věková skupina respondentů.  
 
Práce má přehlednou a logickou strukturu, obsahuje požadované části, které rozvíjejí řešenou problematiku 
v adekvátní návaznosti a relevantně naplňují stanovený cíl práce. Teoretický rámec práce je precizně zpracován 
s velmi kvalitní rešerší relevantní literatury sestávajících z více než 40 publikací. Autor je schopný vyhodnotit 
teoretická zjištění, vyvozovat z nich závěry a vytvořit konceptuální rámec pro vlastní výzkumné šetření. Oceňuji 
stručné shrnutí za teoretickou částí práce, které současně zajišťuje propojení s její praktickou částí a zařazení 
kapitoly diskuze. Metodologie realizovaného kvantitativního výzkumu je popsána transparentně, výsledky jsou 
přehledně prezentovány a s patřičným nadhledem interpretovány. 
 
Stylistická i jazyková stránka práce jsou na velmi dobré úrovni. Po formální stránce má práce veškeré náležitosti 
včetně vhodného členění kapitol, vizuálních prostředků vhodně doplňujících text a citací v textu a seznamu 
literatury dle norem APA Style. 
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