
DISERTAČNÍ PRÁCE

Daniel Lessner

Výuka informatiky na gymnáziích

Katedra softwaru a výuky informatiky

Vedoucí disertační práce: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Studijní program: Matematika

Studijní obor: Teoretické otázky matematiky a informatiky

Praha 2018





Prohlašuji, že jsem tuto disertační práci vypracoval samostatně a výhradně s pou-
žitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů.
Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze
zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost,
že Univerzita Karlova v Praze má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této
práce jako školního díla podle §60 odst. 1 autorského zákona.

V ........ dne ............ Podpis autora

i



ii



Na tomto místě bych rád poděkoval svému školiteli RNDr. T. Holanovi, Ph.D.,
za trpělivé vedení, užitečnou zpětnou vazbu při práci i psaní, přátelskou pomoc
se zvládáním nástrah akademického světa a za potřebný nadhled.

Neocenitelnou pomoc mi poskytli nejrůznější kolegové a posléze přátelé z Česka
i zahraničí. Komunity učitelů ani didaktiků informatiky nejsou veliké a často se
teprve formují, nijak jim to ale nepřekáží v srdečnosti a ochotě poradit i pomoci.

Dále děkuji společnosti Google. Ze svého dotačního programu CS4HS podpo-
řila tvorbu učebnice, která patří mezi jeden z výstupů této práce, a tím významně
usnadnila její dokončení.

Poděkování patří školám, jež mi daly možnost ověřovat na nich výsledky své
práce. Bez důvěry ze strany vedení a kolegů by byly výsledky práce o mnoho
chudší. Předně se jedná o gymnázia Bernarda Bolzana, Cognos, Sázavská, Lito-
měřická, Přípotoční a Nad Alejí. První z nich umožnilo úplné začátky této práce.
Na posledním z uvedených jsme naopak uskutečnili závěrečnou pilotáž vzděláva-
cího programu.

Zvláštní dík a poklona pak patří studentkám a studentům, kteří překonali
počáteční leknutí, po celý školní rok pracovali mnohem usilovněji, než je zvykem
v běžné výuce ICT, a nakonec si osvojili základy oboru, o němž do té doby
neslyšeli.

Děkuji také všem těm, kteří pečlivě četli a připomínkovali různé verze textu
práce i učebnice, jakož i těm, kdo mi pomohli se sazbou práce.

V neposlední řadě děkuji rodině, bez jejíž trpělivosti a podpory bych práci
nemohl dokončit.

iii



iv



Název práce: Výuka informatiky na gymnáziích

Autor: Daniel Lessner

Katedra: Katedra softwaru a výuky informatiky

Vedoucí disertační práce: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D., KSVI

Abstrakt:
Informatika není předepsanou součástí všeobecného vzdělávání v Česku. Nedo-
statek publikovaných zkušeností brání hledání shody v základních otázkách, např.
jestli je výuka informatiky ve všeobecném vzdělávání vůbec možná, jestli je pro-
spěšná, jaké má sledovat vzdělávací cíle a co má být učivem. Cílem této práce
je na uvedené otázky nabídnout empiricky ověřené odpovědi na úrovni gymná-
zia. S pomocí rozličné literatury byly identifikovány fundamentální ideje školské
informatiky. Na těchto idejích byl vystavěn program výuky na gymnáziu. Návrh
programu byl v souladu s metodologickým rámcem design-based research opa-
kovaně testován, vyhodnocován a upravován. Byla sledována úroveň dovedností,
které si žáci osvojili, a s pomocí dotazníků také jejich vlastní pohled na nově poja-
tou výuku. Ukázalo se, že s odpovídající úrovní obtížnosti a zacílením je výuka
informatiky na gymnáziu proveditelná a pro žáky užitečná. Vytvořený program
výuky je k dispozici ve formě učebnice. Výsledky této práce tak pomáhají s pro-
bíhajícími přípravami zavedení informatiky do českých škol.
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Úvod
Přes své mládí se informatika (angl. computer science) řadí mezi plnohod-

notné vědní obory se zásadními dopady na každodenní život společnosti. Vzdělá-
vací programy základních a středních škol tuto skutečnost reflektují velmi slabě,
situace na školách pak zpravidla vůbec ne. To platí i pro gymnázia. Právě výuce
informatiky na gymnáziích1 se věnujeme v této práci.

Žáci se v souladu s Rámcovými vzdělávacími programy (RVP) učí využívat
digitální technologie a pracovat s informačními zdroji, prakticky vůbec se ale
nesetkají s informatikou jako vědou. Na základě teoretických analýz kurikulár-
ních dokumentů se přitom zdá pravděpodobné, že by výuka informatiky mohla
přispět k dosahování obecných vzdělávacích cílů všeobecného vzdělávání, tedy při-
spět ke všeobecnému rozhledu, porozumění dnešnímu světu a k rozvoji klíčových
kompetencí. Zároveň se nejeví, že by pro vynechání informatiky byly odborné
důvody (např. že by veškeré stávající učivo bylo v nějakém smyslu užitečnější či
důležitější než informatika; někteří autoři argumentují naopak pro výuku infor-
matiky na úrovni ostatních věd – Guzdial a Soloway, 2001, Hromkovič a Steffen,
2011, CAS, 2012).

Skutečné důvody tohoto stavu jsou spíše historické (informatika není tradič-
ním školním předmětem), politické2 (změny se ve školství často setkávají s odpo-
rem na nejrůznějších úrovních) a organizační (např. nedostatek kvalifikovaných
vyučujících a učebních materiálů). Běžnou reakcí na úvahy o výuce informatiky
jsou tvrzení, že není potřeba, případně že není vůbec možná (např. kvůli obtíž-
nosti učiva).

Situace připomíná začarovaný kruh. Bez dostatku kvalifikovaných učitelů nelze
očekávat úspěšné zařazení informatiky do vzdělávacích programů. Bez informa-
tiky ve vzdělávacích programech není jasné, co vlastně do školní informatiky počí-
tat. Příslušné fakulty tak jen těžko mohou připravovat budoucí učitele informa-
tiky. Zároveň jestliže na školách výuka informatiky neprobíhá, nelze ji dostatečně
dobře empiricky zkoumat a získat tak informace potřebné pro jakékoliv rozhodo-
vání (ať už na úrovni jednotlivých učitelů či státu). Didaktika informatiky stojí
teprve na počátku svého vývoje (Vaníček a Černochová, 2015).

Rozhodli jsme se k uvolnění této situace přispět hledáním chybějících odpovědí
na několik otázek, které se přirozeně nabízejí:

• Je výuka informatiky ve všeobecném vzdělávání možná?

• Je výuka informatiky ve všeobecném vzdělávání prospěšná?

• Které vzdělávací cíle lze výukou informatiky sledovat?

• Které zařadit učivo?
1Jedná se o čtyřletá gymnázia, popř. odpovídající ročníky víceletých gymnázií.
2V listopadu 2014 schválila vláda České republiky Strategii digitálního vzdělávání do roku

2020 (MŠMT, 2014), mezi jejíž cíle patří mj. zajištění podmínek pro rozvoj informatického
myšlení žáků. Informatické myšlení s touto prací úzce souvisí, jak ukážeme v kapitole 5 na
straně 63. Strategie představuje po mnoha letech první koncepční krok státu v oblasti výuky
informatiky. Práce na schválených opatřeních se nicméně již od počátku zpožďuje za stanoveným
harmonogramem.
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Takové otázky jsou v souladu s úkoly didaktiky informatiky podle (Vaníček a
Černochová, 2015):

„Velkým úkolem didaktiky informatiky je vymezení vzdělávacího obsahu před-
mětů zaměřených na informatiku a informatickou výchovu a nalezení způsobu,
jak vzdělávací obsah v souvislosti s rozvojem informatiky, počítačových oborů a
s potřebami společnosti a ICT aktualizovat a adaptovat na populaci žáků a pod-
mínky škol.“

Pro práci jsme zvolili metodologický rámec design-based research (viz oddíl
3.2 na str. 47). Navrhli jsme program výuky a následně jej otestovali, vyhod-
notili a upravili. Tento proces jsme několikrát opakovali. Výsledný program je
uceleným úvodem do informatiky pro vyšší gymnázium. V rozhodujících parame-
trech je srovnatelný s dalšími školními předměty jako matematikou či fyzikou. Je
určený všem žákům, tedy nikoliv např. pouze účastníkům výběrových seminářů.
Při ověřování výuky se tak zároveň empiricky ukázalo, že výuka informatiky na
gymnáziu je možná i užitečná. Vedlejším výstupem práce je on-line dostupný
učební materiál (viz přílohu práce), o který se mohou opřít učitelé i žáci.

Pro úplnost dodejme, že v této práci nejsou řešeny organizační otázky spo-
jené s případným zavedením výuky informatiky (např. nutnost vzdělání učitelů,
úpravy kurikulárních dokumentů atp.). Práce se nezabývá situací na jiných střed-
ních školách než gymnáziích, výukou uživatelských dovedností, digitální ani infor-
mační gramotnosti. Není řešena provázanost s výukou na základních školách. To,
co by žáci mohli ze ZŠ znát (kdyby se tam informatice učili), je zařazeno do
naší navržené výuky na gymnáziu. Cílem práce není najít optimální metodiku
výuky, lze se spokojit s takovou, která přijatelně funguje (v tomto smyslu je
nutno nahlížet i na případná metodická doporučení uvedená v práci). Tyto man-
tinely umožnily plné soustředění na zodpovězení výzkumných otázek a udržení
přiměřeného rozsahu práce.

Význam pojmu informatika
U nás ani v zahraničí nejsou základní pojmy chápány jednoznačně (viz např.

Gal-Ezer a Harel, 1998, Hubwieser a kol., 2011, Simon a kol., 2015 a podrobněji
oddíl 4.1 na str. 53). Kolidující významy se v různých oblastech světa liší, způso-
bují ale obdobné obtíže. Problém v terminologii není jen teoretický. Komplikuje
např. orientaci v literatuře při snaze využít již známé výsledky. Kromě toho ztě-
žuje dorozumění mezi tvůrci oficiálního kurikula, didaktiky, učiteli, žáky, rodiči
a další veřejností. Různí lidé mají od stejně pojmenovaného školního předmětu
různá očekávání.

Abychom předešli nedorozumění, upřesníme zde významy pojmů, kterých se
budeme držet v této práci. Informatika jako disciplína může za různých okolností
znamenat informační vědu (Cejpek, 1998), informatiku někdy zvanou jako teore-
tickou či matematickou (Vaníček a kol., 2007). Za informatikou se mohou skrývat
také technické disciplíny jako programování a softwarové inženýrství, informační
technologie, informační systémy. Hranice těchto oborů navíc nejsou ostré, takže
uživatelé pojmu informatika zpravidla mají na mysli některou střední polohu
mezi uvedenými obory. Ještě obecněji pracuje s pojmem informatika Ivan Ryant
(Ryant, 2011).
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Informatika v kontextu školství uvedené významy přebírá a rozšiřuje. Gym-
naziální vzdělávací obor nazvaný Informatika a informační a komunikační tech-
nologie je sice postaven na informační vědě, ovšem důraz klade na osvojení uži-
vatelských dovedností (srov. VÚP, 2007a,b). Cílem není tedy technologie navr-
hovat či rozvíjet, nýbrž používat (např. webový prohlížeč, kancelářský balík).
Alternativním označením pro tyto cíle je počítačová nebo ICT gramotnost (Fal-
týn a kol., 2010; Růžičková, 2011). Některé školy ve svém zaměření přecházejí
od práce s technologiemi k práci s informacemi, tedy k informační gramotnosti
(Brdička, 2014).

Informatiky jako vědy o efektivním zpracování informací se současná výuka
téměř nedotýká, kurikulární dokumenty ji nepožadují. Výjimkou jsou školy, jež
nabízejí nepovinné semináře pro zájemce, ve kterých se zpravidla vyučuje pro-
gramování v nějakém konkrétním jazyce.

Další význam informatiky ve školském kontextu spočívá ve využití počítačů
a dalších digitálních zařízení a technologií pro podporu výuky libovolného před-
mětu. Ještě vzdálenější je potom informatika ve smyslu školního vybavení a infra-
struktury k zajištění výuky i provozu školy.

V této práci vycházíme z informatiky jako vědního oboru zaměřeného na efek-
tivní zpracování informací. Mimo akademické prostředí se často označuje jako
teoretická informatika. Někdy je užíváno označení počítačová věda, což vychází
z anglického termínu computer science. Školní předmět informatika, jemuž se
věnujeme v této práci, vzniká didaktickou transformací tohoto oboru. Blíže infor-
matiku popíšeme v kapitole 4.1.

Po takto stručném vymezení ještě není jednoznačné, co do informatiky patří a
co nikoliv. Přesto lze hovořit o jistém ustáleném základu, chápaném jako její jádro
(v protikladu s oblastmi, které se nacházejí na hranicích s jinými obory). Zpraco-
váním informací se rozumí jejich získávání, uchovávání, přenášení, vyvolávání, ale
také odvozování či vytváření. S tím úzce souvisí problematika měření množství,
popř. dalších kvalit informace. Efektivita práce zpravidla znamená zapojení strojů
namísto lidí. Zpracování pomocí strojů vyžaduje zápis pokynů pro jejich činnost.
To je další oblast zájmu informatiky. V zájmu efektivity pak chceme různé stroje
či algoritmy, které tyto stroje provádějí, mezi sebou porovnávat. Dále nás zajímá,
kde jsou meze práce strojů – co dokázat mohou, a co už nikoliv. Školní informatiku
blíže popíšeme v kapitole 6.

Z jakého důvodu vyučovat informatiku?
Dále je třeba revidovat hlavní důvody, proč vůbec o výuce informatiky na stře-

doškolské úrovni uvažovat. Z těchto důvodů posléze přirozeně vyplynou některé
cíle výuky.

RVP G definuje nejobecnější cíle středoškolského vzdělávání takto (VÚP,
2007a): „Vzdělávání ve čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gym-
názií má žáky vybavit klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni
středoškolsky vzdělaného člověka a tím je připravit především pro vysokoškolské
vzdělávání a další typy terciárního vzdělávání, profesní specializaci i pro občanský
život.“

Pomiňme kruhovou definici dosahované úrovně. Prvním z uvedených cílů je
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rozvoj klíčových kompetencí3. Školní informatika má mnoho společného zejména
s kompetencí pro řešení problémů a kompetencí komunikativní. Nejedná se při-
tom jen o poznatky informatiky jako takové, ale také o způsob přemýšlení, který
z informatiky vychází. Informatika a informatické myšlení (viz kap. 5 na str. 63)
umožňují řešit problémy, jejichž rozsah a složitost je překážkou řešení jiným způ-
sobem. Navíc právě otevřené a komplexní problémy jsou ty, které nedovedeme
řešit přímočaře a mechanicky, a je tedy nutno uplatnit tvůrčí lidskou mysl. Záro-
veň jsou to právě ty problémy, kterým se ve výuce mnozí žáci (někdy spolu s uči-
teli) rádi vyhnou. Rozvoji klíčových kompetencí je v novém pojetí školního vzdě-
lávání přikládán zásadní význam. Potenciál informatiky tyto kompetence rozvíjet
je tak jedním z nejsilnějších důvodů pro její výuku.

Dalším cílem podle RVP G je všeobecný rozhled jako předpoklad dalšího vzdě-
lávání, práce i občanského života. Informatika je sice mladá, ale již etablovaná a
plnohodnotná disciplína se závažnými výsledky. Stejně jako ostatní vědní obory
zařazené do kurikula stojí na solidních teoretických základech a matematických
modelech, má vlastní terminologii a metody, nabízí inspirující otázky a problémy
a zároveň technické i myšlenkové nástroje k jejich řešení. Přitom se od ostatních
oborů odlišuje, nepracuje stejným způsobem, jejích výsledků nelze dosáhnout
v rámci jiných oborů. V neposlední řadě pak informatika nabízí úspěšné apli-
kace, její výsledky mají zásadní dopady na ostatní vědní obory, technickou praxi,
kulturní, společenský i běžný každodenní život. Informatika do všeobecného roz-
hledu bezesporu patří. Požadavek na všeobecný rozhled žáků gymnázií je proto
dalším důvodem, proč se zabývat výukou informatiky na gymnáziu. Tím spíš, že si
mnozí žáci vůbec nejsou vědomi její existence nebo mají o její náplni velmi zkres-
lenou představu. Poznamenejme, že poskytnout žákům reprezentativní obrázek
informatiky nutně neznamená poskytnout jim obrázek úplný.

Rádi bychom zde napsali, že znalost informatiky bude žákům prospěšná v kaž-
dodenním životě. Zpracování informací je koneckonců v mnoha podobách jeho
běžnou součástí. Využití informatiky v každodenním životě ale není tak samo-
zřejmé a zaslouží si podrobnější komentář. Role informatiky je zde velmi podobná
roli matematiky. Předně ten, kdo vzdělání v těchto oborech dosud nenabyl, si
často jen těžko dokáže představit, jak přínosné by pro něj mohlo být (Polya,
1957). Zjednodušená představa, že by lidé běžně uplatňovali algoritmus binár-
ního vyhledávání (nebo sestrojovali řezy krychle), je odmítána právem.

Každodenní použitelnost znalosti informatiky, podobně jako matematiky, spo-
čívá mj. ve schopnosti správnějšího a rychlejšího usuzování a v jistotě o jeho správ-
nosti. Nejde přitom nutně o přímé použití znalostí získaných ve škole. Zpravidla
se použijí spíše dílčí myšlenky a principy. V tomto smyslu je každodenní využi-
telnost informatiky (resp. informatického myšlení) důvodem k jejímu zařazení do
výuky.

Skutečně, myšlenku binárního vyhledávání (namísto jednoduššího sekvenč-
ního) většina z nás, byť na intuitivní úrovni, běžně využívá. Se znalostí infor-
matiky přijde pochopení, proč vlastně binární vyhledávání tak dobře funguje,
„o kolik“ je lepší než sekvenční a jak jej používat co nejlépe. Lze očekávat, že se
tím zvýší šance na jeho použití i v situacích, kdy by na to člověk bez informatic-
kého vzdělání nepomyslel.

3Podrobněji viz oddíl 1.1 na str. 15.
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Uveďme pro ilustraci jeden zcela jednoduchý a jeden složitější příklad. Učitel
tance na konci lekce vyzývá k přihlášení zvednutím ruky ty páry, kterým vyho-
vuje páteční termín závěrečného plesu, a spočte zvednuté ruce. Následně se ptá,
komu vyhovuje termín sobotní. Ke zvednutí ruky ale již vyzývá jen dámy. Učitel
tance právě na okamžik zauvažoval jako informatik a uvědomil si, jak zkrátit čas
počítání rukou přibližně na polovinu.

Ihned se nabízejí dvě námitky. První: není to matematika? Není. Matematicky
jsou správně oba postupy, oba dávají správný výsledek. Výuka matematiky se
zkoumáním efektivity vyučovaných postupů zabývá poměrně zřídkakdy. Námitka
druhá: učitel tance k tomuto nemusí být informatik, stačí mu přece zdravý rozum.
Ano. Jako v případě ostatních předmětů, informatické problémy lze, pokud jsou
jednoduché, správně vyřešit intuitivně. Otázkou pak je, jestli se s takovou úrovní
znalostí a s jejich pomocí řešitelných problémů chceme spokojit.

Podívejme se nyní na složitější skutečný případ uvedený v (Wing, 2010).
Každý člen kapely měl najít a vybrat asi 40 předem daných listů se skladbami pro
daný večer z neseřazené složky asi dvou set listů. Hráči začali postupně procházet
svými složkami a po jedné hledat a vybírat skladby. Jinak se zachoval trumpe-
tista, který byl zároveň informatikem. Rozhodl se nejprve seřadit 200 skladeb ve
složce v čase O(N · log(N)) a teprve potom najít hledané skladby, tedy už v čase
O(M · log(N)) namísto O(M · N), tak jako ostatní (N je velikost složky, zde 200,
M je počet hledaných skladeb, tedy 40). Sice pořád ještě řadil, zatímco ostatní
byli zpola hotovi a podivovali se jeho počínání, skončil nicméně jako první.

Poznamenejme, že v takové situaci nestačí použít heuristiku „vždy je lepší
řadit“ nebo horní odhady složitosti. Pokud totiž nejsou vstupy přesvědčivě veliké
nebo nemáme dostatečnou zkušenost, není ihned zřejmé, jestli řazení není zby-
tečná práce. Kdyby byl rozdíl v počtu skladeb k vyhledání a počtu skladeb ve
složce výraznější, mohlo být rychlejší přímo hledat. Navíc je nutno si uvědomit,
že čas hledání O(M · N) zde nelze ztotožnit s M · N , pravděpodobně bychom
totiž náš odhad o 100 % nadhodnotili. Trvání úkonů při řazení a při hledání není
jednoduše zaměnitelné. Další otázkou je vhodná volba řadicího algoritmu pro
dané podmínky (tedy řazení nikoliv čísel v paměti počítače, ale papírů v lidských
rukách). Pochopitelně platí, že čím větší problém je, tím častěji převáží (správně
použitá) obecná informatická teorie nad konkrétními okolnostmi.

Nakonec si položme otázku, jestli nebylo lepší celý postup obrátit. Postupně
projít složku a u každé skladby (kterou stejně vezmeme do ruky a přečteme její
název) zkontrolovat, jestli se nachází v předem seřazeném seznamu 40 vybraných
skladeb. Celkově potřebujeme čas O(M · log(M)) na seřazení seznamu a O(N ·
log(M)) na vyhledání vybraných skladeb, tedy řešení v tomto případě ještě lepší.
Navíc je toto řešení obecně lepší častěji, tedy ve více obdobných situacích.

Tyto úvahy měly ukázat, že k efektivnímu vyřešení problému nepostačí pouhé
znalosti informatiky. Je nutno jako informatik přemýšlet, znalosti použít i v nových
situacích. Např. schopnost vypočítat očekávanou složitost Quick Sortu není roz-
hodující v situaci s listy papíru a dvěma rukama, tedy bez přímého přístupu
k řazeným položkám. Zahrnutí tradičního obsahu vědní informatiky do výuky
tedy samo o sobě informatické myšlení nutně nerozvíjí.

Informatika nestojí sama. Má vliv na mnoho dalších oborů, s mnoha z nich
se částečně překrývá. Přehledy konkrétních příkladů a jejich důsledků nalezneme
např. ve (Wilson, 1989; Wolfram, 2002; Emmot a kol., 2006; Navlakha a Bar-
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Joseph, 2011). Hraniční oblasti jsou jedny z nejrychleji se rozvíjejících. Jme-
nujme například medicínu, biologii, samozřejmě informační vědu, lingvistiku či
ekonomii. To posiluje význam informatiky jako součásti všeobecného rozhledu.
Výuka informatiky tak navíc umožňuje obohatit a zejména aktualizovat i výuku
jiných vzdělávacích oblastí. K tomu je na místě dodat, že značná část vědců pro
účely výzkumu vyvíjí vlastní softwarové nástroje (přestože k tomu mnozí nemají
potřebné znalosti a dovednosti). Jinak by ale výzkum často vůbec nemohli reali-
zovat (Prabhu a kol., 2011; Hettrick a kol., 2014).

Pěknou ukázkou přesahu mezi obory je práce (Diblíková, 2013). Dobrovolníci
zasílají nahrávky zpěvu strnadů z různých míst republiky. Nahrávky jsou pak
analyzovány a zkoumá se, jak se na různých místech liší tzv. nářečí strnadů.
Bez digitální techniky by byl takový sběr dat nemyslitelný. Tisíce nahrávek jsou
ovšem, navzdory dnešním možnostem, klasifikovány ručně.

Závažnějším příkladem je jeden z výsledků výzkumu informatického myšlení
na Carnegie Mellon University (Abraham a kol., 2007). V USA každoročně smr-
telně onemocní 30 000 lidí, kterým by pomohla transplantace ledvin. Často se
v rodině najde ochotný, ale nekompatibilní dárce. Proto má smysl hledat vzá-
jemné kombinace dárců a příjemců tak, aby bylo zachráněno maximum životů.
Řešení, které není nejlepší, nebo které je nalezeno pozdě, znamená, že zemře
někdo, kdo zemřít nemusel. Zapojení informatického myšlení na straně organizá-
torů dárcovského systému vedlo k rozpoznání problému a posouzení jeho řešitel-
nosti. Následná spolupráce s informatiky vedla ke kvalitativnímu zlepšení situace.
To přitom nespočívá v nějakém technickém zařízení. Spočívá v chytřejší práci
s dostupnými informacemi.

Ke vztahu informatiky a dalších oborů v kontextu školy ještě dodáme, že
výuka informatiky nemusí probíhat nutně na jejich úkor. Informatický pohled na
dané téma žákům umožní hlubší pochopení souvislostí. Např. v biologii se tak
nutně budou ptát, jak přesně spolu souvisí genetická informace v buňce a čás-
tečná informace v pohlavní buňce: jak jsou vybrány ty části? Podobně od rodičů
sice dědíme geny, přitom nám ale předávají celé chromozomy, kterých je o mnoho
řádů méně. Jak je to tedy s výslednou rozmanitostí? Různé úrovně abstrakce
si přeci musí odpovídat. Zapojení informatiky tedy umožňuje také odhalování
miskoncepcí. Dalším nástrojem jejich odhalování je samostatná formulace probí-
raných postupů jako algoritmů (např. hledání kořenů kvadratické rovnice formou
vývojového diagramu).

Z mnoha zdrojů se dozvídáme, že naše společnost se postupně stává společností
informační (popř. dokonce znalostní) a že čím dříve se jí stane, tím lépe (Cejpek,
1998; Kotásek, 2001). To je stěží myslitelné bez všeobecné znalosti základů infor-
matiky, tedy oboru zaměřeného právě na zpracování informací. Proto uvádíme
rozvoj informační společnosti jako další důvod pro výuku informatiky.

V posledních letech jsme svědky časového i obsahového úbytku výuky mate-
matiky v základním i středním školství. To (i když zdaleka nejenom to) se patrně
neblaze projevuje na matematické gramotnosti našich žáků. Výuka informatiky
může pomoci tyto dopady zmírnit, mezi informatikou a matematikou je totiž
velmi blízký vztah (někdo dokonce považuje informatiku za součást matematiky).

Ilustrujme to zde jen stručně na jednom ze sedmi otevřených problémů pro
toto milénium (Carlson a kol., 2006), sady dlouho odolávajících a zároveň závaž-
ných otevřených otázek. Vybral je Clayův matematický institut, který zároveň
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vypsal vysokou odměnu za jejich vyřešení. Otázka vztahu P a NP je jedním
z ústředních témat informatiky, „přesto“ se vyskytuje mezi otevřenými problémy
matematiky. Jiným příkladem hlubokých vazeb mezi informatikou a matematikou
je neřešitelnost problému zastavení na straně jedné a Gödelovy věty o neúplnosti
na straně druhé. Oba tyto výsledky jsou ve svém oboru zcela fundamentální,
zároveň spolu vzájemně úzce souvisejí.

Uvedené příklady souvislostí jsou poměrně hluboké a nemusí znamenat, že
se vztah matematiky a informatiky projeví i na úrovni střední školy. Uveďme
proto ještě tyto příklady: kódování informace se neobejde bez kombinatoriky,
snad žádné téma informatiky se neobejde bez logiky, základní početní operace
(jakož i mnoho další látky vyučované v matematice) se neobejdou bez algoritmů.
Důvodem pro výuku informatiky může tedy být také příležitost pro posílení roz-
voje matematické gramotnosti.

Poslední důvod, který zde uvedeme, souvisí s budoucím pracovním životem
žáků. V této souvislosti jsou uváděny různě se vyvíjející odhady počtu chybějících
pracovníků v informačních technologiích (IT). V Evropě má v roce 2020 dosahovat
stovek tisíc (Korte a kol., 2017), v USA řádově podobné hodnoty.

Samozřejmě lze očekávat, že pokud se s informatikou setkají všichni žáci gym-
názií (natož pak základních škol), stoupne jejich povědomí o oboru a stoupne
zájem jej dále studovat. Nejedná se o obecné tvrzení, že více informatiky v raněj-
ším věku zvyšuje následný počet IT odborníků. Na situaci v ČR stačí použít slabší
tvrzení: Alespoň nějaká informatika alespoň někde v hlavním proudu vzdělávání
způsobí vyšší zájem o kariéru v informatice, než žádná školní informatika.

Mnozí maturanti ani netuší, čím se vlastně informatika zabývá. Potom se
ale těžko mohou rozhodnout k jejímu studiu na vysoké škole. Navíc ti, kteří se
tak rozhodnou, jsou po započetí studia často zaskočeni rozporem svých očeká-
vání a skutečnosti. Obdobné pozorování uvádí (Vaníček a Černochová, 2015):
„Toto [myšleno současné] zaměření středoškolského vzdělávání poškozuje ucha-
zeče o vysokoškolské vzdělání v oboru informatiky, protože jim nedává dobrý obraz
o obsahu, problémech a metodách vědního oboru.“

Bylo by ale chybou o otázce pracovního života uvažovat takto omezeně. Už
jen proto, že aktuální situace na pracovním trhu není a nemá být rozhodující
pro určování obsahu všeobecného vzdělání. Dále také proto, že zavedení infor-
matiky do škol akutní nedostatek odborníků vyřešit prostě nestihne. Předně se
ale nejedná jen o plnění potřeb pracovního trhu či obecněji společnosti. Případná
kariéra v informatice je přínosem nejen pro společnost, ale i pro samotné jednot-
livé žáky, kteří se pro ni rozhodnou.

Je také nutno si uvědomit, že získané znalosti (např. o principiálních limitech
informatiky) žáci uplatní při volbě perspektivního kariérního zaměření (Frey a
Osborne, 2013), a dále potom v téměř libovolném zaměstnání či oboru, který
si vyberou. Prospěch z výuky informatiky ve vztahu k pracovnímu životu tedy
dalece přesahuje jen aktuální potřebu více pracovníků v IT.

Uvedli jsme zde stručně základní důvody pro výuku informatiky na českých
gymnáziích. Mezi nimi je nejdůležitější rozvoj klíčových kompetencí, získání vše-
obecného rozhledu v klasicky gymnaziálním smyslu a praktická použitelnost zna-
lostí z informatiky v běžném (i pracovním) životě. Na konci tohoto výčtu bychom
však rádi odhlédli od její přímé užitečnosti. Důvodem pro výuku informatiky je
totiž i čistě estetická a intelektuální hodnota učiva. Příkladem budiž elegance

11



myšlenky binárního vyhledávání a jeho efektivita.

Je na místě se ptát, proč tedy informatika běžně není součástí výuky. Na takto
položenou otázku není jednoznačná odpověď. Příčiny jsou patrně historické. Škol-
ství je velmi konzervativní instituce (Cejpek, 1998) a každá změna musí překonat
určitý přirozený odpor.

Historie informatiky je ve srovnání s tradičními předměty poměrně krátká.
Plošnému zavedení nového předmětu navíc brání řada překážek. Ty obvykle ply-
nou opět z historicky dané situace. K neexistujícímu předmětu pochopitelně nee-
xistují učební materiály. Není zpracována metodika výuky, není ani ustálený názor
na nutné minimum, které by si měl každý žák osvojit. Není-li jasná náplň, nejsou
jasné ani vazby na další předměty nebo vzdělávací oblasti. Řešení těchto obtíží je
ovšem snadné ve srovnání s tou nejzávažnější: s nedostatkem kvalifikovaných uči-
telů. Všechny tyto faktory se zároveň vzájemně posilují a dále tak zavedení výuky
informatiky ztěžují. Podobně by tomu patrně bylo i s jinými obory stojícími mimo
tradiční osnovy.

Struktura práce
Struktura textu volně sleduje časový průběh práce. Volně proto, že zvolená

metodologie pracuje s opakováním fází vývoje, testování, hodnocení a úprav vzdě-
lávacího programu. V konečné verzi práce popisujeme stav při závěrečné iteraci.

Při popisu výzkumu, jeho okolností a výsledků se přiměřeně přidržíme Darm-
stadtského modelu (Hubwieser a kol., 2011; Hubwieser, 2013), abychom usnadnili
vztažení našich výsledků k jiným pracím v didaktice informatiky. Darmstadtský
model lze přiblížit jako standardizovanou osnovu pro popis okolností aplikovaného
výzkumu v didaktice informatiky. V první řadě rozlišuje tři dimenze: (nezměni-
telné) výchozí podmínky výzkumu, učiněná rozhodnutí a jejich důsledky. Dále
sleduje, kdo má na jednotlivé aspekty situace rozhodující vliv, od žáka nebo
studenta, přes třídu, školu a dále až na národní, případně mezinárodní úroveň.
Nakonec model definuje základní kategorie a jejich podkategorie, které doporu-
čuje v publikacích o výzkumu popsat. Mezi tyto základní kategorie patří např.
vzdělávací systém, sociokulturní faktory, kvalifikace učitelů, motivace a záměry
účastníků, vzdělávací program (kurikulum), výukové metody a výukové materi-
ály.

V prvních dvou kapitolách této práce diskutujeme situaci informatiky ve vše-
obecném vzdělávání. První kapitolu věnujeme pohledu na informatiku v českém
vzdělávacím systému. Zároveň tím popisujeme naši výchozí situaci. Informatika
plní roli doplňkového předmětu na úrovni výchov. Předepsané kurikulum i praxe
se zaměřují především na uživatelské dovednosti žáků. Značným problémem je
nedostatečná časová dotace, patrně ještě větším problémem je pak nedostatek
aprobovaných učitelů.

Situace u nás se ovšem značně liší od situace v zahraničí. Té proto věnujeme
kapitolu následující. Není na místě zobecňovat, pohled na situaci zemí sousedních
(Slovensko, Polsko, Bavorsko) i zemí vzdálenějších (Anglie, USA, Nový Zéland,
Austrálie, Izrael, Estonsko) však určité trendy ukazuje. Ustupuje se od zaměření
na uživatelské dovednosti. Do popředí zájmu se dostává informatika jako obor,
informatické myšlení a související dovednosti řešení problémů.
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Ve třetí kapitole podrobně diskutujeme výzkumné otázky spolu s postupem
práce, stručně představené již v úvodu této práce. Od popsaného postupu se odvíjí
také struktura následujících kapitol.

Čtvrtou kapitolu věnujeme procesu didaktické transformace. Nejprve je nutno
přesněji vymezit samotnou informatiku a cíle, které si od její výuky pro účely této
práce slibujeme. Teprve na základě tohoto vstupu lze vybírat konkrétní infor-
matický obsah a související dovednosti, které mají vést k naplnění stanovených
obecných vzdělávacích cílů.

S transformací informatiky pro potřeby výuky úzce souvisí pojem informa-
tického myšlení. V mnoha zemích, a pravděpodobně v budoucnosti i v Česku,
je výuka informatiky postavena právě na pojmu informatického myšlení. Jeho
podrobné analýze a různým vymezením proto věnujeme celou pátou kapitolu.

V kapitole šesté uvádíme výsledek didaktické transformace popsané ve čtvrté
kapitole ovlivněné konceptem informatického myšlení nastíněném v páté kapitole.
Popisujeme v ní nalezené fundamentální ideje, co představují a také argumenty
pro jejich zařazení do všeobecného vzdělávání. Uvedený popis byl základem pro
dále vyvíjený program výuky informatiky.

V sedmé kapitole popisujeme metodická východiska, která jsme pro výuku
zvolili. Tam, kde to bylo možné, jsme se snažili opřít o existující didaktické
výsledky, popřípadě přizpůsobit výsledky pro výuku jiných předmětů.

Na základě nalezených fundamentálních idejí a zvolené metodiky výuky jsme
vytvořili konkrétní program výuky. Jednotlivé tematické celky a jejich konkrétní
náplň popisujeme v kapitole osmé. Ta tak uzavírá celek několika kapitol započatý
v kapitole čtvrté, který se věnuje procesu tvorby celého vzdělávacího programu.

Ve zbylých kapitolách popisujeme experimentální část práce a její výsledky.
Devátá kapitola zachycuje průběh posledního kola pilotní výuky podle programu
z kapitoly osm. Z pozorování a dat získaných během pilotní výuky vychází poslední
dvě kapitoly. V desáté kapitole popisujeme výsledky žáků, tedy míru, do jaké si
osvojili zamýšlené dovednosti. V jedenácté kapitole se na výuku díváme naopak
z pohledu žáků. Uvádíme zde výsledky dotazníku, který žáci vyplňovali a ve kte-
rém hodnotili informatiku a její výuku vč. srovnání s ostatními školními předměty.

Na konci textu celé práce stojí závěr a přílohy. Jedná se o závěrečný dotaz-
ník (příloha A), o popis technického pozadí rozpracované učebnice (příloha A)
a o ukázku učebnice (příloha C), která konkretizuje v práci popsaný program
výuky informatiky.
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1. Situace školské informatiky
v České republice

V této kapitole ukážeme, jak vypadá současná situace a jak se vyvíjí. Popíšeme
poslední kurikulární reformu, postavení informatiky v nových vzdělávacích pro-
gramech a situaci na samotných školách. Namísto shrnutí pak kapitolu uzavřeme
stručnou zprávou o posledním vývoji, který směřuje právě k zavedení informatiky
do škol.

1.1 Kurikulární reforma a rámcový vzdělávací
program

Na základě Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (tzv.
Bílé knihy, Kotásek, 2001) proběhla před přibližně patnácti lety kurikulární re-
forma. Nejzásadnější změnou je víceúrovňovost kurikula. Nevyučujeme už podle
jednotných osnov. Místo nich máme pro každý druh školy (základní, gymnázium,
různé střední odborné školy) jednotný Rámcový vzdělávací program (RVP1). Na
základě RVP si jednotlivé školy samy tvoří vlastní školní vzdělávací programy
(ŠVP). Ty musí pokrývat požadavky RVP, ale jinak se mohou lišit. Školy tak
mají značnou autonomii a příležitost uzpůsobit výuku podle svých potřeb a zku-
šeností. Na druhé straně znamená tvorba ŠVP pro učitele značnou odbornou i
administrativní zátěž. Mnozí na takový druh práce nebyli dobře připraveni.

Celkově lze konstatovat, že kurikulární reforma přinesla do školství některé
velmi zajímavé (byť ne vždy jednoznačně pozitivně přijímané) myšlenky. Nezda-
řená realizace ale i ty pozitivní koncepty zastínila a učitelská veřejnost reformu
nijak výrazně nepodporuje. I v důsledku toho bylo mnoho změn přijato pouze for-
málně (Janík a kol., 2011). Dalším výrazným negativem je, že kurikulární reformu
nedoprovázely další kroky plánované v Bílé knize (např. ověřování kvality vzdě-
lávání v uzlových bodech). Tyto kroky se měly vzájemně podporovat a společně
přinést žádoucí efekty. Samostatně mají jen slabý, nebo dokonce negativní efekt.

Zásadním prvkem kurikulární reformy je orientace na klíčové kompetence
namísto učiva. To je kvalitativní posun v cílech vzdělávání. Klíčové kompetence
podle RVP představují „soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hod-
not, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do spo-
lečnosti a budoucí uplatnění v životě“ (podrobnější rozbor pojmu klíčové kom-
petence uvádí (Belz a Siegrist, 2015)). Jsou strukturovány do sedmi neostře roz-
dělených skupin, jejichž vyjmenování může dát poněkud lepší představu než uve-
dená definice: Na gymnáziích mají být rozvíjeny kompetence k učení, k řešení
problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská a kompetence k pod-
nikavosti. Jejich podrobný popis s konkrétními příklady uvádí příručky (Šlejš-
ková, 2008; Kocourková a kol., 2011). Jak píše Skalková (2007a), kompetence
mají obecný význam, nejsou spjaty s jedním předmětem, mají „nadpředmětový“

1RVP pro gymnázia, (VÚP, 2007a), se obvykle zkracuje jako RVP G. V této práci věnované
výuce na gymnáziích ale zmatení nehrozí, vystačíme tedy se zkratkou RVP i ve významu RVP
G.
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charakter.
Učivo samotné už tak není čistě v roli výukového cíle. Je do značné míry

také nástrojem k rozvoji klíčových kompetencí. Zjednodušeně lze říci, že např.
angličtinu neučíme jen proto, aby žáci uměli anglicky, ale také aby uměli dobře
komunikovat (ve smyslu rozvoje oné klíčové kompetence). Neznamená to ovšem,
že by učivo zcela pozbylo význam. Znalosti bez schopnosti je využít sice nedávají
smysl, totéž ale platí i obráceně, pro kompetence bez znalostí.

Kromě klíčových kompetencí přinesl RVP i další změny. Struktura učiva byla
přepracována, výsledné změny jsou ale spíše dílčí a organizační (vč. přejmenování
předmětů na vzdělávací oblasti). Mnoho učiva neubylo, ani nepřibylo.

1.2 Informatika v Rámcovém vzdělávacím pro-
gramu

Pátráme-li po informatice v RVP, začneme u specifikace vzdělávací oblasti
Informatika a informační a komunikační technologie na str. 62. Zjistíme ovšem,
že její cíl se s naším míjí. Rozvíjí počítačovou gramotnost (kterou uvádí chybně
jako informační2), tedy schopnost používat digitální technologie (Faltýn a kol.,
2010), a práci s informačními zdroji.

Vaníček a Černochová (2015) k tomu na str. 168 uvádějí:
Státní kurikulární dokumenty se zaměřily čistě na oblast informační gramot-

nosti a prakticky tak vytěsnily z povinné výuky na základních a do značné míry
i středních školách informatický obsah, který zůstal zachován jen formou jakési
faktografické „vlastivědy“ nebo ve speciálních předmětech či studijních oborech.
Důsledkem je, že absolventi středních škol, hlásící se ke studiu informatiky na
vysokých školách, nejenže neovládají základy oboru, ale na rozdíl od matematiky
a ostatních přírodovědných předmětů nemají často ani představu, co to informa-
tika je, jakými problémy se zabývá. Informatiku si představují jako uživatelskou
práci s počítačem (tedy konzumaci technologií).

V popisu vzdělávací oblasti najdeme zmínky o informatice jako vědním oboru,
nejsou ovšem nijak dál rozvedeny. Terminologie je navíc poněkud zmatečná,
najdeme následující nesourodě použitá vyjádření a pojmy: Informatika jako věda,
informační věda, počítačová věda, informatika, teoretická a aplikovaná informa-
tika. Proto není ihned zřejmé, jak jsou vlastně míněny (vzhledem k panujícím
nejasnostem v pojmech, viz úvodní kapitolu).

Situaci vyjasní srovnání s oficiálním anglickým překladem RVP (VÚP, 2007b).
Ukáže se, že pojem informatika autoři RVP užívají především (ale ne výlučně!)
ve významu informační věda (information science, nikoliv computer science).
Český text RVP se tím stává poněkud zavádějícím, obvykle je už totiž informatika
vnímána právě ve významu computer science. Autoři navíc pracují s poněkud
podivným vymezením oboru zaměřeným na hardware a software, což neodpovídá
ani informační vědě, ani informatice jako takové. V takové situaci lze jen těžko
hovořit o nějakém koncepčním pojetí vzdělávací oblasti. Na základě předchozího
lze odhadovat, že případné informatické vzdělávací cíle či učivo v RVP budou spíše
doplňkové a nahodilé. Dominantně se projevuje perspektiva informační vědy.

2RVP vzhledem ke svému úzkému pojetí některé důležité součásti informační gramotnosti
vůbec neobsahuje (Brdička, 2014; ČŠI, 2015b)
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Přesto najdeme konkrétní pojmy, které bychom k informatice mohli zařadit.
Především jde o pojmy data, digitalizace, reprezentace a přenos dat (pojem infor-
mace v tomto výčtu neuvedeme, protože je zjevně zamýšlen v poněkud posunu-
tém významu podle informační vědy, nikoliv informatiky). Nechybí ale ani pojem
algoritmus, úvod do programování a cíl naučit žáky aplikovat algoritmický přístup
k řešení problémů. Připomeňme, že se s uvedenými tématy musí seznámit všichni
žáci, nejde o náplň volitelných seminářů.

Tyto stručné zmínky ale nejdou hlouběji - není tedy například zřejmé, jak
hluboko má jít podle autorů úvod do programování. Algoritmizace představuje
jednu položku ze 14 okruhů učiva, resp. jeden z 10 očekávaných výstupů. RVP
navíc předepisuje pouhé 4 hodiny výuky pro celou vzdělávací oblast. Mnohé školy
přitom některé z předepsaných hodin tzv. integrují do výuky jiných předmětů.

Celkově je třeba konstatovat, že informatika není výslovnou součástí RVP a
tím ani závaznou součástí výuky.

1.2.1 Informatika a klíčové kompetence
Jak už jsme uvedli, klíčové kompetence představují zásadní posun v pojetí

výuky. Má smysl se ptát, jak může která vzdělávací oblast přispět k jejich rozvoji.
V případě informatiky zjistíme, že tento potenciál je značný. Pozitivní je také fakt,
že nejde o nijak křečovité nebo umělé úpravy. Soulad informatiky s některými
klíčovými kompetencemi plyne přímo z její podstaty, jak ukážeme na následujících
řádcích.

Nejpřirozeněji rozvíjí informatika dvě klíčové kompetence, totiž kompetence
k řešení problémů a kompetence komunikativní. Především popis klíčové kom-
petence k řešení problémů naznačuje, že informatika má v gymnaziálním vzdě-
lání své místo (přestože v RVP informatiku prakticky nebere v potaz). Samotný
pojem problém je totiž v informatice jedním z nejdůležitějších. Na informatiku
lze koneckonců nahlížet právě jako na vědu o algoritmickém (a efektivním) řešení
problémů. Díky tomu také nabízí mnoho obecných způsobů, jak s problémy a
jejich řešením zacházet.

Popis kompetence k řešení problémů využívá slova a formulace jako promyš-
lený systematický postup, rozhodování, kritické myšlení, předvídání neočekáva-
ných situací, práce s informacemi, diagnostika chyb, překonávání neúspěchu a
dokonce i zobecňování výsledných řešení.

Přitom není informatika nikde zmíněna výslovně. To je poněkud škoda s ohle-
dem na to, že matematika a logika výslovně uvedeny jsou. Přitom je to právě
informatika, která poskytuje nástroje pro mnohé součásti kompetence k řešení
problémů, včetně výše uvedených.

Vztah kompetence k řešení problémů k informatice je podobný jejímu vztahu
k matematice. Zvládnutí základů informatiky či matematiky jistě není postaču-
jící podmínkou vysoké úrovně kompetence k řešení problémů. Je ale jednoznačně
podmínkou nutnou. Čteme-li specifikaci kompetence a rozumíme při tom mož-
nostem využití informatiky pro řešení problémů, je souvislost zcela zřejmá. Je
však poněkud zarážející, že popis nepoužívá přiléhavou informatickou terminolo-
gii. Důsledkem je, že většina uživatelů popisu souvislost s informatikou neuvidí,
není to totiž zvykem.

Je zároveň nutno dodat, že kompetence k řešení problémů informatiku důsledně
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nepokrývá. V popisu kompetence k řešení problémů nenalezneme nástroje jako
modely či abstrakce (což je samo o sobě zvláštní), ani náznaky preference strojo-
vého, čili algoritmického řešení. Podobně chybí jasné hodnocení efektivity různých
řešení.

Komunikace je pro informatiku podobně fundamentální jako řešení problémů.
Plyne to z nerozlučnosti pojmů informace a komunikace. Informace je předmě-
tem komunikace. Někdy je dokonce jako předmět komunikace definována. Navíc
nekomunikovaná informace pozbývá smyslu. A naopak, komunikace bývá defi-
novaná jako výměna informací (a opět, bez toho nemá smysl) (Cejpek, 1998).
Porozumění procesu komunikace je nezbytnou součástí komunikativní kompe-
tence, a právě proto může být informatika vynikajícím prostředkem k jejímu
rozvoji. Informatika může rozvíjet i potřebné postoje, např. co se týče významu
přesnosti, srozumitelnosti a zároveň úspornosti vyjadřování.

Součástí informatického myšlení je i schopnost používat rozličné formální
jazyky, ať už pro přesnou komunikaci s lidmi, nebo pro komunikaci přímo se
stroji. Tento zásadní aspekt ovšem komunikativní kompetence podle RVP zcela
pomíjí (kromě dále nerozpracované zmínky o symbolických prostředcích).

Další klíčovou kompetencí s úzkou vazbou na informatiku je kompetence
k učení. Opět to plyne z toho, že předmětem učení jsou nejčastěji informace.
Informatika nás učí, jak informace efektivně třídit, ukládat, přenášet a vybavo-
vat. Tyto znalosti a dovednosti jsou pro vlastní proces učení prospěšné, ať už jde
o učení s použitím technologií, či nikoliv.

Do výuky informatiky navíc patří i problematika umělé inteligence. Ta má
značný vliv na postojové stránky kompetence k učení, vč. pochopení zásadního
významu učení a práce s informacemi pro lidský život. Porozumění umělé inteli-
genci pomáhá rozpoznávat dovednosti, které má smysl v kontextu probíhajících
technologických změn rozvíjet. Tyto aspekty výuky informatiky se poměrně pří-
močaře promítají i do ostatních klíčových kompetencí, zejm. kompetence sociální
a personální („přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a
podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje“) a kompetence
k podnikavosti („cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní před-
poklady a možnosti se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zamě-
ření,“ dále „při rozhodování o své profesi uvažuje o své práci v dlouhodobějším
horizontu“ a dále „vyhodnocuje, jak dalece se pro něj profese hodí a nakolik on
se hodí pro ni“).

Výuku informatiky lze jistě zaměřit i na jiné klíčové kompetence, spojitost už
ale není tak hluboká ani přímočará.

1.2.2 Ostatní vzdělávací oblasti
Souvislosti a vazby na informatiku nalezneme v nejrůznějších vzdělávacích

oblastech podle RVP. Mohou být zdrojem příkladů použití informatických teorií
a principů nebo možností nahlédnout na daný jev jiným úhlem pohledu. Nalezení
a využití těchto šancí krátce se věnovat informatice v hodině jiného předmětu
je významné zejména s ohledem na nedostatečnou časovou dotaci pro výuku
informatiky.

Zcela zřejmé souvislosti objevíme v matematice. Příkladem je kombinato-
rika. Další možnosti najdeme v jazykových oblastech, kde se učí úplné základy
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lingvistiky. Informatika nabízí cenné srovnání různých pohledů na jazyky a jejich
charakteristiky. V biologii najdeme nukleové kyseliny a genetiku, jinými slovy
uchování a zpracování informace. Dále se můžeme zastavit u geografie. Ta vyu-
žívá mapy a dalších nástrojů, které se velmi liší například od textů, v principu
ale slouží ke stejnému účelu, tedy k práci s informacemi. Jinou oblastí, kterou
nelze považovat za tradičně či zřetelně související s informatikou, je první pomoc
a ochrana člověka za mimořádných událostí. Efektivita práce a algoritmický pří-
stup zde doslova zachraňují životy. Konkrétní přesahy a souvislostí jsou patrné
v učebnici (ukázka v příloze C).

V RVP tedy souvislosti s informatikou patrně nalézt lze. Jako nejdůležitější
se jeví opora na úrovni klíčových kompetencí. Výslovně se ale RVP o informatice
téměř nezmiňuje a pravděpodobně ani nebylo záměrem autorů RVP informatiku
k dosahování cílů gymnaziálního vzdělávání využít.

1.3 Další kurikulární dokumenty
Dokumentem s určitým formativním vlivem byl katalog požadavků k připra-

vované jednotné maturitní zkoušce z Informačně technologického základu (CER-
MAT, 2010b,a) z roku 2010. Informačně technologický základ hrál v připravo-
vaném modelu jednotných maturit poměrně důležitou roli, našli se proto uči-
telé, kteří katalog vzali jako základ pro vlastní výuku školní informatiky. Pojetí
informatiky v katalogu se zásadně nelišilo od pojetí v RVP G. Katalog se sice
dotýkal většího počtu informatických témat (např. dvojkové soustavy, základů
teorie informace, objektově orientovaného programování), poměr k uživatelsky
orientovaným požadavkům byl ale podobně malý jako v případě RVP G.

Přínos katalogu pro učitele spočíval především v konkretizaci učiva (tedy
aspoň pro ty, kteří něco takového potřebovali). Zásadním aspektem je skutečnost,
že obsah katalogu představoval konsenzus různých pohledů na školní informatiku
v souvislosti s maturitní zkouškou. V požadavcích se tak objevila dvojková sou-
stava, komprese dat, základy teorie informace (vč. Shannonova teorému o vzor-
kovací frekvenci), základní řídicí struktury a principy objektově orientovaného
programování. Mnohem více požadavků ke zkoušce se nicméně týkalo používání
aplikačního software.

Zejména u obecnějších vzdělávacích cílů učitelé ocenili ukázkové úlohy v ilu-
stračních testech. Mohli díky nim nahlédnout, jakou vlastně mají stát a spolu-
pracující učitelé informatiky představu. Např. schopnost algoritmického řešení
problémů (což může samo o sobě znamenat ledasco) testovala úloha s programem
v Pythonu na hledání maxima seznamu přirozených čísel. Informatika ovšem
nakonec do společné části maturity zařazena nebyla a případná zkouška z infor-
matiky tedy probíhá v režii jednotlivých škol.

V souvislosti s výukou informatiky bývají zmiňovány tzv. standardy, ty se
však týkají pouze základního vzdělávání a i tam jsou jen doporučením.

Nejaktuálnější z relevantních a platných dokumentů jsou výstupy České školní
inspekce z projektu NIQES. Jedna z částí projektu se zabývá hodnocením infor-
mační gramotnosti, která se, podle definice použité v projektu, s informatikou do
jisté míry překrývá. Příslušný pracovní tým vytvořil mimo jiné tabulku výstupů
(indikátorů), včetně výstupů očekávaných na konci středoškolského vzdělání (ČŠI,
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2015a). Jde o podrobnější, ale především mladší a modernější dokument než RVP
G.

Materiál NIQES pracuje s několika úrovněmi dosažení informační gramot-
nosti, od vstupu na základní školu až po ukončení střední školy. Uvedeme několik
příkladů indikátorů souvisejících s informatikou a úroveň, jaké mají dosáhnout
žáci středních škol.

Formulace problému: Pokládá otázky a formuluje problémy tak, aby byly
efektivně řešitelné.

Identifikace a nasazení vhodných prostředků pro řešení (problému):
Vybere nejvhodnější prostředek za účelem vyřešení daného problému. Vybranému
nástroji rozumí (nebo se s ním seznámí) a použije jej.

Modelování a simulace: Pro usnadnění pochopení či řešení problému vy-
tváří prostřednictvím technologií vizualizace, modely či simulace. Uvědomuje si
míru použitého zjednodušení a jeho důsledky.

Nalezení a formulace algoritmu pro řešení problému: Všude, kde se
to hodí, si práci zjednodušuje a usnadňuje pomocí algoritmů tak, aby svůj skutečný
tvůrčí potenciál mohl uplatnit jinde.

Plánování postupu řešení: Pro řešení libovolného problému sestavuje plán,
který je založen na vyváženosti cíle, zdrojů a času.

Hardware, software, sítě: Rozumí fungování HW, SW a sítí natolik, aby
je mohl efektivně používat. Principy jejich fungování používá v běžném životě.

Automatizace: Zná a podle potřeby využívá možnosti digitálních technologií
pro automatizaci rutinních procesů. Zná principy a jednoduché postupy progra-
mování.

Vývoj technologií a společnosti: Vnímá zrychlování technického vývoje a
chápe jeho principiální limity. Orientuje se v souvislostech spojených s rozvojem
umělé inteligence. Uvědomuje si změny ve společnosti způsobené vývojem tech-
nologií, předvídá příležitosti a rizika, jak pro sebe, tak pro společnost, a snaží se
rizika minimalizovat.

Vidíme, že informační gramotnost podle NIQES pracuje i se základními pojmy
informatiky, jako jsou informace, model, algoritmus či efektivita. Materiál uvádí
i konkrétní příklady, které dobře ilustrují, jak si autoři představují zvládnutí jed-
notlivých oblastí v deváté třídě základní školy (což je relevantní jako vstupní úro-
veň pro školy střední). Středoškolská úroveň je zahrnuta (aspoň zatím) jen pro
úplnost, inspekce s ní dále nijak nepracuje a ani školy ji tedy nemusí zohledňovat.
Informační gramotnost podle NIQES pro školy nezávazná zůstane mj. proto, že
značně přesahuje požadavky stanovené v RVP.

1.4 Učebnice
K získání přehledu o situaci pomohou i existující středoškolské učebnice. Velmi

známá je řada autora Pavla Roubala (Roubal, 2012 a další díly). Roubalovy učeb-
nice jsou strukturovány podle logiky RVP, resp. katalogu požadavků k maturitní
zkoušce (CERMAT, 2010a). Zaměřuje se tedy především na uživatelské doved-
nosti. Nutno ovšem dodat, že na vhodných místech uvádí i odbornější souvislosti
s informačními technologiemi a informatikou.

Další obvyklé učebnice (např. Kmoch, 1997, Klimeš, 2008, Navrátil, 2015)
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už se na uživatelské dovednosti zaměřují téměř výlučně, s případnou výjimkou
faktografických informací z různých oblastí IT a stručných kapitol o programo-
vání. V takové situaci nepřekvapí, že učebnice zaměřené tematicky jsou věnovány
nejčastěji konkrétním (zpravidla kancelářským) aplikacím. Taktéž nepřekvapí, že
uvedené učebnice poměrně rychle zastarávají.

Učebnice zaměřené na odbornější otázky je nutno cíleně vyhledat. Zpravidla
se zaměřují na algoritmizaci jako na prominentní oblast informatiky (Pšeníčková,
2009, např.). Stálicí v této oblasti je učebnice Algoritmy a programovací techniky
Pavla Töpfera (2007). Na rozdíl od většiny ostatních učebnic nevykládá progra-
movací jazyk (Pascal) jako takový. V souladu se svým názvem se zabývá základy
algoritmizace a programovacích technik. Seznamuje s řadou standardních algo-
ritmů a základních datových struktur. Přitom ukazuje i úvahy, které k daným
řešením vedou. Formalismus je omezen na nutnou míru, ovšem při zachování pre-
ciznosti. Pro potřeby běžného žáka gymnázia je úroveň knihy příliš vysoká, pro
hlubší studium je ale výborným zdrojem.

Určitou výjimku v přístupu představuje postupně vznikající učebnice Ivana
Ryanta (Ryant, 2011). Ta vychází ze specifikace v RVP G, v zásadě je tedy učeb-
nicí informatiky na půdorysu informační vědy. Ivan Ryant pojímá informatiku
velmi široce, nezužuje ji na akademickou disciplínu (natož pak na programování
nebo dokonce uživatelské dovednosti). Výsledek je tak poněkud paradoxní v tom,
že učebnice sice respektuje učivo určené v RVP, interpretuje je ovšem zcela jinak,
než je ve školách obvyklé.

Uceleným materiálem pro výuku je celosvětově úspěšná sada aktivit Compu-
ter Science Unplugged (Bell a kol., 2006), která zábavným a zároveň odborně
správným způsobem představuje informatiku i nejmladším dětem. Skutečnost,
že předmětem zkoumání informatiky nejsou počítače, ujasňují uvedené aktivity
jednoduše tím, že počítače nevyužívají. Stejný novozélandský tým stojí také za
učebnicí (Bell a Morgan, 2012), která je určena pro práci se žáky středních škol.
Její přínos spočívá ve zpřístupnění mnoha partií informatiky, které např. v Česku
někdy považujeme za příliš náročné.

1.5 Situace ve školách
Analýza kurikulárních dokumentů a učebnic poskytuje základní přehled o situ-

aci. Nelze z ní ale usuzovat o dění přímo na školách. To platí tím spíš, že si jed-
notlivé školy tvoří své vlastní vzdělávací programy. Informatika je v nich navíc
výslovně požadována pouze velmi okrajově.

Proto se na každé škole situace liší a závisí na mnoha faktorech. Předně je
to zájem vyučujících věnovat se tématům nad rámec povinného učiva. Dále je
to samozřejmě zájem žáků o takovou výuku, vyučovat témata navíc (z pohledu
RVP) lze totiž zpravidla v různých volitelných seminářích. Velmi také záleží na
tom, co přesně si učitel pro seminář vybere. Není stanoven žádný standard a mezi
související semináře by bylo třeba zahrnout semináře z programování, některých
partií matematiky a mnoho dalších, těžko srovnatelných variant. Ze závislosti
seminářů na konkrétních vyučujících také plyne, že se změnou vyučujícího se často
velmi změní i pojetí semináře. Nakonec je tedy jediným a velmi slabě jednotícím
prvkem seminářů právě závazné kurikulum popsané v RVP.

Doplnění pohledu nabízí výzkumy postojů (žáků i učitelů) k informatice.
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Smysl přitom má zahrnout i výzkumy zahraniční, které dochází k obecným výsled-
kům a vzhledem k podobným výchozím podmínkám jsou k nám přenositelné.

Nejsnáze dostupná data pro usuzování o postojích vůči informatice jako oboru
jsou počty zapsaných ke studiu na univerzitách, počty maturujících a podobné
statistky. Kontext a srovnání mohou případně poskytnout mezinárodní studie
PISA (Programme for International Student Assessment), které postoje sledují
(dosud se nevěnovaly přímo informatice, ovšem např. ve studii k řešení pro-
blémů z roku 2012 lze s informatikou najít přímé souvislosti). Podobně lze využít
výsledky doprovodného dotazování ve studii ICILS (International Computer and
Information Literacy Study) z roku 2013 (nikoliv o informatice, ale o informační
a počítačové gramotnosti). Dostupné jsou také studie o postojích vůči počítačům
(Bear a kol., 1987; Bovée a kol., 2007). Všechny uvedené zdroje nicméně posky-
tují pouze kvantitativní data a nepodávají jejich vysvětlení, pro popis situace
tedy příliš dobře neposlouží.

Specifičtějších průzkumů existuje omezený počet. Plyne to mj. i z faktu, nako-
lik je informatika v hlavním vzdělávacím proudu vyučována. Studie (Schulte a
Magenheim, 2005) porovnáním různých skupin celkem 600 žáků ukázala, že jejich
očekávání závisí na předchozí zkušenosti s počítači a liší se podle pohlaví. V další
studii najdeme detailní kvantitativní vyhodnocení postojů 238 žáků k progra-
mování (Zahorec a kol., 2012). Její výsledky jsou podobné pro české i slovenské
žáky. Žáci hodnotí školní předmět programování jako „spíše zajímavý“, „spíše
potřebný“ a v jejich budoucím životě „spíše použitelný“. Jedná se nicméně o žáky
škol na programování či informatiku zvlášť zaměřených, kteří nereprezentují obec-
nou populaci.

Studie (Kalaš a Tomcsányiová, 2009) je založena na výpovědích slovenských
učitelů, jejichž žáci se zúčastnili soutěže Bobřík informatiky (více o soutěži viz
níže). Postoje vůči programování a řešení problémů jsou poměrně pozitivní. To je
očekávatelný výsledek jednak vzhledem k výběru respondentů (na základě účasti
v soutěži Bobřík) a také vzhledem k tomu, že jsou tato témata součástí sloven-
ského kurikula. Tato studie také odhalila miskoncepci týkající se role programo-
vání ve všeobecném vzdělání: „[Učitelé] často omlouvají okrajovou roli programo-
vání v jejich výuce tvrzením, že se jen malý počet jejich žáků stane profesionál-
ními programátory.“ Tímto způsobem uvažují někteří učitelé i u nás (vč. kolegů
ve škole, kde jsme pilotovali naši výuku). Takový pohled potom utváří i názor
žáků.

Možný zdroj této miskoncepce najdeme v jedné z mála velkých a komplex-
ních českých studií, které obsahují i kvalitativní část (Rambousek, 2007). Autoři
v ní dovozují, že učitelé považují za nejméně důležitá ta témata, kterým nejméně
rozumějí. Tento postoj zřetelně ovlivňuje především algoritmizaci a programo-
vání ve školách (v Česku, nikoliv nutně na Slovensku). Učitelé základních škol
odsouvají důležitá témata na později (či na neurčito), čímž v důsledku podporují
neopodstatněné názory žáků na informatiku.

Jedna z kapitol studie (Rambousek, 2007) zkoumá žákovské postoje ke kon-
krétním tématům. Z nasbíraných dat je poměrně obtížné vyvodit obecné závěry,
mnoho témat se objevuje zároveň mezi oblíbenými i neoblíbenými. Autoři vypozo-
rovali, že obecně považují žáci témata, která vyžadují systematickou práci, paměť
a logické přemýšlení, za méně důležitá, za nezábavná a za obtížná. To zahrnuje
prakticky všechna témata, která přesahují úroveň digitální gramotnosti.
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O data sesbíraná v souvislosti se soutěží Bobřík informatiky se opírá také
článek (Lessner a Vaníček, 2013). I zde odpovědi na otevřené otázky jasně ukazují,
že mnoho žáků (a učitelů) má o informatice velmi nesprávné představy: Bobřík
podle nich ani není informatická soutěž, protože obsahuje příliš mnoho logiky a
přemýšlení a příliš málo počítačů.

1.6 Neformální vzdělávání
V této práci se nezaměřujeme výhradně na talentované či motivované žáky,

právě naopak. Přesto je užitečné se podívat, jaké jsou zde možnosti pro jejich
rozvoj. Byla by totiž škoda nevyužít dostupné zdroje a zkušenosti. Nejde jen
o soutěžní úlohy, ale také například o vzájemné kontakty vyučujících, kteří pod-
porují rozvoj svých žáků na poli informatiky, zkouší nové postupy a nástroje.

Jednou z hlavních možností rozvoje mladých talentů jsou rozličné soutěže.
Informatice v našem pojetí je nejblíže Bobřík informatiky (Dagiene a Futschek,
2009; Dagiene a Stupuriene, 2016). Ze skupiny ostatních soutěží se ale značně
vymyká, není totiž primárně určena talentovaným žákům. Klade si za cíl přede-
vším seznamovat s tím, co je vůbec informatika zač, jaké řeší problémy a jakým
způsobem. Míří tedy naopak na co možná nejširší populaci žáků a učitelů. Pří-
značné jsou pak některé reakce učitelů i soutěžících, které způsob přemýšlení
nutný pro řešení úloh s informatikou vůbec nespojují (Lessner a Vaníček, 2013).

V určeném čase v listopadu jsou na internetu zpřístupněny sady úloh pro různé
kategorie (podle věku žáků). Soutěžení přes webové rozhraní přináší několik
zásadních výhod. Úlohy jsou zpravidla uzavřené, ale u některých úloh je zadání
interaktivní. Žáci tedy například skutečně hledají určitý postup, skládají hlavolam
apod. To je mnohem zajímavější, než pouhá textová zadání s nabídkou možných
odpovědí.

Další výhodou je snadná organizace ze strany škol. Není třeba nikam cestovat,
žáci mohou soutěžit přímo z počítačových učeben. Výsledky jsou vyhodnoceny
velmi rychle, žáci se okamžitě po skončení dozvědí, které úlohy vyřešili správně
a kolik získali bodů. Několik dní poté je zveřejněno jejich pořadí mezi ostatními,
a to v rámci celé republiky, což je poměrně zajímavé srovnání. Celkové vítěze
nicméně organizátoři nevyhlašují, formát soutěže je zvolen pro motivaci účast-
níků, o vítězství nejde. Výjimkou je kategorie nejstarších, kde lze postoupit do
krajských kol.

Tématem úloh jsou základy informatiky a v menší míře informační tech-
nika a společenskovědní souvislosti (etika, autorské právo). Obrázek si lze udělat
v archivu úloh na webové stránce soutěže nebo v publikovaných sbírkách (Vaní-
ček a Lessner, 2015; Lessner a Vaníček, 2013). Díky tomu, že jde o základy, lze
správné odpovědi vymyslet i bez předchozích znalostí teorie. Na druhou stranu,
pokud účastník takovou znalost má, najde odpověď mnohem rychleji a s jistotou.

Bobřík informatiky u nás proběhl již osmkrát. Původně vznikl v Litvě, odkud
se postupně rozšířil do desítek dalších zemí různých kontinentů. V roce 2017 se
do soutěže zapojily již více než dva miliony žáků 36 zemí (z toho 74 518 v Česku)
(Pohl a Dagiene, 2017). Odborný přínos takové mezinárodní soutěže spočívá mj.
ve vyjasňování pojetí informatiky na mezinárodní úrovni. Důležitá jsou také zís-
kaná data, která umožňují sledovat různé aspekty porozumění informatickým
konceptům v mezinárodním srovnání (Stupuriene a kol., 2017).
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Především algoritmizací a programováním se zabývají další soutěže, příkladem
je kategorie P Matematické olympiády. Organizace soutěže i její pojetí jsou velmi
podobné tradiční Matematické olympiádě. První kolo je domácí, žáci zpracovávají
několik úloh a řešení odesílají. Následují další kola až po kolo státní, kde už žáci
zpracovávají úlohy v rozmezí několika hodin. Zadání často tematicky navazují na
ta z předchozích kol, což umožňuje řešit v omezeném čase i náročnější problémy.
Nejlepší řešitelé státního kola mohou jet reprezentovat na olympiády mezinárodní
(středoevropskou CEOI, celosvětovou IOI).

Úlohy spočívají zpravidla v nalezení a popsání efektivního algoritmu pro
zadaný problém. U většiny úloh je navíc vyžadována implementace ve formě pro-
gramu. Součástí řešení je i zdůvodnění správnosti algoritmu a odhad jeho časové
a prostorové složitosti.

Jinou soutěží s podobným zaměřením je Korespondenční seminář z progra-
mování (Mareš a Töpfer, 1998). Úlohy jsou podobné, organizace i časový rámec
se však výrazně liší. Seminář probíhá po sériích, těch se uskutečňuje zhruba pět
během školního roku. Součástí série jsou zadání úloh, řešení úloh předchozích a
průběžné hodnocení účastníků. Ti dostávají také individuálně opravená vlastní
řešení. Řešení úloh odevzdávají v daném termínu přes internet. Vyvrcholením
semináře jsou pak týdenní soustředění, která pečlivě vyvažují herní a relaxační
program s programem odborným. Zejména odborný program je unikátní, na škole
žáci zpravidla nemají možnost dozvědět se cokoliv o tak pokročilých tématech.
Podobný koncept sledují i další korespondenční semináře.

Ještě blíže programování jsou soutěže organizované firmami jako Microsoft či
SGP Systems. Zde už často nejde o pevná zadání a pokročilé algoritmy (natož
jejich analýzu). Soutěžící si sami vymyslí, co chtějí v rámci daného tematického
rozmezí vytvořit. Omezením je zpravidla volba technologií organizující firmy.
Účastníci projdou hlavními fázemi vývoje software, často včetně prezentace, která
se příliš neliší od prezentace prodejní. Tyto soutěže přispívají k celistvému roz-
voji účastníků, pokročilejší oblasti informatiky rozvíjejí spíše nepřímo. O výsledku
soutěže totiž rozhoduje mnoho faktorů. Efektivita použitých algoritmů, je-li ale-
spoň trochu rozumná, mezi nimi není nijak zvlášť důležitá.

Čím dál více účastníků si získávají také soutěže zaměřené na robotiku, které
také vyžadují a mohou dále rozvíjet znalosti informatiky.

Specifickou skupinou soutěží jsou šifrovací hry. Typická podoba takové hry je
následující. Pětičlenné týmy během noci postupují po jednotlivých stanovištích.
Na každém najdou zakódovanou zprávu, určující polohu následujícího stanoviště.
Po odhalení kódu a rozluštění zprávy tedy mohou pokračovat na další stanoviště,
až dojdou ke stanovišti poslednímu. Hodnotí se, jak daleko který tým došel a za
jaký čas. Jednotlivé hry se mezi sebou liší v mnoha parametrech, jmenujme zde
herní dobu, obtížnost, zvolené prostředí (město, terén), možnosti větvení trasy,
možnosti použití další techniky či dopravních prostředků, přítomnost herního
příběhu. Existují i varianty umožňující účast nezletilých hráčů (typicky přes den,
kratší trasu, popř. s někým dospělým jako členem týmu atp.).

Pro úspěšné vyluštění polohy dalšího stanoviště se hodí znalosti o jazycích a
kódech, logice, kombinatorice, zobrazeních, efektivitě algoritmů, měření množství
informace a další. Také proto se týmy často snaží mít mezi sebou matematika či
informatika. Šifrovací hry považujeme za zajímavou příležitost k rozvoji informa-
tického vzdělání zájemců. Organizátoři navíc obvykle zveřejňují použité zprávy,
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lze se jimi proto inspirovat i během běžné výuky a využít je jako motivační prvek.
Uvedené soutěže a projekty účastníkům přináší nejen odborné zkušenosti.

Cenné jsou i kontakty s podobně zaměřenými žáky a možnost nahlédnout pod
pokličku oboru, který se možná chystají dále studovat. Učitelům tyto soutěže
usnadňují práci v několika rovinách. Předně k nim mohou směrovat talentované
žáky. Dále mohou využít materiály ve vlastní výuce (úlohy s řešeními atd. jsou
většinou zveřejňovány). Málokdy to lze udělat přímo, jelikož jsou určeny již moti-
vovaným a zpravidla i poněkud pokročilým zájemcům. Přesto nabízí mnoho zají-
mavých námětů a podnětných úloh včetně autorských řešení. Zvláště cenné jsou
pak další rozšiřující materiály (např. pro Korespondenční seminář z programo-
vání) a didaktické poznámky k jednotlivým úlohám (v případě Bobříka).

1.7 Aktuální vývoj
Místo shrnutí kapitoly zde stručně popíšeme poslední vývoj. Vzhledem k rych-

lému rozvoji digitálních technologií se očekává, že specifikaci vzdělávací oblasti
Informatika a ICT bude třeba aktualizovat častěji než ostatní. Za tímto účelem
byla zřízena expertní skupina nazvaná ICT panel, která od roku 2008 pracuje při
Národním ústavu pro vzdělávání3 (a dříve při Výzkumném ústavu pedagogickém
v Praze). Jejím úkolem je mj. příprava inovací ICT kurikula (Růžičková, 2010).
Zabývá se ale i změnami pojetí, včetně případného zasahování do dalších vzdělá-
vacích oblastí. Už v roce 2009 ve svých výstupech doporučovala oddělit tematické
celky digitální technologie a informatika (Neumajer, 2009). Na počátku vzdělá-
vání měl být podle panelu důraz kladen na základní dovednosti v aplikacích a
jejich bezpečné a efektivní využití, ovšem postupně měla ve výuce začít převlá-
dat informatika jako vědní obor.

Uvádění práce z roku 2009 jako relevantní ukazuje rychlost vývoje. Doporučení
ICT panelu nebyla za celou dobu jeho existence realizována, takže jeho závěry
zůstávají aktuální. Teprve v roce 2014 schválila česká vláda dokument Strategie
digitálního vzdělávání do roku 2020 (MŠMT, 2014). Ten jako jednu ze tří prio-
rit stanoví potřebu zařadit do vzdělávání na základních i středních školách tzv.
informatické myšlení, zjednodušeně řečeno schopnost myslet jako informatik při
řešení problémů (podrobněji o informatickém myšlení viz kap. 5 na str. 63). To
samozřejmě předpokládá i výuku informatiky.

K dosažení cílů strategie má dojít pomocí promyšlené sady dílčích opatření.
Ta kromě nezbytné úpravy RVP zahrnují tvorbu učebních zdrojů, vzdělávání
učitelů, podporu sběru informací o dění ve školách, podporu výzkumu v didaktice
informatiky a informační kampaň, která má vysvětlit smysl připravovaných změn.
Ty mají být dokončeny do roku 2020. Termín byl napjatý už v okamžiku schválení
strategie. V současnosti (duben 2018) vše nasvědčuje tomu, že se jej ministerstvo
školství nechystá splnit.

3Plným názvem Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků.
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2. Situace školské informatiky
v zahraničí

Výuka informatiky na gymnáziích nebo podobných školách v různých zemích
světa se liší víc než výuka mnoha jiných, tradičnějších předmětů. Nikde asi nechybí
rodný jazyk nebo matematika. Informatika se naproti tomu v některých zemích
nevyučuje vůbec, někde jako povinně volitelná, někde jako povinná pro všechny.
Rozdíly plynou z odlišností vzdělávacích soustav, organizace učiva a vzdělávacích
cílů, ale také z rozdílů v historickém vývoji. Přesto je inspirativní nahlédnout, jak
se s tématem ostatní země vypořádávají a jaké nabízejí zkušenosti.

Pro tuto kapitolu jsme vybrali příklady několika zemí, jejichž způsob výuky
informatiky je něčím přínosný i pro naši situaci. Vybírali jsme zpravidla země,
ke kterým máme nějakým způsobem blízko, nebo země, které významně ovliv-
ňují ostatní. U každé země se zaměřujeme na to, co je pro naši práci zajímavé.
V některých případech se tak více zabýváme např. historickým vývojem výuky
informatiky, jinde potom cíli a obsahem výuky.

Vycházíme z publikací o situaci v daných zemích, např. z případových stu-
dií ve vědeckých časopisech (zejména ze dvou tematických vydání časopisu ACM
Transactions on Computing Education (Hubwieser a kol., 2014, 2015)). Dále pra-
cujeme s oficiálními zdroji, jako jsou vzdělávací programy nebo rozvojové strategie
té které země. Posledním důležitým zdrojem jsou přehledy mezinárodní situace
jako (Schulte a kol., 2012; Balanskat a Engelhardt, 2015; Bocconi a kol., 2016).

2.1 Slovensko
Jako první se budeme věnovat Slovensku. Z historických důvodů je totiž slo-

venský vzdělávací systém velmi blízký českému (navíc se oba systémy vyvíjely
podobně i po rozdělení Československa). Zároveň se zcela zásadně liší české a
slovenské pojetí školské informatiky.

Historický vývoj
Výuka ICT se na slovenské střední školy dostala už na konci 80. let minulého

století (Kalaš a Blaho, 1999). Důraz byl kladen na uživatelské dovednosti, výji-
mečně (např. na matematicky zaměřených školách) se ve výuce programovalo.
Posun k informatice nastal se změnou osnov v roce 1996, inspirovanou děním
v USA, Rusku a Spojeném království. Dopad změn do praxe byl ale poměrně
slabý. Další změna osnov v roce 2005 potom zařadila ICT jako povinnou součást
výuky na druhém stupni základních škol, v rámci oblasti Matematiky a práce
s informacemi. Na takto založeném propojení matematiky a informatiky se pak
stavělo dál.

V roce 2008 došlo na Slovensku k obdobě naší kurikulární reformy, jako obdoba
našich RVP začaly fungovat Státní vzdělávací programy (ŠVP). Ty byly doplněny
ještě podrobnějšími obsahovými a výkonovými standardy. Zjednodušeně řečeno
obsahový standard určuje, kterým tématům se žáci mají věnovat, výkonový pak
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upřesňuje, na jaké úrovni je mají zvládat. Formulace těchto standardů jsou kon-
krétnější a podrobnější než formulace v českých RVP (pro které standardy dopra-
covány nebyly). Dalším rozdílem je pojetí klíčových kompetencí (ve slovenské
terminologii také způsobilostí), mezi které se řadí navíc i uplatňování matematic-
kého myšlení a kompetence v oblasti informačních a komunikačních technologií
(a kompetence vnímat a chápat kulturu a nástroji kultury se vyjadřovat).

V rámci změn roku 2008 se informatika dostala již na první stupeň (po hodině
týdně ve 2. až 4. ročníku), na druhém stupni posílila (na 0,5 hodiny týdně, ovšem
v každém ročníku). Slovensko se tak zařadilo mezi první země, kde informa-
tiku jako obor vyučují povinně již na prvním stupni. Zároveň pokračoval pře-
sun důrazu od uživatelských dovedností k informatice. V konečném důsledku
probíhala výuka základů algoritmizace už na prvním stupni. Na úrovni gymná-
zia naopak výuky uživatelských dovedností ubylo, informatika cílila primárně na
rozvoj algoritmického a logického myšlení1 a budování základů informatiky jako
vědní disciplíny(ŠPÚ, 2008; Blichová a Šestáková, 2008; Blaho, 2011). Výuka
se změnou kurikula pochopitelně neproměnila okamžitě, jen postupně vznikaly
učebnice, školili se učitelé. Popsanému zaměření odpovídala i maturitní zkouška.
Programování v ní tvořilo 20 % rozsahu otázek a 50 % výsledné známky2. Nej-
později ve změnách kurikula v roce 2008 lze nicméně hledat vysvětlení značného
náskoku, který Slovensko v oblasti školské informatiky před Českem získalo.

Poslední inovace

K další inovaci vzdělávacích programů došlo v roce 2015 (ŠPÚ, 2015). Struk-
tura předmětu zůstala stejná, včetně propojení do celku Matematika a práce
s informacemi. Povinně mají žáci absolvovat tři hodiny výuky informatiky (např.
po jedné hodině týdně ve třech ročnících), škola může dotaci zvýšit z disponibil-
ních hodin. Zajímavé je, že u nás RVP předepisuje na gymnáziích hodiny čtyři.
Přitom matematiky je na Slovensku hodin dvanáct, a u nás jen deset. Celkově se
tedy kombinaci matematika a informatika věnují žáci slovenských gymnázií pat-
náct hodin, zatímco u nás čtrnáct (navíc pravděpodobně bez využití přirozených
propojení matematiky a informatiky).

Co se týče obsahu, nové vzdělávací programy na sebe lépe navazují, na střední
škole je opět možné opřít se o znalosti a dovednosti získané na škole základní.
Důraz se posunul dále k principům informatiky a k řešení problémů, střední školy
se již uživatelským dovednostem věnují zcela minimálně. Ještě se zvýšil podíl
programování v maturitní zkoušce (na 70 %).

Rozdělení na obsahový a výkonový standard více odpovídá Bloomově taxono-
mii. Zjednodušeně řečeno se jedná o rozlišení znalostí a dovedností. Pro dosažení
obsahového standardu se žáci učí porozumět pojmům, vyjmenovávat, vysvětlo-
vat. Obsahový standard je formulován v pojmech, nikoliv činnostně, do jisté míry
odpovídá učivu v českých RVP. V rámci výkonového standardu už znalosti apli-
kují a dále využívají k analýze, hodnocení a vlastní tvorbě.

1Pojem informatického myšlení v té době ještě nebyl tak rozšířený.
2Pro srovnání, u nás se o několik let později uvažovalo o váze programování a algoritmizace

v rozsahu 7-15 %.
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Cíle a obsah výuky
Školská informatika se na Slovensku dělí na pět oblastí, které se postupně roz-

víjejí od prvního stupně základní školy až po maturitu. První oblastí jsou Repre-
zentace a nástroje, kam patří práce s grafikou, textem, prezentacemi, multimédii
a tabulkami. Dále se sem řadí informace jako takové, jejich kódování a měření a
práce s abstraktními strukturami, jako jsou tabulky, posloupnosti, stromy a grafy.
Stojí za poznámku, že i výuka uživatelských dovedností zde podporuje informa-
tiku jako obor, např. při práci s prezentacemi žáci poznávají koncept událostí.
Druhou oblastí je Komunikace a spolupráce. Sem spadá tvorba webových stránek
a jejich prohledávání a práce s nástroji na komunikaci, sdílení a spolupráci.

Oblast Algoritmické řešení problémů je nejrozsáhlejší a sleduje proces řešení od
analýzy problému, přes formulaci algoritmu a následně programu s posloupnostmi
příkazů, proměnnými, větvením, cykly, zpracováním uživatelských vstupů. Žáci se
učí vytvářet i interpretovat zápisy v programovacím jazyce a hledat a opravovat
chyby. Další oblastí je Software a hardware, kam spadá také práce v síti a některé
otázky bezpečnosti. Poslední oblastí je Informační společnost, která dále rozvíjí
otázky bezpečnosti, vlivu technologií na společnost a autorského práva.

Celkově můžeme ve shodě s (Vaníček a Černochová, 2015) shrnout, že je na
Slovensku informatika již dlouhou dobu nedílnou součástí školního vzdělávání.
Za zvláštní pozornost stojí její zařazení na úroveň matematiky, celková časová
dotace v průběhu studia, zaměření na algoritmické řešení problémů a význam
programování v maturitní zkoušce. To vše dokládá vážnost a důležitost, které
školská informatika na Slovensku požívá.

2.2 Polsko
Situace v Polsku je výjimečná dlouhou kontinuitou. Od roku 1985 se infor-

matika (příp. ICT) bez přerušení vyučuje v každém období studia, od prvního
stupně po střední školy. Poslední zásadní úprava kurikula proběhla v roce 2008,
na středoškolské úrovni se změny projevily v roce 2012. Další aktualizace se při-
pravují (Syslo, 2015; Vaníček a Černochová, 2015).

Popis situace na středních školách podává (Syslo a Kwiatkowska, 2013). Před-
mět ICT se již prakticky nevyskytuje, potřebné uživatelské dovednosti žáci pro-
cvičují v jiných předmětech. Místo toho se žáci učí informatiku. Mezi obecné
vzdělávací cíle předmětu patří dovednost řešení problémů a rozhodování s pomocí
algoritmizace a počítače. Nakonec mají žáci umět mimo jiné diskutovat a ana-
lyzovat problémové situace z různých školních předmětů (nejen informatiky) a
dalších oblastí, zformulovat přesný popis problémové situace, navrhnout řešení
problému, včetně řešení s použitím počítače, a řešení implementovat, otestovat a
zhodnotit (vč. složitosti a správnosti vzhledem k popisu problému).

Minimální časová dotace je stanovena na jednu hodinu týdně v jednom roč-
níku, dále lze pokračovat volitelnou informatikou a případně skládat externě
administrovanou maturitní zkoušku. Jedna hodina se jeví jako málo, je nicméně
nutno vzít v úvahu, že od zmíněného roku 2008 je už algoritmizace zařazena také
na základní školy (vč. základů na prvním stupni). Zajímavostí je způsob výuky
na základních školách. Žáci mají řešit algoritmické úlohy na počítači, nepožaduje
se ale programování jako takové. Místo programování je možné použít tabulkový
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kalkulátor nebo jiný vzdělávací software. Tento přístup mimo jiné usnadnil pře-
chod od ICT k informatice.

2.3 Bavorsko
Vzdělávací systém v Německu se liší podle spolkových zemí. Zavádění změn na

úrovni celého Německa je obtížné, podobně jako v USA či Švýcarsku (Escherle
a kol., 2015). Jednotně se vyjednávají jen hrubé základní požadavky, např. na
maturitní zkoušky a související systém přijímání uchazečů o studium na vyso-
kých školách. Nemá dobrý smysl mezi zeměmi hledat nějakou reprezentativní, na
to se příliš liší. Pro naši práci jsme se proto rozhodli blíže prozkoumat situaci
v Bavorsku, které s námi jednak sousedí, a jednak má v rámci Německa jednu
z nejdelších tradic výuky informatiky na gymnáziích. Bavorsko je také největší
(ovšem nikoliv nejlidnatější) spolkovou zemí.

Víceletá gymnázia v Bavorsku přibližně odpovídají gymnáziím českým, mají
poskytovat všeobecné vzdělání nejtalentovanějším žákům a připravit je pro uni-
verzitní studium. Mezi rozdíly patří rozlišování zaměření (jako u nás dříve huma-
nitní a přírodovědné): přírodní vědy a technika, cizí jazyky, ekonomie, hudba a
umění. Většina gymnázií nabízí žákům několik zaměření zároveň. Dále je nutno
uvést, že vzdělávací systém je rozvětvenější a zároveň poněkud hůře prostupný.
Gymnázia navštěvuje přibližně jedna třetina populačního ročníku.

Kurikulární systém v Bavorsku není dvoustupňový. Vzdělávací program určuje
vyučované předměty, včetně týdenních časových dotací (Stundentafel). Autoři
vzdělávacích programů tak mají mnohem silnější vliv na skutečné dění ve škol-
ních třídách, než autoři např. čeští nebo slovenští. V Bavorsku zavedli povin-
nou výuku informatiky na víceletých gymnáziích v roce 2004 (Hubwieser, 2012).
Využili k tomu probíhající celkové přepracování vzdělávacích programů (jinak by
obtížně získávali čas pro výuku na úkor výuky jiných předmětů). Zároveň záměrně
hledali mezipředmětové kontexty pro výuku, aby získání potřebného času dále
usnadnili. Vycházeli přitom zejména z práce (Hubwieser, 2000).

Povinnou výukou informatiky prochází žáci šestých a sedmých ročníků3 v roz-
sahu jedné vyučovací hodiny týdně. Vzdělávací program vychází z přístupu „ob-
jects strictly first“, tedy použití objektů a až posléze vytváření tříd a studium
konceptů jako dědičnost a dalších. První seznámení s objekty probíhá v kon-
textu vektorového grafického editoru. Na objekty s vlastnostmi naváže sdružování
objektů, a to v kontextu textových dokumentů (např. odstavce obsahují znaky).
Stejný princip sdružování je představen v rekurzivní podobě na příkladu stro-
mové struktury souborového systému. Tato struktura je následně zobecněna na
obecné grafy, příkladem jsou hypertextové systémy. Na konci sedmého ročníku
žáci programují robota Karla.

Další výuka už je povinná pouze pro přírodovědně a technicky zaměřená gym-
názia. Tento směr si volí přibližně polovina žáků. Výuka probíhá v rozsahu dvou
vyučovacích hodin týdně. V devátém ročníku se žáci učí aplikovat koncept funkce
(např. v tabulkovém procesoru) a významný podíl výuky věnují databázím a
datovým modelům. V desátém ročníku žáci konečně zúročí získané zkušenosti při

3Počítáno od prvního ročníku základní školy, maturuje se ve 13. ročníku.
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Obsahové oblasti Procesní oblasti
• Informace a data • Modelování a implementace
• Algoritmy • Usuzování a hodnocení
• Jazyky a automaty • Strukturování a propojování
• Informatické systémy • Komunikace a spolupráce
• Informatika, člověk a společnost • Reprezentace a interpretace

Tabulka 2.1: Struktura německých standardů pro výuku informatiky

přechodu k objektově orientovanému programování (vč. hierarchie tříd, dědič-
nosti, polymorfismu). Autoři tuto část zpětně hodnotí jako příliš technickou,
zaměřenou na řemeslnou stránku vývoje software namísto porozumění přísluš-
ným konceptům a principům informatiky. Navazující výuka v jedenáctém roč-
níku je už jen volitelná (3 vyučovací hodiny týdně). Žáci se věnují rekurzivně
definovaným seznamům a stromům a obecným grafům. Následně se žáci seznámí
se základy softwarového inženýrství a zpracují velký závěrečný projekt. Dvanáctý
ročník patří tématům jako formální jazyky, paralelní programování, programo-
vání v assembleru a vyčíslitelnost. Podrobnosti (vč. všech odkazů na další zdroje)
uvádí publikace (Hubwieser, 2012).

Z informatiky je možno maturovat. Maturitní zkouška se skládá ze tři písem-
ných a dvou ústních dílčích zkoušek4. Písemné zkoušky jsou jednotné (v rámci
spolkové země). Dvě z nich patří německému jazyku a matematice. Předmět ostat-
ních tří zkoušek je (s určitými omezeními) volitelný. Zkoušku z informatiky lze
skládat písemně i ústně. Získání maturity z gymnázia opravňuje ke studiu na
libovolné vysoké škole (pokud je na ní místo).

V Německu přirozeně probíhají snahy různé části vzdělávacích systémů jed-
notlivých spolkových zemí sjednocovat, nebo aspoň sbližovat. Jedním z nástrojů
jsou standardy pro výuku informatiky. Jsou z podstaty věci jen doporučením,
některé země z nich nicméně vycházejí a své vzdělávací programy jim přizpů-
sobují5. Standardy strukturují předmět na oblasti procesní a obsahové (tabulka
2.3). Takové dělení přibližně odpovídá výstupům a učivu v našich rámcových
vzdělávacích programech (Brinda a kol., 2009; Röhner a kol., 2016; Jones a kol.,
2011).

Obecným cílem výuky informatiky je podle citovaného standardu umožnit
žákům vyrovnat se s všudypřítomným použitím digitálních artefaktů a infor-
mačních technologií v každodenním životě a poskytnout základy pro studium
informatiky na pokročilejší úrovni (na odborné nebo vysoké škole).

2.4 Anglie
Anglii jsme vybrali jako příklad země, v níž nedávno došlo k rychlé a zásadní

změně pojetí výuky informatiky. Rychlost a razance změny spolu s prestiží Anglie
coby vyspělé země jako takové způsobily, že se jejím směrem obrátily zvědavost
a očekávání různých skupin z celého světa. Anglie je na jednu stranu dávána za

4Výsledná známka nicméně zahrnuje např. také výsledky vysvědčení.
5Z veřejných zdrojů dohledatelně Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko,

Šlesvicko-Holštýnsko a Durynsko.
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doklad toho, že i rychlé a hluboké změny jsou možné. Na druhé straně je ještě
poměrně brzy na hodnocení tak velkého zásahu. Není zcela zřejmé, nakolik byly
splněny cíle, které angličané změnami sledovali, ani to, jakou cenu za to zaplatili.

Před samotným popisem situace upozorníme, že se záměrně omezujeme pouze
na Anglii. Většina zdrojů sice hovoří o Spojeném království jako takovém, patrně
ale často nesprávně. Skotsko, Wales i Severní Irsko mají jistou míru autonomie,
která zahrnuje i vzdělávací systém. Přesně rozklíčovat, které změny kterou zemi
zasáhly a jak tamní situaci změnily, přesahuje smysl tohoto textu. Z konzultací
s učiteli a výzkumníky z různých míst Britských ostrovů plyne následující zjedno-
dušení: změny se týkají Anglie a ve většině také Walesu, ale jen nepřímo Skotska
a Severního Irska.

Historické pozadí
Od roku 1988 v Anglii vyučovali ICT ve všech etapách („key stages“) vzdě-

lávání (od první do jedenácté třídy), od roku 1999 do roku 2014 pak bez větších
změn ve vzdělávacím programu. Předmět se zaměřoval na uživatelské dovednosti a
práci s informacemi. V roce 2012 vydala britská Královská společnost zprávu Shut
down or restart? (Furber, 2012), která mapuje stav výuky v anglických školách a
formuluje několik závěrů a doporučení. Výuka ICT podle této zprávy neodpoví-
dala potřebám žáků ani společnosti. Žáci ztráceli motivaci při plnění repetitivních,
nenáročných úkolů. Navíc si vlivem matoucích pojmů (podobně jako u nás ICT,
informatika a další) vytvářeli zavádějící představu o oboru, což působilo potíže
v navazujícím studiu. Vyučující postrádali potřebnou kvalifikaci, často fungovali
zároveň jako správci, nebyli adekvátně zaplaceni a neměli dostatečné možnosti
dalšího vzdělávání. Informatika měla status doplňkového, zábavného předmětu,
na rozdíl např. od matematiky nebo přírodních věd. Obsah výuky nebyl dobře
provázán s obsahem volitelných zaměření, závěrečných zkoušek a následného uni-
verzitního studia. Zjednodušeně lze říci, že se situace v hrubých rysech podobala
situaci v Česku.

Zpráva mezi doporučeními uvedla, že by všechny děti měly mít příležitost
učit se ve škole informatiku jako exaktní akademickou disciplínu. Okolnosti se
takové výzvě ukázaly nakloněny. Tématu se vzápětí chopilo vedení ministerstva
školství, do spolupráce se zapojila nejrůznější nezisková, zájmová nebo profesní
sdružení, stejně jako technologické firmy. V roce 2014 v Anglii začalo platit nové
kurikulum. Do něj už byla zařazena i plnohodnotná informatika pro všechny čtyři
etapy. Zároveň probíhalo vzdělávání učitelů, tvorba vzdělávacích materiálů a další
podpůrné aktivity. Tento vývoj přehledně a v souvislostech shrnuje článek (Brown
a kol., 2014), česky potom práce (Strnad, 2015).

Zásadně pozitivní roli v zavádění informatiky do anglických škol sehrála po-
měrně neformální komunita Computing at School. Vznikla v roce 2008 s cíli, které
přibližně odpovídaly cílům reformy z let 2012–2014. Tvoří podpůrnou síť pro
stávající i budoucí učitele informatiky. Členem se může stát jakýkoliv zájemce,
kromě učitelů tedy profesionální informatici, akademici, rodiče a další. K začátku
roku 2018 je členů přes 29 tisíc. Komunita se podílela na přípravě podkladů
pro původní zprávu Shutdown or restart?, na tvorbě kurikula i doprovodných
materiálů. Zároveň dále tvoří a rozšiřuje možnosti vzájemné metodické pomoci
učitelů na školách.
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V roce 2017 vydala Královská společnost zprávu After the reboot: compu-
ting education in UK schools (Royal Society, 2017), která mapuje stav výuky,
identifikuje vznikající problémy a opět doporučuje odpovídající opatření. Značné
problémy způsobuje nízký počet učitelů (bylo by jich potřeba přibližně o polovinu
více). Navíc pro stávající učitele nadále neexistuje systém dlouhodobě prováza-
ného dalšího vzdělávání. Zejména ve srovnání s již zavedenými předměty je zře-
telné, že podpora nemůže potřebám předmětu stačit. Nevyhovující je také stav
výzkumu didaktiky informatiky (opět lze srovnat se situací ostatních předmětů).

Cíle a obsah výuky
V následujících odstavcích popíšeme cíle a obsah nového předmětu nazvaného

computing. Role do té doby dominantních uživatelských dovedností byla oslabena.
Nový předmět se skládá ze tří jasně odlišovaných oblastí, které se výukou prolí-
nají (až do poslední etapy vzdělávání, kde se lze specializovat). Prvním takovým
vláknem je informatika (computer science). Druhým jsou informační technologie
a třetím digitální gramotnost.

Cíle poslední etapy (14–16 let věku žáků) jsou v národním kurikulu (Depart-
ment for Education, 2014) popsány velmi obecně. Všichni žáci by se v předmětu
computing měli naučit rozvíjet své znalosti, schopnosti a tvořivost ve všech třech
výše uvedených oblastech. Dále by měli rozvíjet a používat schopnosti analyzo-
vat, navrhovat řešení, řešit problémy a informaticky myslet. Posledním bodem je
porozumění vlivu technologických změn na bezpečnost, včetně online soukromí a
identity.

Taková obecnost je částečně umožněna tím, že si žáci nejnutnější znalosti a
dovednosti přinášejí z předchozích etap, tedy z úrovně české základní školy. Pro
ukázku vybíráme z cílů pro předposlední etapu:

• Žáci se mají naučit navrhovat, používat a hodnotit abstrakce, které modelují
reálný svět.

• Mají rozumět klíčovým algoritmům, v nichž se projevuje informatické myš-
lení (např. vyhledávání, řazení).

• Na základě logické úvahy mají porovnat použitelnost dvou alternativních
algoritmů.

• Používat dva nebo více programovacích jazyků, z toho aspoň jeden má být
textový.

• Navrhovat programy včetně rozdělení na podprogramy.

• Používat jednoduché datové struktury (např. pole).

• Rozumět binární reprezentaci čísel a provádět s binárně zapsanými čísly
jednoduché operace.

• Rozumět digitální reprezentaci textu, zvuku a obrazu.

Podrobnější rozpracování vzdělávacích cílů mají učitelé k dispozici v podpůr-
ných materiálech jako (Kemp, 2014), ty nicméně nejsou závazné.
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2.5 Spojené státy americké
Situaci ve Spojených státech amerických nelze dobře zobecnit. Vzdělávací poli-

tiku ovlivňují různí aktéři na různých úrovních, od federální, přes státy, školní
okrsky až po jednotlivé školy. Situace v jednotlivých státech se přitom velmi liší,
od obsahu školního vzdělávání, přes systém vzdělávání učitelů po požadavky k při-
jetí k vysokoškolskému studiu. Když už se informatika vyučuje, liší se zásadně
vzdělávací cíle a zaměření, použité programovací jazyky i konkrétní vyučovaná
témata. Někde je informatika řazena k matematice, jinde k obchodu, technickému
nebo kariérnímu vzdělávání.

Celková situace a její vývoj
Přehled z roku 2010 podává ACM (Association for Computing Machinery) ve

zprávě Running the Empty: The Failure to Teach K-12 Computer Science in the
Digital Age (Wilson a kol., 2010). Shrnuje, že většina vzdělávacích programů na
státní úrovni informatiku nezahrnuje. Tehdejší přehlížení informatiky ze strany
veřejného školství popisuje také článek (Gal-Ezer a Stephenson, 2014). Odpověd-
nost za prosazování výuky informatiky na sebe vzali téměř výhradně jednotliví
výzkumníci a sdružení jako Computer Science Teachers Association (CSTA).

Jedním z výsledků takových snah bylo modelové kurikulum. První verzi vydalo
ACM v roce 2003 (Tucker a kol., 2003), revizi potom v letech 2006 a 2011 (Tucker
a kol., 2011). Cílem bylo usnadnit zavádění informatiky do konkrétních vzděláva-
cích programů (např. jednotlivých států či škol) a přispět k jejich konzistenci.

Situace se v posledních letech rychle vyvíjí. Přibývá škol, které výuku infor-
matiky žákům nabízejí, a států, které to od škol vyžadují. V roce 2016 to ale stále
bylo jen 40 % škol (oproti 25 % v letech předchozích, viz Google Inc. a Gallup
Inc., 2016). Roste i podíl škol nabízející Advanced Placement kurzy (viz dále).
Celkem 14 států vydalo nějakou formu standardu pro výuku informatiky. Ve 34
státech může být do závěrečných zkoušek zahrnuta i zkouška z informatiky a prů-
běžně přibývají další. Přitom v roce 2013 toto umožňovalo jen 12 států (Wilson
a kol., 2010).

Rámcové kurikulum ACM a vzdělávací standard CSTA
Popíšeme nyní podrobněji pojetí informatiky v aktuálním modelovém rámci

pro výuku informatiky (ACM, 2016) a následně i v navazujícím konkrétnějším
standardu (CSTA, 2017). Předně je nutno si uvědomit, že jde o idealizované
modely. Pokrývají tedy informatiku poměrně důkladně. Plně realizované jsou
ale jen na minimu škol, pokud vůbec. Pokud by tyto modelové vzdělávací pro-
gramy musely brát ohled např. na časová omezení, nedokonalou návaznost růz-
ných stupňů škol a podobné všednodenní okolnosti, pravděpodobně by vzdělávací
cíle a vyučovaná témata formulovaly úsporněji.

Informatika v americkém vzorovém programu je pojata jako studium počítačů
a algoritmických procesů, včetně jejich principů, návrhu hardware a software,
jejich použití a jejich dopadu na společnost. Z toho pak plyne, že se zde do infor-
matiky řadí i uživatelské dovednosti, neoddělují se. V tomto ohledu je program
podobný českým RVP. Americký program jde nicméně významně více do šířky i
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hloubky, a to zejména v odbornějších tématech. Zatímco v RVP je nejvíce pozor-
nosti věnováno uživatelským dovednostem a informatika je okrajovým tématem,
v americkém programu slouží uživatelské dovednosti jako základ, na němž se pak
staví vědecké a technologické jádro oboru. Samotná informatika je v programu
reprezentována především algoritmizací a programováním. Jde přitom do takové
hloubky, aby žáci mohli plynule pokračovat v náročnějších informatických kurzech
a na univerzitách.

Modelový rámec (ACM, 2016) je určen tvůrcům konkrétních vzdělávacích pro-
gramů, srovnatelně s našimi RVP. Jeho autoři sledovali několik cílů a zásad, mezi
nimi zejména zvýšit počet žáků, kteří se účastní výuky informatiky, určit (pro
školní výuku) nejpodstatnější oblasti informatiky, stavět na stávajících výsledcích
a současném vědeckém poznání, přispět ke sjednocování vzdělávacích programů
a zejména vyvolat jejich tvorbu tam, kde dosud chybí. Rámec podrobně popisuje
různá možná východiska pro tvorbu vzdělávacích programů a dále odkazuje na
aktuální literaturu. Podrobně popisuje například vztah vzdělávacích cílů v infor-
matice, matematice a dalších přírodních vědách a technice. Obsahuje také obecný
návod pro tvorbu vzdělávacího programu podle tohoto rámce a upozorňuje na
související úskalí.

Učivo rámec organizuje podle tzv. hlavních pojmů spíše než podle obecnějších
principů (jako dekompozice či abstrakce). Autoři na ně kladli několik požadavků
(podobných jako v případě fundamentálních idejí, viz oddíl 4.4 na straně 57).
Předně mají být významné napříč informatikou, ale zároveň musí být použitelné
v ostatních předmětech všeobecného vzdělávání. Dále mají tyto hlavní pojmy
poskytovat základ pro porozumění a další studium informatiky. Musí být na jedné
straně dostatečně přístupné i začínajícím žákům (nízký práh), na druhé straně
nesmí být triviální, musí být možné zkoumat je do hloubky. Posledním kritériem
je očekávání, že pojem zůstane relevantní přinejmenším následujících pět až deset
let. Modelový rámec tak pracuje s následujícími hlavními pojmy:

• výpočetní systémy,

• sítě a internet,

• data a analýza,

• algoritmy a programování,

• dopady informatiky.

Tyto pojmy autoři rozpracovali a popsali úrovně, na jakých s nimi pracují žáci
v různém věku. V rámci uvedených hlavních pojmů pak autoři pracují s následu-
jícími pojmy průřezovými:

• abstrakce,

• systémové vztahy,

• interakce člověk-počítač,

• soukromí a bezpečnost,

35



• komunikace a koordinace.

Kromě témat rámec formuluje i dovednosti a postupy. Ty odpovídají důleži-
tým činnostem, které provozují informatici. Zároveň pomáhají prozkoumat a plně
pochopit stanovené hlavní pojmy. Důraz je kladen na ty postupy, které žákům
umožňují pracovat s učivem nějakým tvůrčím způsobem. Jako hlavní postupy
autoři rámce stanovili tyto:

1. podpora inkluzivní informatické kultury6,

2. spolupráce v informatice,

3. rozpoznávání a formulování informatických problémů,

4. vyvíjení a použití abstrakcí,

5. vytváření informatických artefaktů (angl. computational artifact),

6. testování a vylepšování informatických artefaktů,

7. informatická komunikace.

Z předchozího je patrné, že je struktura celého rámce poměrně komplexní
a sledování rozvoje konkrétního hlavního pojmu, průřezového pojmu či hlav-
ního postupu (nebo dokonce jejich kombinace) je pro uživatele poměrně náročné.
Autoři usnadňují orientaci hierarchickým číslováním jednotlivých cílových formu-
lací. Ještě užitečnější pomůckou je pak webová prezentace rámce, která nabízí
různé možnosti zobrazení a filtrování cílových formulací.

Nyní blíže popíšeme cíle spojené s postupy 3, 4, 5 a 6, které v modelovém
rámci zastupují informatické myšlení (kap. 5, str. 63). Zaměříme se zejména na
úroveň „high school“, tedy třídy 9 až 12 (rámec jinak pokrývá celé období zvané
K–12, tedy věkové rozpětí přibližně 5–18 let).

Co se týče rozpoznávání a formulování informatických problémů, mají žáci na
konci 12. roku výuky umět identifikovat komplexní mezioborové skutečné pro-
blémy, které mohou být řešeny s pomocí informatiky. Pracovat aktivně s limity
informatiky je poměrně ambiciózní a pro žáky náročné. Na tuto dovednost nava-
zuje rozkládání uvedených problémů na snáze zvládnutelné podproblémy, přede-
vším takové, k jejichž řešení lze použít stávající známé postupy a nástroje. Ještě
jemnější dovedností je pak hodnocení proveditelnosti a vhodnosti využití metod
informatiky k vyřešení daného problému. Na konci studia mají žáci brát v úvahu
vícero kritérií, včetně různých druhů nákladů a souvisejících etických otázek.

V rámci vyvíjení a použití abstrakcí mají žáci rozpoznávat vztahy, podobnosti
a opakující se vzory a struktury. Na konci studia mají být schopni nalezené vzory
také náležitě formálně popsat a podle potřeby k tomu využít i parametry (vzory
tedy nemusejí být identické). Žáci mají umět využívat existující abstrakce tak, aby
pracovali právě s optimální úrovní detailu, a podle potřeby mezi úrovněmi pře-
cházeli. K tomu patří i použití hotových knihoven a aplikačních rozhraní, včetně

6To se v našem (českém) prostředí nemusí jevit jako podstatné, řešíme nanejvýš zastoupení
žen. V USA a dalších zemích je ale velmi relevantní také otázka dostupnosti informatického
vzdělání a z něj vyplývajících příležitostí pro různé etnické menšiny.

36



jejich předchozího zhodnocení pro daný účel. Na základě těchto zkušeností mají
žáci sami umět zobecňovat svá řešení tak, aby byla použitelná i v jiných, původně
nezamýšlených situacích. S tím souvisí i definování rozhraní (např. programových
modulů) a psaní potřebné dokumentace. Poslední dílčí dovedností, která se řadí
k abstrakci, jsou modelování a simulace různých jevů, procesů a systémů.

Pojem informatický artefakt není v češtině příliš obvyklý, ale i v angličtině je
poměrně nový a neexistuje ustálený vhodný překlad. Jedná se obecně o žákovský
výtvor, který se nějak opírá o informatické metody či nástroje. V našem kontextu
půjde především o různé počítačové programy, obecně ale může jít o dokumenty,
webové stránky, prezentace, grafiku či jiná multimédia a další formáty. Žáci by
měli být schopni proces tvorby artefaktu naplánovat, podle plánu systematicky
postupovat a zároveň sledovat proces tvorby a podle potřeby plán přizpůsobovat.
Kromě tvorby artefaktu od úplného začátku mají žáci také upravovat a přizpů-
sobovat artefakty existující.

K okruhu dovedností testování a vylepšování informatických artefaktů patří
systematické testování, kdy žáci uvažují všechny možnosti a vybírají z nich vhodné
testovací případy. Stejně tak systematicky mají hledat a odstraňovat chyby pro-
gramu a využívat k tomu rozmanité strategie. Poslední dílčí dovedností tohoto
okruhu je vyhodnocovat a vylepšovat artefakt z hlediska výkonu, spolehlivosti,
použitelnosti a přístupnosti.

Na základě popsaného modelového rámce byl vypracován také ukázkový stan-
dard, který uvádí mnohem konkrétnější formulace cílových dovedností a jejich
přesné rozdělení do různých období vzdělávání (CSTA, 2017). Slouží taktéž jako
návod pro potřeby jednotlivých amerických států, školních okrsků či samotných
škol. Z dovedností nejstarších žáků uvedených ve standardu zde vybereme jen
několik ukázkových:

• Popsat průběh vykonávání rekurzivního algoritmu.

• Implementovat algoritmus umělé inteligence pro vyřešení problému nebo pro
hru člověka proti počítači (jde o jednoduché hry typu piškvorek na poli 3×3).

• Vyvíjet programy pro různé platformy (např. pro osobní počítače, web, mo-
bilní zařízení).

• Využívat verzovací systém.

• Diskutovat o zákonech a regulacích, které ovlivňují vývoj a použití software.

Advanced Placement zkoušky a přípravné kurzy
V USA funguje systém Advanced Placement (AP) kurzů a zkoušek. Žáci

mohou ještě na střední škole studovat kurzy na (počáteční) vysokoškolské úrovni.
Pokud složí standardizovanou závěrečnou zkoušku, započítá se jim jako splnění
odpovídajícího předmětu na vysoké škole. Může také pomoci v přijímacím řízení.
Typický žák směřující na univerzitu složí ve věku 14 až 18 let alespoň 6 AP zkou-
šek. AP zkoušky jsou jednotné, proto lze s jejich pomocí nahlížet na celkovou
situaci v USA.
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Už tradičním informatickým kurzem je AP Computer Science A (AP CSA),
určený zejména zájemcům o další studium informatiky. Je zaměřen na programo-
vání v jazyce Java, a tím poměrně technický. Žáci se seznámí zejména se základní
i pokročilou syntaxí a objektově orientovaným programováním (opět zejména
z pohledu technických možností Javy). Na konci kurzu se učí základní algoritmy
(prohledávání a řazení polí) (The College Board, 2014).

Z modernějšího pojetí školské informatiky vychází spíše kurz AP Computer
Science Principles (AP CSP), spuštěný poprvé v roce 2016. Autoři potřebu odliš-
ného kurzu zdůvodňují mj. tím, že informatiku potřebuje mnohem širší skupina
žáků, nejen budoucí programátoři. Navíc si žáci běžně myslí, že informatika je
právě programování. Kurz AP CSP je proto určen všem zájemcům, nejen budou-
cím studentům informatiky, protože předpokládá, že získané poznatky lze apli-
kovat v téměř libovolném oboru. Obsah kurzu je na použitém programovacím
jazyce nezávislý. Místo toho je strukturován kolem sedmi ústředních témat (The
College Board, 2017):

Tvořivost: Žáci se mají učit, jak informatika podporuje tvůrčí práci, výzkum
a inovace, a sami tak informatiku využívat.

Abstrakce: Žáci mají umět rozpoznat i sami používat zjednodušování a zane-
dbávání detailů v zájmu porozumění a vyřešení problémů.

Data. Žáci se učí porozumět reprezentacím informací jako nástroje pro vytvá-
ření znalostí.

Algoritmy: Žáci se učí vytvářet algoritmy jako informatické nástroje k řešení
problémů.

Programování: Žáci se učí programovat a programy využít k řešení pro-
blémů, zpracování informací nebo tvůrčímu sebevyjádření.

Internet: Žáci se učí o fungování internetu, který dále rozšiřuje možnosti
řešení problému pomocí informatiky.

Dopady a aplikace: Žáci se seznamují s přesahy informatiky do jiných oborů
a učí se hodnotit dopady probíhajícího vývoje.

Tím, že je kurz určen širšímu okruhu zájemců, nejde do takové hloubky jako
AP CSA. Na druhé straně ale pokrývá všeobecně důležitější témata. Dalším roz-
dílem ve srovnání s AP CSA je koncept zkoušky. Zatímco v AP CSA žáci vyplňují
test s uzavřenými a otevřenými otázkami, v AP CSP jsou součástí hodnocení dva
projekty zpracovávané v průběhu kurzu, které mj. prokazují schopnost žáků pro-
gramovat. Význam popsaných AP kurzů spočívá v tom, že spolu s výše popsanými
standardy patří mezi vzorové vzdělávací programy, z nichž vychází a s nimiž se
porovnávají další kurikula po celém světě.

2.6 Izrael

Jako poslední zemi pro podrobnější seznámení jsme zvolili Izrael. Je nám
sice v různých ohledech poměrně vzdálený, je ale jednou z prvních zemích, kde
informatiku na středních školách začali vyučovat. Byl tedy jednou z mála zemí,
kde jsme mohli od začátku práce čerpat inspiraci.
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Vzdělávací systém
Charakteristikou izraelského vzdělávacího systému je krátká historie, v níž

nebylo na co navazovat. Systém procházel mnoha změnami, aby se stíhal vyrovnat
aspoň s aktuálními potřebami. Přestože byl vylaďován takto za běhu, je považován
za jeden z nejkvalitnějších nejen regionálně, ale i světově.

Struktura primárního a sekundárního vzdělávání se od českého modelu značně
odlišuje. Povinná školní docházka začíná školkou ve třech letech a trvá až do 18.
roku věku. Naší střední škole přibližně odpovídá třetí stupeň, tedy poslední tři
roky studia (třídy 10. až 12., věk 16 až 18 let), zakončené běžným vysvědčením
a zároveň obdobou maturitní zkoušky (bagrut). Složení zkoušky je cílem studia
střední školy, umožňuje totiž studium na univerzitě. Bagrut se skládá z dílčích
zkoušek z jednotlivých předmětů.

Brzy po začátku studia si žáci k povinnému jádru volí další předměty, na které
se chtějí zaměřit a ze kterých chtějí být v závěru studia vyzkoušeni. Volí si také
jejich obtížnost, která se promítne i do objemu a náplně výuky daného předmětu.
Nabídka volitelných předmětů je široká, patří mezi ně další cizí jazyky, humanitní
obory i přírodní vědy jako biologie, chemie, fyzika, a také informatika. Zkouška
z většiny předmětů je jednotná, zajištěná ministerstvem školství. Plní tak úlohu
standardu a dává možnost srovnání absolventů středních škol. Navíc je to další
aspekt, který informatiku řadí na roveň ostatních vědních předmětů.

Informatika byla součástí izraelských vzdělávacích programů v nějaké formě
už od sedmdesátých let. Nebylo to nicméně na úrovni ostatních předmětů (jak
na samotných školách, tak z pohledu univerzit). Vzhledem k těžko dostupným
materiálům a nedostatku učitelů také nebyla vyučována na všech školách. Jádrem
výuky bylo programování v konkrétním programovacím jazyce (BASIC).

Podrobné vzdělávací programy určuje ministerstvo školství. To na konci 80. let
založilo pracovní skupinu, jejímž úkolem bylo nevyhovující situaci vyřešit. Začát-
kem 90. let se tak Izrael stal jednou z prvních zemí, která systematicky začlenila
informatiku jako vědu do výuky na středních školách. O výsledcích celého pro-
jektu byly publikovány zejména články (Gal-Ezer a kol., 1995; Gal-Ezer a Harel,
1999), publikován byl také výtah v češtině (Gal-Ezer a Habiballa, 2006). Dále
popsaný program pro výuku informatiky se týká státních sekulárních středních
škol, které navštěvuje největší podíl žáků. Situace na ostatních typech škol (arab-
ské, státní náboženské, ortodoxní, soukromé židovsko-arabské školy) se přiměřeně
liší.

Východiska a zásady výuky informatiky
Cílem výuky informatiky na izraelských středních školách je seznámení s infor-

matikou jako vědním oborem. Ústředním pojmem je algoritmus. Výhodou situace
v Izraeli je, že není třeba řešit počítačovou gramotnost. Žáci s potřebnými zna-
lostmi a dovednostmi přicházejí už z předchozích stupňů škol.

Autoři kurikula při jeho vytváření vycházeli z několika principů, z nichž některé
zde stručně nastíníme. V první řadě jde o rovnocenné zařazení informatiky mezi
ostatní vědní předměty, jako jsou fyzika nebo chemie. To je zásadní předpoklad
nejen pro určování náročnosti vzdělávacích cílů, ale i pojetí celé látky.

Důraz má být kladen na ústřední pojmy a principy oboru, nikoliv konkrétní
technologie. Hlavním pojmem je algoritmus, od něj se odvíjí všechna další náplň
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výuky. Programování je vyučováno také, ovšem jako způsob zápisu algoritmu,
nikoliv pro samotnou dovednost tvorby programů. S touto otázkou souvisí i záměr
věnovat se jak konceptuálním a teoretickým otázkám, tak i experimentální práci
a praktickému procvičování. To má probíhat v odpovídajícím způsobem vyba-
vené počítačové učebně. Každý žák má získat osobní zkušenost s implementací
probírané látky na počítači (to dnes tolik nepřekvapí, tyto záměry ovšem pochá-
zejí z počátku devadesátých let). Proto je program budován na základě principu
zipu. Vykládaná teorie je zároveň implementována a prozkoumána na počítači a
naopak, poznatky získané praktickou prací na počítači jsou podpořeny potřebnou
teorií. Tím se autoři snaží zajistit nejen pozornost a motivaci žáků, ale především
hlubší porozumění probírané látky a snazší osvojení potřebných dovedností.

Poměr vyučovacích hodin věnovaných teorii a praxi se v jednotlivých modulech
pohybuje mezi 1:1 a 2:1. Do teorie se přitom počítají i manuální cvičení s kon-
krétními příklady prováděná na papíře či tabuli, jen bez počítače. Uvnitř modulů
se poměry liší výrazněji, závisí především na povaze jednotlivých podkapitol.

Další zásadou v souvislosti s programováním je výuka alespoň dvou paradig-
mat. Po ovládnutí prvního, základního způsobu uvažování o algoritmech (autoři
vybrali klasický procedurální přístup a původně jazyk Pascal, dnes Javu), si žáci
vyberou další, konceptuálně zásadně odlišnou možnost. V nabídce je především
logické, funkcionální, paralelní, systémové a objektově orientované programování.

Posledním zásadním požadavkem na vzdělávací program, který zde zmíníme,
je variabilita. Program musí poskytovat dostatečné příležitosti vážným zájemcům
o vysokoškolské vzdělání v oboru, stejně jako přiměřený minimální základ těm,
kteří se s informatikou jako vědou už nikdy nesetkají. Výuka informatiky je proto
organizovaná do modulů. Každý modul představuje 90 vyučovacích hodin, před-
pokládá se výuka po třech hodinách týdně. Žáci se mohou v desátém ročníku
rozhodnout absolvovat pouze úvodní modul, nebo si sestavit tří- či pětimodulový
program. Tomu pak odpovídá i obsah a obtížnost následně skládané závěrečné
zkoušky.

Cíle a obsah základního modulu
Z předchozího popisu plyne, že je pro mnoho žáků základní modul jedinou

šancí na seznámení se základními koncepty a pojmy informatiky. Snaha je proto
obsáhnout maximální šíři učiva, představit většinu základních pojmů informatiky
alespoň na intuitivní úrovni a zároveň nějaký příklad jejich praktického využití.
Přitom je nutno zachovat přiměřenou hloubku učiva. Náplní modulu je přede-
vším úvod do algoritmizace, včetně základního seznámení s pojmem složitosti
algoritmu.

Žáci mají porozumět konceptu vstup-zpracování-výstup, pojmům program,
kompilace a vykonání, pojmu proměnné, datového typu a přiřazení hodnoty. Jako
první se seznámí s příkladem jednoduchého sekvenčního algoritmu i s konstruk-
cemi, které mezi algoritmy nepatří. Osvojí si základní kroky při vývoji algoritmu
(idea, rozklad problému, proměnné, pseudokód, kód). Nahlédnou, že je nutno běh
algoritmu kontrolovat účinněji a seznámí se se základními řídicími strukturami,
totiž s podmínkami a podmíněným opakováním.

Žáci se alespoň zběžně seznámí s problematikou správnosti algoritmu a růz-
ných druhů chyb. Uvědomí si zásadní důležitost správných metodických postupů
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při tvorbě algoritmu a podrobně a průběžné sepisované dokumentace. Naučí se
používat testovací vstupy a základní postupy ladění.

Na podobně jednoduché úrovni se žáci seznámí s pojmem efektivity algoritmu.
Základním nástrojem pro její posuzování je počítání provedených iterací. Složitost
je zavedena intuitivním způsobem, jako funkce velikosti vstupu. Diskutována je
také praktická stránka problematiky, tedy vliv konkrétního počítačového vyba-
vení. To umožňuje přirozenější experimentální práci, včetně měření doby běhu
hotových programů a jejich variant. Žáci se mimo jiné mají zbavit častého omylu,
že kratší zdrojový kód znamená rychlejší program.

Hlubšímu pochopení dekompozice problému pomůže seznámení s funkcemi.
S tím souvisí problematika předávání parametrů a viditelnosti proměnných. Žáci
se seznámí s užitečností konceptu funkce jako černé skříňky.

Posledním zásadním konceptem jsou datové struktury, v Základech 1 zastou-
pené jednorozměrným polem. Žákům je představeno jako lineární kolekce dat
stejného typu. Smyslem jejich shromáždění do pole je jednotné algoritmické zpra-
cování každého prvku. To ukazuje podstatnou konceptuální souvislost mezi cykly
na straně algoritmů a poli na straně dat.

Závěr modulu je věnován opakování předchozích pojmů a postupů na příkladu
problému vyhledávání. Poprvé dojde ke kombinování jednotlivých řídicích struk-
tur. Kromě toho jsou postupně nenápadně doplňovány dosud neprobrané prvky
jazyka. Žáci dále rozvíjejí dovednosti související s analýzou a dekompozicí pro-
blému. Další cvičení a ukázky probíhají na příkladech práce se seřazenými a téměř
seřazenými poli, sekvenčního prohledávání a vyhledávání inverzí. Tyto příklady
umožňují také zopakování a prohloubení problematiky správnosti a efektivity
algoritmu. Pokročilá varianta modulu (pokud je součástí alespoň třímodulového
programu) je rozšířená o binární vyhledávání a problematiku znakových řetězců.

Ostatní moduly
Popíšeme nyní stručně ještě ostatní moduly, ze kterých zájemci kombinují

tří- nebo pětimodulové programy. Modul Základy 2 navazuje na první modul a
je povinný, pokud se žák rozhodne pro studium více než jednoho modulu. I na
další moduly se vztahují určitá pravidla podle toho, jaký program žák volí. Stejné
moduly určené pro různě obtížné programy se mírně odlišují.

Modul Základy 2 přímo navazuje na předchozí modul a probranou látku dále
prohlubuje. Přidává také množství detailů o návrhu a ladění programů. Žáci se
naučí pracovat s textovými řetězci. V rámci prohlubování pochopení konceptu
správnosti a složitosti algoritmu implementují algoritmus binárního vyhledávání
a některou variantu řazení. Seznámí se s datovými strukturami záznam, pole
záznamů a dvourozměrné pole. Pro pětimodulové programy je navíc zařazena
rekurze a práce se soubory.

Cílem modulu Pokročilé programování je poodstoupit od samostatných algo-
ritmů a seznámit žáky se strukturou složitějších systémů. Na závěr modulu žáci
implementují menší systém, procházejí při tom všemi fázemi od analýzy poža-
davků zákazníka až po odladění finální verze. Za tím účelem se žáci naučí vytvá-
řet knihovny funkcí a další postupy návrhu shora dolů. Dále jsou jim představeny
pokročilejší datové struktury, jako zásobníky, spojové seznamy a binární stromy
(včetně dynamické práce s pamětí). Kromě struktury funkcí tedy žáci vytvářejí
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i struktury dat. Složitost algoritmu se už objevuje na úrovni známé hierarchie
typických asymptotických složitostí a rozlišování nejhorší, očekávané a nejlepší
složitosti.

Modul Druhé paradigma žáky seznamuje se zcela odlišným pohledem na algo-
ritmy a s faktem, že i přes tuto odlišnost se stále dívají na totéž. První možnou
volbou je logické programování v hebrejské verzi jazyka Prolog. Druhou možností
je systémové programování v assembleru. Do toho spadá i detailní pohled na
vnitřní organizaci osobního počítače.

Pro modul Aplikace jsou k dispozici dvě varianty náplně. První z nich je
počítačová grafika, dvojrozměrná i trojrozměrná. Druhou možností pro modul
Aplikace jsou informační systémy.

Modul Teorie je zařazován jen do nejnáročnějších programů. Je pro nás zají-
mavý tím, že jde daleko za hranice látky obvykle probírané na středních školách.
Jeho cílem je ukázat hluboké základy teoretické informatiky. Autoři zvolili auto-
maty a gramatiky, které představují zásadní součást této vědy z teoretického i
z praktického hlediska.

Tento vzdělávací program se průběžně dále vyvíjel a stále se na něm staví
(Gal-Ezer a Stephenson, 2014). V roce 2011 se povinná (odborná, nikoliv uživa-
telská) informatika rozšířila až do sedmých ročníků (Zur Bargury, 2012), a to na
základě doporučení z mezinárodní vědecké zprávy (Emmot a kol., 2006). Toto
rozšíření proběhlo v rámci snahy posílit vědecké a technické zaměření žáků, které
vedlo k úpravám i v programech dalších předmětů. Od roku 2012 také probíhá
první zásadní aktualizace původního programu (např. lepší provázání praktické a
teoretické stránky, zavedení objektově orientovaného programování už od začátku
středoškolské výuky). Původní principy, kterými se řídila tvorba vzdělávacího pro-
gramu, ale zůstávají stejné. Detaily o novém programu jsou zatím dostupné jen
v hebrejštině.

2.7 Shrnutí
Zahraniční výsledky mohou sloužit jako inspirace a zdroj zkušeností. Rozdíly

v nastavení vzdělávacích systémů, cílů vzdělávání a v dalších okolnostech ale
prakticky znemožňují přímou přenositelnost jejich výsledků do našich podmínek.
V závěru této kapitoly se tedy pokusíme aspoň zobecnit světovou situaci, trend,
a jejich důsledky. Kromě situace ve výše popsaných zemích přitom vycházíme
zejména z přehledových publikací (Jones a kol., 2011; Hubwieser a kol., 2014;
Vaníček a Černochová, 2015; Balanskat a Engelhardt, 2015; Bocconi a kol., 2016).

Výuka středoškolské informatiky na úrovni ostatních věd je ve světě dosud
poměrně výjimečná. Existující výuka bývá zaměřená nejčastěji na uživatelské
dovednosti, případně na fungování konkrétních technologií. Zároveň jsme ale svěd-
ky změn, které v posledních letech nabírají na intenzitě. V primárním i sekundár-
ním vzdělávání se přesouvá důraz směrem k informatice jako vědě, popř. k infor-
matice jako tvůrčí technické disciplíně.

Zajímavé rozdíly se objevují v deklarovaných důvodech a cílech. Na politické
úrovni se poměrně často argumentuje kritickým a rostoucím nedostatkem IT pro-
fesionálů na pracovním trhu. Na odborné úrovni jsou silněji slyšet argumenty
o porozumění světu, možnosti plnohodnotného zapojení do společnosti, schop-
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nosti řešit problémy a modalitách přemýšlení, které tradiční předměty nerozví-
její. Zejména v západních zemích se také hovoří o narovnání příležitostí pro zatím
různě znevýhodněné skupiny žáků7. Vznikající vzdělávací programy obvykle odpo-
vídají spíše odborným, než politickým prioritám.

Začít vyučovat informatiku způsobem, který odpovídá současným potřebám
a úrovni poznání, znamená často závažný zásah do vzdělávací soustavy. Mění
se výuka napříč mnoha ročníky a související časové dotace (i jiných předmětů),
navíc obvykle není na místě zcela vypustit rozvoj digitální gramotnosti. Nedosta-
tek kvalifikovaných učitelů nestačí řešit přirozeným způsobem, zvýšením počtu
studentů učitelství. Učební materiály a hodnoticí nástroje vznikají se zpožděním.

Nedostatečný je i didaktický výzkum, který by potřebné procesy podpořil.
Dosud prostě nebyl prakticky potřebný. O potřebnosti výuky informatiky zřejmě
panuje dostatečná shoda (Biermann, 1994; Guzdial a Soloway, 2001; Hromkovič,
2006; Furber, 2012; Hromkovič a Steffen, 2011; Académie des Sciences, 2013;
Gander a kol., 2013; Vaníček a Černochová, 2015; Guzdial, 2016).

Didaktika informatiky ale teprve objevuje koncept pedagogické (didaktické)
znalosti obsahu (Mishra a Koehler, 2006; Janík a Slavík, 2007; Saeli a kol., 2011;
Stuchlíková a kol., 2015) a obtížně hledá např. nadoborové cíle výuky (na úrovni
klíčových kompetencí či gramotností) nebo solidní a systémové souvislosti s dal-
šími školními předměty. Koncept informatického myšlení (viz kap. 5, str. 63)
je stále velmi mladý. Ucelené práce (např. Guzdial, 2016) v současnosti teprve
postupně vznikají. Nejvíce poznatků máme o výuce informatiky na vysokoškolské
úrovni, o informatice v mateřských školách a na začátku základních toho víme
velmi málo.

Celkově tedy není překvapivé, že změny v jednotlivých zemích probíhají po-
měrně pomalu (viz např. hodnocení v Wilson a kol., 2010). Tam, kde probíhají
překotně, jsme potom někdy svědky nezamýšlených a leckdy negativních vedlej-
ších efektů, jak se vzdělávací systém a jeho účastníci snaží přizpůsobit.

7Rovnost příležitostí je mj. jedním z argumentů pro všeobecně povinnou výuku aspoň
základů informatiky, podobně jako v minulosti v případě čtení, psaní a počítání.
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3. Plán výzkumu
Cílem této práce je poskytnout empiricky ověřené podklady k diskusi a roz-

hodování o zavádění informatiky do všeobecného vzdělávání na středoškolské
úrovni. Vycházíme z hypotézy, že vhodné zařazení informatiky pomůže dosaho-
vání cílů gymnaziálního vzdělávání, tedy k rozvoji klíčových kompetencí a získání
všeobecného vzdělanostního základu, jehož je informatika součástí. V této kapi-
tole popíšeme, jak jsme se rozhodli tuto hypotézu ověřovat. Popíšeme stanovené
výzkumné otázky a výzkumné metody. Na konci kapitoly krátce okomentujeme
etické aspekty naší práce a související rozhodnutí (výuku jsme totiž testovali ve
skutečné výuce).

3.1 Výzkumné otázky a úkoly
V úvodu jsme uvedli neformálně formulované otázky, na které jsme se v této

práci chtěli zaměřit:

• Je výuka informatiky ve všeobecném vzdělávání možná?

• Je výuka informatiky ve všeobecném vzdělávání prospěšná?

• Které vzdělávací cíle lze výukou informatiky sledovat?

• Které zařadit učivo?

Tyto otázky je nutno zpřesnit, aby bylo vůbec možné hledat na ně odpovědi.
Otázka možnosti výuky informatiky zde nesleduje zákonné, administrativní,

organizační ani jiné podmínky výuky. Otázka reaguje na častou pochybnost o tom,
zda je informatika pro žáky vůbec zvládnutelné téma. Zajímá nás tedy, jestli jsou
žáci a žákyně všeobecných gymnázií schopni dosáhnout přiměřených vzdělávacích
cílů z oblasti informatiky. Klíčové je zřejmě určení oné přiměřenosti. Není pochyb
o tom, že něco se o informatice dokáže naučit každý. Stejně jako v mnoha dal-
ších aspektech naší práce, i zde se budeme orientovat podle již existujícího stavu.
Za přiměřené proto budeme považovat cíle srovnatelně intelektuálně náročné (a
obohacující), prakticky užitečné, zásadní pro obor atd. jako vzdělávací cíle již
vyzkoušené ve výuce matematiky, fyziky a dalších oblastí na gymnáziu.

Další nejasností je míra dosažení daných cílů, vzhledem k tomu, že uvažujeme
více žáků zároveň. Patrně není realistické očekávat, že veškerou látku plně zvlád-
nou všichni žáci. Tak tomu ostatně není ani ve stávajících vyučovacích předmětech
(a není to dáno výlučně předmětem samotným). I zde se jich proto přidržíme a
budeme očekávat úroveň osvojení znalostí a dovedností srovnatelnou s úrovní v již
zavedených předmětech.

Otázka prospěšnosti výuky informatiky je sice zásadně důležitá pro praxi,
odpověď na ni ale není dosažitelná vědeckou metodou. Prospěch z výuky plyne
ze zastávaných hodnot, jedná se o otázku normativní a tedy neverifikovatelnou.
V naší situaci je ale na místě přijmout východiska gymnaziálního vzdělávání a
prospěšnost výuky informatiky vztahovat k nim. Bude-li tato přispívat k dosa-
hování obecných vzdělávacích cílů gymnázia, logicky dovodíme, že je prospěšná.
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Díky tomuto obratu také nebudeme potřebovat řešit některé principiální rozpory
(např. rovnováhu přínosu pro žáka a přínosu pro společnost).

Pro praktické rozhodování, jestli informatiku do výuky zařazovat, je potom
nutno uvažovat ještě o stupeň pečlivěji. V praxi pracujeme s omezenými zdroji
(nejzřetelnějším z nich je čas, který lze školní výuce věnovat). Musíme vybírat, jak
a k čemu dostupné zdroje využijeme. Vyučovat informatiku znamená nevyučovat
něco jiného. Přínos informatiky je proto nutno vztahovat k přínosu nejpřínosnější
alternativy.

Kromě vynechaného bude přínos informatiky záviset také na ostatním (již
zařazeném) učivu. Pokud se například výuka ICT či matematiky na dané škole
věnuje výuce algoritmizace nad obvyklý rámec, relativní přínos výuky informatiky
to sníží. Naopak pokud jsou pro informatiku charakteristické cíle stávající výukou
pokryté málo, bude přínos výuky informatiky vyšší. V neposlední řadě záleží i
na zastoupení samotných jednotlivých předmětů. Zjednodušeně řečeno, od určité
meze přináší každá další vyučovací hodina téhož předmětu méně a méně užitku.
Pro sestavení konkrétního vzdělávacího programu je tedy zásadní citlivě vyladit
váhu jednotlivých předmětů (a tematických oblastí) tak, aby se vzájemně co
nejlépe doplňovaly.

Takové úvahy jsou ve své podstatě ekonomické a vyžadují přesné informace
o skutečném stavu výuky stávajících předmětů. Komplexní posouzení prospěš-
nosti proto přesahuje rámec této disertační práce. Naše výsledky mohou nicméně
sloužit jako dílčí podklad pro rozhodování o zařazení informatiky do vzdělávacího
programu. Pokusíme se na jedné straně určit cíle, k jejichž plnění se informatika
hodí lépe než jiné oblasti, na druhé straně je třeba sledovat, abychom jejím zařa-
zením o něco důležitého nepřišli.

Možnost i prospěšnost výuky informatiky se nutně váže na konkrétní pojetí
takového vyučovacího předmětu. Možná ani prospěšná jistě není libovolná výuka
informatiky. Podobně lze uvažovat i zcela špatné pojetí stávající předmětů. Záleží
na stanovených cílech, učivu a řadě dalších aspektů. Bez jejich popisu by získané
odpovědi na předchozí otázky byly využitelné jen omezeně. Proto v rámci naší
práce zvolíme konkrétní vzdělávací cíle a odpovídající učivo. Obojí přitom budeme
volit pokud možno tak, aby byla výsledná výuka co možná nejprospěšnější.

Zřejmě tedy nemá smysl zkoumat platnost tvrzení ve formě „Každá výuka
informatiky. . . “ (resp. lépe česky „Výuka informatiky na gymnáziu je (za všech
okolností) možná a prospěšná.“). Místo toho budeme hledat konkrétní příklad,
díky kterému bude možné tvrdit, že „Existuje taková výuka informatiky, která
. . . “ (resp. lépe česky „Zde popsaná výuka informatiky je možná a prospěšná.“).
Takový cíl je realističtější, dostatečně řeší výchozí problém (nedůvěru v možnost,
popř. přínosy výuky informatiky) a navíc vede k prakticky užitečnému výstupu
(návrh konkrétního programu výuky).

Z výše uvedeného plynou úpravy a zpřesnění formulace otázek. Seřadíme je
zde již podle toho, jak je budeme vypracovávat.

1. Které vzdělávací cíle dosažitelné výukou informatiky vhodně doplňují dosa-
vadní cíle výuky na gymnáziích?

2. Které učivo zařadit do výuky informatiky, aby podpořilo dosahování popsa-
ných cílů?
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3. Jak dobře se mohou žáci gymnázií ve srovnání s jinými školními předměty
naučit popsanou informatiku?

4. Jaký prospěch popsaná výuka informatiky přináší?

3.2 Metodologická východiska
Řešení jednotlivých otázek na sebe navazuje. Po zmapování současného stavu,

existujících vzdělávacích programů, učebnic a dalších zdrojů je na místě započít
s formulováním vzdělávacích cílů a na ně navázat vhodné učivo. Následující otázky
pak již vyžadují otestování navržené výuky v praxi. Vyhodnocením výuky by bylo
možné skončit. Přišlo by tak ale vniveč množství informací získaných přímo ve
výuce a dobře využitelných pro její úpravu. Proto jsme se opřeli o metodologický
rámec design-based research (DBR, lze přeložit jako konstrukční výzkum nebo
výzkum vývojem), v němž se vývoj a výzkum střídavě prolínají (Brown, 1992;
Barab, 2015; Kalaš, 2009; Trna, 2011; Anderson a Shattuck, 2012).

Motivací pro zavedení tohoto přístupu byla potřeba zkoumat proces učení
v přirozeném kontextu a prostředí. Dalším cílem byl odklon od příliš jednostran-
ného hodnocení (např. bodový výsledek didaktického testu) ke komplexnějšímu
hodnocení, které by lépe postihovalo cíle vzdělávání v jejich šíři a rozmanitosti
(Collins a kol., 2004).

DBR spočívá v iterovaném uskutečňování, vyhodnocování a následném vylep-
šování navržené pedagogické intervence přímo v terénu. Výstupem přitom není
jen samotná dobře vyladěná intervence, ale také prohloubené poznání především
o tom, jak a proč tato intervence funguje, které jsou její důležité charakteris-
tiky. Vedlejším efektem je pak přiblížení pedagogického výzkumu a praxe. Závěry
výzkumu jsou svázané s kontextem, v němž experimentální výuka probíhala.
Bývají tedy sice obtížně zobecnitelné, na druhou stranu ale také poměrně kon-
krétní. To usnadňuje jejich použitelnost v praxi (ve srovnání např. s obecnými
teoriemi učení nebo s výsledky experimentů probíhajících v kontrolovanějších
podmínkách).

Jako vhodná se jeví kombinace DBR s klasicky postavenými randomizovanými
zaslepenými studiemi. DBR umožní intervenci dobře porozumět a na základě
tohoto porozumění ji co možná nejvíce vylepšit. Potom dává smysl ji podrobit
porovnání s jinými způsoby výuky.

Pro doplnění uvedeme některé další významné charakteristiky, v nichž se DBR
liší od jiných přístupů. Výzkum probíhá v realistickém, nikoliv laboratorním pro-
středí. To zvyšuje použitelnost závěrů výzkumu pro praxi. Na druhé straně to
ale s sebou nese zřejmé potíže. Ve výuce probíhá množství komplexních interakcí
mezi žáky navzájem, nelze je od sebe izolovat. Žáci sdílejí nápady, navzájem se
vyrušují atd. Žáci jsou také v poněkud jiné roli. Zatímco v obvykle navrženém
výzkumu jsou předmětem zkoumání, v případě DBR sami ovlivňují jednotlivé ite-
race (ať už přímo, v hodnoticí fázi, nebo jen nepřímo, svým jednáním v průběhu
experimentální výuky).

Zásadní odlišnost představuje počet a složitost sledovaných proměnných. Tra-
diční vědecký přístup předpokládá práci s poměrně malým počtem zkoumaných
a kontrolovaných proměnných, které jsou navíc určeny předem. V případě terén-
ního výzkumu, kam lze řadit i DBR, je proměnných mnohem více a není předem
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jasné, které to jsou. Proto je snaha o co možná nejdetailnější popis situace, přes-
tože není v silách výzkumníka ji zachytit a popsat bezezbytku celou. Vzniká tak
značné množství nesourodých, málo strukturovaných dat. Při jejich vyhodnoco-
vání se uplatňují kvantitativní i kvalitativní metody.

Specifika DBR tak ovlivňují i charakter dosažených výzkumných závěrů. Nelze
hovořit o testování hypotéz v klasickém slova smyslu. Výstupem DBR je podrobný
popis zkoumané intervence, jejích výsledků a pokus o identifikaci klíčových as-
pektů, které dané výsledky způsobují.

Z uvedeného plynou i některá úskalí DBR. Stejně jako v případě akčního
výzkumu obecně je nutno zvlášť pečlivě řešit otázky objektivity, reliability a vali-
dity (Stringer, 2013). Ty je navíc obvykle potřeba pojmout poněkud jinak než
v kvantitativním výzkumu (Švaříček a kol., 2007).

Výzkumník často (jako i v našem případě) intervenci sám realizuje a aktivně
ovlivňuje podmínky při výuce. Přitom má ovšem práci vědecky hodnotit. Potíž
není jen v pnutí mezi jeho rolemi obhájce a kritika navrhovaných opatření. Osobní
zapojení výzkumníka zamlžuje hodnocení příčinných souvislostí. Realizace inter-
vence zahrnuje takové množství drobných rozhodnutí výzkumníka a dalších zapo-
jených lidí, že není možné systematicky sledovat vliv každého z nich jednotlivě.
Precizní replikace výzkumu tak není dost dobře možná.

DBR využívá obvyklé nástroje k zajištění požadované kvality výzkumu. Mezi
ty patří pořizování tzv. zhuštěného popisu dění ve výuce, systematická analýza
dat na základě dobře definovaných měřítek, hledání konsensuální interpretace ve
skupině výzkumníků a zejména triangulace metod a zdrojů dat. V každém případě
jsou závěry výzkumu pevně spjaty s kontextem, v němž se výzkum uskutečnil.
Proto je jejich součástí jeho poměrně bohatý, až narativní popis. Přenášení závěrů
do jiných situací nebo dokonce jejich zobecňování by bylo chybou.

Design-based research jsme podrobněji diskutovali proto, že tvoří hlavní kon-
cepční kostru celé naší práce. V dílčích krocích se při měření uplatní další přístupy
a metody. O výzkum kvalitativní nicméně půjde častěji než o výzkum kvantita-
tivní. Plyne to přirozeně z charakteru výzkumného problému a ze současné úrovně
poznání, zejména pokud nás zajímá situace konkrétně v Česku. Výuka informa-
tiky je u nás na samém počátku, leckde probíhá vzdělávacímu systému navzdory,
a mnoho o ní nevíme. Spíše než rozhodnutí (zda nějaká hypotéza platí) hledáme
popis a vysvětlení pozorovaného, nemá dobrý smysl předem určovat zkoumané
proměnné a formulovat hypotézy o jejich vztazích. Zkoumaných žáků není (a
s dostupnými prostředky nemůže být) dostatečný počet pro získání robustních
statistických závěrů. Nakonec i sesbíraná data budou často textového charakteru,
vyžadující jiné analytické přístupy. Výsledkem práce není jen prohloubení našeho
poznání, ale také např. vytvořené vzdělávací zdroje. Tyto skutečnosti napovídají,
že se velmi často opřeme o metody kvalitativního výzkumu, jak je popisují např.
(Švaříček a kol., 2007; Creswell, 2012)

3.3 Postup práce
V následující části popíšeme a zdůvodníme konkrétní kroky. Podrobnosti k jejich

realizaci a především jejich výsledky pak uvádíme v následujících kapitolách.
Výzkum probíhal v několika cyklech tvorby, zkoušení a hodnocení programu
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výuky. Prvním krokem bylo sestavení programu. V rámci tohoto kroku jsme také
hledali odpověď na stanovené výzkumné otázky, totiž na vhodné určení vzdělá-
vacích cílů a odpovídajícího obsahu výuky. K tomu jsme využili množství roz-
manité literatury a koncept fundamentálních idejí (Bruner, 1977). Ty v daném
oboru prostupují většinu dílčích oblastí, nezastarávají v čase, přesahují i do jiných
oblastí lidského života a lze k nim přistoupit na různých úrovních obtížnosti. To je
činí vhodným východiskem pro vytváření oborově zaměřeného vzdělávacího pro-
gramu. Zároveň jsme vycházeli z definovaných obecných cílů gymnaziální výuky.
Výsledný program výuky musel vyváženě naplňovat všechna relevantní hlediska.
Proces jeho tvorby popisujeme podrobněji zejm. v kapitole 4.

Následovala pokusná výuka, nejprve dílčích témat, následně celého programu.
Nejčastěji se jednalo o volitelné semináře informatiky, mnoho jejich účastníků
mělo v úmyslu z informatiky maturovat. Zřejmou nevýhodou takového prostředí
je vyšší úroveň dovedností i motivace žáků, získané poznatky proto nelze jed-
noduše zobecnit pro běžné žáky. To ale zároveň znamená, že semináře ukazují
poměrně spolehlivou horní mez toho, co lze s gymnazisty zvládnout. Další výho-
dou je větší volnost v programu (oproti běžné, povinné výuce) a efektivnější
práce v menší skupině zaujatých žáků. Velmi cenné byly také jejich podněty,
které se samozřejmě snáze sbírají v podmínkách volitelného semináře. Pro sku-
tečné zhodnocení jsme nicméně vyučovali také v běžných třídách, tedy s žáky,
kteří si informatiku nevybrali, a výuky se zúčastnili všichni.

Předmět vyučoval osobně autor programu a této práce (kvalifikovaný učitel
středoškolské informatiky). Z hlediska výzkumu to nebylo ideální, byla to nicméně
jediná možnost, jak pilotní výuku zajistit. Ve snaze omezit negativní vliv této
skutečnosti na kvalitu výzkumu jsme učinili několik opatření. Ihned po skončení
(nebo už v průběhu) výuky jsme pořizovali podrobné písemné poznámky. Někdy
jsme využili příležitost části vyučovací hodiny nahrát pro pozdější rozbor. Vyhod-
nocovaná data jsme důsledně anonymizovali, abychom do interpretace nezanášeli
osobní pohled na žáky, který by v datech neměl podporu. Výzkumné metody a
výsledky jsme průběžně diskutovali s dalšími výzkumníky a vyučujícími.

Žáky jsme na začátku roku (a dále podle potřeby) seznámili se skutečností, že
je jejich vyučující zároveň v roli výzkumníka. Zatímco si osvojovali učivo a odpo-
vídající dovednosti, sledovali jsme, jak si vedou. Zjišťovali jsme, jaké představy
si do výuky přináší, jaké kladou otázky, jaká se vyskytují nedorozumění a jiné
obtíže. Pozorovali jsme, jak řeší předložené úlohy a do jaké hloubky rozumí probí-
raným tématům. Klíčové okamžiky, které jsme rozpoznali v průběhu hodiny, jsme
poznamenávali okamžitě (např. když byli žáci zaneprázdněni prací) nebo bezpro-
středně po skončení výuky. Zaznamenávali jsme také skutečnosti, které ukazovaly
na zřejmý pokrok žáků v informatickém myšlení, resp. v konkrétních klíčových
kompetencích (stejně jako skutečnosti, kdy byl pokrok očekáván, ale neprojevil
se).

Po skončení výuky jsme přistoupili k jejímu zhodnocení. Jako podklady jsme
využívali především výsledky práce žáků (řešení úloh z výuky i z domova, pro-
věrky) a zaznamenaná pozorování. Záznamy jsme porovnávali s připraveným plá-
nem. Sledovali jsme, jestli žáci na výukové aktivity reagovali podle očekávání,
nakolik dosahovali stanovených cílů a co jim v tom případně bránilo.

Konkrétní závěry nás pak vedly zpět k fázi tvorby, resp. úprav vzdělávacího
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plánu pro příští opakování tak, aby s větší pravděpodobností vedl k dosažení
definovaných cílů. Změny se projevovaly na úrovni podrobného plánu, někdy
ovšem i na úrovni kurikula. Některé cíle bylo potřeba přehodnotit a přeformulo-
vat. Vždy se nicméně jednalo o dílčí změny. Hledali jsme vhodná zjednodušení
a zestručnění, volili, které cíle a obsahy jsou skutečně důležité. Z druhé strany
jsme často hledali, jak dané cíle přeformulovat a dané učivo pojmout jinak, aby je
žáci lépe zvládali, a přitom bylo v principu dosaženo původních vzdělávacích cílů.
Výsledkem této fáze práce byly stále podrobnější přípravy do výuky a postupem
času také učební text pro žáky (viz ukázku v příloze C). Po zapracování úprav
jsme se vrátili na začátek a novou podobu výuky opět vyzkoušeli. Podle očekávání
změn ubylo s každým opakováním.

Po skončení posledního cyklu jsme výsledky pro potřeby této práce zhodnotili
zevrubněji. Cílem bylo získat relevantní informace k zodpovězení dvou výzkum-
ných otázek:

• Jak dobře se mohou žáci gymnázií ve srovnání s jinými školními předměty
naučit popsanou informatiku?

• Jaký prospěch popsaná výuka informatiky přináší?

Podrobnosti k hodnocení obsahuje kapitola 10 na straně 111. Popisované
závěry se tedy týkají posledního cyklu experimentální výuky, pokud není výslovně
uvedeno jinak.

Jak už jsme uvedli výše, odpověď na otázku zvládnutí informatiky velmi závisí
na tom, co myslíme tím zvládnutím. Můžeme uvažovat stanovené vzdělávací cíle a
z výsledků práce žáků vyvozovat, co konkrétně se jaký podíl žáků naučil. Alterna-
tivním způsobem je nastavit obtížnost vzdělávacích cílů v informatice (intuitivně)
podobnou obtížnosti cílů v ostatních předmětech a dívat se, nakolik se hodnocené
výsledky žáků podobají mezi předměty.

Kombinace těchto přístupů, tedy popis konkrétních cílů, výsledků a výsledků
dalších předmětů, vylučuje extrémní možnosti (např. záměrně příliš snadné cíle,
aby se dosáhlo dobrých známek) a poskytuje konkrétní odpověď na otázku zvlád-
nutelnosti informatiky. Nutno rovnou podotknout, že se vzorkem velikosti jedné
školní třídy nemá příliš smysl nějaká pokročilá statistická analýza a proto nevyslo-
vujeme žádné závěry, které by jí odpovídaly. Pro doplnění jsme pak ještě v rámci
dotazníkového šetření zjišťovali, jak svůj pokrok v informatice hodnotili sami
žáci. Odlišovali jsme otázku zvládnutí a obtížnosti předmětu, kde jsme odlišili
obtížnost porozumění a obtížnost dosažení dobrého formálního hodnocení.

Stejný závěrečný dotazník jsme využili ke zjišťování dalších aspektů výuky
z pohledu žáků. Literatura ukazuje, jak zavádějící mohou být kvantitativní studie
(Osborne a kol., 2003). Je důležité nejprve hledat porozumění zkoumaných jevů
kvalitativními metodami tak, aby se např. menšinové názory neztratily v číslech
zaokrouhlením. Teprve když identifikujeme rozhodující aspekty, má smysl zkou-
mat je kvantitativně. Proto závěrečný dotazník obsahoval kvalitativní i kvantita-
tivní část. Použití dotazníku zabezpečilo, že jsme žádný hlas či názor neminuli
(jak by se mohlo stát např. při skupinové diskusi), aniž bychom výzkum nepři-
měřeně prodloužili.
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Do dotazníku jsme zahrnuli i další otázky, abychom dokreslili obrázek o vní-
mání informatiky ze strany žáků. Ptali jsme se na emoce, které si žáci s informa-
tikou spojují, na její oblíbenost a zajímavost (z pohledu žáků). Žáky jsme podně-
covali ke zdůvodňování svých odpovědí a ke srovnávání mezi předměty, abychom
měli výsledky k čemu vztáhnout. Mezi srovnávané předměty jsme zařadili i před-
chozí výuku ICT (nenáročný předmět zaměřený na uživatelské dovednosti).

Dotazník přispěl také k odpovědi na otázku prospěšnosti výuky informatiky
z pohledu žáků. Žáci uváděli jednak své důvody pro dané hodnocení prospěšnosti,
jednak srovnávali její prospěšnost (užitečnost) s ostatními předměty. Jinak pro-
spěšnost plyne z nastavených cílů. Jsou-li v souladu s obecnými cíli gymnaziálního
vzdělání (jejichž prospěšnost pokládáme za danou) a je-li těchto cílů přiměřeně
dosahováno, lze tvrdit, že je výuka informatiky prospěšná. Takový závěr tedy
vyplyne jednak z konkrétního nastavení cílů a jednak z výsledků výuky. Ty jsou
patrné jak z celkového známkového hodnocení, tak i z řešení konkrétních repre-
zentativních úloh.

3.4 Etické otázky
Náš výzkum přímo ovlivňoval životy žáků. Podstatně jsme například změnili

obsah výuky a žáky známkovali (i na vysvědčení). Navíc v povinné výuce (na
rozdíl od volitelných seminářů) měli žáci na dění v hodinách mnohem menší vliv
a nemohli se např. z výuky jednoduše odhlásit. Z těchto důvodů je na místě
komentovat i etický rozměr pokusné výuky.

Přidání informatiky například vede k vynechání jinak běžně vyučovaného
obsahu (tedy zejm. uživatelských dovedností a konkrétních aplikací). Není ale
okamžitě zřejmé, jestli je taková náhrada pro konkrétní žáky výhodou a jestli
je tedy pilotáž nějakým způsobem nepoškozuje. Kromě argumentů uvedených
v ostatních kapitolách (zejm. v úvodu práce a v kapitole 5) byl pro naše rozhodo-
vání zásadní fakt, že žáci už potřebné dovedností obstojně zvládali. Případné další
znalosti z ICT by si také svépomocí doplnili snáz než další znalosti z informatiky.
Nelze ale takto obecně upřednostnit výzkum před běžnou výukou, v průběhu
práce se tak objevovaly další drobné rozpory. Situaci nijak neulehčovala skuteč-
nost, že výzkumník byl zároveň učitelem. Jako heuristiku pro rozhodování jsme
stanovili, že naše počínání v první řadě nesmí poškodit zájem žáků (ať už je ve
prospěch výzkumu či původní výuky).

Příkladem takového rozhodnutí je určení termínu závěrečného sběru dat po-
mocí dotazníků. Pro výzkum by bylo lepší sběr uskutečnit ihned po uzavření kla-
sifikace a zvýšit tak návratnost (např. od těch, co dotazník nestihli vyplnit nebo
daný den vůbec nebyli ve škole). Žákům už nicméně dotazníky nijak neprospějí,
v daném čase by se naopak mohli ještě něco naučit. Pro vyplňování dotazníků se
podařilo domluvit čas v poslední den školy a všechny hodiny informatiky jsme tak
mohli věnovat výuce. Některé dotazníky jsme tím pádem získali až během letních
prázdnin či dokonce v následujícím školním roce, což poněkud snižuje vypovídací
hodnotu získaných výsledků. Zájem žáků byl nicméně přednější.

Kromě vlastní snahy o etický přístup k výzkumu jsme naše úmysly před zapo-
četím výuky představili řediteli školy, získali jeho svolení a stanovili potřebná pra-
vidla (ta se ovšem nelišila od pravidel pro běžnou výuku). Během první hodiny
jsme změny a jejich smysl představili také žákům, vyřešili případné nejasnosti
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a společně dohodli některé dílčí organizační otázky. Zpětně je zřejmé, že jsme
v posledním cyklu pokusné výuky měli být pečlivější a důslednější. Změn na
začátku roku bylo pro žáky tolik, že mnohé důležité informace zcela zanikly.

Ze získaných zkušeností vyplývá několik doporučení. Nejzásadnější informace
je vhodné předat i písemně a podtrhnout tím jejich důležitost. Taktéž pokud je
k něčemu potřebný souhlas žáků, je opět vhodnější písemná forma, jakkoliv jde
„jen“ o otázky morální a nikoliv o otázky předpisů. Žáci si tak opět mohou lépe
uvědomit, že činí nějak podstatné rozhodnutí. Dále je vhodné chystané změny
probrat s třídním učitelem a informovat rodiče žáků. Tyto kroky by pomohly
předejít některým nedorozuměním a umožnily hladší průběh pilotáže.

3.5 Shrnutí
Cílem této kapitoly bylo na jednom místě popsat cíle výzkumné části této

práce a metody, kterými jsme cílů dosahovali. Zajímá nás role informatiky v kon-
textu ostatní výuky na gymnáziích, volba vhodného učiva, možnost žáků předmět
zvládnout a přínosy takové výuky. Vzhledem k cílům výzkumu a našim možnos-
tem jsme se rozhodli vycházet z metodologie design-based research (konstrukční
výzkum, výzkum vývojem).

Po prvotní rešerši literatury následuje vymezení oboru informatiky a jeho
didaktická transformace na informatiku školskou. Dalším krokem bylo sestavit
vzdělávací program a opakovaně jej testovat, vyhodnocovat a upravovat. Výsledný
vzdělávací program je odpovědí na otázku, jaké cíle lze výukou informatiky sle-
dovat a jaké učivo zařadit. Poznatky z pilotní výuky a výsledky žáků odpovídají
na otázku úrovně osvojení základů informatiky a prospěšnosti její výuky na gym-
náziu.

Fázím postupu popsaným v této kapitole vesměs odpovídají ostatní kapitoly
této práce. V nich také uvádíme podrobnosti k daným fázím postupu naší práce.
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4. Didaktická transformace
4.1 Analýza informatiky jako oboru

Před dalším postupem bylo třeba si ujasnit, co má vlastně být předobra-
zem budoucího školního předmětu informatika. V češtině se k pojmu informatika
váží různé významy, jak publikoval nedávno např. (Bělohlávek, 2016). V dalších
zemích je situace obdobná. V běžném životě tato mnohoznačnost příliš nevadí,
v různých odborných kruzích ale ruší ustálený konsenzus o významu pojmů. Za
takové situace nelze beze všeho přistoupit k tvorbě kurikula. Hrubou představu
o výuce informatiky jako vědy (v protikladu k uživatelským či technickým doved-
nostem) bylo nutno značně zpřesnit a ujasnit si, co do oboru patří, co je na hranici
a co do něj nepatří.

Za tímto účelem jsme prozkoumali množství zdrojů jak českých, tak i zahranič-
ních. Základní vymezení poskytují encyklopedie, zejména při srovnání významu
hesel v různých jazycích. Významným zdrojem porozumění je pohled do historie
pojmů, ale i samotných oborů.

Časopis Science v roce 1967 publikoval krátký text, který argumentoval ve
prospěch computer science jako „the study of computers“ (Newell a kol., 1967).
Pojem počítače ovšem autoři chápali velmi široce, vč. použitého software a algo-
ritmů, a do studia počítačů tak zahrnovali i teoretické otázky. Po čase se přesto
ukázalo, že slovo počítač v pojmenování disciplíny je často zavádějící a umožňuje
(skrze uvedenou definici) pod informatiku řadit i jen velmi vzdáleně související
témata. I obecně vzato je nutno při práci s různými vymezeními přihlížet k jejich
účelu, tedy k čemu a také komu mají sloužit, neboli pro koho mají být srozumi-
telné.

Pozdější definice se tedy zaměření informatiky pokoušely vyjádřit jinak. Peter
Wegner viděl informatiku (computer science) v roce 1971 jako zkoumání dato-
vých struktur (Wegner, 1971), Edsgar Dijkstra v roce 1972 jako zkoumání slo-
žitosti (Dijkstra, 1972) a Donald Knuth v roce 1974 jako zkoumání algoritmů
(Knuth, 1974). Pracovní skupina Association for Computing Machinery pod vede-
ním Petera Denninga pak v roce 1989 došla k popisu informatiky jako disciplíny
zkoumající „algoritmické procesy, které popisují a upravují informace; jejich teo-
rii, analýzu, návrh, efektivitu, implementaci a využití,“ (Denning a kol., 1989).
Přehled dalších vymezení včetně odkazů uvádějí Vaníček a Černochová (2015):

Informatiku můžeme chápat jako
• vědu o struktuře, počítačových jazycích a programování systémů pro zpraco-

vání dat (Bundesregierung, 1971),

• jako vědu o algoritmech a datových strukturách (Claus, 1974),

• o informačních procesech a souvisejících jevech ve společnosti a přírodě
(Nygaard, 1986),

• o systematickém a automatickém zpracování, ukládání a přenosu dat (Schu-
bert & Schwill, 2011),

• jako vědu o struktuře, chování a interakci výpočetních systémů (Woodcock,
Aithen, & Zouhar, 1993),
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• o analýze pracovních procesů a jejich konstruktivní, strojové podpoře (Coy
et al., 1992).

Definice by samozřejmě měly být přesné, což ovšem může být na úkor srozumi-
telnosti. Výstižnější (byť méně úplné) vyjádření lze získat formulací hlavní otázky,
kterou informatika řeší. Pracovní skupina Petera Denninga v závěrečné zprávě
(Denning a kol., 1989) uvedla otázku „Co lze (efektivně) automatizovat?“ Raa-
tikainen pak tuto otázku rozpracoval do tří podrobnějších (Raatikainen, 2004).
Tím naznačil různá zaměření výzkumu, která běžnému čtenáři při čtení původní
otázky nemusí být zřejmá:

1. Co lze spolehlivě a efektivně automatizovat?

2. Jak můžeme automatizovat spolehlivě a efektivně?

3. Jak spolehlivé a efektivní jsou různé automatizace?

Jedná se tedy o otázky vytvořené podle vzoru „co můžeme dělat, jak to
můžeme dělat, jak dobře to můžeme dělat“. Raatikainen navíc výslovně uvádí
i kritérium spolehlivosti. To se v informatice chápe zpravidla jako samo sebou a
jako vyplývající z algoritmické povahy výsledných řešení. Při praktickém nasa-
zení je však takto zjednodušená představa spolehlivosti nerealistická. Proto míru
dosažené spolehlivosti podrobujeme důkladnému systematickému zkoumání.

Konkrétnější obsah (a různá pojetí i totožně pojmenovaných oborů) před-
stavují sylaby vysokoškolských vzdělávacích programů. Nejpodrobnější ucelený
pohled potom nabízejí přehledové monografie. I ty samozřejmě pracují s něja-
kým vymezením. Česká publikace (Vaníček a kol., 2007) pojímá informatiku jako
nauku o „získávání, ukládání, zpracovávání a sdílení informací“. Učebnice (Aho
a Ullman, 2000) uvádí, že informatika je „věda o abstrakci - vytvoření správného
modelu pro problém a nalezení vhodných automatizovatelných technik k jeho
řešení“ (vlastní překlad). Další pohledy najdeme v monografiích (Tedre, 2014;
Harel a Feldman, 2004). Hledání (nutně neostrých) hranic usnadní také pohled do
sousedních oborů. Jedná se např. o matematiku, informační technologie, softwa-
rové inženýrství, informační vědu, kybernetiku, lingvistiku a mnohé další obory,
které mají s informatikou nějaké styčné plochy.

Provedená rešerše se ukázala jako opodstatněná, na obor informatika existuje
množství odlišných pohledů. Na druhé straně se také podle očekávání potvrdilo, že
existuje určité společné jádro, ze kterého bude pro účely výuky užitečné vycházet.

Kdybychom měli zvolit stručné vymezení oboru informatika, patrně bychom
volili mezi formulacemi Philipa Guo „Efficiently Implementing Automated Abs-
tractions“ (Guo, 2010), Jeanette Wing „Computing is the automation of our
abstractions“ (Wing, 2008) a Petera J. Denninga „the study of information pro-
cesses, natural and artificial“ (Denning, 2007). Bližší prozkoumání ukazuje, že se
všechna tři vymezení téměř bezezbytku překrývají. Rozdíl je tedy spíš v důrazu
na jednotlivé aspekty, např. Guo poněkud zdůrazňuje aplikovanou stránku infor-
matiky, naproti tomu Denningova formulace se zdá na člověku téměř nezávislá.

Jako velmi užitečná se ukázala související práce Petera J. Denninga (Denning,
2005), kterou zde krátce přiblížíme. Denning se pokusil informatiku kodifikovat.
Tradiční struktura vysokoškolského kurikula postavená na jednotlivých technolo-
giích se stávala nepřehlednou pro potřeby popisu informatiky jako oboru. Denning
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proto v průběhu let identifikoval základní principy, které technologie přesahují, a
přitom jsou pro informatiku charakteristické. Výsledek se podobá přístupu v dal-
ších vědách, které se také organizují podle nějakých obecnějších principů. V pří-
padě informatiky se (podle Denninga) jedná o:

• výpočet (computation),

• komunikaci,

• koordinaci,

• automatizaci,

• vybavování (z paměti, recollection).
Tyto principy se leckde překrývají. Denning v této souvislosti hovoří o jednot-

livých oknech, jimiž na informatiku nahlížíme. Uvedený model se v čase vyvíjí.
K principům např. přibylo pět kritérií kvalitního návrhu (jednoduchost, výkon-
nost, spolehlivost, přizpůsobitelnost a bezpečnost). Z nich potom plynou návrhové
principy jako abstrakce, hierarchizace a další.

Jedno z využití Denningových principů je tvorba vzdělávacích programů (Den-
ning, 2004). Výhodou je srozumitelnost (ve srovnání s kurikulem založeným na
jednotlivých technologiích), vyváženost obtížnosti, vyváženost teoretických kon-
ceptů a praxe a v neposlední řadě přesnější obraz informatiky na veřejnosti.
I proto byly tyto principy pro naši práci podstatnou inspirací.

Navazující oblastí Denningovy práce je snaha o klasifikaci informatiky. Na
informatiku lze nahlížet jako na abstraktní vědu (podobnou matematice, s tech-
nologiemi coby pouhými aplikacemi), jako na technický obor, jehož úkolem je
vytváření technologií a naopak abstraktní teorie jsou druhořadé, nebo jako na pří-
rodní vědu. Pro třetí možnost argumentuje Denning v (2007; 2005). Ukazuje, jak
informatika splňuje standardní požadavky na vědní disciplíny: nabízí organizo-
vanou poznatkovou základnu, reprodukovatelné výsledky, využívá dobře popsané
metody (vč. metod experimentálních), její teorie jsou vyvratitelné a mají predik-
tivní sílu (a nejsou triviální), popisuje a zkoumá umělé, ale i přírodní jevy. Nutno
podotknout, že většina informatiky a informatiků se zabývá systémy umělými.
Myšlenka na systémy přirozené se zdá zprvu podivná. Denning nicméně uvádí
přesvědčivé příklady (částicové jevy, zpracování DNA, lingvistika).

Po prozkoumání výchozího oboru bylo možné započít s jeho transformací do
školního předmětu. Zde popíšeme související okolnosti a samotný postup. Přestože
je informatika v porovnání s ostatními školními předměty disciplínou mladou, je
velmi široká. Z nepřeberného množství potenciálních témat je nutno vybrat ta
nejhodnotnější.

Nepadá přitom v úvahu přímočaře použít vysokoškolské studijní programy a
nějak je zjednodušit. Všeobecné vzdělávání má jiné cíle, a těm je nutno přizpůsobit
i výběr a pojetí učiva. Ptáme se, co má znát a umět každý maturant, nikoliv každý
budoucí informatik.

4.2 Za jakým účelem vyučovat informatiku?
Zcela zásadním hlediskem při vytváření pojetí informatiky pro gymnázia je

nutně situace na gymnáziích samotných. Výuka na nich vychází na jedné straně
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z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia RVP (viz oddíl 1.1), na druhé
straně z léty zažité praxe.

Vzděláváním na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií
se usiluje o naplnění těchto cílů (VÚP, 2007a, str. 8):

• vybavit žáky klíčovými kompetencemi na úrovni, kterou předpokládá RVP;

• vybavit žáky širokým vzdělanostním základem na úrovni, kterou popisuje
RVP;

• připravit žáky k celoživotnímu učení, profesnímu, občanskému i osobnímu
uplatnění.

Při snaze vymezit vzdělávací obor, který RVP v různých ohledech přesahuje,
je namístě udržovat přiměřenou shodu s těmito cíli a s celkovou koncepcí RVP.
Cílem je tedy najít takové pojetí školské informatiky, které jednak umožňuje roz-
víjet klíčové kompetence, dále na přiměřené úrovni seznamuje žáky s informatikou
jako svébytným oborem (jenž je součástí všeobecného rozhledu) a zároveň jako
oborem, který zvyšuje možnosti uplatnění žáků (i mimo informatiku jako tako-
vou). Takový přístup odpovídá již tradičním gymnaziálním předmětům, které
sledují obdobné cíle.

Jinými slovy lze říci, že cílem výuky je umožnit žákům orientaci v základech
informatiky jak samostatně, tak i v souvislostech, obdobně jako je to s mate-
matikou, fyzikou a ostatními tradičními předměty. Ty také poslouží jako vzor a
vodítko pro různá dílčí rozhodnutí při zpřesňování plánů pro výuku informatiky
(tím spíš, že informatika není v RVP výslovně uvedena). Lze v nich najít čtyři
obvyklé linie, které jejich výuka sleduje. V první řadě jde o praktické použití před-
kládaných poznatků, v osobním i pracovním životě. Žáci mají být schopni získané
znalosti a dovednosti účinně uplatnit při řešení problémů v informatice, dalších
oborech i běžném životě. Další sledovanou linií je vhled do samotné teorie, tedy
mj. do základních pojmů, témat, otázek a výsledků. S tím souvisí snaha předsta-
vit také základní metody, které jednotlivé obory uplatňují. A nakonec za čtvrté,
kde je to vhodné, RVP předepisuje vyučovat o společenských důsledcích pokroku
v jednotlivých oblastech.

Je zřejmé, že výuka informatiky nemůže sloužit pouze samotné informatice,
např. jako příprava na vysokoškolské studium informatického směru. Všichni žáci
mají dostat možnost dalšího pohledu na svět, včetně některých základních, ale
zároveň závažných a inspirativních poznatků. To vyžaduje pečlivé nastavení kon-
krétních vzdělávacích cílů, volbu odpovídajících výukových metod a hledání rov-
nováhy mezi protichůdnými požadavky. Zejména se jedná o hloubku proti šířce a
přímou využitelnost proti teoretickému významu diskutovaných témat.

Pro úplnost uveďme, že uživatelské dovednosti cílem výuky informatiky být
nemají. Nikoliv proto, že by nebyly důležité. Čistě proto, že tyto oblasti spolu
souvisí jen povrchně, jak už jsme popsali v úvodu této práce. Slučovat informatiku
s uživatelskými dovednostmi by bylo pro obě dvě oblasti omezující.

Uvedené ale neznamená, že bychom se výuce uživatelských dovedností měli
vyhýbat. Řídíme se stejným principem, jako ostatní předměty. Technologie vyu-
žíváme tam, kde se dobře uplatní pro dosažení daného výukového cíle, a tam, kde
se pro dané aktivity používají i v běžném životě. V takovém případě pracujeme i
na uživatelských dovednostech žáků.
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4.3 Teoretický rámec didaktické transformace
Školní předměty (resp. vzdělávací obory v RVP) a akademické disciplíny

nejsou totožné. Vztahy mezi nimi jsou předmětem zkoumání oborových didaktik
(Deng, 2007). Mezi základní otázky patří výběr vzdělávacích cílů a učiva a jejich
zdůvodnění. Proces didaktické transformace lze rozdělit do dvou rovin (Janík
a Slavík, 2007). Ontodidaktická transformace spočívá v převodu oboru do kuri-
kula, např. ve formě RVP. Psychodidaktická transformace je o úroveň níž, převádí
obsah kurikula na skutečnou výuku. Vetšinou ji tedy realizuje učitel. Podrobnější
diskuzi k didaktické transformaci informatiky a další zdroje uvádějí (Vaníček a
Černochová, 2015).

Školská informatika čelí ve srovnání s dalšími předměty značné neukotvenosti,
neexistuje sdílená zkušenost ani názor na běžné a vhodné učivo a jeho uchopení
ve výuce. Tento stav lze ale pojmout i jako výhodu, poskytuje totiž příležitost
využít zkušeností z ostatních oborů.

4.4 Fundamentální ideje
Informatika je disciplína velmi bohatá (zvlášť s ohledem na hodinovou dotaci

na střední škole). Poměrně přirozeným postupem konstrukce předmětu v takové
situaci je hledat nějakým způsobem základní a význačná témata a pojmy, která
pokrývají vytyčené cíle. Měly by se v informatice objevovat opakovaně a být
plodné jak co do informatických výsledků, které se o ně opírají, tak co do výu-
kového obsahu, který na ně lze navázat. Samozřejmě musí být vysoká pravděpo-
dobnost, že se tyto jejich vlastnosti nezmění vůbec, nebo jen velmi pomalu —
nesmí jít o pojmy pouze módní. Tento princip se připisuje Whiteheadovi (Whi-
tehead, 1929), psycholog Jerome Bruner jej rozpracoval a formalizoval v teorii
fundamentálních idejí (Bruner, 1977). Zejména pro oblast výuky informatiky kon-
cept dále rozvinul Andreas Schwill (Schwill, 1994). Ukázku konkrétních výsledků
tohoto postupu najdeme v habilitační práci Petera Hubwiesera (Hubwieser, 2000),
s jejímž přispěním byla informatika zavedena do výuky na bavorských gymnázi-
ích.

Fundamentální idea má splňovat několik kritérií. První je tzv. horizontální
kritérium, idea má být rozeznatelná na rozličných místech v rámci dané oblasti.
Příkladem je stromová struktura (se stromy se setkáme v souborových systémech
a různých hierarchiích, v datových strukturách, v modelování alternativních prů-
běhů výpočtů v teorii vyčíslitelnosti, v XML souborech. . . ).

Vertikální kritérium vyžaduje možnost vyučovat ideu na nejrůznějších úrov-
ních složitosti. Algoritmus jako posloupnost kroků je přístupný i nejmladším
žákům, vyšší úroveň pak umožňuje zkoumání a porovnání abstraktních výpočet-
ních modelů a hledání obecné definice algoritmu. Pojem NP-úplnosti se naproti
tomu mladším žákům zpřístupňuje jen obtížně.

Fundamentální idea musí být rozeznatelná a významná v průběhu delšího his-
torického vývoje dané disciplíny. Takzvané časové kritérium má sloužit k rozli-
šení dlouhodobě významných idejí. To je zvlášť citlivá otázka v informatice, která
je mezi ostatními poměrně mladou disciplínou. Nadto se velmi rychle vyvíjí (a
možná ještě rychleji v očích laické veřejnosti). Časem prověřená je např. dvoj-
ková soustava, naopak unáhlit bychom se mohli v otázce hesel „big data“ nebo

57



„augmented reality“.
Poslední kritérium vyžaduje souvislost ideje s běžným jazykem a uva-

žováním všedního dne. Příkladem může být každodenně použitelné modelování
závislých úkolů pomocí orientovaného grafu. Naopak dvojková soustava sice stojí
v základu informatiky, ale v běžném životě (sama o sobě) příliš nepomůže.

Přestože není nový, je koncept fundamentálních idejí v různých variantách
nadále využíván k rozvoji výuky informatiky. A. Schwill identifikoval jako funda-
mentální ideje informatiky algoritmizaci, jazyk a strukturovaný rozklad (Schubert
a Schwill, 2011) Z těchto tří potom odvozuje další. Z konceptu fundamentál-
ních idejí ve své experimentální výuce informatiky vychází také Arno Pasternak
(Pasternak a Vahrenhold, 2012). V jeho braided teaching odpovídá fundamen-
tální ideji pojem strand (protože se v průběhu výuky cyklicky vrací, v souladu
s Brunerovým spirálovým kurikulem), na který jsou ovšem kladeny poněkud jiné
požadavky. Hlavní rozdíl spočívá v požadavku, aby strand dokázali bez potíží
rozpoznat samotní žáci. Kurikulum konstruované tímto alternativním způsobem
více reflektuje pohled žáků a jejich vnímání oboru.

4.5 Průběh didaktické transformace
V naší práci jsme se rozhodli strukturovat cíle a učivo pomocí fundamentálních

idejí. S ohledem na výše popsané aspekty jsme volně sledovali postup publikovaný
v (Schwill, 1994). První krok spočívá v analýze obsahu výchozího oboru, jak
jsme popsali v předchozí části. Vyhledávání vztahů a podobností mezi různými
oblastmi oboru odhaluje první kandidáty na fundamentální ideje. Dále se využijí
ostatní kritéria a kandidátské ideje jsou upravovány či vylučovány podle toho,
jestli jsou přístupné na různých intelektuálních úrovních, dostatečně historicky
podložené a prověřené a relevantní v běžném životě. V závěru práce je zkoumán
vzájemný vztah mezi jednotlivými nalezenými idejemi: Jsou na obdobné úrovni
abstrakce? Lze je nějak seskupit, uspořádat či jinak strukturovat?

Výsledek se stal základem našeho vymezení školní informatiky. Jednotlivé
ideje jsme dále rozkládali, popisovali a přiřazovali k nim související vzdělávací
cíle a učivo. Při tom se ještě výrazněji projevily výše zmíněné aspekty, jako před-
pokládaný rozsah výuky a požadavek srovnatelnosti s dalšími předměty. V této
fázi jsme se opírali o monografii (Pasch a kol., 2005).

4.5.1 Rozsah
V různých předmětech se lze setkat s názory, že výuka nemůže dosahovat

uspokojivé kvality (popř. jít do potřebné hloubky) vinou příliš vysokého množ-
ství předepsaného učiva. Čistý štít dává šanci v zájmu kvalitního osvojení neza-
hrnout obsahu příliš mnoho. I z tohoto důvodu jsme se snažili omezit na skutečně
nejdůležitější základy oboru.

S tím souvisí i dilema ohledně vhodné rovnováhy mezi hloubkou a šířkou
učiva, které pramení ze stanovených cílů výuky. Chceme, aby žáci uměli výsledky
výuky skutečně použít, a zároveň chceme, aby získali základní přehled o oboru.
Pro použití je třeba nějaká hloubka, přehled volá spíše po šířce. Formulace cílů
nám ovšem zároveň dává poměrně dobré vodítko: do hloubky jdeme nejčastěji
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proto, abychom umožnili aplikace a nemá cenu jít hlouběji v oblasti, pro kterou
nevidíme uplatnění. Stejně tak má jen málokdy smysl jít do šířky tam, kde by
žáci neměli možnost látku pochopit dostatečně pro její praktické použití. V této
souvislosti také uvedeme snahu o úplnost předkládané látky. Není žádoucí vytvořit
dojem, že všechny problémy vyřeší dostatečně sofistikovaný algoritmus nebo že
všechny algoritmy jsou rychlé. U každého tématu či nástroje uvádíme i limity
jeho použitelnosti v praxi.

Jedním z důsledků těchto rozhodnutí je vynechání mnoha témat, která lze
jinak považovat za stěžejní (např. podle Aho a Ullman, 2000, Vaníček a kol.,
2007). Plyne to z časových omezení v kombinaci s kritérii uvedenými v předchozím
textu. Nemělo by smysl probírat velké množství témat jen povrchně.

Především se jedná o výpočetní modely, zejména konečné a další automaty,
vč. Turingova stroje. S tím souvisí i vynechání přepisovacích systémů, gramatik,
regulárních výrazů a jen letmé uvedení do jazyků. Mnohem dál by bylo možné jít
v problematice kódování informace, komprese a samoopravných kódů. Se zabez-
pečením informace a komunikací souvisí také základy kryptografie a problema-
tika asymetrického šifrování. Téma, které je v podstatě vynecháno, jsou datové
struktury. Stejně tak jsme vynechali problematiku organizace souborů a relač-
ních databází a jejich návrhu. Přestože často nejsou považovány za součást jádra
informatiky, patří mezi zajímavé oblasti i kybernetika a teorie systémů, numerická
matematika, počítačová lingvistika, počítačová grafika a virtuální realita, uživa-
telské rozhraní, robotika a umělé bytosti. I ty se objevují nanejvýš jako zmínky
či zajímavosti v rámci dílčích úloh.

4.5.2 Obtížnost
Proces didaktické transformace ovlivňuje i obtížnost vznikajícího kurikula.

Informatika má pověst náročného oboru (byť v kontextu přípravy na budoucí
povolání). Poukaz na obtížnost je koneckonců jedna z častých námitek proti
zařazení informatiky do všeobecného vzdělávání. Chceme-li sestavit kurikulum
pro všechny, musíme na otázku obtížnosti brát zřetel.

Jako příčinu obtížnosti lze očekávat skutečnost, že žáci ani učitelé nejsou na
informatické úlohy navyklí1. S tím souvisí i nedostatek vhodných zdrojů, v případě
obtíží mají žáci méně možností pomoci než u zavedených předmětů. Nezvyklost
lze nicméně zřejmým způsobem překonat.

Druhou důležitou příčinou obtížnosti informatiky je její abstraktnost. Tu lze
různě mírnit, nakonec ale může být (a v několika případech byla) důvodem k neza-
řazení nějaké oblasti informatiky do výsledného kurikula. Relevantní zkušenost
s výukou abstraktních informatických témat k dispozici nebyla. Na druhé straně
poznatky ze zahraničí (viz kapitolu 2) ukazují, že základní informatické koncepty
jsou dostupné i žákům základních škol. Lze proto s jistotou tvrdit, že vhodná
úroveň znalostí a dovedností existuje i pro gymnázia.

Jako přibližné vodítko nám proto posloužilo intuitivní srovnání s abstraktní (či
dokonce související), ale již prověřenou látkou ostatních předmětů. Právě srovna-
telnost informatiky s ostatními předměty je nakonec jedním z cílů celého snažení.

1Na nezvyklost lze nahlédnout i jinak: žáci nemají ponětí ani o naprostých základech oboru.
To je o důvod víc k zařazení výuky informatiky na gymnázia a k pečlivému výběru relevantního
učiva.
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Nejabstraktnější zvolená témata (např. problém zastavení) lze v obtížnosti srov-
nat s nejabstraktnějšími tématy tradičních předmětů (např. s moderní fyzikou).
Obdobné je i realistické nastavení vzdělávacích cílů. Žáci by si měli být vědomi
existence těchto témat, znát základní důsledky a během studia zažít, že je možné
do nich s určitým vypětím sil na základní úrovni proniknout. Neočekáváme, že
by všichni žáci těmto obtížným tématům porozuměli zcela.

Podobně neočekáváme, že by žáci znali formální definici každého probíra-
ného pojmu, očekáváme ale, že pojmům porozumí skrze jejich význam a použití.
Proto se např. při definování (tedy spíše neformálního vymezení) pojmu algo-
ritmus obejdeme bez výslovně popsaného výpočetního modelu (např. Turingova
stroje). Přesto očekáváme, že žáci budou umět např. vysvětlit, proč nelze očeká-
vat algoritmus pro výpočet přesné hodnoty čísla π. Neformální definice k tomu
stačí. Poznamenejme, že důraz na pochopení principů namísto znění definic může
v důsledku obtížnost výuky zvýšit.

Jiným ilustrativním příkladem je otázka P vs. NP, resp. NP-úplnosti. Pova-
žujeme ji za přínosné téma, nevidíme nicméně vhodný způsob zařazení do výuky
na úrovni gymnázia (pro všechny žáky, nikoliv jen ty talentované). Žáci by si ale
měli být vědomi rozhraní mezi přijatelně rychle řešitelnými úlohami na straně
jedné a principiálně obtížnějšími úlohami na straně druhé. Můžeme využít hrubě
zjednodušenou, přesto přínosnou interpretaci: lepší než systematicky vyšetřovat
exponenciální počet možností je znovu se zamyslet (a pokusit se přijít s lepším
řešením nebo lepším problémem). Takové heuristice lze porozumět bez pojmů jako
nedeterminismus nebo převoditelnost úlohy. Exponenciální funkci a geometrické
posloupnosti by žáci měli rozumět z hodin matematiky.

Tento přístup vede k mnoha zjednodušením a je otázkou pro další úvahy a
především výzkum, jak až daleko je vhodné zajít. My jsme pro naše účely vychá-
zeli ze zásady, že pokud má nějaký pojem praktické uplatnění, měli bychom s ním
žáky seznámit, přestože možná plně neporozumí všem důsledkům teorie v pozadí.
S obdobným přístupem se koneckonců setkáme např. v matematice, přestože jsme
si odvykli tímto způsobem uvažovat (příkladem budiž obor reálných čísel). Příkla-
dem takového pojmu v informatice je složitost, resp. O-notace. Samotná definice
je těžko dostupná i pro pokročilejší žáky, ovšem představa počtu kroků přibližně
úměrných velikosti vstupu přímo (lineárně), kvadraticky atd. je naopak poměrně
přirozená.

Další heuristikou pro rozhodování o obtížnosti byl předpoklad, že bude snazší
případně později ubírat než přidávat, a ověřené pravidlo, že vysoká očekávání
vedou k lepším výsledkům (Shuell, 1996).

Mnohá témata informatiky vyžadují nějaké předchozí znalosti, nejčastěji z ma-
tematiky. Při nastavování konkrétních vzdělávacích cílů jsme proto předpokládali
výuku v posledních dvou ročnících gymnázia. Jak se ukázalo při pilotáži, cíle lze
vhodně přizpůsobit i úrovni nižších ročníků (viz kapitolu 9 na straně 105).

4.6 Shrnutí
V této kapitole jsme popsali teoretický rámec a proces didaktické transfor-

mace, tedy jak jsme na základě informatiky jako oboru navrhli strukturu infor-
matiky školské. Prvním krokem bylo vymezit si výchozí obor jako takový, existuje
totiž několik v základu podobných, ale v detailech odlišných pojetí. Následně jsme
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hledali tzv. fundamentální ideje, tedy principy a koncepty, které informatikou pro-
stupují, lze je podat srozumitelně i mladším žákům, nestárnou a jsou relevantní i
mimo samotnou informatiku. To z nich dělá vhodný základ pro formování všeo-
becně vzdělávacích cílů a učiva. Výsledek didaktické transformace je předmětem
kapitoly 6.
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5. Informatické myšlení
Nezastupitelný význam při tvorbě informatického kurikula má dnes již poměr-

ně známý koncept informatického myšlení (IM). Do značné míry totiž odpovídá
právě na otázku, co má z informatiky vědět a umět každý člověk. Jedná se o obec-
nější jev, i (Bruner, 1967) píše, že vyučovací předměty lze chápat jako způsoby
myšlení o určitých jevech. Konkrétních pojetí IM existuje větší množství, obvykle
vychází z tradice v daném regionu nebo z potřeb místního kurikula a nelze je
tedy přímo převzít do našich podmínek.

V této kapitole koncept informatického myšlení blíže představíme. Na stručný
historický úvod navážeme ukázkou několika nejdůležitějších vymezení IM od růz-
ných autorů. Ty následně porovnáme a najdeme jejich společné znaky. Další
podrobnosti jsme publikovali v (Lessner, 2014).

5.1 Původ konceptu informatického myšlení
První použití sousloví computational thinking je připisováno Seymouru Paper-

tovi, autorovi původní verze programovacího jazyka LOGO, určeného ke kon-
struktivistickému vzdělávání (Papert a Harel, 1991; Blaho a Kalaš, 2006), a jedné
z vůdčích postav iniciativy One Laptop per Child. V článku (Papert, 1996) Papert
diskutuje, jaké změny přináší možnost využití počítačů do výuky matematiky,
pojem IM nicméně dále nerozvíjí. Historický přehled o IM najdeme v přehledo-
vém článku (Grover a Pea, 2013).

Současný zájem o IM spustila Jeanette Wing z Carnegie Mellon University
až článkem (Wing, 2006). Představila v něm vizi IM jako schopnosti podobně
základní, jako je čtení, psaní a počítání, a především podobně potřebné. Wing se
primárně nesnaží o rozšíření řad uchazečů o studium informatiky. Snaží se ukázat,
že porozumění informatice se hodí jak profesionálům napříč obory, tak při řešení
běžných každodenních problémů – obojí na odpovídající úrovni složitosti.

Článek původně nebyl určen vzdělavatelům, ti si nicméně všimli, že by IM
mohlo pomoci lépe uchopit vzdělávací cíle a aktivity v souvislosti s informati-
kou. Pojmenovává totiž důležitou (a obtížně uchopitelnou) stránku výuky: nikoliv
použití technologií, nikoliv dovednosti IT profesionálů, nýbrž způsob přemýšlení,
který si díky informatice můžeme osvojit.

Wing do IM řadí širokou škálu myšlenkových nástrojů. Na jedné straně stojí
rozložení problému nebo jeho převedení na jiný. Na druhé straně potom např. i
vyhýbání se uváznutí (deadlocku) v distribuovaných systémech, resp. skutečných
situacích, které jimi lze modelovat.

Uplatnění IM má podle Wing umožnit lepší řešení starých (již nějak vyřeše-
ných) problémů a také řešení problémů, kterým by jinak bylo nutno se vyhnout,
nebo by na ně jako na problémy k vyřešení vůbec nebylo nahlíženo.

5.2 Vymezení informatického myšlení
Definovat IM je podobně záludné, jako definovat klíčové kompetence či gra-

motnosti. Výsledky jsou často buď neurčité a obtížně použitelné pro samotnou
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výuku, nebo sice dostatečně konkrétní, ale tím pádem dlouhé a pravděpodobně
příliš úzké. V této části uvedeme několik takových pokusů o vymezení IM. Dosud
totiž nebyla nalezena shoda na tom, jak IM definovat a strukturovat.

5.2.1 Jeanette Wing
Jako první se podívejme na definici Jeanette Wing. V původním vizionář-

ském a tedy poměrně neurčitém článku žádnou nedává, místo ní popisuje násle-
dující vlastnosti. IM je dovednost základní, tedy nutná pro plnohodnotné fun-
gování v moderní společnosti. Jde o způsob myšlení lidí, nikoliv strojů, IM není
mechanické. IM kombinuje a doplňuje matematické a technické myšlení. Použí-
vané modely jsou matematické (jako v každé vědě), jsou ale omezené konstrukč-
ními možnostmi strojů. Z druhé strany, informatika je podobná technice, protože
produkuje nástroje interagující s fyzickým světem. Vytváří si ovšem také světy
vlastní, fyzikou neomezené.

Už v původním článku autorka uvedla pozoruhodný rys IM, který se v růz-
ných obměnách objevuje i v dalších definicích: IM samozřejmě zahrnuje koncep-
tualizaci, vyžaduje ovšem uvažování na několika úrovních abstrakce zároveň. Až
později jsme se dočkali definice od autorky v (Wing, 2010):

IM jsou myšlenkové postupy zapojené při takovém formulování problémů a
jejich řešení, které umožní tato řešení efektivně provést agentem zpracovávajícím
informace. Zmíněným agentem může být jak stroj, tak člověk. IM obecně má
zahrnovat schopnosti

• pochopit, které aspekty problému jsou řešitelné strojově;

• vyhodnotit shodu mezi informatickými prostředky a problémem;

• porozumět možnostem a omezením informatických prostředků;

• použít informatické prostředky novým způsobem či v nové situaci (nebo
prostředky přizpůsobit);

• použít informatické strategie v jakékoliv oblasti.

Informatickým prostředkem se zde rozumí jak technické nástroje, tak abs-
traktní postupy a teoretické výsledky.

Uvedený popis se vztahuje na každého, autorka dále uvádí rozšíření pro vědce,
techniky a další profesionály. To se týká především řešení problémů s pomocí
velkých dat a použití informatické terminologie. Připomeňme, že definice J. Wing
má fungovat obecně, není určena do školství jako vzdělávací cíl. Určení obsahu a
dovedností vhodných pro různé stupně vzdělávání je třeba hledat jinde.

5.2.2 ISTE & CSTA
Jedna z konkrétnějších a velmi používaných definic pochází ze spolupráce

International Society for Technology in Education (ISTE) a Computer Science
Teachers Association (CSTA) (ISTE a CSTA, 2011). Téměř totožná definice se
objevuje také v (Stephenson a Barr, 2011):

IM je postup řešení problému, který zahrnuje mimo jiné následující charakte-
ristiky:
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• Formulovat problémy způsobem, který umožňuje jejich strojové řešení

• Logicky uspořádávat a zkoumat data

• Reprezentovat data prostřednictvím abstrakcí, jako jsou modely a simulace

• Automatizovat řešení pomocí algoritmického myšlení (jako posloupnost kroků)

• Odhalit, prozkoumat a provést možná řešení s cílem odhalit nejúčinnější
kombinaci činností a zdrojů

• Zobecňovat a přenášet tento postup řešení problémů do nejrůznějších dalších
oblastí

Tyto dovednosti jsou podpořeny předpoklady a postoji, které jsou taktéž nezbytnou
součástí IM:

• Sebejistota tváří v tvář složitosti

• Vytrvalost při řešení obtížného problému

• Snášení nejednoznačnosti

• Schopnost vypořádat se s otevřenými problémy

• Schopnost dorozumět se a spolupracovat s ostatními při dosahování společ-
ného cíle

Oblíbenost této definice vyplývá z její struktury. Charakteristika IM je zde
dostatečně konkrétní k tomu, aby umožňovala plánování výukových aktivit. Mezi
ostatními vyniká tato definice také zahrnutím postojové části. Ta mimochodem
dále zpřesňuje, o jaké problémy se v souvislosti s IM jedná, což je opět velmi
užitečné při plánování výuky. Navíc si můžeme všimnout, že uvedené postoje
u nás cíleně téměř nerozvíjíme.

Pro doplnění zde uvedeme ještě novější vymezení od ISTE z jejich obecného
standardu pro žáky, v němž je IM jednou ze sedmi základních složek (ISTE, 2016):

Studenti vyvíjejí a využívají strategie pro porozumění a vyřešení problémů způ-
soby, které využívají technologické metody pro vývoj a testování řešení. Studenti:

• formulují problémy tak, aby k jejich řešení bylo možné využít technologiemi
podporované postupy jako jsou analýza dat, abstraktní modely a algoritmické
myšlení při zkoumání a hledání řešení;

• sbírají data nebo určují relevantní datové zdroje, používají digitální nástroje
pro jejich analýzu a reprezentují data různými způsoby, aby podpořili řešení
problémů a rozhodování;

• rozkládají problémy na části, extrahují klíčové informace a vyvíjejí popisné
modely, aby porozuměli komplexním systémům nebo podpořili řešení pro-
blémů;

• rozumí fungování automatizace a využívají algoritmické myšlení, aby vyvi-
nuli posloupnost kroků k vytvoření a testování automatizovaných řešení.
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5.2.3 The Royal Society
Britská Královská společnost formulovala svůj vlastní přístup (Furber, 2012):
IM je postup rozpoznávání informatických aspektů světa kolem nás a využití

informatických prostředků k porozumění a uvažování o přirozených i umělých sys-
témech a procesech.

Definice je na velmi vysoké úrovni, přitom je ale poměrně srozumitelná. Neo-
pírá se příliš o termíny z informatiky, naopak zdůrazňuje roli IM v životě člověka
a roli informatiky jako přírodní vědy pro zkoumání světa. Ve svojí obecnosti
je tedy v jistém protikladu k ostatním definicím. V pozadí lze spatřit podobnou
myšlenkovou konstrukci, s jakou se setkáváme v definici matematické gramotnosti,
tedy (zjednodušeně) dostatečnému porozumění matematice spolu se schopností
jej využít v běžném životě (Nemčíková a kol., 2011).

5.2.4 Další vymezení informatického myšlení
Následující vymezení nejsou přímo zaštítěna vědeckou prací, právě proto ale

vhodně dokreslují celkový obrázek. Vlastní web o IM ve vzdělávání provozuje
společnost Google (Google Inc., 2014). Kromě množství příkladů uvádí i svou
definici:

IM zahrnuje sadu technik a dovedností k řešení problémů, které při psaní běžně
používaných aplikací (vyhledávání, email, mapy), používají softwaroví inženýři.
IM je nicméně využitelné téměř v jakémkoliv předmětu. Součástí IM jsou zejména

• rozklad problému,

• rozpoznávání vzorů (např. v grafech na burze, ale i v procesech),

• zobecňování vzorů (tedy vytváření abstraktních modelů),

• navrhování algoritmů.

Toto pojetí IM je nepochybně přízemnější. Zdá se, že čerpá zejm. z „řemesla“
kodérů a „vědu“ informatiků zcela pomíjí. Patrně ale není na místě v tom hledat
záměr „nemáme v Googlu dost programátorů“. Je nutno mít na paměti poněkud
posunuté anglické významy „computer science“ a „computing“ vůči české infor-
matice. Google na svých stránkách uvádí značné množství příkladů výukových
aktivit, které jsou programování velmi vzdálené. Navíc uvedené čtyři základní
složky nejsou nikterak triviální. Tvoří přitom logický obecný rámec řešení pro-
blémů.

Další odlišností uvedeného vymezení IM je výslovné zahrnutí rozpoznávání
vzorů jako jedné z hlavních složek IM. To do konceptu velmi přirozeně zapadá a
vede ke vzniku mnoha neobvyklých a zajímavých výukových aktivit.

Poslední kamínek mozaiky vymezení pochází z webu Computer Science For
Fun (Curzon a kol., 2014), který provozuje Queen Mary University of London.
IM je podle jeho autorů sada rozličných dovedností, které souvisejí s řešením pro-
blémů a vyplývají ze zkoumání povahy zpracování informace. Zahrnuje jak doved-
nosti rozvíjené většinou předmětů (jako tvořivost, schopnost vysvětlování a týmové
práce), tak i několik velmi specifických dovedností řešení problémů, jako schopnost
logického, algoritmického a rekurzivního myšlení.
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Informatika má tyto rozličné dovednosti jedinečným způsobem spojovat. IM
potom autoři rozkládají na další druhy myšlení: logické, algoritmické, efektivní,
vědecké, a inovativní. Celkově ale toto vymezení trpí právě odkazy na další kon-
cepty, které již ale nejsou definované.

5.3 Srovnání a shrnutí různých vymezení
Nyní uvedená vymezení krátce srovnejme. Co se týče rozdílů, jsme svědky

různé úrovně konkrétnosti, různě silného sepětí IM a programování či IM a teo-
retické informatiky.

Hledání společných znaků pak odhalí především zaměření na řešení široké
škály problémů, použití abstrakce (často dokonce na několika úrovních zároveň),
důraz na znalost a tvůrčí použití principů informatiky namísto znalostí uživa-
telských, přesahy do dalších oblastí (logika, vyjadřování, práce v týmu, ostatní
přírodní vědy. . . ) a snahu o efektivitu výsledných řešení (vč. posouzení vhod-
nosti strojového řešení a jeho mezí). To vše má být přitom návazné i na problémy
každodenního života a rozvoj IM tak má být součástí všeobecného vzdělání.

Publikováno bylo i systematičtější srovnání (Selby a Woollard, 2013). Snaží
se syntetizovat dostupná vymezení do jednoho, aniž by došlo k rozvolnění celého
konceptu. Raději stanovuje kritéria pro tvorbu vymezení, než aby zahrnulo různé
úhly pohledu a tím výsledek rozmělnilo. Dále se snaží rozlišovat vymezení infor-
matického myšlení od aktivit k jeho rozvoji nebo indikátorů jeho úrovně. Na
základě rozboru publikované literatury autoři uvádí, že prakticky všechna vyme-
zení pojímají IM jako myšlenkový proces a nějakým způsobem pracují s pojmy
abstrakce a dekompozice. Další společné rysy nejsou tak silné, popř. nejsou vždy
shodně použity či interpretovány. Jedná se o podrobnější rozpracování druhů myš-
lení, které jsou (podle některých autorů) součástí IM, tedy myšlení algoritmické,
logické, inženýrské, matematické a heuristické. Dále publikovaná vymezení často
hovoří o řešení problémů (ovšem bez přesnějšího popisu), analýze, vyhodnocení,
generalizaci (byť ne vždy použijí přímo tento pojem), návrhu systémů, automa-
tizaci a programování. Autoři na základě podrobného vyhodnocení těchto více či
méně společných znaků popsali konsensuální vymezení:

IM je aktivita, často orientovaná na produkt, spojená (nikoliv výlučně) s řeše-
ním problémů. Je to kognitivní proces, který odráží schopnost myslet:

• v abstrakcích,

• z hlediska dekompozice,

• algoritmicky,

• z hlediska vyhodnocení,

• v generalizacích.

Nebo stručněji, IM je soustředěný přístup k řešení problémů, který zahrnuje
myšlenkové procesy uplatňující abstrakci, dekompozici, návrh algoritmů, vyhodno-
cení a zobecnění.

K tomuto výsledku je nutno dodat, že použitá metoda vede k vymezení kon-
sensuálnímu, což je s ohledem na stav odborné diskuze samo o sobě užitečné
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(obecně přijatého vymezení zatím dosaženo nebylo a existující a používaná vyme-
zení se někdy poměrně zásadně liší, viz např. Selby a Woollard, 2013, Grover a
Pea, 2013). Metoda však nevede nutně k vymezení kvalitnímu pro potřeby tvorby
kurikula a následné výuky.

Pro úplnost zde uvedeme ještě vymezení Národního ústavu pro vzdělávání,
na němž jsme se autorsky podíleli a opírali se přitom i o zkušenosti z této práce.
Vymezení vychází z těch výše uvedených, formulace má sloužit specificky pře-
devším jako vodítko při zapracování informatiky do RVP na různých úrovních
vzdělávání (Růžičková, 2017).

Informaticky myslící jedinec(žák) při řešení nejrůznějších životních situací
cílevědomě a systematicky volí a uplatňuje optimální postupy. K tomu využije
schopnosti:

• rozpoznávat a formulovat problémy s ohledem na jejich řešitelnost

• získávat, zaznamenávat, uspořádávat, strukturovat, předávat data a infor-
mace

• rozkládat systémy a procesy na části, odhalovat jejich vztahy a strukturu,
modelovat situace

• vytvářet a formulovat postupy a řešení, která lze přenechat k vykonání jinému
člověku nebo stroji

• vytvářet formální popisy skutečných situací a pracovních postupů

• testovat, analyzovat, vyhodnocovat, porovnávat a vylepšovat uvažovaná řešení

Snad je tedy nyní konkrétněji patrné, co je myšleno spojením „myslet jako
informatik“. Šíře uvedených charakteristik IM by již měla stačit k tomu, aby si
o IM čtenář udělal poměrně jasnou představu. Kromě toho si může vybrat, které
pojetí nejlépe odpovídá potřebám jeho žáků a výuky (popřípadě různé přístupy
zkombinovat.

5.4 Shrnutí
Zařazení IM do výuky informatických předmětů se zdá poměrně přímočaré:

výuku je třeba rozšířit o pokročilejší informatická témata (na odpovídající úrovni
obtížnosti), jako jsou např. efektivita a omezení informatiky. Zařazení příslušných
témat však samo o sobě nestačí. Příkladem může být výuka „programování“: od
výuky algoritmizace jako metody řešení problémů a způsobu nahlížení na svět je
v praxi velmi snadné sklouznout k výuce programování jako zapisování programů
v programovacím jazyce. Do diskusí o programování ve školní výuce se pak vkrá-
dají irelevantní argumenty, jako kolik procent profesionálních programátorů daný
jazyk využívá v práci. Koncept informatického myšlení dává možnost si takový
posun uvědomit a napravit. Může se tak ukázat, že pokud je naším cílem sezná-
mit žáky s ideou omezené množiny příkazů, rozhodování, opakování, rekurzivního
volání či ladění, postačí např. jednoduchý Robotanik (Jarusek a Pelánek, 2012)
a vyšší programovací jazyk není potřeba.
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Koncept informatického myšlení pomáhá oprostit se ve výuce informatiky od
zaměření na konkrétní technologie a jejich užívání. Dále IM osvětluje význam
informatiky pro ostatní obory, souvislosti předmětů mezi sebou i s životem mimo
školu. Dává tak vyučujícím různých předmětů půdorys pro diskuse a spolupráci.
Za hlavní důvod pro zapojení IM do jejich výuky (kromě aktualizace látky)
lze přitom považovat snahu o prohloubení porozumění probíraným jevům. Může
posloužit jako rámec pro strukturování a formulování pokročilejších kognitivních
vzdělávacích cílů.

V naší práci jsme vycházeli z cílů gymnaziálního vzdělávání (viz kapitolu 1) a
nikoliv z IM. Při bližším pohledu ale nalezneme mnoho styčných ploch, zejména
s kompetencí k řešení problémů, ale i v jiných oblastech. Koncept informatického
myšlení proto naši práci významně ovlivňoval.
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6. Vymezení školního předmětu
informatika

V této kapitole popíšeme výsledek didaktické transformace oboru informatika
na školní předmět na gymnáziu. Hovoříme o předmětu, přestože RVP používá
pojmy vzdělávací obor a vzdělávací oblast. Z těch si školy samostatně vytváří
předměty, jak se objevují v rozvrhu hodin či na vysvědčení. Naše práce nesmě-
řovala k formulaci cílů a učiva na úrovni RVP, jde nám o dění přímo ve výuce.
Proto je vhodnější hovořit o předmětu.

Podle postupu popsaného v předchozí kapitole jsme identifikovali čtyři funda-
mentální ideje, na nichž jsme školní informatiku vystavěli. Jedná se o informaci,
model, algoritmus a efektivitu. Všechny tyto pojmy lze rozpoznat v rámci obec-
ného postupu řešení problému: získáme potřebné informace, vytvoříme vhodný
model situace a následně hledáme efektivní, tedy pokud možno algoritmické
řešení. Nepochybně je možné určit další fundamentální ideje, ty lze ale zpra-
vidla nějakým způsobem najít v uvedených čtyřech buď jako jejich součást (např.
programování jako pojem podřazený algoritmu, otázky spojené se souběhem pro-
cesů plynou ze snahy o efektivitu) nebo jiné vyjádření (např. abstrakce má velmi
blízko k pojmu model). Přiklonili jsme se raději k úsporné a přehledné skupině
fundamentálních idejí.

Jednotlivé fundamentální ideje se vzájemně překrývají v tom smyslu, že na
totéž učivo lze pohlížet různě a zdůraznit jeho jinou stránku. Například rozho-
dovací stromy jsou modelem rozhodování, tedy nějakého algoritmu, který vede
k získání informace. Snažíme se přitom, aby stromy nebyly zbytečně hluboké,
tedy aby rozhodování probíhalo efektivně.

S podobnou situací se setkáme u grafových notací. Představují způsob zakódo-
vání nějaké informace, která sama něco modeluje. Přitom bychom rádi, aby způ-
sob práce s tou kterou notací byl algoritmický a abychom vybrali notaci v nějakém
smyslu efektivní – např. jednoduše použitelnou, nebo datově úspornou.

Jednotlivé pojmy a jejich význam pro výuku informatiky ve všeobecném vzdě-
lávání zde nyní popíšeme podrobněji. Budeme postupovat tematicky po jednot-
livých fundamentálních idejích, nikoliv způsobem, jakým postupujeme ve výuce.
Zde je na místě připomenout, že jsme sice následující učivo a vzdělávací cíle ověřili
v reálné výuce, nelze ale hovořit o reprezentativním vzorku. Stanovení optimálních
vzdělávacích cílů pro případné širší využití je nutno pečlivě empiricky podložit.
To je ovšem mimo možnosti, a proto i mimo záběr této disertační práce.

6.1 Informace
Informace je z informatických pojmů v RVP zmiňována patrně nejčastěji (byť

v poněkud posunutém významu). Přitom jako taková není učivem žádné vzdělá-
vací oblasti a běžně s ní pracujeme, aniž bychom ji dokázali přijatelně definovat.
To z informace dělá netradiční a poměrně atraktivní téma výuky.

Už ze samotného slova informatika je patrné, jakou roli pojem informace
v tomto oboru hraje. Informace jsou „materiálem“, který v informatice zpra-
cováváme. Zároveň jde o ústřední pojem na úrovni hmoty a energie ve fyzice
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(Cejpek, 1998). Bylo by možné argumentovat, že význam pojmu informace má
být součástí všeobecného rozhledu.

Stačí ale zůstat na nižší úrovni. Nedílnou součástí (nejen lidského) života je
rozhodování, jak se opakovaně ukazuje v biologii, ekonomii i dalších společen-
ských vědách. K rozhodování jsou potřeba informace a k efektivnímu rozhodo-
vání je potřeba s nimi efektivně pracovat. To zahrnuje i rozlišování, jak jsou které
informace přínosné, co informací vůbec není, jak informace vhodně strukturo-
vat, reprezentovat a předávat (komunikovat). Teoretický základ pro tyto činnosti
poskytuje právě informatika.

Pro žáky jsou relevantní zejména následující dva pohledy na pojem informace.
První pracuje s informací jako datovou zprávou (nejčastěji posloupností znaků) a
jejím významem (resp. její interpretací) (Lukasová, 2003). Na tomto pojetí staví
problematika kódování a jazyků. Pro žáky je přístupnější, problematické aspekty
lze totiž odsunout do významu (interpretace) zprávy a ten dále nezkoumat.

Druhým přístupem je informace jako úbytek možností (něco nevím, musím
tedy uvažovat několik možností; získáním informace některé možnosti ubydou)
(Hartley, 1928; Mařík a kol., 2003). Zobecněním tohoto přístupu je klasická infor-
mace jako úbytek entropie (Shannon, 1948), která ovšem vyžaduje aspoň základní
představu o pojmu pravděpodobnosti. Informace jako úbytek možností je přitom
dostatečně mocná např. pro odvození algoritmu půlení intervalu. Využití nachází
i ve vzdělávacím programu (Fellows a kol., 1996).

Oba pohledy spolu velmi úzce souvisí: lze říct, že efektivní kódování optimálně
ubírá možnosti, a naopak, že efektivní vylučování možností umožňuje optimálně
kódovat. Každý z nich ale umožňuje zkoumat odlišné jevy, popř. odlišné cesty
k týmž jevům. Příkladem je kódovací, resp. rozhodovací strom a přirozená sou-
vislost obou pohledů s dvojkovou soustavou.

Díky přesné práci s pojmem informace se žáci mohou seznámit s jejími zásad-
ními vlastnostmi, které čím dál více formují současný svět. Cokoliv, co lze rozlišit,
resp. co může vést k nějakému rozhodnutí, lze zachytit pomocí „jedniček a nul“,
nezáleží přitom na konkrétním médiu. Informace musí být vždy zachycena ve
fyzickém, hmotném světě, ať už organizací látky či (např. elektromagnetického)
pole v prostoru či v čase. Digitální data lze přesto stále levněji získávat, ukládat,
zpracovávat a množit. Toto množení přitom nijak nepoškozuje originál a zároveň
je zcela přesné, kopie se od originálu neliší. Tyto skutečnosti mají zásadní vliv na
ekonomii, protože čím dál více obchodujeme právě s informacemi.

Znázorňování pomocí stromů přináší i další výhody. Ulehčuje žákům uvažovat
o všech možných postupech dotazování (resp. kódování) zároveň. Dovoluje obejít
se bez znalosti logaritmů a zpřístupnit tak měření množství informace i mladším
žákům. Poměrně přirozeně umožňuje pracovat s četnostmi jednotlivých možností
a tak se obejít bez pojmu pravděpodobnosti, a opět tak zpřístupnit i zobecněný
pojem informace mladším žákům.

Uvedený stručný popis fundamentální ideje odpovídá tomu, že informace je
především materiálem ke zpracování, sama nevystupuje nijak aktivně (přestože
její vlastnosti mají dalekosáhlé důsledky). Snadno ale nahlédneme, jak zásadní
roli hraje v další výuce informatiky. Při tvorbě grafů a dalších probíraných modelů
je nutno zvažovat, které informace do nich zahrnout. Poté je nutno je nějak zazna-
menat. Algoritmy na jejich zpracování jsou samy informací. Pro porovnávání růz-
ných algoritmů a rozhodování o jejich efektivitě je opět potřeba najít způsob, jak
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vůbec efektivitu posuzovat a jaké tedy zjišťovat, zaznamenávat a vyhodnocovat
informace. Informace, její uchování a změny jsou klíčové pro práci evolučních algo-
ritmů. Podrobné informace k výuce pojmu informace jsme publikovali v (Lessner,
2012a).

Informace úzce souvisí i s výukou ostatních předmětů. Nasnadě je souvislost
kódování zpráv s kombinatorikou, pravděpodobností, statistikou, číselnými sou-
stavami a obory v matematice. Informace jako posloupnost znaků otvírá také
otázky relevantní pro jazykovědu a umožňuje tak hlubší porozumění jazyku. Bio-
logie stále více nahlíží procesy např. v buňkách jako procesy informační. Totéž
platí pro oblast genetiky. Nelze opomenout ani souvislosti fyzikální, tedy přede-
vším souvislost termodynamické a informační entropie. Na jedné straně pojem
informace pomáhá výzkumu v astrofyzice, na druhé straně staví fyzika přírodní
zákony do role principiálních limitů co se týče efektivity zpracování informace.

6.2 Model
Žáci běžně a samozřejmě využívají mentální modely v ostatních školních před-

mětech. Nikde se ale modelům nevěnují explicitně. Podobně jako v případě algo-
ritmů je zpravidla předkládán jeden hotový model pro danou typovou situaci.
Otázka kvality modelu je vyřešena za ně a tím pádem zcela okrajová. Žáci např.
rutinně zanedbávají tření a odpor vzduchu (mnozí si to ani neuvědomují), bez
ohledu na to, jak takové zanedbání ovlivní výsledek řešeného problému. Světlou
výjimkou je naopak probírání různých modelů atomu.

Informatika zkoumá výhody a nevýhody různých modelů různých situací při
řešení různých problémů. Běžně pracuje s několika úrovněmi abstrakce, zkoumá
jejich vztahy a podle potřeby mezi nimi přechází. Informatika proto hledá obecné
postupy, jak užitečné modely vytvářet. Výuka informatiky má proto žákům umož-
nit nahlédnout stěžejní roli volby, resp. vytvoření vhodného modelu při řešení
daného problému. Pokaždé je nutno dobře rozmyslet jednotlivé součásti situace
či problému, jejich význam pro řešení, jejich vlastnosti, vstupy a výstupy, chování
a vzájemné vztahy. Teprve po sestavení modelu je co algoritmizovat. Stejně jako
v jiných oblastech, metodický postup přináší oproti prosté intuici zásadní výhody.

V kontextu gymnaziálního vzdělání navíc nelze opomenout, že právě skrze
modely se všemi jejich výhodami i nevýhodami uchopujeme a uvažujeme okolní
realitu. Toto poznání tak žákům umožní lépe chápat látku ostatních předmětů
včetně omezení, které s sebou ten který přístup nese.

S modelováním se žáci setkávají po celou dobu výuky informatiky. Nakonec
i k ostatním fundamentálním idejím a dalším pojmům přistupují prostřednic-
tvím vhodných modelů. Aby mohli pochopit pojem informace, modelují proces
komunikace a získávání informace, včetně různých dotazovacích strategií. Využí-
vají k tomu slovní popisy, ale i formálnější zápisy a rozhodovací stromy. Modely
žáci sestavují při řešení téměř každé úlohy, nebo, pokud je model předem dán,
diskutují jeho silné a slabé stránky.

Všechny algoritmy probíhají v rámci daných pravidel, v rámci daného modelu.
Přitom i samotné algoritmy, tedy abstraktní procesy, je potřeba modelovat, např.
pomocí vývojových diagramů. Modelem je i žákovská představa počítače a jeho
fungování, potažmo představa fungování programovacího jazyka a programů. Na
kvalitě tohoto modelu do značné míry závisí úspěch studia informatiky. Příkladem
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víceúrovňového modelu jsou počítačové sítě. Dalšími modely, se kterými žáci pra-
cují, jsou stavový prostor, systém vzájemně navazujících úkolů, evoluce a různé
modely myšlení.

K modelu (jakož i k algoritmu) lze řadit rekurzi jako elegantní způsob popisu
některých komplexních struktur, resp. řešení některých problémů. Těžko očeká-
vat, že žáci budou sami rekurzivní struktury správně popisovat. Měli by si s nimi
ale poradit, rekurze (ať už algoritmická, nebo strukturální) by je neměla zmást.
Zároveň by měli umět pro danou situaci porovnat její výhody (např. stručnost)
a nevýhody (např. obtížnější předvídatelnost výsledku, výpočetní náročnost).

6.2.1 Grafy
Prominentním nástrojem pro modelování určitých struktur jsou pak grafy

(Matoušek a Nešetřil, 2009; Gross a Yellen, 2006). Důvodem přitom není jen
jejich užitečnost v rámci informatiky. Grafy se uplatňují v mnoha dalších obo-
rech, v běžném životě a v neposlední řadě ve výuce ostatních školních předmětů.
Pro úplnost zmíníme několik zřejmých příkladů. V organické chemii žáci pracují
se strukturními vzorci. Z počtu atomů a jejich vazeb dokonce dovozují závěry
o (ne)existenci některých chemikálií. V biologii se setkávají se stromy v souvis-
losti s taxonomií a genetikou. Grafem je i metabolická síť. Královské rodokmeny
vyučované v dějepisu jsou znázorněny opět pomocí grafů. Zřejmé je využití v geo-
grafii. Ve výuce jazyka žáci znázorňují syntaktickou strukturu vět pomocí stromů.
Úvod do kombinatoriky je často založen na cestách a křižovatkách. Stále více se
ve školách prosazují myšlenkové mapy a v budoucnu snad i pokročilejší schémata
a diagramy pro popis konceptuálních modelů, založené právě na grafech.

Žáci tedy s grafy poměrně běžně pracují. Teorie grafů se na gymnáziích přesto
nevyučuje. Žáci si nejsou vědomi žádné jednotící teorie v pozadí, jednotné ter-
minologie, ani výsledků, které tato teorie může poskytnout. To omezuje jejich
schopnost přenést znalosti a dovednosti (např. charakteristiku stromů nebo syste-
matické prohledávání) z jedné oblasti do druhé. Absenci grafů (stejně jako mode-
lování vůbec) považujeme za závažný nedostatek RVP. Podrobnosti k výuce grafů
v informatice jsme publikovali v (Lessner, 2011). Pro teorii grafů na středních ško-
lách se vyslovuje mj. také László Lovász (Bálint, 2010).

Graf jako abstraktní struktura je tedy pro žáky novinkou, odlišnou od čísel
nebo geometrických tvarů. Jsou často velmi názorným popisem situace. Z pohledu
žáků tak vyžadují jiný způsob uvažování, což je ale jenom zdání. Teorie grafů zde
tak představuje jistou šanci pro ty, kteří například nemají dobrý vztah k číslům
a tím pádem k matematice, ale nikoliv z důvodu nedostatečného intelektu.

Podobný princip funguje ohledně algoritmů. Zdají se být odlišné, zpracování
vrcholů a hran je přeci něco jiného, než zpracování číselných hodnot. Přesto v tom
žádný fundamentální rozdíl není, obojí je zpracování nějak zakódovaných infor-
mací. Grafové algoritmy žákům umožní lépe poznat obecnost pojmu algoritmu.

Přestože jsou základy teorie grafů poměrně intuitivní a jejich osvojení neza-
bere mnoho času, přirozeně lze pokračovat k mnohem náročnějším oblastem.
Řešení jednoduše zadaných úloh může vyžadovat náročné úvahy a postupy (už
jen tím, že vyžaduje v argumentaci odlišovat vrcholy a hrany, což je pro mnoho
žáků zpočátku nezvyklé obtížné). Ty přitom mají důležité teoretické, ale i prak-
tické dopady. Jedním z příkladů je pojem rovinnosti: přirozeně užitečný, zároveň
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značně netriviální. Mnoho žáků ztotožňuje grafy a jejich (rovinná) nakreslení. To
není nutně chyba, musí si ale být vědomi, že tento přístup má svá omezení. Žáci
musí pochopit, že existují různá nakreslení téhož grafu a nakreslení je tedy jen
jedním z možných znázornění grafu. Dalším stupněm je pak existence grafů, které
žádné rovinné nakreslení nemají. Algoritmy (např. prohledávání) s nimi přitom
pracují beze změny.

Podstatným aspektem výuky grafů na gymnáziu je skutečnost, že si žáci pod
daným pojmem představují graf reálné funkce, popř. vizualizaci vygenerovanou
v tabulkovém procesoru (tento rozpor jim nevadí a podle kontextu význam spo-
lehlivě rozliší). Musí si tedy zvyknout na třetí, nový význam slova graf. Ukazuje
se to jako lepší možnost ve srovnání např. s použitím přívlastku topologický, který
žákům nic neříká, nebo s použitím zcela odlišného termínu (schéma, síť, diagram,
relace. . . ), který je nepoužitelný mimo samotnou výuku.

6.3 Algoritmus
Základy moderního pojetí algoritmu byly položeny ve třicátých letech minu-

lého století a stály u zrodu vědní informatiky. Kurt Gödel, Alonzo Church (Church,
1936), Emil Post (Post, 1936), a Alan Turing (Turing, 1937) v té době nezávisle na
sobě a několika různými způsoby formalizovali pojem výpočtu. Na tom, že algo-
ritmus je součástí jádra informatiky (a fundamentální ideou ve smyslu Bruner,
1977), panuje široká shoda mezi informatiky i informatikáři (Olbrich a Mašlá-
ňová, 2011). Někteří dokonce algoritmus považují nikoliv za součást, ale přímo
za celé jádro informatiky. Význam pojmu algoritmu v rámci informatiky nicméně
sám o sobě pro zařazení pojmu algoritmu do gymnaziální výuky nestačí. Potřebné
souvislosti proto v následujícím textu podrobně popíšeme.

Ve výuce informatiky je výklad pojmu algoritmu tradičně součástí úvodu do
programování, algoritmus je „to, co se má naprogramovat“. Z toho plyne časté
zjednodušení: algoritmus vyučujeme proto, abychom následně mohli začít s pro-
gramováním (viz např. Tucker a kol., 2003, Gal-Ezer a Harel, 1999, odlišný přístup
pak představuje Fellows a kol., 1996). V dospělosti ovšem bude vyvíjet software
v obvyklém slova smyslu pouze celkem nepatrná část žáků gymnázií1. Progra-
mování jako takové tedy také není dostatečným důvodem pro výuku algoritmů a
algoritmizace. Takto úzké pojetí ale pomíjí mnohé zásadní souvislosti, které činí
pojem algoritmu relevantní sám o sobě, i bez programování.

Jiné pojetí algoritmizace vede k výuce konkrétních algoritmů (např. Horne-
rovo schéma, minimální kostra grafu, půlení intervalu apod.). Vzhledem k uplat-
nitelnosti těchto znalostí ale ani takové pojetí dostatečně neodpovídá potřebám
gymnazisty. V následujícím textu proto od výše uvedených obvyklých motivací
poodstoupíme a prozkoumáme užitečnost pojmu algoritmu šířeji, včetně oblastí
mimo samotnou informatiku.

Pojem algoritmus zpravidla zavádíme neformálně2: jako pracovní postup se
1Pokud se ovšem do programování zahrnou i další činnosti, jako práce s makry, tvorba data-

bázových dotazů či automatizace zpracování naměřených dat, podíl programujících gymnazistů
skokově vzroste.

2Formální definice jsou možné, ve snaze vyhnout se technickým obtížím ale pojem neúměrně
zúží. Pro potřeby gymnaziální výuky je vhodnější pracovat s méně přesným, přitom užitečnějším
pojetím.
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vstupem a výstupem splňující několik kritérií.
1. Přirozeně požadujeme, aby byl pracovní postup nějak popsán – bez toho

není o čem hovořit.

2. Elementárnost: Základní části toho popisu (nejčastěji kroky výpočtu, ale
ne nutně) musí být nade vší pochybnost jednoduché. Musí být zřejmé, jak
je provést (byť třeba dalším algoritmem).

3. Determinovanost: Postup musí být jednoznačný. Není žádná volnost ve
volbě následujícího kroku postupu. Nepřipouští se vliv náhody nebo sub-
jektivního rozhodování v průběhu algoritmu. Výsledek algoritmu je proto
určen výhradně vstupem.

4. Rezultativnost: Algoritmus musí mít výstup, musí dávat nějaký výsledek.
Jinak by pro nás nebyl zajímavý.

5. Konečnost: Výsledku se potřebujeme dočkat, algoritmus musí někdy skon-
čit. Pokud by toto nebylo zaručeno, praktická použitelnost uvažovaného
algoritmu by značně poklesla.

Dále máme obvykle zájem na obecnosti (jinak také hromadnost, masovost,
univerzálnost) algoritmu: algoritmus by zpravidla měl být uzpůsoben k řešení celé
třídy příbuzných úloh. Tento požadavek ale do definice nezahrnujeme, pokazili
bychom ji paradoxem hromady (kolik různých úloh stačí pro splnění požadavku,
proč právě tolik a ne o jednu méně či více?). Z informatického hlediska navíc
obecnost nic důležitého nepřináší.

Dále samozřejmě vyžadujeme, aby algoritmus pracoval správně. Správnost je
ovšem vlastnost algoritmu spolu s nějakým problémem, nikoliv vlastnost samot-
ného algoritmu. Zásadní praktický vliv má efektivita algoritmu (efektivita je další
z fundamentálních idejí). Poslední tři uvedené vlastnosti jsou sice užitečné, neřa-
díme je nicméně mezi definiční, protože by to bylo nepraktické.

Popsaná kritéria sledují jasný cíl, totiž užitečnost algoritmu. Algoritmus je
užitečný, když „něco“ dělá, když to dělá v rámci daných podmínek spolehlivě,
správně a úsporně, a když to zvládne bez účasti člověka, tedy strojově. Algoritmus
ovšem nemusí provádět jen stroj. Očekáváme-li od někoho spolehlivé a správné
provedení práce podle naší představy, je nutno tuto představu přesně popsat.
Takový popis bude v ideálním případě algoritmický. Učivo informatiky se tak
uplatní při libovolném zadávání práce (a stejně dobře při přijímání zadání).

Algoritmický popis pracovního procesu poskytuje jistotu výsledku. Při jeho
provádění není třeba další rozhodování, stačí přesně sledovat instrukce. Není
nutný stálý dohled a uvolněný čas lze věnovat něčemu jinému, možná užiteč-
nějšímu, více tvůrčímu, nebo aspoň zábavnějšímu.

Protože popis algoritmu je informace, lze jej velmi účinně namnožit. Součas-
nému provádění algoritmu ve vysokém počtu instancí tak brání „jen“ fyzikální,
resp. technické a ekonomické limity. Je zřejmé, že algoritmický popis zamýšlených
procesů je významný pro libovolnou oblast, ve které čekáme spolehlivost. Schop-
nost takové popisy vytvářet a sdělovat může člověku přinést značnou výhodu.

Podívejme se na dvě oblasti, kde se takové spolehlivosti snažíme dosáhnout.
Představme si soudní řízení probíhající podle zákona. Co od takové situace oče-
káváme? Bylo by patrně vhodné, aby soud došel k rozhodnutí, a aby to bylo
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v dohledné době. Dále lze čekat, že rozhodnutí bude záviset na předložených důka-
zech a relevantních zákonech, nikoliv na osobním názoru soudce na situaci. Jinak
řečeno očekáváme, že jiný soudce by stejný případ rozhodl velmi podobně, ne-li
stejně. Aby toto bylo (aspoň v nějak přiměřeném počtu případů) možné, musí být
zákony napsány dostatečně jednoznačně a srozumitelně. Kromě uvedeného také
přirozeně očekáváme, že zákony nevznikají na míru konkrétním případům, ale
že slouží obecněji. Obdobou blízkou školní výuce je hodnocení známkami, např.
u maturity. Opět očekáváme mj. nezávislost na konkrétním učiteli a další vlast-
nosti související s algoritmy. Bez ohledu na to, jestli je možné popsaného systému
dosáhnout, pokud jej chceme zlepšovat, vyžaduje to práci mj. na vlastnostech,
které sledujeme u algoritmů.

Druhou oblastí je medicínská diagnostika. Vstupem jsou výsledky vyšetření,
výstupem diagnóza, rozhodnutí o potřebných zákrocích či terapii atd. Očekáváme,
že lékař rozhoduje na základě faktů a jasně definovaných pravidel. V ideálním
světě by nemělo vůbec smysl chodit za jiným lékařem pro jinou diagnózu. Uvě-
domujeme si samozřejmě, že takto algoritmizovaná medicína nepostihne všechny
případy a individuální výjimky a že intuice a nepřenositelná zkušenost lékaře
má svou hodnotu. Množství studií ovšem ukazuje, že rozhodování založené na
objektivních datech a jasných pravidlech předčí rozhodování založené na expertní
zkušenosti (Grove a Meehl, 1996). Jinými slovy je užitečné umět rozeznat, kdy
jako lékař pracuji algoritmicky a kdy nikoliv, kde jsou přínosy a kde meze které
metody. Kromě zvýšené přesnosti a efektivity algoritmických postupů (např.
posuzování zdravotního stavu novorozeněte pomocí Apgar skóre, Apgar, 1953)
jsou přesně popsané procesy nezbytností pro účinnou spolupráci velkých týmů.
Nepřekvapí tedy, že metody třídění raněných (triáže) při hromadných neštěstích
jsou často znázorněny pomocí vývojového diagramu, např. v (Lerner a kol., 2008).
Tak daleko od tradičně algoritmických oblastí jsme příklady volili proto, aby lépe
vynikla všeobecná užitečnost pojmu algoritmu.

Uvedené souvislosti ukazují, že pojem algoritmu v žádném případě není pou-
hou předehrou k výuce programování. Algoritmus je především spolehlivý postup,
který lze realizovat bez dalšího přemýšlení. V principu nezáleží na tom, jestli ho
provádí stroj, nebo člověk. Lze předpokládat, že většina gymnazistů bude praco-
vat právě s postupy „pro lidi“, i ty ovšem musí být jednoznačné a spolehlivé.

Algoritmy (byť bez tohoto označení) jsou v nějaké formě součástí výuky téměř
všech školních předmětů. Jasná je souvislost s matematikou, jež věnuje mnoho
času nácviku provádění algoritmů (od písemného sčítání před řešení kvadratické
rovnice po hledání derivace funkce). Důležitá je ale i souvislost pojmu algoritmu
s pojmy zobrazení a funkce. V českém jazyce se učí jednak pravopisná pravidla,
která leckdy přerůstají do formy algoritmu, jednak popis pracovního postupu jako
slohový útvar. Osvojování a nácvik nejrůznějších konkrétních postupů najdeme i
v dalších předmětech (chemické názvosloví a rovnice, rozmnožování buněk, labo-
ratorní techniky, zpěv ad.). Předchozí odstavce ale již naznačily, že taková práce
s algoritmy není výukou algoritmizace. Žáci se typicky učí používat konkrétní
algoritmy. Obvykle ovšem nedojdou až k jejich přesnému zápisu. Stejně tak neroz-
lišují, jestli jsou předkládané postupy algoritmické (typicky v matematice, fyzice)
nebo nikoliv (např. v jazycích), nebo pro daný účel optimální. Mimo zájem (a
někdy i možnosti) ostatních předmětů je také tvorba algoritmů.

Není ale na místě z tohoto důvodu výuku související s algoritmy zaměřit
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výhradně na tvorbu algoritmů. To je značně vysoký cíl a snadno vede k pomi-
nutí dosažitelnějších, a přitom stále velmi užitečných dovedností. Už jen porozu-
mění definici algoritmu v různých souvislostech je značným přínosem. Umožňuje
žákům nahlédnout důsledky plynoucí z jednotlivých vlastností a posoudit výhody
a nevýhody algoritmického přístupu. Se znalostí definice rozliší, jestli daný postup
algoritmem je, či není. Tím vlastně rozhodují, jestli je postup alespoň v principu
realizovatelný strojově. Nejde ale jen o stroje. Nezávislost algoritmických postupů
vede k tomu, že je mohou realizovat různí lidé, na různých místech, v různých
časech nebo zároveň — bez další asistence nebo dozoru. Umět rozpoznat takový
postup je nutnou dovedností kohokoliv, kdo řídí, ať už lidi, nebo stroje. Algo-
ritmizace vlastní práce vede k uvolnění kapacit a možnosti zabývat se něčím
zajímavějším.

Od schopnosti rozlišovat algoritmy vede přímá cesta ke schopnosti rozpoznávat
problematická místa daných postupů a jejich odstraňování. Víceznačné instrukce,
nekonečné smyčky, slepé uličky, místa, kde vykonavatel přemýšlí a rozhoduje se
subjektivně, nikoliv na základě předepsaného postupu. Je možné tyto jevy vyhle-
dávat intuitivně. Znalost pojmu algoritmu a jeho vlastností ale do takové práce
pomůže vnést systém.

Před tvorbou algoritmu lze rozlišit i další základnější dovednosti. Samozřejmě
je potřeba umět algoritmy podle popisu provádět. Další dovedností je umět (již
známý) algoritmus zapsat. K práci na samotném algoritmu patří jeho oprava či
přizpůsobení jinému účelu, vylepšení či dokončení. Pokud žák tyto dovednosti
ovládá, snáze si poradí se samotnou tvorbou algoritmu. Ruku v ruce s tím nutně
jde přesné vyjadřování, leckdy zásadní překážka pokroku v samotné dovednosti
algoritmizace.

Druhá překážka je pak prázdné místo mezi zadáním problému a algoritmem,
který ho řeší. Zdánlivě paradoxně totiž nemáme algoritmus, „kuchařku“ pro
nalezení hledaného algoritmu. Přesto lze pracovat alespoň s heuristikami. Mezi
obvyklé přístupy patří rozděl a panuj, hladovost, generuj a testuj, řešení odzadu,
shora dolů nebo zdola nahoru. Uplatní se také znalost škály algoritmů, jejichž
principy lze uplatňovat opakovaně, např. půlení, včasné vylučování možností dal-
šího postupu, ukládání částečných řešení apod. Chceme-li udržet souvislost výuky
s oblastmi mimo informatiku, je vhodné škálu nástrojů k řešení problémů rozšířit.
V praxi kupříkladu rádi využijeme změnu zadání.

Ještě víc se obtížnost tvorby ukáže v souvislosti s programováním, jehož
základy by si žáci v rámci algoritmizace měli osvojit. Když už nějaká výuka
informatiky na základních či středních školách probíhá, často se jedná právě
o programování, a často výlučně. Místo informatiky se tak žáci seznámí s jejím
významným, ale pořád jen úzkým výsekem (v závislosti na tom, jak se k výuce
programování přistoupí). Relevantním cílem pro gymnázium (natož pak základní
školu) je nicméně především podpora porozumění informatickým principům, niko-
liv tvorba software. Schopnost pracovat se zdrojovým kódem umožní použít širší
škálu příkladů a usnadní tak i osvojení ostatní látky. Pro takové využití progra-
mování přitom postačí umět zdrojový kód s porozuměním číst (např. krokovat) a
případně upravovat, není potřeba vyžadovat od každého žáka přímo tvorbu vlast-
ních programů. Takové koncepty výuky informatiky, kde programování nehraje
dominantní (nebo dokonce žádnou) roli, najdeme i v zahraničí (Bell a kol., 2011).

Kromě využití pro ostatní informatická témata nabízí výuka programování i
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jiné příležitosti. Programování je způsob komunikace a jako takový vyžaduje sro-
zumitelnost a pečlivost — tím spíš, že se jedná o komunikaci pomocí formálního
jazyka. Spouštění programů umožňuje (mnohem lépe než např. algoritmizace jen
s pomocí papíru) naučit se programy systematicky ladit. Dále se žáci teprve při
programování setkají s několika na pohled nepřirozenými skutečnostmi (např.
způsob zjišťování dělitelnosti na počítači) a přiblíží se tak vnitřnímu fungování
počítače natolik, aby korigovali případné mylné představy a vytvořili si konzis-
tentní mentální model.

Samozřejmě je nutné se nějak vypořádat s otázkou, jestli volit programování
procedurální, objektové, nebo třeba logické či funkcionální. Přitom je nutné mít
na paměti cíle zařazení programování do výuky. Jestli má programování podpo-
řit výuku algoritmizace, jsou např. argumenty o využití toho kterého přístupu
v praxi irelevantní. Na první programovací jazyk pro budoucího profesionálního
programátora je třeba klást odlišné požadavky než na první programovací jazyk
pro výuku informatiky na gymnáziu. Pro žáky gymnázia a výuku informatiky jako
všeobecně vzdělávacího předmětu tak vychází nejlépe procedurální programování.
Hlavním důvodem je přímá souvislost s popisem postupu „krok za krokem“, tedy
tak, jak se s ním budou žáci setkávat v dalším životě, ať už v roli vykonavatelů,
nebo tvůrců těchto postupů. V každém případě ale platí, že výuka programování
sleduje další a obecnější cíle než vytváření programů. Nemá tedy smysl probírat
např. důsledně všechny struktury v daném programovacím jazyku jen proto, že
existují.

Tak jako v ostatních případech, i u algoritmů by žáci měli vědět, že mají
své limity a v základních případech usoudit, kdy je nutno vyzkoušet jiný pří-
stup k řešení. Jedná se jak o problémy s neurčitým zadáním, tak o problémy
neřešitelné v principu, protože řešení vůbec neexistuje, nebo protože řešení nelze
algoritmicky najít. Jak píše (Forsythe, 1969), „Co lze automatizovat?“ je jedna
z nejvíce inspirujících filozofických i praktických otázek současné civilizace.

Uvažování o algoritmickém chování mimo svět počítačů či matematiky přiro-
zeně vede k otázce, kde má algoritmický přístup své meze. Žáci mohou při výuce
snadno nabýt dojmu, že každá rozumně zadaná úloha musí jít řešit algoritmicky
(taková je koneckonců většina úloh, které jim předkládáme). Je na místě toto
uvést na pravou míru, informatika zde nabízí velmi silné odpovědi: existují důle-
žité a smysluplné otázky, které algoritmicky řešit vůbec nelze. Mají-li algoritmy
pracovat s jinými algoritmy (a na tom současné technologie stojí), dostáváme se
do problému.

Není ale nutné být tak abstraktní. Simulovat chování člověka obdařeného svo-
bodnou vůlí z principu není možné. Přijmeme-li předpoklad, že svobodnou vůlí
oplýváme, máme k dispozici silnou překážku, kterou algoritmy nikdy nepřekročí.
Důležité je si uvědomit, že neřešitelnost těchto problémů naprosto nezáleží na
typu použitého stroje.

Význam pojmu algoritmu v gymnaziální výuce jsme detailněji popsali v článku
(Lessner, 2012c).
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6.4 Efektivita
Snaha o úsporné využití zdrojů, tedy o efektivitu, se prolíná takřka celou

informatikou. Nejde přitom jen o to, že se snažíme co nejefektivněji implemento-
vat informatické výsledky v technické praxi. Informatika zkoumá pojem efektivity
jako takový. Tak jako v případě ostatních fundamentálních idejí, i zde se infor-
matika od ostatních předmětů ve svém přístupu poněkud liší. Vede totiž žáky ke
zkoumání efektivity různých řešení, k jejich porovnávání a vylepšování. Efekti-
vita není jen příznivým vedlejším efektem volby správného řešení. Žáci o ni musí
aktivně usilovat.

Tradiční součástí (vysokoškolských) úvodních kurzů je problematika asympto-
tické časové složitosti. To je ovšem pro gymnazisty poněkud formální a značně
to přesahuje úroveň běžně vyučované matematiky. Z klasické teorie složitosti si
žáci nicméně mohou odnést koncept elementárního kroku a jeho opakování jako
určujícího faktoru pro odhadování spotřebovaného času. S tím souvisí poznání,
že význam efektivity stoupá s velikostí vstupů a že je nutno rozlišovat nejlepší,
průměrné a nejhorší případy. Žáci se naučí hrubě odhadovat počet elementár-
ních kroků (např. podle počtu vnořených cyklů) a porovnávat výsledné výrazy
mezi sebou, resp. rozlišovat logaritmické, jednotlivé polynomiální a vyšší časové
složitosti. Není nutné zavádět O-notaci, stačí pracovat s matematickou intuicí
žáků a s jejich zkušeností z příslušných experimentů. I takto základní znalosti
umožní žákům odstranit časté chybné představy (např. že délka běhu algoritmu
je úměrná délce jeho zápisu).

Dále si žáci musí uvědomit, že podobně jako je správnost algoritmu spjatá se
zadáním, je efektivita spjatá s kritériem, resp. s prostředkem či zdrojem, který se
snažíme ušetřit. Zároveň se s těmito zdroji seznámí. Má-li totiž být učivo gymna-
ziální informatiky relevantní pro všechny žáky, nelze se omezit jen na klasickou
nejhorší časovou a prostorovou složitost. V praktických aplikacích nás zajímá i
čas průměrný, zajímá nás čas s ohledem na multiplikativní konstanty, zajímají
nás ale i prostředky strávené vývojem a implementací optimálního postupu, cena
použitých nástrojů atp.

Pro žáky není překvapením, že pro jeden a tentýž problém mohou najít více
různých algoritmů. Téma efektivity a výše uvedené znalosti a dovednosti jim
dovolí dva algoritmy porovnat. Obecně vzato tedy otázky spojené s efektivitou
přispívají ke schopnosti žáků volit vhodné nástroje a prostředky pro řešení daného
problému.

Schopnost posuzovat efektivitu lze využít při snaze ji zvyšovat. Nemusí při-
tom jít o exaktně formulované procesy, užitečné jsou i základní obecné heuristiky,
jako např. „použij znovu, co už máš“ (jak mezivýsledky výpočtů, tak existu-
jící algoritmy), „předpřiprav si vstupy“, „skonči, jakmile máš, co podle zadání
potřebuješ“, „měj po ruce, co je často třeba“, „plně využívej paralelní zdroje“.
Samozřejmě sem patří i zásada nejdřív myslet, potom konat. Užitečná je i znalost
několika osvědčených principů, které lze uplatnit v různých situacích, např. půlení
intervalu. Pro úspěšnou optimalizaci je navíc potřeba umět odhadnout, kdy se
vůbec vyplatí investovat potřebné prostředky (čas, úsilí atd.) a kdy se lze spokojit
s méně efektivním, ale např. již hotovým řešením. Stejně tak je nutno uvažovat
nad tím, jak kvalitní (např. jak přesný, jak spolehlivý) výsledek je vlastně potřeba,
a jestli např. nevynakládáme příliš vysoké úsilí za pouze nepatrné zkvalitnění

80



výsledku.
Snaha o efektivitu přirozeně otevírá otázky paralelizace. Myšlenka rozdělení

práce je pro žáky velmi přirozená. Výuka informatiky jim umožní nahlédnout
související skutečnosti: řízení několika pracovních procesů v souběhu vyžaduje
dodatečné prostředky a v konečném důsledku se nemusí vyplatit. Různé úlohy
lze rozkládat do různé míry, některé vůbec ne. Paralelně běžící procesy vyžadují
nějaké nástroje pro synchronizaci a pro sdílení prostředků. Za určitých okolností
si procesy mohou vzájemně překážet, znehodnocovat si práci nebo se zablokovat.
Tyto okolnosti se přitom projevují i mimo informatiku.

Jinou tematickou oblastí, která z efektivity vyplývá, je další limit použitelnosti
algoritmických řešení. Vztah tříd P a NP a pojem NP-úplnosti jsou pro gymná-
zium možná příliš abstraktní a málo potřebné. I gymnazista by měl nicméně vědět,
že exponenciální algoritmus nejspíš nemá smysl spouštět a že existují problémy,
pro které rychlejší algoritmy neznáme. To ty problémy činí prakticky neřešitel-
nými a musíme se spokojit s různými ústupky, např. s přibližnými nebo sub-
optimálními výsledky. Žáci by ale také měli vědět, že např. pro kryptografii je
existence pomalu řešitelných úloh pozitivum.

6.4.1 Umělá inteligence
Už v souvislosti s algoritmem žáci zjišťují, na jaký typ úkolů se algoritmické

postupy hodí a na jaké se naopak hodí člověk. Opět se vynořuje pojetí rov-
nosti: jak se lidé intelektuálně liší od strojů, když podávají srovnatelné (resp.
nerozlišitelné) výkony? V konečném důsledku se ale jedná o otázku efektivní alo-
kace zdrojů. Žáci se proto musí seznámit také se stavem a potenciálem vývoje
v oblasti umělé inteligence (Lažanský a kol., 2000). Téma by bylo možné spojit
i s pojmem algoritmu, rozhodující pro nás ale byla motivace rozšiřování aplikace
metod umělé inteligence v praxi. Ta totiž vychází právě ze snahy o efektivitu.
Ukážeme, že umělá inteligence představuje téma důležité v životě žáků, informa-
ticky hluboké a zároveň informatiku přesahující, díky čemuž na gymnázium dobře
zapadá. Podrobně jsme otázku výuky umělé inteligence na gymnáziích diskutovali
v článku (Lessner, 2016b).

Smysl výuky umělé inteligence na gymnáziu se přitom velmi liší od téhož na
vysoké škole informatického směru. Jen minimum žáků uplatní přehled v různých
technikách umělé inteligence, nebo dokonce schopnosti některé z nich implemento-
vat. Potřebují se ale umět orientovat ve světě, kde bude umělá inteligence nabývat
na významu a zásadně ovlivňovat životy jednotlivců i fungování celé společnosti.
Představy žáků o umělé inteligenci přitom vychází ze zábavního průmyslu. To
jim nedovolí promyslet si názory založené na faktech.

Přísně vzato téma (nebo spíš jeho gymnaziální pojetí) do informatiky nepatří
a bylo by možné jej přinejmenším stejně dobře vyučovat v rámci základů spole-
čenských věd. Dotýká se některých klasických filozofických otázek, na které lze
díky vývoji v informatice nahlédnout novým způsobem.

Mnohé důležité aspekty umělé inteligence dobře ilustruje Turingův test (Turing,
1950; Tvrdý, 2011, viz). Ve zkratce se jedná o myšlenku, že pokud stroj v jeho pro-
jevech nedokážeme odlišit od člověka, není důvodu o něm nehovořit jako o stroji
myslícím. Nelze totiž dost dobře rozhodovat o tom, jestli stroj (nebo, přísně vzato,
člověk) „opravdu“ myslí. Rozhodující je jeho chování. Pokud je věrohodné, nemá
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z praktického hlediska význam jej odlišovat. Přestože tedy lze argumentovat, že
z filozofického hlediska není „opravdová“ umělá inteligence možná, z praktického
hlediska na tom často nezáleží.

Turingovým testem v původní podobě (rozhovor psaným přirozeným jazy-
kem) zatím žádný stroj neprošel přesvědčivě (resp. není to známo). V dílčích,
specializovaných oblastech se ale princip nevyhnutelně uplatňuje. V situaci, kdy
stroj odvede práci aspoň stejně dobře jako člověk (a pravděpodobně levněji), totiž
dáme stroji přednost, bez ohledu na to, že práci člověka „jen imituje“. Příkladem
jsou finanční burzy, na nichž už několik let provádějí významnou část obchodů
počítačové programy. Nejde o to, že obchody administrují, ony samostatně roz-
hodují o tom, co a kdy koupit či prodat. Přitom dění na burzách významně ovliv-
ňuje světovou ekonomiku a v konečném důsledku i životy konkrétních lidí. Jiným
příkladem je funkce doporučování knih na základě předchozí četby (podobně i
doporučování filmů, zboží atd.). Funguje překvapivě dobře, zejména s ohledem
na to, že algoritmus knihy nikdy nečetl a netuší, jaké (v lidském slova smyslu)
jsou. Na podobných příkladech se žáci mohou seznámit s rozdíly mezi silnou a
slabou umělou inteligencí.

Žáci by měli tyto souvislosti pochopit a zaujmout k testu postoj s vědomím
předpokladů, na kterých ten postoj staví, a důsledků, které z něj plynou. Předně
jde o otázku (ne)rozpoznatelnosti myslícího stroje. Samozřejmě je nasnadě také
související otázka, zda je možné umělou inteligenci vůbec sestrojit, a pokud ne,
tak proč, co je to, co stroji chybí a člověku nikoliv. Pro řešení uvedených otázek je
na místě rozmyslet, co je vůbec inteligence a myšlení a také co přesně je tvořivost,
porozumění jazyku a světu, vědomí, svobodná vůle, život. V konečném důsledku
pak žáci uvažují, v čem se principiálně (nehledě na současný stav techniky) liší
stroj a člověk, resp. co přesně nás činí lidmi. Podobně se lze ptát, jak se mají
stroje a lidé ke zvířatům a co tvoří kvalitativní rozdíl mezi nimi.

Pro kritické hodnocení možností umělé inteligence je nutno rozpoznat a odbou-
rat intuitivní miskoncepce, např. „stroj je nanejvýš tak inteligentní jako jeho
tvůrce“. K tomu poslouží konkrétní příklad, např. evoluční algoritmy (Lažanský,
2001). Cílem je ukázat, že příroda je cenný inspirační zdroj pro řešení obtížných
problémů, a zejména problematizovat zažitou (a výukou algoritmizace či progra-
mování posílenou) zásadu, že počítač dělá jen to, co mu nařídíme. V případě
přírodou inspirovaných modelů počítač řeší daný problém, aniž by bylo nutno
výslovně popsat, jak má postupovat. Na přiměřené úrovni je přitom princip fun-
gování evolučních algoritmů pro žáky srozumitelný. Samozřejmě se nabízí využití
vazby na učivo biologie. Všeobecně užitečné jsou také pojmy jako explorace a
exploatace. Alternativně je možné podobných cílů dosáhnout zařazením umě-
lých neuronových sítí (Hořejš, 2000): fungování sítí je odvozeno z přírody, sítě se
samostatně učí řešit komplexní úlohy a přizpůsobují se novým podmínkám, aniž
bychom jejich chování mohli přímo kontrolovat, základní principy jejich fungování
jsou dostatečně srozumitelné.

Předchozí zkušenosti lze uplatnit při odhadování budoucího vývoje technolo-
gií a jeho vlivu na lidstvo. Ukotvení odhadů ve znalostech dosavadního vývoje
zabrání podlehnutí módním vlnám. Na druhou stranu je potřeba rozpoznat, kdy
se naopak vývoj technologií zákonitostem z minulosti vymyká a proč. Žáci by si
měli být vědomi toho, že vývoj v informatice je exponenciální a co to znamená pro
jejich život. Zároveň by měli (nejlépe z předchozí výuky) znát principiální limity
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informatiky, které nebudou překonány, přinejmenším dokud nezměníme fyzikální
principy, na jejichž základě počítače pracují.

Prakticky přímo nejvyužitelnější oblast z umělé inteligence se týká očeká-
vaných změn na pracovním trhu. Na základě zkoumání minulých a současných
změn, znalosti základů informatiky (a dalších oborů) a logického odvozování by
žáci měli obecně charakterizovat oblasti, ve kterých je účelnější uplatnit stroje,
oblasti, ve kterých si alespoň v dohledné době lépe poradí lidé, a případně oblasti,
kde se nejvíc vyplatí spolupráce. Takové úvahy mohou žákům pomoci vhodně
nasměrovat jejich další studium: tedy aby na jedné straně pro sebe vždy našli
uplatnění, na druhé straně aby kvůli tomu nebránili všeobecnému růstu kvality
života prostřednictvím technologií.

Na místě je i pohled do vzdálenější budoucnosti. Je málo důvodů domnívat
se, že by snad postupem času neměly vzniknout systémy, které budou inteligenci
na lidské úrovni přinejmenším v přijatelné kvalitě předstírat. Jejich kvalita navíc
může dále stoupat a není zřejmý důvod, aby se zastavila někde poblíž úrovně
člověka. Žáci se seznámí s pojmem technologické singularity a nejdůležitějšími
pozitivními i negativními představami o tom, jak bude vypadat společnost a svět,
až strojová inteligence přesáhne schopnosti jednotlivého člověka, resp. lidstva jako
celku. S tím souvisí úvahy o tom, jak lze takový vývoj ovlivnit, nebo jak se na
něj alespoň připravit.

Viděli jsme, že vzdělávací cíle související s umělou inteligencí jsou ve srov-
nání s cíli v ostatních tématech častěji znalostní. Podstatné zde nicméně není
zapamatování jednotlivých informací. Jedná se koneckonců často o odhady, které
se mohou změnit. Podstatnější je, že si žáci uvědomí existenci a závažnost celé
problematiky a navyknou si o ní uvažovat kriticky, nikoliv na základě populár-
ních, ale téměř bez výjimky zavádějících příběhů. Rozliší, kdy pracují s fakty,
kdy s logickými úvahami a kdy s úvahami plynoucími z osobních přesvědčení a
názorů. Na základě takových úvah nakonec budou činit závažná životní rozhod-
nutí. Protože lze očekávat, že ke změnám bude docházet velmi rychle, je na místě
udělat si kvalifikovaný názor v předstihu.

Žáci by měli zaujmout postoj k faktu, že v konečném důsledku může být
lhostejné, jak je stroj naprogramován, pokud daný úkol dobře plní. A pokud
je možné způsob řešení libovolného úkolu dost přesně popsat, budeme patrně
preferovat provedení řešení strojem. S touto perspektivou by žáci měli mimo jiné
činit kariérní rozhodnutí.

6.5 Shrnutí
V této kapitole jsme popsali fundamentální ideje, které jsme nalezli pomocí

postupu popsaného v kapitole 4 s přihlédnutím k vymezením informatického myš-
lení v kapitole předchozí. Jedná se o pojmy informace, model, algoritmus a efek-
tivita. U každého z nich jsme vysvětlili, co jej činí tak významným, abychom na
jeho základě formulovali cíle a budovali program výuky. Ten popíšeme v kapitole
8.
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7. Metodika výuky
Nepříznivému stavu výuky informatiky na našich školách odpovídá i stav

poznání v oblasti metodiky výuky (Vaníček a Černochová, 2015). Cílem této
práce nicméně nebylo hledat novou, ani optimální metodiku výuky. Metodika
naší výuky se proto opřela o postupy široce přijímané, empiricky ověřené a bohatě
popsané v základní literatuře (Marzano a kol., 2001; Pasch a kol., 2005; Skalková,
2007b). Patří mezi ně:

• práce s příklady a analogiemi,

• hledání podobností a rozdílů,

• rozvoj růstového myšlení,

• rozložení výuky na delší časové období,

• vzájemné prolínání témat,

• střídání výukových aktivit,

• multimodalita,

• stavění na předchozích zkušenostech, znalostech a dovednostech,

• dostatek příležitostí k opakování a procvičování,

• stanovování jasných (a ambiciózních) cílů a kritérií hodnocení,

• poskytování formativní zpětné vazby,

• sledování pokroku,

• učení ve skupině,

• testování hypotéz.

Tuto kapitolu jsme tedy zařadili především pro úplnost, aby bylo jasné, jakým
způsobem bylo dosaženo v dalších kapitolách popsaných výsledků.

Obecné postupy jsme přiměřeně přizpůsobili našim konkrétním cílům a pod-
mínkám. K některým uvedeným bodům se v následujícím textu vrátíme. Poku-
síme se přitom neopakovat obecně platné didaktické zásady a spíše se zaměříme
na aspekty, které jsou pro informatiku nebo pro naši výuku specifické.

Školské informatice je patrně nejblíže školská matematika. Často jsme proto
vycházeli právě z její didaktiky. Brali jsme při tom ovšem v úvahu také rozdíly
mezi těmito předměty.

Koncepty školní informatiky jsou sice na druhé straně někdy obtížněji pocho-
pitelné, zároveň ale přímočařeji aplikovatelné. Významným předmětem informa-
tického modelování jsou procesy a změny v čase, zatímco v matematice hraje
zcela zásadní roli koncept čísla. Dalším rozdílem je charakter výsledků. V infor-
matice jsou řešení nejen správná či nesprávná, ale také více či méně vhodná (např.
efektivní) v dané situaci, vzhledem k různým kritériím.
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7.1 Řešení problémů ve výuce informatiky
Řešení problémů je charakteristické jednak pro informatiku jako obor, jed-

nak jako cíl její výuky ve škole. V tomto ohledu je informatika také velmi blízko
matematice. Při její výuce se opakovaně ukázalo, že není účinné řešení problémů
od zbytku výuky oddělit a vyučovat např. nejdřív matematické koncepty zvlášť
a až poté je využít pro řešení problémových úloh s pomocí obecných heuristik.
Má-li tedy mít výuka úspěch, je nutno zařazení řešení problémů realizovat jinak.
Slibnou alternativou se zdá být prolnutí řešení problémů celou výukou, kdy se
žáci s látkou seznamují právě přímo v kontextu řešení nějakého problému (výuka
řešením problémů, angl. teaching through problem solving). Žáci sami volí různé
přístupy k řešení problému, využívají cokoliv, co se dosud naučili, a svá řešení
vysvětlují a obhajují. Tyto aktivity mají žákům pomoci vyjasnit si vlastní myš-
lenky a zároveň získat odlišné náhledy na danou látku. Popsaný přístup navíc
žákům umožňuje nacházet souvislosti a vytvářet propojení jinak zprvu izolova-
ných konceptů.

Na problémy vhodné pro výuku přitom klademe rozličné požadavky. Předně
musí úzce souviset s vyučovaným (a tím pádem také důležitým a užitečným) infor-
matickým konceptem. K vyřešení nestačí triviální, mechanická aplikace předcho-
zích znalostí. Zároveň k němu vede několik různých přístupů (popř. existuje něko-
lik různých obhajitelných řešení). Přitom je ideální, aby jako výhodnější vychá-
zely ty postupy řešení, které účinně využívají znalosti informatiky, a aby problém
poskytoval příležitosti k jejich procvičení. Průběh řešení problému umožní uči-
teli sledovat, jak jednotliví žáci porozuměli látce, a zjistit případné nedostatky.
Problém má být pro žáky svým tématem zajímavý, má se vztahovat k jejich zku-
šenostem a světu, ve kterém žijí. Obtížnost problému musí být přiměřená úrovni
žáků (což bývá v rozporu s požadavkem na jeho realističnost).

7.2 Metakognice
Kromě samotného řešení problémů, tedy nácviku, zvyšuje účinnost výuky také

výslovné zaměření na příslušné schopnosti vyššího řádu. Žáci se tedy nejen učí
vyřešit daný problém, ale vědomě také obecněji použitelné dovednosti. Překračo-
vání úrovní je koneckonců právě pro informatiku charakteristické. Od řešení jed-
noho problému chceme postoupit k řešení všech podobných problémů, od prová-
dění algoritmu k postupu jeho vytvoření, od výpočetního modelu k univerzálnímu
výpočetnímu modelu. Obdobně se ve výuce kromě vymýšlení řešení konkrétního
problému zabýváme samotným procesem toho vymýšlení.

Základní postupy jsou nasnadě: učitel jde při řešení problému příkladem a pře-
mýšlí nahlas, včetně zdůvodňování jednotlivých kroků, odhalování vlastních chyb
atd. Podstatné je postupovat přiměřenou rychlostí. Učitel ukazuje celý proces
řešení, nikoliv jen vysvětlení postupu v situaci, kdy už je řešení známé.

Empiricky ověřenou metodou je pojmenování podcílů (subgoal labeling), tedy
explicitní označení jednotlivých kroků netriviálně dlouhého postupu (Margulieux
a Catrambone, 2016). Označovat podcíle může jak učitel, tak žák, efektivita růz-
ných variant závisí na dalších okolnostech (např. obtížnost úlohy, použitý nástroj).

Pro informatiku je dále charakteristická např. práce s komentáři zdrojového
kódu.
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Zaměření na proces řešení problému umožňuje také párová, popř. skupinová
výuka (McDowell a kol., 2003; Porter a kol., 2011). Kromě zjevných výhod jako
snazší překonávání překážek, odhalení chyb a rozložení pracovní zátěže (např.
jeden programuje, druhý má prostor přemýšlet) je zásadní nutnost o postupu
řešení mluvit. Aby uspěli, musí žáci nahlas přemýšlet, zdůvodňovat a obhajovat
své kroky. To jim zároveň dává příležitost uvědomit si, jak vlastně pracují, proč
právě tak a jak by to bylo možné zlepšit.

7.3 Hledání rovnováhy samostatné a učitelem
řízené práce žáků

Samostatná práce žáků na řešení problémů do výuky vnáší také nevýhody a
rizika. Mezi ně patří vyšší časová náročnost, zejména zpočátku, než si na odlišný
způsob práce zvyknou. Dále se může stát, že žáci k očekávanému řešení vůbec
nedojdou, nebo jej zastíní jiné aspekty problému. Neúspěch se přitom netýká jen
samotného učiva. Jeho důsledkem je také narůstání pocitu zoufalství a zmaru
vedoucího k naučené bezmocnosti. Tím neúspěch v podstatě postupně znemožní
osvojování dalších znalostí a dovedností.

Tomuto riziku lze předcházet. Předně je nutné vyjasnit roli chyb v informatice.
Jejich dělání, nacházení a odstraňování je běžnou součástí práce informatika.
Samy o sobě nejsou znakem neúspěchu, jsou prostě běžnou součástí celého procesu
řešení. Spíš než chyby nedělat je v praxi podstatnější umět je odhalit a odstranit.
Chyba má význam i z hlediska procesu učení. Umožňuje lepší náhled na kognitivní
struktury žáka a díky tomu účinnější výuku.

Samozřejmými kroky k omezení uvedených rizik jsou přiměřené nastavení
vzdělávacích cílů, časové dotace a náročnosti zvolených problémů. Ta musí být na
jedné straně dostatečně vysoká, aby práce nebyla nudná, ale na druhé straně záro-
veň dostatečně nízká, aby si žák poradil. Výuky se přitom účastní velmi různí žáci.
Málo strukturované a náročné výukové aktivity jsou přitom nejnebezpečnější pro
nejslabší žáky (Recker a Pirolli, 1992). Ti zároveň z výuky potřebují těžit nejvíce,
na rozdíl od talentovaných žáků, kteří si chybějící znalosti doplní sami.

7.4 Podpora žáků při řešení problémů
Důsledky rozdílů mezi žáky (jakož i obecně mezi náročností úkolu a schop-

nostmi žáka) lze zmírnit poskytnutím podpory, kterou žáci mohou a nemusí vyu-
žít. Učitel přitom nemusí žákům poskytovat řešení nebo jeho části jako takové.
Ukazuje ale směr a způsoby práce, kterými lze k řešení dojít samostatně.

K tomu se velmi hodí problémy, které lze vyřešit po malých postupných kro-
cích a které nevyžadují jeden složitý chytrý nápad. Tyto kroky žákům usnadní
práci i v případě celkově obtížných (a o to zajímavějších) problémů. Další výho-
dou je, že na základě těchto menších kroků může učitel vystavět různě podrobnou
strukturu celkového postupu. O tu se pak žáci v případě potřeby mohou opřít.

Kromě hrubého návrhu postupu řešení může učitel poskytnout také dílčí řešení
nějakých částí problému (zejm. těch, které nejsou významné pro zamýšlený výu-
kový cíl a odvádí tak pozornost), nebo ukázkové hotové řešení obdobného pro-
blému. Ukázková řešení přitom neslouží jen jako nápověda. Žáci s nimi pracují,
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hledají a označují klíčová místa, rozlišují jednotlivé fáze postupu, různé postupy
porovnávají a zobecňují. Studium a zpracování řešených příkladů přitom nevede
k horším výsledkům než samotné řešení problémů (Atkinson a kol., 2000).

Jinou formou podpory žáků je v případě informatiky automatické doplňování
či opravování klíčových slov ve zdrojovém kódu a samozřejmě blokově orientované
jazyky. Vhodným ulehčením je také sledování ladicích výstupů a krokování pro-
gramu. Smyslem takových opatření je uvolnit mentální kapacitu žáka pro úkony
a činnosti, které chceme v daném okamžiku rozvíjet.

7.5 Budování pojmů, terminologie
Mnohé probírané pojmy jsou poměrně abstraktní. Záměrně s nimi proto pra-

cujeme dlouho před tím, než je formálně zavedeme, snažíme se pro ně budovat
základy už v předstihu. Například už v souvislosti s měřením množství informace
(tzn. na začátku výuky) se setkáváme s efektivitou, podobně je (ne)efektivita
motivací pro hledání lepší charakteristiky jednotažek, než že je lze nakreslit jed-
ním tahem. Jiným příkladem je algoritmus, možná překvapivě zařazený až do
pozdější fáze výuky, přestože je to nepochybně zcela základní pojem informatiky.
Teprve po několika měsících výuky si ale můžeme být jisti, že mají žáci dosta-
tek zkušeností s algoritmickými procesy, aby dokázali ocenit užitečnost zavedení
pojmu algoritmu (přesněji, než jen jako sledu instrukcí nebo popisu pracovního
postupu). Stejným principem se řídíme i při průpravě pro ostatní abstraktní
pojmy.

Přechod od konkrétních a hmatatelných příkladů k abstrakcím ovšem skýtá i
některá rizika. Čím jsou použité příklady konkrétnější, tím obtížnější je následná
abstrakce. Čím jsou použité příklady realističtější, tím více se odklání od čis-
tého kanonického modelu, což se stává příčinou dalších obtíží a nedorozumění.
Hrozí, že žáci reálné příklady a teoretický model nepropojí a budou je chápat jako
nesouvisející. Podobná pozorování ve výuce geometrie uvádí (Schoenfeld, 1986).

Co se týče výuky termínů, je třeba se vypořádat s několika otázkami. Předně,
které termíny a proč vlastně chceme zavádět. Didaktická transformace umož-
ňuje různé důvody přenosu termínů z odborné do školské informatiky. Především
mohou být termíny prostě součástí všeobecného rozhledu, nebo mohou usnadňo-
vat řešení úloh, resp. vzájemné porozumění mezi žáky. Z metodického hlediska je
užitečné důvody rozlišovat.

V několika případech jsou termíny mnohoznačné, bereme-li v úvahu jejich
využití v běžné řeči nebo v jiných předmětech (což žáci dělají). V matematice
se pracuje s podobností geometrických útvarů, přitom podobnost v běžné řeči
znamená něco obecnějšího. Podobně se spojka nebo chová jinak v logice a jinak
v běžné řeči. Další zmatení způsobuje implikace čtená (a tím pádem i chápaná)
jako „jestliže, pak“. To způsobuje nedorozumění při programování.

Příkladem víceznačných pojmů mezi obory je graf. Školská matematika jej
chápe automaticky jako graf funkce, v kontextu uživatelských dovedností by
se patrně jednalo o graf závislosti nějakých proměnných, resp. vizualizaci dat,
zatímco v informatice je primárním významem graf topologický. Hrozícímu zma-
tení je možné a vhodné předcházet. Kromě konzistentního použití právě jen nej-
potřebnějších pojmů se jako účinné ukázalo výslovné varování žáků a vysvětlení
situace. S víceznačností pojmů se budou setkávat i v dalším životě, musí se nau-
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čit s ní vypořádat. I v této souvislosti se ukázalo jako zásadní, aby žáci významu
pojmů dobře rozuměli, jinak je pro ně mnohem obtížnější je rozlišovat. Pojmy
tedy zavádíme, až když je žáci potřebují pro svou práci a jsou na ně dostatečně
připraveni. Obdobně postupujeme při zavádění formálních značení.

7.6 Zpětná vazba
Práce se zpětnou vazbou při výuce informatiky vychází z obecných didaktic-

kých zásad. Zde proto přiblížíme jen aspekty nejvýraznější pro informatiku.
Zpětnou vazbu jsme se snažili přizpůsobit tomu, že je informatika poměrně

náročný obor. Případné selhání zpětné vazby vede k rozvoji získané bezmocnosti
žáka a s tím i ke ztrátě zájmu o obor a zásadním nedostatkům v osvojování
látky. Žáci potřebují včas (ale nikoliv nutně okamžitě) zjistit, že se vydávají příliš
daleko špatným směrem. Jejich práci proto průběžně sledujeme a úroveň porozu-
mění kontrolujeme předkládáním otázek a úloh, které umožňují odhalit případné
miskoncepce. Hodnocení práce žáků musí být právě tak konkrétní a podrobné,
aby z něj dokázali vyčíst kroky ke zlepšení. Získat rychlý přehled o stavu poro-
zumění mezi všemi žáky zároveň pak umožňují rozličné vzdělávací technologie.
Alternativou je zpětná vazba poskytovaná žáky navzájem. Stěžejní roli zpětné
vazby, jejího množství i kvality ve výuce potvrzují i empirické studie.

Ideální je využívat zpětné vazby přirozené. K jedné z jejích forem dochází při
skupinové práci, kdy se žáci musí na chyby a nedorozumění upozorňovat navzá-
jem. Zároveň se tím učí o látce hlouběji přemýšlet a lépe vyjadřovat. Jinou formou
je zpětná vazba daná prostředím a situací, v nichž se vyplácí správné použití zna-
lostí informatiky. Vyučující tak nemusí vysvětlovat, že repetitivní úkoly je vhodné
automatizovat s využitím vhodné technologie, že nejednoznačné vyjadřování vede
k nedorozuměním, nebo že je třeba se zamýšlet nad efektivitou programů. Jed-
notliví žáci to sami zažijí a své přístupy mezi sebou porovnají.

Tento přístup odpovídá zásadě ctít informatické poznání nejen na úrovni učiva
a výukových aktivit, ale celkově. Uvedeme několik příkladů. Zrádné může být
hodnocení postupu řešení, který vyučující neočekával a nezná. Použití vlastního
postupu je samo o sobě nutno hodnotit pozitivně (samozřejmě pokud vede ke
správnému výsledku a pokud žák využije jiné příležitosti k osvojení dovedností,
které si kvůli použití vlastního postupu neprocvičil). Zároveň je ale nutno rozlišo-
vat, co znamená v informatice správnost výsledku. Jedna věc je, jestli je správný
výsledek sám o sobě. Něco zcela jiného je, jestli se na jeho správnost můžeme spo-
lehnout, což děláme často právě na základě použitého postupu. Na to je potřeba
brát ohled při hodnocení. S rozhodnutím o správnosti použitého postupu mohou
pomoci spolužáci a vyučující, je škoda jej prostě odmítnout. Může ale dojit i
k situaci, kdy ani učitel nedovede o správnosti postupu rozhodnout. Není proto
špatně hodnotit hůře výsledek dosažený nestandardním postupem, o jehož správ-
nosti se nelze přesvědčit. Takový výsledek je totiž v praxi méně hodnotný.

Jiným příkladem je otázka chytrých nápadů v protikladu s algoritmickými
postupy. Informatika nás učí, že pokud nějaký proces dostatečně (přesně, jed-
noznačně. . . ) popíšeme, můžeme jej provádět bez rozmyslu a skutečného použití
intelektu. Při výuce informatiky jsme si proto vědomi, že závodíme. Cílem není
ani tak osvojení konkrétního postupu, jako spíš schopnost postup najít či vytvořit.
Přitom ve chvíli, kdy způsob hledání a vytváření postupů dostatečně popíšeme,
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stane se rutinním, a člověk se musí posunout o úroveň výš. V tomto kontextu je
tedy cílem výuky schopnost zobecnění a formalizace vlastní činnosti právě tak,
abychom se o tuto úroveň výš uměli posunout. Přitom dokud není postup for-
malizován, lze tvrdit, že není zcela fér hodnotit výsledek výuky: jak po žácích
spravedlivě vyžadovat něco, co jim sami neumíme popsat?

7.7 Obvyklá struktura tematického modulu

Moduly jsou obvykle strukturovány následovně. Předložíme motivační úvodní
problém (nebo několik problémů), žáci ho řeší bez přímého návodu učitele, často
ve skupinách. Řešení problému vzbudí otázky po obecnějších strukturách a nástro-
jích. Žáci poznají, co může k tématu říct informatika. Dále zkoumají dané nástroje,
jejich vlastnosti a možnosti použití, řeší jejich pomocí další problémy. Na konci
modulu zjistíme výsledky výuky prověrkou.

Na úplný závěr jsou zařazeny jednak další souvislosti pro zájemce o samo-
statné studium, jednak meze použitelnosti dané látky. To pomůže předejít jejímu
nevhodnému využití. Např. stavové prostory jsou užitečným konceptem, ovšem
prakticky nepoužitelné pro problémy příliš velké, pro problémy, o nichž nemáme
všechny informace (popř. se v nich vyskytuje náhoda), nebo problémy, které se
v čase mění. Sdělit žákům, že meze toho kterého nástroje existují a kde případně
leží, je fér, navíc to často prohlubuje porozumění látce. Zaujatí žáci pak také rádi
přemýšlí o tom, jak dané meze překonat.

7.8 Organizační otázky, zapojení techniky

K výuce informatiky tradičně patří využití počítačů. V našem případě nicméně
práce s počítačem není cílem výuky a jejich využití tedy v principu není nutnou
podmínkou. V praxi jsme je skutečně v mnoha hodinách nevyužili. Na druhé
straně jsme ale téměř vždy vyučovali právě v počítačové učebně (vybavené počí-
tačem pro každého žáka a učitele, projektorem, někdy také tiskárnou a skenerem).
Díky tomu jsme žákům mohli dovolit počítače využívat podle vlastního uvážení,
kdykoliv to uznali za užitečné pro danou aktivitu. Sami se také rozhodovali, jaký
nástroj vyberou a jakým způsobem a k čemu přesně jej použijí. V několika pří-
padech jsme pak také techniku využili cíleně, k osvojení konkrétního nástroje či
postupu, a to především tehdy, kdy nám technika přirozeně umožnila efektivněji
dosáhnout vytyčených výukových cílů. V principu se tak využití výpočetní tech-
niky v naší výuce nelišilo od toho, jak by měla být využívána obecně, i v ostatních
předmětech.

Během naší výuky jsme zadávali domácí úkoly. Někdy se jednalo o připomenutí
a procvičení základních dovedností, někdy o problémové úlohy, jejichž řešení vyža-
dovalo delší přemýšlení, ale obešlo se bez podpory učitele. Na výsledky domácích
úkolů často navazovala práce v následující hodině. To žáky (mírně) motivovalo
k jejich vypracovávání, protože se díky tomu mohli do výuky lépe zapojit.
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7.9 Shrnutí
Cílem této kapitoly bylo popsat metodiku, které jsme se drželi při pilotní

výuce, a související teoretická východiska. Kapitola tak čtenáři umožní lépe poro-
zumět ostatním částem práce, zejména výsledkům uvedeným v kapitolách 10 a
11.

Metodika výuky vychází ze stanovených cílů. Historická neukotvenost infor-
matiky na gymnáziích je v této souvislosti výhodou. Máme možnost výuku napl-
nit obsahem střídmě, tedy mimo jiné tak, aby byl dostatek času na vlastní akti-
vity žáků a ti měli šanci informatice porozumět, nejen si zapamatovat klíčové
poznatky.

Druhým zásadním aspektem při určování metodiky byla explicitní snaha roz-
víjet společně s oborovými dovednostmi také informatické myšlení a klíčové kom-
petence, zejm. k řešení problémů.
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8. Konkrétní program výuky
Dalším krokem od vědního oboru ke školnímu předmětu po stanovení obsahu a

cílů výuky je jejich strukturování do konkrétního programu ve vymezeném časo-
vém úseku. Zde takový program stručně navrhneme. Konkrétní pořadí témat,
jejich návaznosti, vzdělávací aktivity, úlohy atd. ukazuje rozpracovaná učebnice.
Je dostupná on-line (Lessner, 2015) a ukázka je také přiložena (příloha C; příloha
A popisuje některé implementační otázky učebnice). Kapitoly učebnice přibližně
odpovídají níže popsaným modulům.

Ve výuce totiž není nutně nejvhodnější postupovat po jednotlivých idejích.
Někteří učitelé by např. pojem algoritmus stavěli co možná nejvíc na začátek
výuky, právě s poukazem na fundamentálnost pojmu algoritmu pro informatiku.
Nám se osvědčilo posečkat, až se žáci přirozeně seznámí s několika příklady. Díky
nim si pak mohou definiční vlastnosti algoritmů představit konkrétně, lépe jim
tak porozumět a lépe porozumět také tomu, proč jsou právě ty vlastnosti tak
významné.

Při konkretizaci náplně výuky jsme nadále sledovali soulad s RVP a tři cíle
gymnaziálního vzdělávání (klíčové kompetence, široký vzdělanostní základ, uplat-
nění v životě). Další oblastí ke sledování byly souvislosti informatiky s ostatním
gymnaziálním učivem. Nemělo by např. smysl jen kvůli přidání informatiky něja-
kou látku zdvojovat. Hledali jsme raději to, co je informatice vlastní a na gym-
náziu chybí, jako např. snaha o efektivitu řešení problémů.

8.1 Organizace výuky
Program výuky jsme strukturovali do jednotlivých volně navazujících modulů,

každý věnovaný jednomu hlavnímu tématu. Jeden modul je plánován přibližně na
jeden měsíc výuky. Moduly ovšem nejsou izolované, základní pojmy se opakovaně
vynořují a prolínají se všemi moduly, podobně jako v programu (Pasternak a
Vahrenhold, 2012). Pojmenování modulů je tak spíš pro orientaci a pro zdůraznění
důležitosti jednotlivých témat z pohledů žáků. Pořadí modulů je volné, i když
za nejvhodnější považujeme zde patrné uspořádání. Moduly jsou podle možností
nezávislé, je tedy možné použít jen část programu, např. podle potřeb konkrétního
učitele.

Celý náš projekt směřuje k tomu, aby na gymnáziích výuka informatiky sku-
tečně probíhala. Takový cíl je ovšem v dosti příkrém rozporu se skutečnostmi
jako obsah RVP a nedostatek vyučovacích hodin, které by bylo možno informa-
tice věnovat. Snažíme se přitom o důstojné seznámení s oborem, nikoliv něko-
likahodinový letmý úvod. Přestože některé skutečnosti nezbude než ignorovat
(informatika není v RVP), někde se kompromisu nevyhneme (rozsah výuky).
V opačném případě by sice vznikla představa výuky informatiky ideální, ovšem
zcela nerealistická.

Kurikulum jsme proto počítali pro výuku v jednom školním roce po dvě hodiny
týdně. Taková dotace je blízko obvyklým dotacím pro výuku ICT na gymnáziích.
Je to sice málo ve srovnání např. s přírodovědnými předměty, ale nepoměrně více
než nic. Jeden rok po dvou hodinách považujeme za minimum pro získání ucelené
představy o oboru. Zároveň takové množství učiva ukazuje, že informatika nabízí
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dostatek relevantního obsahu pro vlastní předmět. Kromě toho je lepší připravit
materiálu více a posléze vybírat než naopak.

8.2 Úvodní modul
Na začátku žáci obvykle netuší, co je informatika (a proč by je měla zajímat).

Jejich představu mimo jiné značně (a negativně) ovlivňuje pojetí výuky zaměřené
na ovládání aplikací. V úvodních hodinách je proto potřeba informatiku vůbec
představit. Žáci by si měli uvědomit, že jde o jiný předmět, než s jakými se dosud
setkávali, a že vyžaduje výrazně odlišný způsob práce. K takovému představení
nejlépe poslouží uvedení různých motivačních příkladů, které jsou jednak zají-
mavé pro žáky a jednak reprezentativní pro obor.

Kromě toho lze úvodní hodiny využít k připomenutí (či doplnění) znalostí,
které už žáci mají a které uplatní v další výuce informatiky. Především se jedná
o látku matematiky, jmenovitě logiku, číselné soustavy (zejména dvojkovou), loga-
ritmus, kombinatoriku, pravděpodobnost a statistiku. Některá témata jsou tra-
dičně řazena do posledního ročníku výuky matematiky. Někdy proto nezbude, než
potřebnými základy žáky vybavit ve výuce informatiky. Výhodou pak je možnost
přesnějšího zaměření pro naše potřeby. Např. v souvislosti s exponenciální funkcí
žáci (v rámci informatiky) často nepotřebují přímo počítat, musí ale velmi dobře
chápat extrémní rychlost jejího růstu. Potřebná témata lze buď připravit v rámci
úvodního modulu, nebo se k nim lze vracet jednotlivě podle souvislosti s konkrét-
ním tématem v informatice.

Úvodní hodiny poskytují také prostor pro počáteční diagnostiku žáků.

8.3 Informace
První modul je věnován pojmu informace a měření jejího množství. Modul

zahajujeme hrou na hádání myšleného zvířete pomocí otázek s odpovědí ano nebo
ne. Ukáže se, že pro průzkum pojmu informace a jejího množství je to situace příliš
volná, proto pokračujeme hádáním přirozených čísel. Žáci si ujasní, které výroky
a které otázky přinášejí nejvíce informace: čím více možností odpověď vyloučí,
tím více poskytuje informace, a dlouhodobě úsporné otázky jsou ty, které dělí
zbývající možnosti na polovinu. Na tomto základě konkretizujeme pojem infor-
mace a jejího množství v bitech. Dotazovací strategie znázorníme rozhodovacími
stromy, kde vizuálně vyniknou rozdíly v délce dotazování. Žáci rozliší efektivitu
různých stromů v nejlepším, nejhorším a průměrném případě (při tom se seznámí
s faktem, že spotřeba zdrojů je ovlivněna i konkrétním obsahem vstupu, nejen
jeho velikostí).

Pokud se obě hrající strany shodnou na použití téže strategie (resp. rozhodova-
cího stromu), není už třeba otázky pokládat, stačí si předat posloupnost odpovědí
a ve stromu najít výsledek. Tak se žáci dostanou k přímé souvislosti se zprávami,
kódováním, dvojkovou soustavou atd. Prozkoumají také kvantitativní vztahy mezi
délkou zprávy, velikostí použité abecedy a množstvím přenesené informace.

Důvtipnější žáci si uvědomí, že předpoklad rovnoměrného rozdělení pravdě-
podobnosti jednotlivých možností je nerealistický. Použité modely je tedy třeba
zobecnit a zohlednit v nich různé četnosti zjišťovaných možností, resp. zapisova-
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ných znaků. Tím se významně rozšíří škála řešitelných problémů, od optimalizace
stromů po sledování efektivity přirozeného jazyka.

Tento modul pomáhá budovat základy i pro ostatní fundamentální ideje a
další důležité pojmy a koncepty. Hra na hádání je modelem získávání informací
postupným dotazováním. Dotazovací strategie jsou příklady algoritmů, stromy
jsou jejich přehledným zápisem. Úspěšné strategie rozkládají řešený problém na
menší části. Časovou efektivitu strategie měříme počtem potřebných otázek v růz-
ných případech, zároveň hledíme i na další kritéria, která mohou být významná.

Další podrobnosti a dílčí výsledky jsme publikovali v (Lessner, 2012a).

8.4 Graf
Cílem tohoto modulu je seznámit žáky s modelováním a s pojmem grafu,

s hlavními vlastnostmi grafů a se širokými možnostmi jejich použití.
Jako přechod z předchozího modulu a zároveň úvod do světa schémat a dia-

gramů slouží myšlenkové mapy. Samotné grafy uvádíme sadou skupinově řešených
úloh, na kterých se ukáže užitečnost přehledného nákresu situace, neboli modelo-
vání problému grafem. To je zároveň příležitost k seznámení s některým editorem.
Úlohy vychází z klasických aplikačních oblastí, jako je hledání nejkratší cesty,
minimální kostry apod. Na základě zkušenosti s řešením těchto úloh je zatím
neformálně zaveden pojem grafu a základní termíny.

Dalším krokem je ukázat, že graf lze úspěšně reprezentovat znakově (např.
pomocí seznamu hran nebo matice sousednosti), přestože se původně jeví jako
od podstaty vizuální struktura. Znaková notace je jednak přístupná strojovému
zpracování, jednak spolehlivější v případě velkých grafů. Notace také odhalí, že na
konkrétním nakreslení grafu nesejde a že s grafy (zejména s velkými grafy) pracují
počítače právě prostřednictvím znakové reprezentace, nikoliv lidé prostřednictvím
obrázků. Žáci se seznámí s pojmem skóre a řeší otázku, zda je možno skóre použít
jako úspornější grafovou notaci.

Dále tedy mohou žáci zkoumat grafy jako abstraktní strukturu. Po tom, co
jsou už s pojmem grafu dostatečně seznámeni, se pustí do zkoumání eulerov-
ských grafů a jejich efektivního rozpoznávání (Matoušek a Nešetřil, 2009). Jde
o ukázku toho, jak řešení zdánlivě banální otázky může vést k užitečným výsled-
kům. Zároveň se jedná o historicky první otázku řešenou s pomocí teorie grafů
(Euler, 1741).

Aspoň někteří žáci úspěšně odvodí příslušné věty a následně zformulují postup
ověření nakreslitelnosti grafu jedním tahem. Kromě toho se v pozadí rozvíjí doved-
nosti jako použití známých poznatků v nové situaci, rozlišování nutných a posta-
čujících podmínek, využití protipříkladu k prokázaní či vyvrácení hypotézy a
podkládání svých závěrů vhodnými argumenty. Bystřejší žáci si povšimnou, že
v případě eulerovských grafů lokální vlastnost (stupně vrcholů) určuje vlastnost
globální (existenci eulerovského tahu).

Posledním pojmem v modulu je isomorfismus jako rozšíření významu slova
„stejný“ pro grafy. Koncept navazuje na pojmy shodnosti a podobnosti z geome-
trie, na zlomky v jiném než základním tvaru a další případy, kde se žáci setkávají
se stejnou skutečností v jiné podobě. V průběhu práce s grafy žáci nevyhnutelně
zjistí, že na nakreslení grafů nezáleží, tedy že strukturálně stejný graf (a model
téže skutečnosti) může vypadat různě, vč. různého označení vrcholů. Žáci také
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odhalí několik základních podmínek existence isomorfismu dvou grafů (shodný
počet vrcholů a hran, shodné skóre ap.). To jim umožní zformulovat jednoduché
heuristiky pro ověřování isomorfismu grafů.

Opět vidíme, jak se v jednom tématu setkávají ostatní: v případě grafů řešíme,
jak reprezentovat informace o vztazích mezi objekty, jak to dělat algoritmicky (byť
zatím bez znalosti toho pojmu) a efektivně (resp. jak umožnit efektivní zpracování
těchto reprezentací). Na modul s grafem navazují další, především systematické
procházení stavového prostoru a topologické řazení.

8.5 Problém
Následující krátký modul o problémech je věnován obecným heuristikám pro

řešení problémů v duchu (Polya, 1957). Žáci mnohé z nich podvědomě tuší a
intuitivně používají. V tomto modulu mají příležitost tyto heuristiky a strategie
výslovně zformulovat. Řeší ukázkové problémy a všímají si, jak přesně při řešení
postupují. Řešení konkrétních problémů je v tomto smyslu předstupněm tvorby
algoritmů, při níž se uplatní velmi podobné zásady. Pro život jsou důležité zásady
„Proč je vůbec potřeba to řešit?“ a podobné, většina z nich ale směřuje především
k precizní a systematické práci, např. „Dá se problém rozdělit na menší části?“.

Žáci si brzy uvědomí důležitost precizní formulace výchozího a cílového stavu
a identifikace možností přechodů do dalších stavů. Seznámí se s konceptem sta-
vového prostoru jako univerzálním modelem a se strategií k jeho systematickému
procházení jako s univerzálním nástrojem řešení problémů. Řešení tedy lze hle-
dat spolehlivě, bez ohledu na talent či štěstí. Není na místě očekávat, že se žáci
naučí přesně provádět např. prohledávání do hloubky. Smysl spočívá v porozu-
mění principům a základním podmínkám (např. značení zpracovaných vrcholů),
které jim umožní (nejen) grafy prohledávat systematicky. Na konci modulu žáci
diskutují omezení využitelnosti tohoto univerzálního nástroje (např. v situacích,
které se nepředvídatelně mění).

8.6 Algoritmus
Úvodní aktivita slouží k otevření otázky spolehlivých a dobře popsaných

postupů. Žáci dostanou jednoduchý úkol, zhotovit např. vlaštovku z papíru nebo
konkrétní uzel. Pracují ovšem po dvojicích, kdy jeden dává instrukce a druhý je
doslovně plní. Brzy zjistí, že i triviální úkony s papírem či provázkem mohou být
dosti problematické. Postupné narušování zpětné vazby mezi žáky pak vede až
do stavu, kdy v podstatě vytváří spolehlivý popis postupu bez možnosti oprav.
Takový postup už stačí napsat, není třeba jej sdělovat ústně.

Na základě této první zkušenosti žáci charakterizují problematické aspekty
pracovních postupů a jejich popisů v přirozeném jazyce (a odliší je od sebe).
To vede jednak ke zkvalitnění jejich formulací, jednak k usnadnění pozdějšího
porozumění zdrojovým kódům programů. Zároveň to značně zvyšuje motivaci.
Žáci předpokládají, že se v životě setkají nejčastěji právě s postupy popsanými
přirozeným jazykem – ať už je budou provádět, hodnotit, upravovat nebo tvo-
řit. V každém případě jsou ochotni je blíže zkoumat. Tím spíš, když pozorují,
jak těžko jsou jejich popisy použitelné. Těžko přitom mohou vinit počítač nebo
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„komplikovaný a nepřirozený“ programovací jazyk. Díky těmto zkušenostem pak
žáci také více ocení různé formální přístupy navržené od počátku tak, aby více-
značnou interpretaci neumožňovaly. Výukou algoritmizace s využitím přirozeného
jazyka se zabývají také práce (Miller, 1981; Murphy a kol., 2012; Simon a kol.,
2006).

Hodnocení popisů přirozeným jazykem vyžaduje v informatice poněkud méně
obvyklý přístup, inspirovaný výukou jazyků. Slohové práce (a popis pracovního
postupu takovou slohovou prací je) lze hodnotit pomocí kritérií (O’Donovan,
2003). Ta zjednodušují proces hodnocení a zároveň vedou ke konkrétnějším výsled-
kům, které jsou tak pro žáky lépe využitelné. Hodnotitel se totiž vyjadřuje k napl-
nění konkrétních kritérií. To navíc zvyšuje objektivitu hodnocení.

Potřebná kritéria necháme zformulovat žáky. Hlavní výhodou takového postupu
je skutečnost, že taková kritéria odpovídají potřebám žáků a jsou pro ně proto
dobře srozumitelná a přijatelná. Učitel může vznikající kritéria ovlivňovat, pře-
devším ale řídí proces jejich hledání. Podněcuje žáky k rozlišování nutných a
postačujících podmínek pro kvalitní popis a k jejich precizní (ba až algoritmické)
formulaci. Přitom by kritéria měla zůstat dostatečně obecná. Nejedná se o hod-
nocení postupů výlučně pro skládání papíru nebo vázání uzlů.

Kromě přirozeného jazyka se žáci seznámí také s dalšími způsoby zápisu algo-
ritmů, zejména s vývojovými diagramy (a rozhodovacími stromy jako jejich před-
stupněm).

Vybaveni množstvím známých postupů a zkušeností s potížemi při jejich for-
mulaci můžeme přistoupit k analýze toho, co mají spolehlivé postupy společné.
Zavedeme pro ně pojem algoritmus. Žáci se seznámí i se souvisejícími pojmy a
koncepty, zejména s pohledem na algoritmus jako na černou skříňku s danými
vstupy a výstupy. Zformulujeme základní vlastnosti algoritmu jako nutné před-
poklady možnosti předat jej k provedení někomu (něčemu) jinému a přitom se
spolehnout na stejný výsledek pro stejné vstupy.

Rozumí-li žáci dobře vlastnostem algoritmů a jejich důsledkům, lze přistoupit
k problematice jejich ověřování. Na známých příkladech i připravených ukázkách
žáci sledují, které vlastnosti jsou splněny, které nikoliv, co to způsobuje a jak lze
postupy případně upravit. Nejobtížnějším postupem je patrně nalezení klesající
míry pro důkaz konečnosti postupu. Smyslem je kromě procvičování logických
úvah o konkrétních postupech právě dovednost rozlišit algoritmy a z nějakého
důvodu nealgoritmické postupy. Žáci pracují jak s postupy typu ladění kytary či
vaření, tak i s klasicky informatickými příklady (např. bublinkové řazení).

Jak vidno, v tomto modulu se téměř vůbec nezabýváme tvorbou algoritmů. Ta
je rozložená do úloh a problémů v ostatních modulech. Smyslem modulu o pojmu
algoritmus není výuka algoritmizace jako takové, nýbrž porozumění samotnému
pojmu se všemi důsledky.

Kromě učebnice (Lessner, 2015) jsme podrobnější informace k výuce algorit-
mizace publikovali také v (Lessner, 2013b).

8.7 Programování
Úvod do programování jsme zařadili v návaznosti na algoritmizaci jako způsob,

jak lze algoritmy zapisovat pro počítače. Látku lze zařadit jednak jako samostatný
blok, nebo průběžně podle toho, jak je potřeba v souvislosti s ostatními probíra-
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nými tématy. Programování jsme pojali velmi minimalisticky. Samozřejmě jej lze
podle možností a zájmu rozšířit. Žáci se nejprve seznámí s použitím interaktivní
konzole Pythonu jako kalkulačky. Na základní počítání se postupně a přirozeně
nabalují další potřeby. Žáci se naučí ukládat dílčí výsledky do proměnných. Více-
krokové výpočty je vhodné sdružit do obecných funkcí s parametry, které lze
navíc vzájemně volat a využívat opakovaně. Některé výpočty vyžadují rozlišit
různé případy, což vyžaduje naučit se rozhodování. Obdobně žáci pokračují přes
opakování až k práci se seznamy. Zároveň žáci zažijí, jak může programování na
jedné straně ušetřit práci, a jak na druhé straně vyžaduje poněkud specifický
způsob formulování postupů. Pro většinu z nich je nakonec hlavním výsledkem
právě schopnost rozpoznat rutinní úlohu, kterou nemusí řešit člověk, a zjištění, že
mohou leckdy sami drobnou úpravou změnit chování různých programů. Tak jako
u ostatních témat, i u programování je ideální, když lze navázat na zkušenosti ze
základní školy.

8.8 Efektivita
Východiskem tohoto modulu je potřeba porovnávat algoritmy, které plní stej-

nou úlohu různými způsoby. Přitom se ovšem nelze omezit čistě jen na otázky
časové složitosti. V praxi budou žáci potřebovat porovnávat algoritmy z růz-
ných hledisek, s jejich šíří by se tedy měli ve výuce seznámit. Příkladem je
doba potřebná k implementaci algoritmu: sebeefektivnější algoritmus nelze pou-
žít, pokud zatím nefunguje.

Jako motivace slouží algoritmy Bubble Sort a Quick Sort. Žáci podle slovního
popisu (resp. pseudokódu) zkouší řadit fyzické objekty (popř. sebe navzájem).
Zjišťují, že přestože je Quick Sort podle popisu mnohem složitější, řazení podle
něj je hotovo mnohem dříve. Práce s konkrétním příkladem navíc přirozeně zaměří
pozornost zvídavých žáků ke stěžejním otázkám: jaké vlastně pro porovnání algo-
ritmů stanovit měřítko, jak se vypořádat s různou délkou běhu v závislosti na
konkrétních vstupech atd. Koncept počítání základních kroků se žákům díky této
zkušenosti jeví jako vhodný.

Dalším krokem je práce s odhady doby běhu (počtu provedených základních
kroků) tak, aby bylo možno řadicí algoritmy vzájemně porovnat. Žáci se naučí
rozlišovat příznivé, průměrné a nepříznivé případy. S pomocí vizualizace posloup-
ností se pak na intuitivní úrovni seznámí s hierarchií nejčastějších asymptotických
složitostí. Především si musí zvyknout na fakt, že pro velké vstupy je rozhodující
právě tato hierarchie, nikoliv konkrétní multiplikativní konstanty (potažmo výkon
hardware). Na rozličných úlohách si potom procvičí jak počítání (resp. odhado-
vání počtu) základních kroků, tak i porovnávání algoritmů na škále asymptotic-
kých složitostí. Na základě známých příkladů mohou rozlišovat např. třídy O(1),
O(log N), O(N), O(N ·log N), O(N2), O(2N), O(N !). Na druhé straně je na místě
nezapomínat, že pro malé vstupy zřídka užívaných algoritmů nemusí být vysoká
asymptotická složitost na překážku.

Získané zkušenosti žáci využijí k pokusům vylepšit stávající algoritmy. Seznámí
se při tom s obecnějšími heuristikami (neopakování stejných výpočtů, včasné
ukončování běhu cyklů apod.). Přirozeným vyústěním snah o zvyšování efektivity
je pak využívání paralelního běhu algoritmů. Žáci se mohou vrátit k předchozím
příkladům (včetně řazení) a zjišťovat, jak a kdy rozdělení práce pomůže. Zjistí
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tak, že ne každou práci lze účinně rozdělit a že užitek z dělení má svá omezení.
Podrobněji jsme výuku efektivity popsali v (Lessner, 2013c).

8.9 Limity algoritmického přístupu
Tak jako u ostatních témat, i v případě algoritmů žáky seznámíme se souvi-

sejícími limity. Představíme typické charakteristiky problémů, které algoritmické
řešení z principu nemají: nemají řešení žádné (konstrukce trojúhelníku se dvěma
pravými úhly v rovině, předvídání výsledků kvantových jevů), nemáme dostatek
dat (předpověď počasí) nebo dobré zadání (životní štěstí pro všechny, pomineme-
li triviální řešení, viz Holan, 2010), nemáme dost času (porovnání velikosti dvou
iracionálních čísel, nalezení cesty pro obchodního cestujícího) nebo existují hlubší
důvody, jako je odkaz sama na sebe (problém zastavení).

Následně se soustředíme na poslední dvě možnosti. Pro pomalé algoritmy
dostanou žáci za úkol doplnit známou tabulku s odhady doby běhu pro různě
složité algoritmy na různě velikých vstupech. Sami tak zjistí, že exponenciální
složitost dané algoritmy prakticky znemožňuje použít. Následně se s několika
dalšími příklady exponenciálních algoritmů seznámí.

Poslední část modulu se týká limitů algoritmů jako takových. Je to velmi
náročná látka a osvědčilo se ji zařadit ještě později, když už mají žáci více zkuše-
ností se způsobem přemýšlení v informatice. Pro přehlednost ji ale popíšeme zde.
Úloha zastavení je dobře definovaná, odpověď existuje, důvod neřešitelnosti tedy
není nijak triviální a celá skutečnost je pro některé žáky poměrně překvapivá.
Navíc by řešení bylo prakticky užitečné např. v oblasti vývoje a ladění software,
operačních systémů a virtualizace.

Žáci se se self-referencí seznámí prostřednictvím známých logických paradoxů.
To potom značně usnadní porozumění argumentaci o neřešitelnosti problému
zastavení. Technické detaily příslušného důkazu pro ně nejsou úplně zajímavé.
Důležité je vstřebat vůbec tu možnost, že lze dokázat neexistenci potřebného
stroje, aniž bychom všechny stroje nějak prověřili1. Nelze dost dobře očekávat, že
by důkaz samostatně reprodukovali, se znalostí jeho principu ale mohou doplňovat
dílčí části nebo provádět podobné úvahy u jiných úloh. Seznámí se také se sou-
visejícími a pro praxi důležitými neřešitelnými problémy. Mimo jiné se ukáže, že
schopnost rozhodování o konečnosti algoritmu nelze po žácích vyžadovat obecně.

8.10 Topologické řazení
Modul o topologickém řazení umožňuje na praktickém příkladu rozvrhování

závislých úkolů zopakovat látku předchozích modulů.
Jednotlivé úkoly a jejich závislosti modelujeme pomocí grafu. Argumentace

při návrhu efektivního hledání potřebného uspořádání je obdobou argumentace
u úlohy kreslení jednotažek. Přitom lze najít různé algoritmy a k jejich porovnání
využít poznatky z předchozího modulu. Jistě by ovšem bylo možné za účelem

1Pokud se žáci již dříve v matematice seznámili s Cantorovou diagonalizační metodou v sou-
vislosti s mohutností množin, lze ji nyní využít také pro ukázku, že problémů je více než algo-
ritmů pro jejich řešení, a že tedy nutně existují problémy neřešitelné.
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opakování a prohlubování předchozí látky zvolit i jiné téma, resp. jiný základní
algoritmus.

Jako první žáci řeší situaci z každodenního života. Sice triviální, ovšem nikoliv
tak, aby řešení bylo přímo vidět. Zadáním je popis úkolů a jejich závislostí (při
oblékání je bližší košile než kabát, ovšem ponožky lze navlékat i v klobouku).
Úkolem žáků je navrhnout pořadí jejich plnění (např. oblékání) tak, aby byly
závislosti dodrženy. Další otázkou je počet pomocníků, kteří by mohli účinně
spolupracovat, a čas, který jim celá práce přinejmenším zabere.

Úvodní problém slouží k seznámení s principem, potřebnými termíny, grafic-
kým znázorněním a k základnímu pozorování. Složitější situace už odhalí potřebu
postupu jednak systematičtějšího, jednak nezávislého na konkrétní doméně. Žáci
postupně odvodí použitelný algoritmus topologického řazení a v dalších krocích
jej vylepšují. Pokud žáci pracují rychle, dojdou i k metodě kritické cesty. Uvedené
metody jsou blíže popsány v učebnicích (Kučera, 1983; Töpfer, 2007).

Přínosem modulu je kromě opakování také možnost praktické aplikace např.
v oblasti řízení projektů a plánování práce. Zároveň nabízí návaznosti na otázky
paralelního zpracování a efektivity.

8.11 Evoluční algoritmy

Jeden modul jsme vyhradili seznámení s některým z mnoha pokročilejších
informatických témat, jako protipólem přeci jen poněkud „školských“ úloh řeše-
ných během výuky. Jako vhodné téma se osvědčily evoluční algoritmy, na které
může navázat modul následující. Evoluční algoritmy ukazují žákům pokročilou
partii informatiky a zároveň vrhají nové světlo na dosud probranou látku: Neal-
goritmický postup je užitečný, počítač produkuje něco, co jsme mu přímo neřekli,
úloha s exponenciální časovou složitostí se zdá být řešitelná.

Žáci pracují s interaktivní simulací evolučního algoritmu nebo s předem při-
pravenou kostrou programu pro hledání hamiltonovských kružnic (řešení pro-
blému obchodního cestujícího). Pozorují jejich chování, experimentují, upravují
parametry modelu. Řeší klíčové otázky (nejen) evolučních algoritmů: konvergenci,
zachování nejlepších jedinců do příští generace, rovnováhu explorace a exploatace.

Příkladem vhodné interaktivní simulace je applet Manna Mouse (Miller a
Stanley, 1998). Vyvíjející se jedinci jsou prostě body určené svými souřadnicemi
v rovině. Uživatel jim myší „sype krmení“, které zvyšuje fitness, a nastavuje
parametry jako počet jedinců a pravděpodobnost mutace. Žáci si tak mohou na
vlastní kůži vyzkoušet, jak se systém vyvíjí a jak se jedinci (body) přibližují ke
krmení (místům s vysokou fitness). Navíc jsou k dispozici dvě plochy vedle sebe,
takže lze porovnávat chování různě nastavených systémů. Vypnutí mutací např.
může způsobit, že některá potrava nikdy nebude nalezena.

Kromě jiného žáci především zjistí, že vyvíjející se jedinci účinně vyhledávají
krmení, aniž by k tomu byli explicitně naprogramováni. Sice platí, že počítač dělá
právě to, k čemu byl naprogramován, ale není vyloučeno, že toto naprogramo-
vání vede k nějaké užitečné činnosti, které přitom plně nerozumíme a která se
může v čase měnit. Tím spíš, když si žáci uvědomí, že i samotné programy jsou
posloupnosti nul a jedniček a lze je nechat vyvíjet v rámci evolučního algoritmu.
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8.12 Umělá inteligence
Tento modul staví na nabytých zkušenostech a pomocí Turingova testu stimu-

luje žáky k úvahám o důsledcích výsledků informatiky na život společnosti. Jak
uvidíme, tento modul se dosti vymyká a svým pojetím je blízko spíše výuce spo-
lečenských věd než informatice. Žáci se seznamují s argumenty, formulují vlastní,
diskutují a utvářejí své postoje. Pracují s materiály, které jim přibližují současnou
špičku vývoje umělé inteligence a zároveň její pronikání do našeho každodenního
života. Nevyvíjí řešení problémů tak jako v ostatních modulech.

Atypičnost modulu se projeví na cílech i na metodách. Cíle jsou do značné míry
postojové. Žáci se seznámí s danou problematikou a základními argumenty, aby
na tomto základě posléze zaujali vlastní stanovisko. Doprovodným cílem modulu
je ukázat, že vývoj filozofie neskončil v 19. století. Nové poznatky a přístupy
nadále zásadně ovlivňují náš pohled na svět a jeho vývoj.

Úvodní aktivita slouží k problematizaci pojmu inteligence. Úkol rozdělit na
inteligentní rozličné předměty, bytosti či stroje (skutečné či smyšlené) ukáže, že
inteligence je kontinuum a odpovídat ano nebo ne nemá ve většině případů dobrý
smysl. Při snaze svá rozhodnutí zdůvodnit žáci odhalí různé zástupné a pomocné
znaky, které s inteligencí nějak souvisí (rozhraní se světem a schopnost komuni-
kace, paměť, učení, tvořivost. . . ). Posoudí, které z nich jsou postačující a které
nutné. Poukaz na problematičnost definice inteligence umožní přesnější úvahy
o inteligenci umělé.

Dalším krokem je simulace Turingova testu s pomocí online dostupných chat-
botů. Následné diskuse a úvahy pak nejsou pouze teoretické. Někteří žáci totiž
zjistí, že se mohou ve svém odhadu mýlit a počítač považovat za člověka. Simulace
Turingova testu je bohatým zdrojem zajímavých a důležitých otázek.

Většinu času pak žáci věnují vzájemnému seznámení s konkrétními příklady
aplikací a nejrůznějších zajímavostí, které jim problematiku přiblíží. Obvykle
v menších skupinkách připravují prezentaci vybraného tématu pro ostatní sku-
pinky. Tak se každý žák seznámí s několika příklady aspoň letmo a přinejmenším
s jedním příkladem podrobněji. Cílem je ukázat současný stav vývoje a korigovat
tak často nerealistické představy žáků.

Mezi příklady lze zařadit CAPTCHA (reverzní Turingův test) a informace
o tom, za jakým podílem síťového provozu stojí nejrůznější automaty. S Turingo-
vým testem souvisí Hatsune Miku, syntetická popová hvězda. Klasickou oblastí
umělé inteligence jsou deskové hry jako šachy či go (v současnosti již taktéž „vy-
řešeno“, ovšem nikoliv klasickým přístupem). Poučný je mj. vývoj názoru, že
k úspěšné hře v šachy je třeba skutečná inteligence, který vzal za své nejpozději
v den, kdy počítač porazil světového velmistra. Další užitečné úvahy se týkají
způsobu, jak vůbec algoritmy pro deskové hry fungují, a důvodů, proč jsou pro
stroje některé hry o mnoho těžší než jiné.

Herním úspěchem jiného druhu je vítězství systému Watson v televizní hře
„Jeopardy!“. Za zmínku stojí jednak proto, že narušuje tradiční představu o tom,
že počítače nemohou rozumět přirozenému jazyku, a jednak pro jeho následné
praktické využití pro automatické sledování zpráv o klinických studiích a navrho-
vání individualizované terapie pro onkologické pacienty. S tím tematicky souvisí
také systémy pro automatickou diagnostiku.

Zásadním příkladem jsou autonomní automobily. Ukazují kromě jiného obtíž-
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nost odhadování budoucího vývoje (auto bez řidiče v běžném provozu se dlouho
zdálo být nemožným). Zároveň umožňují rozmýšlet změny našeho přístupu k auto-
mobilům a celého automobilového přístupu, způsobené schopností automobilů
jezdit bez řidiče. V neposlední řadě se na automobilech snáze než na jiných téma-
tech ukazují typické etické otázky. Např. je nutno řešit, kdo ponese zodpovědnost
za škody, které auto způsobí. Lze také uvažovat, jak má autonomní automobil
řešit situace, kdy bude muset volit např. mezi nárazem do chodců, nebo do zdi,
čímž ale ohrozí posádku automobilu. V této souvislosti je dobré připomenout,
že nehledáme řešení dokonalé, skvělý výsledek je nalezení lepšího než současného
řešení. Automobilismus se může díky autonomii zcela změnit, přitom je to oblast
žákům natolik blízká, že zvládnou možné změny domýšlet samostatně.

Poukázat lze dále na mnoho jednotlivostí, jako jsou roboti stavějící cihlové
zdi mnohonásobně rychleji než lidský dělník (popř. 3D tiskárna stavějící dům) či
humanoidní roboti, kteří mají za úkol dělat společnost pacientům v japonských
nemocnicích. Poněkud znepokojujícím tématem je vojenství a moderní vedení
války. Pro žáky poněkud abstraktnějším tématem je automatické obchodování
na finančních trzích, jehož objem již také mnohde přesahuje objem transakcí
realizovaných lidmi. Přítomnost robotů na burze má přitom nezanedbatelný vliv
na její fungování.

Společné téma úvah, k němuž uvedené příklady vedou, je fungování společ-
nosti v případě, že většinu práce skutečně zastanou stroje. V této diskusi je třeba
opustit intuitivní předpoklady dané zkušeností z minulosti (např. „dosud moderní
technologie vždy způsobily vznik nových a výše kvalifikovaných zaměstnání, takže
tomu tak bude i v budoucnu“) a místo toho vyhledávat pro své tvrzení podpůrná
data. Žáci mají možnost na základě probraných příkladů a celého předchozího
roku informatiky promyslet, v čem vlastně spočívají jejich kvality a jaké doved-
nosti by měli rozvíjet, aby byli užiteční i za několik desetiletí.

Druhý motiv, který se objevuje opakovaně, je rychlost přicházejících změn.
Vlastnosti exponenciální křivky již žáci znají z modulu o efektivitě, zde je nutno
jen prozkoumat, proč se změny neustále zrychlují.

Uvedené náměty jsou jednoduché, žáci se zpravidla nesetkají s příliš technic-
kými detaily implementace systémů umělé inteligence. Nicméně pokud je k dispo-
zici dostatek času a žáci mají potřebný zájem a schopnosti, není problém se pustit
hlouběji a nechat je implementovat (či upravit) např. vlastního chatbota, umělou
inteligenci pro nějakou deskovou či počítačovou hru nebo evoluční algoritmus pro
řešení vlastního problému.

Na závěr modulu se žáci obrací zpět a zkoumají, jak změnili své postoje k růz-
ným aspektům umělé inteligence.

Z předchozího je patrné, že by dávalo dobrý smysl zařadit modul do výuky
společenských věd (podstatné ovšem je, aby byly souvislosti umělé inteligence
zařazeny vůbec někam). Zároveň je nutné si uvědomit, jak předchozí moduly
umožňují pokročilé úvahy. Žáci už rozumí pojmu informace a způsobu jejího
získání, uchování a zpracování, znají vlastnosti algoritmů, dovedou na základní
úrovni porovnávat efektivitu různých algoritmů, jsou si vědomi limitů algoritmů
– jak co se týče neřešitelných úloh (např. problém zastavení), tak i co se týče
prakticky neřešitelných úloh (např. problém obchodního cestujícího). Setkali se
s konceptem stavového prostoru a jeho procházení, což je klasický nástroj umělé
inteligence.
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Dále je k úvahám o rozpoznávání umělé inteligence vhodné rozlišovat různé
druhy „stejnosti“, neboli chápat, že se dvě struktury mohou vnitřně lišit, ale
zvnějšku se projevovat zcela stejným způsobem. Je tedy nutno rozlišovat, co ve
které situaci rozlišujeme podle jakých vlastností. Příkladem jsou různé zápisy
stejné číselné hodnoty, isomorfní grafy, různé algoritmy řešící stejný problém,
různé programy implementující stejný algoritmus apod. V umělé inteligenci má
velký význam situace, kdy se dva systémy chovají neodlišitelně, přesto jsou vnitřně
zcela odlišné.

Uplatní se i předchozí znalosti z jiných předmětů. K pochopení rychlosti
vývoje informačních technologií je nutné znát charakteristiky exponenciálního
růstu. Při usuzování o vývoji technologií a jejich vlivu na společnost jsou výhodou
znalosti historie. Úvahy o pojmech jako myšlení, inteligence, tvořivost, vědomí a
další podpoří znalosti psychologie, popř. filozofie. Také je užitečné mít povědomí
o základech etiky. Práci s evolučními algoritmy (popř. umělými neuronovými
sítěmi) v předchozím modulu značně usnadní příslušné znalosti z biologie.
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9. Pilotní výuka
V této kapitole popíšeme okolnosti a průběh pilotní výuky, abychom v kapi-

tolách následujících mohli interpretovat získané výsledky.

9.1 Prvotní experimenty ve volitelných
seminářích

První testování výuky jsme realizovali v rámci volitelných seminářů na něko-
lika pražských gymnáziích. Zpravidla se jednalo o dvě vyučovací hodiny (90 minut)
týdně. Semináře probíhaly odpoledne, takže žáci byli poněkud unavení. K dispo-
zici byla počítačová učebna, každý žák pracoval na jednom stroji. Někteří žáci si
nosili počítače vlastní.

Jednoho semináře se účastnilo typicky 8 až 12 žáků, z toho shodou okolností
zpravidla jedna žákyně. Většinou se jednalo o žáky posledních dvou ročníků před
maturitou. Někteří chtěli z informatiky také maturovat (z povinné části matu-
rity volili typicky matematiku), málokteří ale plánovali informatiku studovat dál.
V maturitních ročnících je na výuku méně času, jednak kvůli harmonogramu
školního roku, jednak kvůli povinnostem žáků souvisejícím s maturitní zkouškou,
které omezují jejich motivaci a nasazení v informatice. Přibližně polovina žáků
volila semináře z informatiky jako nejlepší ze špatných možností (nějaký seminář
si totiž zvolit musí). Tomu potom odpovídalo i jejich zaujetí pro práci.

Dosavadní zkušenosti žáků se velmi lišily jak mezi jednotlivými skupinami, tak
i uvnitř skupin: Znalosti informatiky byly téměř u všech nezjistitelné. Někteří měli
v oblibě matematiku, někteří se jí co možná nejvíce vyhýbali. Většina před semi-
nářem nikdy neprogramovala, několik jednotlivců mělo zkušenost např. z před-
chozí školy, jeden žák se programováním živil.

Zapojení autora do dění na semináři se lišilo v závislosti na podmínkách
té které školy. Některé semináře jsme přímo sami vyučovali, v jednom se stří-
dali s místním učitelem. Ve dvou skupinách jsme učili přibližně jednou za měsíc
jako náhrada místního učitele. Výuku jsme tedy těmto podmínkám přizpůsobo-
vali. V přímo vyučovaných skupinách jsme mohli testovat celé moduly, v ostat-
ních skupinách jsme vybírali jejich nejdůležitější části a připravovali doplňující
domácí úkoly. Podobně jsme v přímo vyučovaných skupinách zjišťovali poro-
zumění prostřednictvím poměrně rozsáhlých prověrek, v ostatních jsme museli
vystačit s ústní zpětnou vazbou v závěru hodiny, popř. na začátku hodiny příští
(tedy opět po několika týdnech).

Posledním podstatným aspektem, který je nutno zmínit, je dvojité nastavení
cílů výuky v seminářích. Na jedné straně stála výuka informatiky (a související
výzkumné otázky). Na straně druhé pak někdy ne zcela kompatibilní původní
cíle seminářů, jako výuka samotného programování nebo příprava na maturitní
zkoušku. To samozřejmě možnosti výzkumu omezilo, potřeby žáků vždy dostaly
přednost.

Poznatky získané při práci v seminářích jsme publikovali v (Lessner, 2012b).
Je nicméně nutno mít na paměti dobrovolnou účast žáků na seminářích, velikost
skupin a ostatní aspekty. Zároveň se často ukázaly velké rozdíly i ve výsledcích
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jednotlivých skupin mezi sebou. Zobecnění pro potřeby běžné výuky nejsou na
místě, až na některé výjimky. Těmi jsou především horní odhady: pokud se určité
vzdělávací cíle nedaří splnit v rámci volitelného semináře, lze usuzovat, že se to
stejným způsobem nebude dařit ani v běžné výuce.

9.2 Výchozí podmínky a rozhodnutí
Po několika letech experimentování a úprav vesměs v rámci volitelných semi-

nářů jsme výsledný program výuky pilotovali v běžné výuce. Ve školním roce
2012/2013 jsme na pražském osmiletém Gymnáziu Nad Alejí vyučovali informa-
tiku ve třídě kvinta A (tedy v prvním ročníku středoškolské úrovně). Gymnázium
Nad Alejí se počítá mezi lepší pražská gymnázia. Za výrazné rysy lze považo-
vat rozvinutou mezinárodní spolupráci (a s tím spojenou kvalitní výuku jazyků)
a jedinečnou laboratoř zaměřenou na studium genetiky a molekulární biologie.
Škola si vytvořila svůj školní vzdělávací program „Alejí ke vzdělání“ (Kolektiv,
2009) na základě standardního Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia
(VÚP, 2007a). Struktura vyučovaných předmětů je vcelku tradiční a na gymná-
ziích běžná.

Pojetí informatiky Nad Alejí taktéž nikterak nevybočuje a v souladu s RVP
se zaměřuje na uživatelské dovednosti. Ostatní vyučující shrnují cíl výuky slovy
„hlavně je nauč používat ty aplikace“. Předmět se řadí mezi doplňkové či pod-
půrné, nepožívá významu např. přírodních věd. Naznačuje to i rozsah a obsah
zprávy předmětové komise informatiky ve výroční zprávě, zejména ve srovnání se
zprávami ostatních komisí (Kolektiv, 2013). Školní vzdělávací program je dosta-
tečně obecný, aby byl slučitelný s naší výukou. Okrajově uvádí i algoritmizaci a
programování. „Skutečná informatika“ je interpretována jako programování.

Žáci mají podle školního vzdělávacího programu jednu vyučovací hodinu infor-
matiky týdně v tercii a dvě vyučovací hodiny týdně v kvartě. Jedna týdenní
vyučovací hodina v kvintě je posledním povinným kontaktem žáků tohoto gym-
názia s informatikou. Zájemci se mohou ve vyšších ročnících přihlásit na seminář
z programování.

9.2.1 Organizační otázky
Třída byla rozdělena na poloviny, abychom se vešli do počítačové učebny.

Každou hodinu jsme tedy mohli opakovat a získat tak podrobnější pozorování.
Skupiny byly určeny podle úrovně žáků v angličtině na začátku studia. Z hlediska
informatiky byly tedy pravděpodobně vyrovnané, byť to nelze tvrdit s jistotou.
Výuka probíhala dvě poslední hodiny před středečním obědem (s odpovídajícími
dopady na výkonnost a pozornost žáků).

9.2.2 Sociokulturní faktory
Našim žákům bylo 15–16 let, ze 32 bylo 17 dívek a 15 chlapců. Školní pro-

středí pro ně nebylo neznámé, byli tam pátým rokem. Kvinta osmiletého gymnázia
odpovídá prvnímu ročníku střední školy.

Žáci gymnázií pochází obecně vzato ze sociálně výše postavených rodin. Všichni
žáci doma měli odpovídající vybavení a nemuseli pracovat odpoledne ve školní
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počítačové učebně, knihovně apod., kromě případů, kdy měl jejich vlastní či
domácí počítač poruchu.

Pro naši práci je relevantní také převažující pozitivní postoj v rodinách ke
vzdělání jako takovému. Ten ovlivňuje přístup žáků k učení, který je obecně
pozitivnější než na jiných typech škol. Žáci gymnázií byli ve věku 10–11 let nad-
průměrní. Rozdíl se ovšem postupem času může vytrácet.

Znovu připomínáme, že výuka informatiky byla povinná pro všechny žáky,
nešlo o volitelný předmět. Ve třídě jsme díky tomu měli žáky z obvyklých sku-
pin. Kromě zájemců o oblast informatiky i zájemce o jiné předměty (případně
o žádné předměty). Ctižádostivé a snaživé žáky, i ostatní žáky. Žáky, kteří stu-
dují přirozeně snadno a úspěšně, i ty, kteří si výsledky musí tvrdě odpracovat.
Žáky usilující o samé jedničky, i žáky zcela spokojené se čtyřkami. Někteří žáci
si prostředí gymnázia užívali, někteří by tam nejraději nebyli. Několik žáků mělo
předchozí zkušenosti s programováním, někteří naopak vůči informatice už pře-
dem pociťovali nezájem až odpor.

Přestože byla úroveň motivace a dovedností žáků v porovnání s výukou v běž-
ném výběrovém semináři informatiky nepoměrně nižší, ve srovnání s jinými tří-
dami a školami jsme měli žáky spíše pracovité a svědomité, jak plyne i z rozhovorů
s ostatními vyučujícími na dané škole.

9.3 Průběh pilotní výuky
Pilotní výuka neprobíhala zcela podle našich plánů a potřeb, bylo nutné učinit

i poměrně závažné změny. V učebním plánu kvint je jediná vyučovací hodina
(45 minut) týdně. Námi navržený program počítal se dvěma hodinami týdně
a s výukou ve vyšších ročnících. Na začátku školního roku jsme navíc strávili
poměrně hodně času opakováním použití prezentačního software a vyhledávání
na internetu (byť v souvislosti se základy kombinatoriky a další přípravou pro
použití v následující výuce).

Museli jsme proto látku na několika místech zjednodušit a zpomalit (a v koneč-
ném důsledku ubrat). Pokaždé se ale podařilo zachovat jádro probíraných témat.
Rozhodli jsme se raději vyzkoušet více modulů a podat tak sice mělčí, ale ucele-
nější pohled na informatiku. Tento přístup se osvědčil i díky výsledné rozmanitosti
témat. Žáci tak měli větší šanci, že je něco zaujme.

S věkem žáků souvisela úroveň znalostí matematiky, o kterou se informa-
tika opírá. Žáci se například v matematice ještě nesetkali s funkcí logaritmu,
která je užitečná pro měření množství informace. Pro naše účely ovšem vysta-
číme s hrubými odhady, které lze získat počítáním potřebných vydělení. Odhalit
takový postup je navíc didakticky cennější než použití logaritmu na kalkulačce.
Obdobně jsme se museli vypořádat s pojmem pravděpodobnosti.

V některých případech naopak bylo nutné chybějící matematické partie dopl-
nit. Na to jsme nicméně po zkušenostech z volitelných seminářů (byť s mno-
hem staršími žáky) byli připraveni. Mimo jiné už jsme měli vyzkoušeno, že je
výhodnější se tématům věnovat nikoliv předem, jak jsme původně plánovali, ale
teprve až jsou potřeba pro dané informatické téma. Tímto způsobem se žáci dříve
dostanou k samotné informatice a jsou motivovanější při snaze pochopit chybě-
jící matematiku. Zároveň se ukazuje, že informatická témata mohou některé žáky
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motivovat ke studiu matematiky i nad rámec hodin (přestože to není primárním
účelem naší výuky).

Kromě omezení vzdělávacích cílů na ty nejdůležitější jsme nedostatek času
řešili přidáním domácí práce (domácí úkol byl zadán téměř každý týden a vypra-
cování mělo zabrat 30–45 minut). Předchozí výuka informatiky na škole se naopak
bez domácích úkolů úplně obešla. Předpokládali jsme, že domácí úkoly sice sníží
oblíbenost předmětu mezi žáky, ale že zároveň pomohou dosáhnout stanovených
vzdělávacích cílů. Následné vyhodnocení tomuto předpokladu odpovídá.

Žáky čekaly i další významné změny. Žáci přecházeli z nižšího stupně gymná-
zia na vyšší. Přestože se předmět v rozvrhu nadále nazýval „informatika“, jeho
pojetí se naprosto změnilo. Před naší pilotáží odpovídala výuka informatiky (resp.
spíše ICT) na dané škole obvyklým parametrům, a to především v zaměření na
uživatelské dovednosti a z toho plynoucí nízkou obtížnost. Podrobně jsme rozdíly
obou pojetí popsali v předchozích kapitolách.

Změny byly metodické (řešení komplexních úloh vyžadující nezávislé rozhodo-
vání namísto plnění pokynů) a obsahové. Žáci museli začít uvažovat zcela jiným
způsobem a řešit zcela jiný druh úloh, než byli ve škole (nejen v ICT) zvyklí. Hod-
nocení se zaměřovalo nejen na výsledky práce žáků, ale také na použitý postup
a jeho zdůvodnění. Postup přitom mohli často volit podle svého uvážení. Tech-
nologie se z původního předmětu zkoumání staly pracovním nástrojem. Ústřední
motivací pro práci se stala snaha o efektivitu.

Změnil se i vyučující, navíc byl na škole nový a neučil na plný úvazek. Značná
část komunikace probíhala prostřednictvím systému Moodle, který žáci předtím
neznali (jeho použití v takovém rozsahu bylo nové i pro nás). Moodle umožnil hod-
notit práci žáků přesnými body (to poskytlo i data pro náš výzkum) a sledovat
dodržování termínů odevzdávání úkolů, což byly pro žáky rovněž novinky. Souvi-
sející administrativní úkony tak díky systému Moodle neubíraly z času výuky.

Ve čtvrtletí vyšlo najevo, že naše opatření pro ulehčení přechodu na odlišné
pojetí výuky nebyla dostatečná a někteří žáci měli s takovým množstvím a veli-
kostí změn problémy. Přestože se situaci podařilo postupně normalizovat, nega-
tivní první dojem se projevil i na hodnocení výuky žáky.

Jedním z pomocných opatření byly diskuse a zpětnovazební dotazník v polo-
letí. Hlavním cílem bylo identifikovat potíže žáků, jejich příčiny a pomoci jim najít
vhodná řešení. Výsledkem byla konkrétní vzájemná doporučení žáků ke zlepšení
studijních strategií. Důležitým zjištěním bylo, že žákům chyběla učebnice nebo
jiný druh studijní opory. Na základě toho jsme začali průběžně vytvářet online
učebnici, která byla žákům hned k dispozici. Žáci ji využívali po nemoci, když
něco v hodině nestihli nebo při přípravách na prověrky. Text se stal základem
učebnice (ukázka v příloze C).

Pololetní dotazník poskytl také první údaje o postojích žáků k odlišnému
pojetí informatiky. Ty zajímavé okomentujeme spolu s celkovými výsledky v kapi-
tole 11. Dotazník posloužil zároveň jako svého druhu předvýzkum, na jehož
základě jsme mohli vylepšit připravovaný dotazník závěrečný. Dalším pozitivním
dopadem pololetního dotazníku byl přístup žáků. Mohli se přesvědčit, že jeho
vyplnění je pro ně hodnotné a užitečné. Zároveň se mohli přesvědčit, že upřímné
a otevřené odpovědi je nevystavují žádnému riziku ze strany školy či učitele.
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9.4 Shrnutí
Cílem této kapitoly bylo popsat okolnosti a průběh pilotní výuky a umožnit

tím přesnější interpretaci jejích výsledků v následujících kapitolách.
Průběžné iterativní testování programu výuky informatiky probíhalo vesměs

ve volitelných seminářích. Rozhodující význam má ale pilotáž závěrečná. Po dobu
celého školního roku jsme vyučovali (povinnou) informatiku v kvintě pražského
osmiletého gymnázia. Třída byla rozdělena na poloviny. Výuka probíhala v roz-
sahu jedné vyučovací hodiny týdně v počítačové učebně. Takto omezený rozsah
vedl k nutnosti vzdělávací program značně redukovat a přidat domácí úkoly. Jejich
administraci značně usnadnil systém Moodle.

Jakkoliv byly podmínky výuky nutně specifické pro danou školu a situaci,
poměrně dobře odpovídaly podmínkám na gymnáziích obecně. Díky tomu pilotní
výuka splnila svůj smysl pro tuto práci.
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10. Výsledky žáků v pilotní výuce
V této kapitole hodnotíme, co se žáci během pilotní výuky naučili. Pro spoleh-

livé hodnocení by bylo patrně nejvhodnější navrhnout tradiční studii s testováním
žáků před výukou a po ní pomocí kvalitních testů a srovnání výsledků s odpoví-
dající kontrolní skupinou. Takový přístup v našich podmínkách na jedné straně
nebyl možný, na straně druhé ale ani nutný.

V průběhu výuky (i v seminářích, které pilotování předcházely, se staršími
žáky) se opakovaně ukázalo, že jsou pro žáky probírané koncepty zcela nové. Tím
pádem jim ale zprvu nedávaly smysl ani řešené problémy. V takové situaci pretes-
tování neposkytuje žádné užitečné výsledky a nedává smysl. Tím spíš, že časový
harmonogram výuky je poměrně napjatý. Podle zásady upřednostnit zájem žáků
před zájmem výzkumu jsme čas věnovali raději výuce.

Kontrolní skupinu jsme nesledovali, protože žádná nebyla k dispozici. Na
daném gymnáziu sice byla další třída ve stejném ročníku, jenže v prvním roce
čtyřletého (nikoliv pátém roce osmiletého) programu. Žáci obou tříd tedy už od
začátku nebyli vzájemně srovnatelní. Pro setření jejich rozdílů by bylo třeba pra-
covat s mnohem větším počtem tříd a žáků. S jedinou třídou jsou případné kvan-
titativní výsledky v každém případě spíše ilustrační, nikoliv statisticky významné
nebo přímočaře zobecnitelné1.

Nepříznivý je také stav standardizovaných hodnoticích nástrojů pro škol-
skou informatiku. Vzhledem k době trvání a stupni vývoje didaktiky informatiky
potřebné nástroje teprve vznikají.

S vědomím těchto omezení jsme obsah této kapitoly zorganizovali následu-
jícím způsobem. Nejprve popíšeme způsob, jakým jsme žáky ve výuce hodno-
tili. Následně uvedeme a okomentujeme jejich celkové výsledky, tedy známky na
vysvědčení. Přesnější informace pak nabídneme v závěru kapitoly, kde diskutu-
jeme výsledky žáků při řešení konkrétních úloh, které jsou při studiu informatiky
nějak významné.

10.1 Sběr a zpracování dat
Principy poskytování zpětné vazby žákům jsme popsali v kapitole 7. Zde dopl-

níme potřebné podrobnosti o způsobu bodování, na jehož základě jsme určovali
výsledné známky.

Bodování plně využívalo systému Moodle. Žáci dostávali body za odevzdané
domácí úkoly, aktivitu v hodině i prověrky. Výslednou slovní známku na vysvěd-
čení jsme odvodili z poměru počtu bodů, které žáci získali, a které získat mohli.
Použili jsme k tomu stejné mezní hodnoty jako několik dalších kolegů (tabulka
10.1).

Moodle potřebné hodnoty průběžně zobrazuje, každý žák tak mohl sledovat
své výsledky. Žáci předem nevěděli, kolik bodů bude celkově možné získat, což je
motivovalo k průběžné práci.

1Z obdobných důvodů nijak nekomentujeme výsledky žáků ve volitelných seminářích v prů-
běhu vývoje programu výuky. Pomohly nám např. lépe formulovat zadání úloh a nastavovat
obtížnost, více ale výsledky žáků využitelné nejsou.
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Získané body Slovní hodnocení
> 85 % výborně
> 70 % chvalitebně
> 55 % dobře
> 40 % dostatečně

méně nedostatečně

Tabulka 10.1: Bodová pásma pro známkování

10.1.1 Domácí úkoly
Největší vliv na výslednou známku (přibližně 65 % povinného základu) měla

domácí práce. Souviselo to s jejím množstvím, které bylo vyšší s ohledem na
sníženou časovou dotaci pro pilotní výuku. Většinu žáků sice množství práce
nijak netěšilo, ve výsledku ale byli rádi, že celkový výsledek určoval jejich výkon
v klidu a bez velkého časového tlaku, nikoliv např. čtvrtletní kompozice.

Domácí úkoly sloužily nejčastěji k upevnění znalostí z hodiny, k jejich pro-
hloubení nebo k navození tématu pro hodinu následující. Žáci je odevzdávali pro-
střednictvím systému Moodle, v němž také našli jejich zadání. To ušetřilo čas pro
výuku v hodině. Zároveň to umožnilo úkoly splnit i chybějícím žákům2. Moodle
také usnadnil sledování dodržení termínů odevzdání a následné bodování. Úkoly
jsme přijímali i po termínu, nehodnotili jsme ale již plným počtem bodů. Žáci se
díky tomu naučili odevzdávat práci včas.

Pokud něco nestihli, mohli si body doplnit řešením dobrovolných domácích
úkolů. Ty nezvyšovaly uvažovaný maximální počet dosažitelných bodů pro výpo-
čet známky, pro žáky tedy nepředstavovaly žádné riziko ani zátěž navíc. Žáci je
plnili, jen když se pro to sami rozhodli. Dobrovolné úkoly obvykle vyžadovaly
hlubší porozumění probírané látky, nějaký dobrý nápad nebo práci s informatic-
kým tématem, na které v hodinách nezbyl čas. Jiné dobrovolné úkoly pak byly
určeny žákům, kterým se v informatice nedařilo, prokazovali ale značnou píli a
pečlivost.

10.1.2 Prověrky
Základní tematické celky byly uzavřeny prověrkou, která měla ukázat, jak

dobře žák téma zvládl. Bodová hodnota prověrek tvořila přibližně čtvrtinu celkové
známky na vysvědčení (nebereme-li v úvahu dobrovolné domácí úkoly). Prověrky
obsahovaly jak úlohy typově přímo navazující na úlohy řešené v předchozí výuce,
tak i úlohy, kde bylo třeba látku aplikovat novým způsobem. Prověrky tedy sice
byly především nástrojem hodnocení, zároveň ale poskytovaly příležitost k dal-
šímu prohloubení získaných znalostí.

Při prověrkách bylo dovoleno používat zápisky i libovolné další zdroje (vč.
zdrojů na internetu), kromě zdrojů lidských. Práci na prověrce jsme zahájili ve
škole, aby se každý mohl ujistit, že správně rozumí zadání a mohl vypracovat
většinu úloh. V případě rozsáhlejších prověrek pak mnoho žáků v práci pokračo-

2Povinnost úkol vypracovat jsme dohodli na základě důvodu absence. Důsledkem byl mj.
různý základní počet bodů, z něhož se odvozovala celkovou známku.
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valo doma a výsledek v průběhu týdne odevzdalo přes systém Moodle. Známky
spolupráce mezi žáky jsme sledovali, ale neobjevili. Jejich výsledky se vzájemně
lišily a odpovídaly úrovni projevované v hodinách. Popsaná pravidla pro prověrky
umožnila zařazovat i poměrně obtížné problémy.

Pro žáky byla nutnost uplatnit známé principy v nových situacích nezvyk-
lým a náročným požadavkem. Ne vždy se jim povedlo použít správnou myšlenku
na správný problém. Abychom se procvičování a hodnocení této dovednosti (a
náročnosti prověrek celkově) nemuseli vzdát, zařazovali jsme bonusové úlohy. Ty
nepřispívaly k požadovanému bodovému základu a tím poněkud snižovaly obtíž-
nost prověrky, resp. zlepšovaly výsledné známky. Bonusové úlohy taktéž vyžado-
valy jiný pohled nebo jiné použití známé látky. Záleželo na uvážení žáků, na které
úlohy se při řešení zaměří. I slabší žáci ale, pokud látku uměli, měli šanci vyřešit
některou z náročných úloh. Silnější žáci byli motivováni možností dostat z pro-
věrky „více než 100 % bodů“. Někteří žáci zařazení bonusových úloh oceňovali,
některým naopak potřeba dalšího rozhodování nevyhovovala (mohli ovšem úlohy
navíc ignorovat).

10.2 Souhrnné výsledky

10.2.1 Známky na vysvědčení
Pro získání hrubé představy o tom, nakolik si žáci informatiku osvojili, můžeme

využít známky na vysvědčení na konci školního roku. Na základě výše uvedeného
jsme udělili 17 hodnocení výborně, 10 hodnocení chvalitebně a 4 hodnocení dobře3.
Průměr známek z informatiky tak činí přibližně 1,58. V porovnání s pololetím je
to zlepšení z průměru 1,8 (14 známek výborně, 9 chvalitebně, 8 dobře a jedno
posunutí klasifikace, Lessner, 2013a).

Odmyslíme-li estetickou a tělesnou výchovu a kurz anglických reálií, je infor-
matika ve druhém pololetí hodnocena nejpříznivěji. Těsně ji následují český jazyk
(1,61) a anglický jazyk a zeměpis (oba 1,65). Naopak nejhorší hodnocení žáci zís-
kávají v přírodních vědách, zejména v chemii (2,35) a biologii (2,19). Průměrné
hodnocení v matematice je přesně 2,00.

Na výsledných známkách z informatiky se nicméně projevil značný tlak školy
na zachování kontinuity s předchozí výukou informatiky (ICT). Ta byla velmi
nenáročná a hodnocení chvalitebně bylo udělováno zcela výjimečně. Umělé zlep-
šení známek prostřednictvím bodů „vánočních“, „lyžákových“ nebo „za sníh“
jsme odmítli. Místo toho jsme umožnili ve výše zmíněných dobrovolných domá-
cích úkolech více projevit píli a pečlivost. Známky tedy příliš dobře nevystihují
skutečné dosažení námi vytyčených cílů (ostatně podobně jako v dalších školních
předmětech). Realističtější pohled na schopnosti žáků proto dávají až body co
možná nejlépe očištěné od toho, co přímo nesouvisí se znalostmi informatiky.

10.2.2 Očištěné body
S koncem školního roku jsme ze systému Moodle exportovali všechna zadání

úloh, žákovská řešení a naše hodnocení (body i komentáře). Podobně jsme archi-
3Do přehledu výsledků nezahrnujeme často nemocnou žákyni s individuálním vzdělávacím

plánem.
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vovali prověrky a další podklady. Díky tomu jsme následně mohli vybrat a sečíst
pouze ty body, které se přímo týkaly dovedností v informatice.

Předně jsme odebrali body za dobrovolné domácí úkoly. Šlo o doplňující úkoly
vyžadující zvláštní snahu a pečlivost. Další skupina dobrovolných domácích úkolů
už vyžadovala někdy i poměrně pokročilé znalosti, úkoly ale plnili jen ti žáci, kteří
o to měli zájem. Výsledky tedy nevypovídají o tom, co se žáci naučili jako skupina,
a pro naše srovnání jsme je nebrali do úvahy. V některých případech jsme bodovali
aktivity povinné a náročné, potřebné např. pro ostatní předměty, ale nikoliv přímo
informatické. Ty jsme taktéž odebrali. Naopak jsme zrušili penalizace za opožděné
odevzdávání domácích úkolů.

Nutno poznamenat, že ani po očištění nedávají data přesný výsledek. Jde
o součet bodů získaný v průběhu delšího časového období, v málo kontrolova-
ných podmínkách a v kontextu školní výuky a odpovídajících zájmů žáků. Mnozí
mohli například usoudit, že raději než se věnovat staršímu povinnému úkolu, vloží
úsilí do některého úkolu dobrovolného. S takovým chováním ve výuce počítáme,
nicméně výsledky pro účely disertační práce to zkreslí. Obecně řečeno, nula bodů
znamená nesplněný úkol, bez ohledu na důvod. Nikoliv nutně neschopnost daný
úkol splnit. Dále je na místě uvážit, že smyslem některých bodovaných aktivit
bylo látku naučit či prohloubit. V takové situaci body opět nevypovídají mnoho
o tom, co žáci uměli. Celkově lze tedy usuzovat, že skutečné výsledky žáků byly
lepší, než ukazují spočtené body. Podrobnější a přesnější pohled nabídneme v další
části této kapitoly.

Po očištění dosáhli žáci průměrně 75 % bodů, nejslabší z nich dosáhl 49 %
a nejlepší 96 % bodů. Očištění pochopitelně výsledky žáků zhoršilo, ale zdaleka
ne všem stejně. U patnácti žáků nemělo na výslednou známku vliv, u jednoho
dokonce známku zlepšilo (patrně tím, že jsme zrušili penalizaci za zpožděné ode-
vzdávání). Jedenácti žákům dobrovolné úkoly pomohly o jeden stupeň, čtyřem
žákům pak o dva stupně. Z dat je přitom patrné, jak někteří žáci využili transpa-
rentnosti systému a udělali právě jen potřebné množství práce (jejich celkový
počet bodů je těsně nad potřebnou hranicí), zatímco jiní na známku nehleděli
a úkoly zpracovávali, i když nemuseli. Přitom nelze tvrdit, že by např. slabší
žáci dobrovolné úkoly využívali významně méně nebo více než jiní žáci (viz graf
10.1, který názorně ukazuje míru a charakter zkreslení způsobeného systémem
bodování).

Kdybychom za očištěné body dali známky, vyšlo by 9 výborných, 11 chvali-
tebných, 8 dobrých a 3 dostatečné. Průměr takových známek činí 2,16. Lze říct,
že se hodnocení a jeho rozložení po očištění více blíží hodnocení v matematice a
přírodních vědách (viz graf 10.2).

Očištěním se také zvýšila korelace známky z informatiky a průměrné známky
na vysvědčení ze všech předmětů (původně 0,71, po očištění 0,80). Ještě vyšší je
korelace průměrné známky s podílem získaných bodů, tedy ještě před převedením
na známku (0,86). Taková srovnání je ale nutno interpretovat velmi uvážlivě.
Známky ostatních předmětů, se kterými srovnáváme, jsme totiž nemohli očistit
tak jako známky z informatiky.
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Obrázek 10.1: Efekt očištění hodnocení na jednotlivé žáky. Oranžové body
odpovídají původnímu hodnocení (podílu získaných bodů) jednotlivých žáků.
Modré sloupce potom ukazují hodnocení daného žáka očištěné tak, aby lépe
vystihovalo skutečné dosažení zvolených vzdělávacích cílů. Menší vliv tak má
např. píle, nebo naopak nedodržování termínů.
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Počet hodnocení výborně, chvalitebně, dobře a dostatečně
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Obrázek 10.2: Rozložení známek na vysvědčení. Pruh se skutečně udělenými
známkami z informatiky je označen zkratkou „Inf“. Hypotetické známky po očiš-
tění jsou pod zkratkou „Inf*“.
Délka barevných pruhů odpovídá počtu udělených známek v daném předmětu,
zleva od výborných (tmavě zelená), přes chvalitebné a dobré k případným dostateč-
ným (červená). Vysvědčení obdrželo 31 žáků. Uvádíme jen vybrané nejdůležitější
předměty seřazené od nejvyššího průměrného hodnocení. V pořadí shora je to
chemie, informatika (očištěné hodnocení), biologie, matematika, základy spole-
čenských věd, dějepis, fyzika, zeměpis, anglický jazyk, český jazyk a informatika
(známky na vysvědčení).
Známkami na vysvědčení se tedy informatika zdá jako jeden z nejlehčích před-
mětů (výchovy a předchozí ICT neuvádíme, jen zcela výjimečně jsou hodnoceny
hůře než výborně). Po očištění výsledků se informatika zařadí mezi ostatní pří-
rodní vědy, kterým je podobná i v ostatních rozhodujících aspektech.
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10.3 Dílčí dovednosti
Známky, procenta i body mají omezenou vypovídající schopnost, pokud není

přesněji popsáno, jakému výkonu nebo jaké dovednosti odpovídají. Na souhrnné
výsledky předchozí části proto navážeme diskusí konkrétních dovedností, které si
žáci během výuky osvojili. Není zde prostor komentovat všechny řešené úlohy.
Vybrali jsme ty, které jsou nějak charakteristické pro dané vzdělávací cíle nebo
jinak zajímavé. Získáme tak přesnější představu o tom, jak žáci informatiku zvlá-
dali. Úlohy a naše hodnocení jejich řešení zároveň naznačí, čemu odpovídají cel-
kové známky uvedené v předchozí části.

10.3.1 Co je to informace
Na začátek modulu Informace jsme zařadili pretest, abychom na jeho konci

mohli porovnat úroveň znalostí a dovedností žáků. V pretestu měli žáci vysvět-
lit jednak pojem informace a jednak množství informace. Většina odpovědí se
buď točila v kruhu („[Množství informace] je velikost toho obsahu (toho sdělení).
Množství daných informací.“), nebo byla téměř či úplně nesrozumitelná.

V prověrce potom žáci u otázky na pojem informace dosáhli průměrně 90 %
bodů, dvacet tři z nich dostalo za svou odpověď plný počet bodů. Sedmnáct žáků
správně použilo slova jako možnosti, neurčitost, entropie. Na množství informace
jsme se v prověrce již neptali, že konceptu žáci rozumí, bylo dostatečně zřejmé
z jiných úloh, které byli schopni plnit. Pro úplnost uvedeme, že v prověrce žáci
získali průměrně 86 % možných bodů (medián 92 % bodů). Nejméně bodů (44 %)
získal jeden žák, jedenáct žáků získalo plný počet bodů.

10.3.2 Délka identifikace
Do prověrky jsme zařadili úlohu se zadáním:

Každému poslanci PČR je přiděleno unikátní binární identifikační číslo. Jaký
je nejmenší počet bitů, který je třeba použít? Uveď stručně i postup, který
jsi použil(a).

K vyřešení žáci potřebovali znát nebo zjistit počet poslanců (při prověrkách
bylo povoleno používat různé zdroje, vč. hledání na internetu). Dále museli při-
měřeně rozumět pojmu bit (hlouběji než zběžným vyhledáním na internetu).
Samotné počítání je základní kombinatorika (variace s opakováním), kterou ale
měli žáci probírat až o několik let později. Někteří si pomohli alternativními úva-
hami a spočetli cifry dvojkového zápisu čísla 200. Žáci v této úloze dosáhli prů-
měrného hodnocení 89 %. 20 žáků odpovědělo zcela správně, chyby se objevovaly
především numerické a z nepozornosti.

Na uvedenou úlohu přímo navazovala tato:

Kolik otázek s odpovědí ano/ne je potřeba, abychom co nejrychleji, ale s jis-
totou uhodli myšleného poslance PČR? Uveď stručně i postup, který jsi pou-
žil(a).
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Žáci dosáhli průměrného hodnocení 77 % (medián 67 %). Většině patrně
uniklo, že může použít odpověď z předchozí otázky. Sedm žáků tuto souvislost ve
své odpovědi uvedlo (další si ji mohli uvědomit, ale raději popsali přímé zdůvod-
nění odpovědi přes půlení možností). Většina žáků prostě simulovala postupné
dělení na poloviny. Stejně úlohu řešili i starší žáci ve volitelných seminářích, i
přesto, že už ve škole logaritmy probírali.

10.3.3 Rozlišení zisku informace z výroků a otázek
Do prověrky jsme zařadili dvojici úloh:

Seřaď VÝROKY podle množství informace o neznámém prvku od nejobsaž-
nějšího po nejméně obsažný. Jestli potřebuješ, najdi si tabulku.

a) Protonové číslo myšleného prvku je menší než 59.

b) Myšlený prvek leží na čtvrtém řádku periodické tabulky.

c) Myšlený prvek patří mezi vzácné plyny.

d) Protonové číslo myšleného prvku je dvouciferné.

Seřaď OTÁZKY o neznámém prvku podle průměrného množství získané
informace od nejvyššího množství po nejnižší. Otázky odpovídají výrokům
z předchozího úkolu.

a) Je protonové číslo myšleného prvku menší než 59?

b) Leží myšlený prvek na čtvrtém řádku periodické tabulky?

c) Patří myšlený prvek mezi vzácné plyny?

d) Je protonové číslo myšleného prvku dvouciferné?

První úloha nepředstavovala problém, žáci dosáhli průměrného hodnocení
98 %, téměř všichni výroky seřadili správně. Jeden žák pořadí přesně obrátil,
lze odhadnout, že šlo o přehlédnutí v zadání a látce rozumí. Výsledky zároveň
ukazují, že dohledání údajů z chemie žákům nečinilo velké obtíže.

Ve druhé úloze už průměrná úspěšnost klesla na 61 % (medián 67 %), zcela
správně úlohu vyřešilo jen 5 žáků. Dalších šest žáků přehodilo pořadí otázek se
4. řádkem tabulky a dvouciferným protonovým číslem. To lze vysvětlit tím, že
dohledali nižší, zastaralý počet známých prvků (a těžko to lze vysvětlit jinak).
V takovém případě by jejich odpověď byla z informatického hlediska správná.

Téměř všichni ostatní žáci jako první zvolili také správnou otázku, totiž tu,
která možné prvky co nejlépe rozděluje na poloviny. Dál už takto ale nepostu-
povali a ostatní otázky zařadili jiným způsobem. Třináct žáků seřadilo ostatní
otázky podle toho, kolik informace by získali v příznivém případě (kdy mají štěstí
a odpověď vyloučí více možností). Další odpovědi se objevovaly jednotlivě a není
jasné, co k nim žáky vedlo.
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Celkově lze říct, že žáci vnímají rozdíl mezi množstvím informace v případě
výroku a v případě otázky. Naučili se také, že dobrá otázka možnosti dělí rovno-
měrně (např. na poloviny). Patrně jim ale nebylo zcela jasné, že obecně je otázka
tím lepší, čím více se blíží otázce ideální. Zpětně je zřejmé, že jsme se ve výuce
zaměřili na půlení možností, ale málo jsme se věnovali porovnávání jiných otázek.

Dále výsledky ukazují, že téměř polovina žáků v prověrce ještě neopustila
představu příznivých odpovědí. Samotné pravidlo o rovnoměrném rozdělování
možných odpovědí by se jistě naučili. Jejich řešení ale napovídají, že neporo-
zuměli motivaci souvisejících úvah. Práce, která má v pozadí pravděpodobnost
a statistiku, se mnoha žákům opakovaně jevila jako cizí. Teprve ke konci roku
se s potřebným způsobem uvažování sžili (v souvislosti s rozlišováním efektivity
algoritmů v nejlepším, očekávaném a nejhorším případě, což se nakonec skrývá i
za pojmem informace).

10.3.4 Dotazování při nerovnoměrném rozložení četností
Žáci plnili domácí úkol s následujícím zadáním. Známou hrou je zde hádání

myšleného zvířete či čísla, kterou žáci zkoumali v předcházejících hodinách. Zadání
jsme zde zkrátili o doplňující a vysvětlující komentáře:

Napište strategii k modifikaci už známé hry. Tentokrát hádáme měsíc naro-
zení. Předpokládáme, že o měsíci narození daného člověka předem nic nevíme.
Na druhou stranu víme, jak často se lidé ve kterém měsíci rodí.

Následující tabulka uvádí podíl narozených v daném měsíci v procentech.

březen 2
červen 7
červenec 10
duben 1
květen 3
leden 8
listopad 7
prosinec 15
říjen 11
srpen 14
únor 6
září 17

Strategii navrhněte tak, aby se chovala co nejlépe v průměru, tedy např.
v případě, že máte zjišťovat měsíc narození velkého počtu lidí (kteří odpoví-
dají dané tabulce).

Do odevzdávaného souboru popište strategii a spočtěte, nebo aspoň co
nejpřesněji odhadněte, kolik otázek bude průměrně trvat zjišťování jednoho
měsíce. Základní strategie, která by nevyužila informace z tabulky, potřebuje
kolem 3,66 otázek (kdo se chce procvičit, spočte si, jestli mu to vychází stejně).
Vaše strategie by měla být lepší.

Úloha měla ukázat, jak žáci porozuměli efektivitě dotazování. Cílem nebylo
dosáhnout optimálního výsledku, k tomu ostatně žáci neměli potřebné nástroje (a
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nepředpokládali jsme, že by je objevili sami). Měli ale silnější měsíce upřednost-
nit a tím průměrnou délku dotazování zkrátit4. Úkol vypracovalo dvacet jedna
žáků (většina ostatních chyběla), dvanáct z nich za plný počet bodů. Ostatním
nějaká část úkolu chyběla (zpravidla výpočet průměrné délky dotazování), nebo
obsahovala chybu. Průměrně žáci za tento úkol získali 95 % bodů (medián 90 %
bodů).

Většina žáků očekávanou strategii popsala pomocí rozhodovacího stromu.
Silné měsíce v něm umístila výše a dosáhla tak lepšího výsledku než použitím
dříve osvojeného způsobu půlení možností. Žáci, kteří se pokusili dotazovací stra-
tegii popsat slovně, si vedli o mnoho hůře. Správně se snažili upřednostnit silné
měsíce, jejich popisy ale byly obtížně srozumitelné. Dobře formulovat postupy se
naučili až později.

10.3.5 Množství informace nesené znakem v textu
V pretestu k modulu informace se objevily dvě obdobné otázky:

Které znaky nesou v češtině více informace – P, nebo Q?

a) p, P

b) q, Q

c) Nelze rozhodnout.

d) Nevím.

Které znaky nesou v češtině více informace?

a) Samohlásky.

b) Souhlásky.

c) Nelze rozhodnout.

d) Nevím.

Na první otázku odpověděl správně jediný žák, šest jich zvolilo nesprávnou
možnost P, tři nevěděli a dvacet jedna žáků soudilo, že o odpovědi nelze rozhod-
nout. Na druhou otázku odpovědělo správně devět žáků, šest zvolilo nesprávnou
odpověď Samohlásky, jeden nevěděl a čtrnáct žáků soudilo, že o odpovědi nelze
rozhodnout. Výsledky ukazují, že nad touto problematikou žáci doposud hlouběji
nepřemýšleli a přirozená intuice je zrazuje, popř. otázce dobře neporozuměli.

V prověrce (přibližně po šesti týdnech) jsme zopakovali druhou otázku a ten-
tokrát žádali i zdůvodnění:

4Posouvání silných měsíců výše ke kořeni stromu je v tomto kontextu a na dané úrovni
žáků o něco užitečnější heuristika než např. rozdělování měsíců na pokud možno stejné skupiny.
Pozitivně bychom samozřejmě hodnotili libovolný fungující přístup k řešení.
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Které znaky nesou v češtině více informace, souhlásky, nebo samohlásky?
Vysvětli, proč si to myslíš.

Tentokrát už odpovědělo správně (včetně zdůvodnění) devatenáct žáků. S nedo-
statečným zdůvodněním, ale taktéž správně, odpovědělo dalších šest žáků. Šest
žáků úlohu nevypracovalo vůbec (otázka byla bonusová, tedy nepovinná).

Uvedeme příklady žákovských vysvětlení:

• „Myslím, že více informace nesou souhlásky, protože jich je v českých slo-
vech hodně, a proto si je hůř můžeme domyslet než samohlásky.“

• „Samohlásek je v abecedě míň a zároveň se používají častěji, ale bez sou-
hlásek se zase nedalo vyslovit žádný slovo (bez samohlásek sice taky, ale šlo
by to líp a ve starověku se tak dokonce opravdu psalo), takže víc informace
nesou souhlásky.“

• „Myslím si, že souhlásky nesou více informace, protože když ze slova odstra-
níme samohlásky slovo se v podstatě dá poznat ale když odstraníme sou-
hlásky, nikdy nepoznáme o jaké slovo šlo. Např. Pampeliška, PMPLŠK,
AEIA.“

• „Samohlásky, protože když se hraje šibenice, je výhodnější hádat samohlásky,
rychleji se to uhodne.“ (Šibenice je hezký příklad pro úvahy o informaci ve
znacích, jenže penalizuje negativní odpovědi, takže strategie nelze použít
takto přímočaře.)

10.3.6 Seznam hran
Žáci měli za úkol sestavit konkrétní jednoduchý graf v interaktivním on-line

appletu. Tvar vstupu pro daný applet přitom odpovídá seznamu hran. Způsob
kódování grafu všichni žáci odhalili a úlohu zvládli. Zároveň tím začali poznávat
souvislosti a rozdíly grafu a jeho nakreslení.

10.3.7 Skóre grafu
Na závěr modulu o grafech jsme žákům zadali prověrku. Získali v ní průměrně

72 % možných bodů, medián dosáhl 78 % bodů, nejméně bodů (44 %) získal jeden
žák, dva žáci získali plný počet bodů. V prověrce žáci řešili následující úlohu:

Nakresli graf se skóre 1, 1, 2, 2, 3 (nebo vysvětli, proč neexistuje).

Žáci už dříve zjistili, že skóre nemůže sloužit k jednoznačnému určení grafu.
Zde se poprvé setkali se skóre, které ani žádnému grafu neodpovídá. Průměrně
žáci za tuto úlohu získali 83 % bodů. Čtrnáct žáků (ze dvaceti čtyř zúčastněných)
získalo plný počet bodů. To vyžadovalo správnou odpověď doplnit zdůvodněním.
Žáci zpravidla popsali nějaký systematický výčet možností a došli k tomu, že jim
k dokončení grafu něco chybí (nebo přebývá). Někteří dokonce úvahu zobecňovali
směrem k principu sudosti nebo větě o skóre.

Uvedeme příklady žákovských vysvětlení:
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• „Graf sestrojit nejde. Neměli bychom kam napojit bod se stupněm 3, jeden
stupeň by přebýval.“

• „Graf neexistuje. Do bodu se stupněm 2 přichází jedna hrana a jedna také
odchází. Obecně tedy platí, že jakoukoliv hranu můžeme rozdvojit bodem se
stupněm 2. Takže nám stačí nalézt graf, o skóre 1, 1, 3 a doplnit do nějakých
jeho hran body o skóre 2. Jenže v tu chvíli zjistíme, že graf o skóre 1, 1,
3 nakreslit nelze, protože má pouze 3 body, takže bod o stupni 3 není kam
napojit. Zvláštní případ by byl, kdybychom napojili body o stupních 3, 2 a 2
do cyklu, to by výše uvedené o vynechání bodů o stupni 2 neplatilo, ale pak
by nám zbyl jeden bod o skóre 1, který už nikam napojit nelze. Takže graf
opravdu neexistuje.“

• „Nelze sestrojit, protože pokud je v grafu lichý uzel tak liché uzly musí byt
dva, čtyři,. . . (sudého čísla) nesmějí být liché.“

• „Graf neexistuje, protože ,Když někam přijdu, musí taky zase odejít‘= nejde
udělat vrchol se skóre 1, minimálně musí být skóre 2.“

Během výuky jsme obecně nevyžadovali dodržování standardizované termino-
logie, pokud to nemělo vliv na porozumění. Tomu odpovídají i žákovská vyjádření.
V posledním zdůvodnění se žák dopouští vážnější chyby, když používá pojem
skóre zároveň i pro stupeň vrcholu. Je ale celkem pochopitelné, jak k takové
chybě dojde. Závažnější je použití argumentu z úvah o eukleidovských grafech,
které jsme probírali v předchozích hodinách. Tato zmatení naznačují, že žák téma
zatím nepochopil.

10.3.8 Isomorfismus grafu
Do téže prověrky jsme zařadili následující úlohu:

Najdi mezi následujícími grafy všechny vzájemně isomorfní dvojice. Pro iso-
morfní grafy napiš nebo nějak vyznač daný isomorfismus. Pro neisomorfní
grafy zdůvodni, proč isomorfismus neexistuje.
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Žáci si mohli usnadnit práci upravováním grafů přímo na počítači. Úloha
se ukázala být příliš náročná, grafů k prozkoumání bylo patrně příliš mnoho.
Komentáře žáků přitom naznačují, že samotnému isomorfismu rozumí poměrně
dobře (natož s ohledem na to, že jsme se mu věnovali necelou jednu vyučovací
hodinu). Průměrně žáci za tuto úlohu získali 46 % bodů (medián 50 % bodů) a
nikdo ji nevyřešil zcela správně. V určování isomorfismu žáci nedělali chyby, úlohu
ale nestíhali dokončit. Obtížné bylo také zformulovat korektní zdůvodnění. Téměř
všichni žáci přitom správně rozlišovali nutné a postačující podmínky isomorfismu
grafů, rozlišovali, že k potvrzení a vyvrácení existence je nutno přistupovat různě,
a uváděli správná částečná řešení (rozlišovali, co vědí, co nevědí jistě a co vůbec).
To je značný pokrok, protože na začátku byl pro žáky pojem isomorfismu velmi
těžko uchopitelný.

Na závěr uveďme poměrně povedený příklad žákovského vysvětlení:
„Zelený graf určitě nebude s žádným grafem izomorfní, má skóre 2, 4, 3, 2,

4, 4, 3 a isomorfní grafy musí mít stejné skóre.

• Modrý graf: 3, 4, 4, 3, 3, 2, 3

• Oranžový: 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4

• Žlutý: 3, 4, 3, 3, 3, 2, 4
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Tyhle 3 mají stejné skóre, ale to ještě neznamená, že jsou isomorfní. Zatím jsem
žádnou isomorfní dvojici nenašla.“

10.3.9 Stavový prostor
Grafy žáci uplatňovali především jako nástroj modelování při řešení dalších

úloh. Příkladem takového modelu je stavový prostor. Žáci se s ním seznámili pro-
střednictvím krátkého videa na internetu. Následně sestrojovali stavový prostor
jednoho ze tří nabídnutých klasických problémů: misionáři a kanibalové na pří-
vozu, přelévání vody mezi nádobami nevhodných objemů a přeskakování dvou
trojic kamenů proti sobě. Příklad žákovského řešení poslední z uvedených úloh
uvádíme na obrázku 10.3.

Tento úkol vypracovalo 20 žáků. Dosáhli průměrně 88 % bodů, třináct z nich
mělo plný počet. Tři žáci zakreslili jen cestu prostorem k řešení, nikoliv celý
prostor. Dva žáci na různých místech opakovali stejné stavy, jejich konstrukce
tak odpovídala spíš stromu postupného prohledávání. Jeden žák neuvažoval každý
druhý přechod mezi stavy (návrat lodičky zpět přes řeku), takže výsledek nešlo
dobře použít. Celkově ale žáci úlohu zvládli dobře a v dalších hodinách mohli na
osvojených dovednostech stavět.

10.3.10 Převody mezi dvojkovou a desítkovou soustavou
V prověrce uzavírající modul informace měli žáci vyřešit několik úloh s dvoj-

kovou soustavou:

1. Převeď číslo 1101012 do desítkové soustavy.

2. Převeď číslo 5310 do dvojkové soustavy.

3. Jaká je hodnota největšího čísla se čtyřmi dvojkovými ciframi?

4. Kolik cifer je ve dvojkovém zápisu čísla 60410? Zkus to spočítat bez
převodu.

Úlohu zpracovali všichni žáci kromě jednoho chybějícího. Dosáhli průměrně
92 % bodů, dvacet dva z nich mělo plný počet. Pokud už se objevily nějaké chyby,
byly ve třetí a čtvrté podúloze. Lze tedy (nikoliv překvapivě) soudit, že žáci umí
provádět známé algoritmy5. Ze srovnání s řešením ostatních úloh v prověrce se
dokonce zdá, že žáci úlohy na aplikaci jasného postupu preferují.

10.3.11 Čtení vývojového diagramu (násobení)
Prověrku jsme zařadili i na závěr modulu o pojmu algoritmu. Žáci v ní dosáhli

průměrně 76 % bodů (medián 79 % bodů). Nejméně bodů (49 %) získal jeden
žák, plný počet bodů získali žáci dva. Dva žáci prověrku nepsali.

5V různých jiných situacích měli žáci převádět mezi soustavami s možností využít počítač.
Zajímavé je, že nevyužili kalkulačku, WolframAlpha nebo podobný univerzální nástroj, ale
raději vyhledali některý z mnoha speciálních on-line převodníků.
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Obrázek 10.3: Stavový diagram (ukázka žákovské práce). Zakódováním
stavu je přímo poloha kamenů („žabiček“) na hracím poli. Ukázka patří mezi
nejpečlivěji vypracované. Barevné odlišení značí různé druhy stavů. Řešitel si
navíc povšiml symetrie celého prostoru, takže vypracoval jen polovinu.
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Předpokladem samostatné tvorby a popisování algoritmů je schopnost zápisy
číst. Proto měli žáci v prověrce řešit také úlohu s následujícím vývojovým diagra-
mem:

Napište, co diagram vypíše pro vstupní hodnoty 5 a 7, 6 a 5, -2 a 3. Prozkou-
mejte, co postup dělá, napište vaše hypotézy.

První část úkolu splnilo správně dvacet sedm žáků, jeden udělal numerickou
chybu. Smysl algoritmu správně odhalilo taktéž dvacet sedm žáků (byť zaměňo-
vali slova násobek a součin). To je zlepšení oproti obdobnému domácímu úkolu,
který žáci zvládli průměrně na 79 % a šest žáků jej nezpracovalo vůbec. Algo-
ritmus v tomto dřívějším domácím úkolu počítal největší společný dělitel. To je
sice obtížnější operace, žáci ale měli postup znát z matematiky. Naopak postup
násobení v této úloze z prověrky je (v kontextu školní výuky) neobvyklý.
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10.3.12 Popis algoritmu (přičítání jedné, hledání
nejvyššího telefonního čísla)

Nalézt a přesně zformulovat postup práce je jedna ze stěžejních dovedností
v informatice. Proto zde nyní podrobněji srovnáme řešení dvou úloh, v nichž měli
žáci popsat algoritmus. Brzy po začátku školního roku jsme zadali diagnostickou
domácí úlohu, v níž žáci popisovali postup, kterým dané číslo o jedna zvýšíme.
Postup by přitom podle popisu měl umět spolehlivě provést i ten, kdo jinak čís-
lům a počítání nerozumí (zná jen 10 číslic a jejich pořadí). Jinými slovy jsme
očekávali popis příslušného algoritmu (byť v přirozeném jazyce). Hodnotili jsme
věcnou správnost (jestli algoritmus funguje), přehlednost a úpravnost popisu a
odpovídající „řemeslnou“ úroveň zpracování (např. správné použití nástrojů tex-
tového procesoru apod.) Celkově dosáhlo plného počtu bodů pět žáků, průměrná
úspěšnost byla 83 % (medián 85 %). Osm žáků (přibližně čtvrtina třídy) úkol
vůbec nevypracovalo.

Později v průběhu roku pak dostali žáci za úkol vytvořit a zapsat postup hle-
dání nejvyššího telefonního čísla ve třídě6. Různé postupy hledání přitom nejdříve
vyzkoušeli ve výuce. Postup odevzdali všichni žáci kromě dvou, průměrně dosáhli
83 % bodů (medián 87 % bodů), devět jich získalo plný počet. Při srovnání s před-
chozí úlohou je pak nutno brát v úvahu, že úlohy žáci řešili se značným časovým
odstupem a naše hodnocení se proto vztahovalo k různě nastaveným vzdělávacím
cílům.

Postup přičtení jedné žáci bezpochyby spolehlivě znají. Zcela nebo téměř
zvládnutých přitom bylo jen pět odevzdaných postupů. Poněkud paradoxně je
jednodušší počítání popsat bez ohledu na matematickou stránku věci: nejprve je
třeba vynulovat všechny případné devítky zprava, potom o jedna zvýšit první
takto nevynulovanou cifru. K tomuto postupu se přiblížil jen jeden žák7, ostatní
postupy odrážely způsob, jakým o číslech uvažují lidé. Možná i to přispělo k nejas-
nosti popisovaných instrukcí, kterou jsme zaznamenali u sedmnácti žáků (z dva-
ceti tří). Některým postupům místy vůbec nebylo rozumět. Důsledkem bylo jede-
náct popisů, které nefungují (většinou není jasné, jak přejít z 19 na 20 apod.).
Kromě špatné srozumitelnosti jednotlivých instrukcí bylo v šesti případech nezře-
telné jejich pořadí nebo návaznost.

Čtrnáct žáků využilo nějakou variantu vyjádření „pokračuj podle stejného
principu“, přičemž ale ten princip nebyl dostatečně popsán. Jen čtyři postupy
popisovaly počítání opravdu obecně, nikoliv s instrukcemi vyhrazenými pro kon-
krétní řády. Jedenáct žáků se pokusilo postup vylepšit pomocí příkladu. To je
z lidského hlediska zcela na místě, postupy to činí srozumitelnějšími, ale niko-
liv přesnějšími. Obecně lze říci, že měli žáci (kromě mnoha jiných oblastí) značné
potíže s jasným a jednoznačným popisem opakování instrukcí a rozhodování podle
daných podmínek.

Popisy hledání nejvyššího telefonního čísla opakovaly různé varianty tří základ-
ních přístupů. V prvním z nich je zvolen koordinátor, který hlásí čísla (zpravidla
po jednotlivých cifrách zleva) a ostatní žáci si postupně sedají tak, aby nakonec

6Takový výsledek k ničemu není, žáci se ale dobře znali, proto nemělo smysl hledat např.
nejstaršího z nich.

7Jiný žák popsal nejen přičtení jedné, ale obecné sčítání, a to na základě pravidel a + b =
(a + 1) + (b − 1) a a + 0 = a.
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zůstal stát ten s nejvyšším telefonním číslem. Použití koordinátora usnadňuje
přemýšlení o postupu, žáci hledající číslo pak totiž pracují koordinovaně podle
jeho pokynů, nikoliv nezávisle. Tento postup použilo čtrnáct žáků, pět z nich bez
bližšího určení, jak má být koordinátor vybrán.

Další možností bylo distribuované hledání, kdy žáci průběžně tvořili dvojice
a sedali si ti s nižším číslem. I takto zůstal nakonec stát právě žák s nejvyšším
telefonním číslem. Tento postup zvolilo osm žáků. Celkem dvacet dva jich tedy
bralo ohled na efektivitu postupu hledání. To je pozitivní výsledek, protože šlo
o právě započaté téma. Třetí možností bylo klasické sekvenční hledání, kdy si žáci
v řadě postupně předávali průběžně nejvyšší číslo, aby tak na konci řady zjistili
číslo nejvyšší.

Celkově jsme našli jen čtyři částečně nefunkční popisy a deset popisů s částečně
nejasnými instrukcemi. Ve srovnání s popisy v předchozí úloze (přičítání jedné)
šlo ale o detaily a drobné chyby. Nejasné pořadí nebo návaznost instrukcí se
objevily jen v jednom případě. Přitom je popis hledání nejvyššího telefonního
čísla z několika důvodů obtížnější než popis přičítání jedné.

Předně jde o postup pro celou skupinu aktérů zároveň. Dále jsou dány jen
velmi volné předpoklady (skupina lidí v nějaké místnosti; čtyři žáci se opírali
o nějak konkrétní rozložení třídy, např. lavice pro dva žáky ve třech řadách za
sebou apod.). Kromě toho, že je obtížnější pro takovou situaci zformulovat přesný
popis postupu, je to příležitost k záludnějším chybám. Např. vytváření dvojic
nelze obecně řešit instrukcí „jdi k nejbližšímu člověku.8“ Pojmy jako číslo, cifra,
vlevo, vpravo atd., se kterými se pracuje v úloze s přičítáním jedné, jsou defino-
vány nesrovnatelně přesněji, než žáci chodící po třídě.

Celkem žáci odevzdali čtrnáct přesně a jednoznačně popsaných postupů a
dalších jedenáct jen s drobnými nedostatky. Někteří se sice nevyhnuli vyjádření
typu „pokračuj podle stejného principu“, tentokrát už ale tento princip dostatečně
popsali.

Srovnáním řešení obou úloh lze pozorovat další rozdíly. Popisy v druhé úloze
žáci častěji doplnili dalšími užitečnými informacemi, např. k čemu postup slouží,
co je potřeba k jeho provedení nebo za jakých předpokladů funguje správně.
Popisy byly také zřetelně pečlivější („lichost lavic se určuje zvlášť v každé řadě
směrem od tabule“), místy až legrační („z dané skupiny lidí o konečném počtu,“
někdy patrně záměrně: „pak tito zvednou obě svoje ruce kolmo vzhůru“). Přes
tuto pečlivost (a z ní plynoucí přesnost) byly popisy v druhé úloze stručnější.
V obou úlohách mnozí žáci nesprávně zaměňovali slova číslo, číslice a cifra.

10.3.13 Základy programování v Pythonu
Programování jsme věnovali minimum času. Hlavním cílem bylo, aby žáci

rozuměli uváděným příkladům různých algoritmů. Po úvodní hodině měli žáci za
úkol zpracovat následující dva úkoly:

1. Napište funkci na výpočet objemu kvádru. Funkce dostane jako para-
metry šířku, výšku a hloubku. Volání objem_kvadru(3,4,5) tedy vrátí
hodnotu 60.

8Takové chyby ale přesahovaly úroveň dovedností žáků a nesnižovali jsme kvůli nim naše
hodnocení.
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2. Napište funkci, která vrátí větší ze dvou svých parametrů. Tedy např.
volání vetsi (4,5) vrátí 5, volání vetsi ( vetsi (8,1),7) vrátí 8.

Úkoly řešilo dvacet pět žáků a neměli s nimi větší problémy, průměrně dosáhli
úspěšnosti 95 %.

Následně jsme žáky seznámili se seznamy, abychom mohli Python využívat pro
práci s pokročilejšími algoritmy. Blok jsme uzavřeli krátkou prověrkou složenou
ze základních úloh. Výsledky ukázaly, že všichni žáci pochopili indexování prvků
a všichni kromě tří porozuměli spojování seznamů. Následující úloha zjišťovala,
jak dobře žáci rozumí čtenému zdrojovému kódu (ukázalo se, že téměř všichni):

Doplň komentáře za jednotlivé řádky funkce (komentář má vysvětlit, co daný
řádek dělá).
1 . def prubezne_zustatky ( poc_stav , pohyby ) :
2 . s tav = poc_stav
3 . stavy = [ stav ]
4 . for pohyb in pohyby :
5 . s tav = stav + pohyb
6 . stavy = stavy + [ stav ]
7 . return stavy

Nejtěžší úloha vyžadovala pochopit nejen jednotlivé řádky, ale také souvislosti
mezi nimi (žáci měli možnost kód testovat na počítači):

Zjisti a popiš svými slovy, co dělá tajemná funkce co_dela.
1 . def co_dela ( s ~) :
2 . v~= [ ]
3 . for p in s ~ :
4 . v~= [ p ] +
v ~5. return
v~

Správnou odpověď odhalilo pět žáků. Smysluplnou, ale nějak neúplnou odpo-
věď dalo dalších deset žáků. Dvacet tři žáků, kteří úlohy se seznamy řešili, dosáhlo
průměrně 80 % bodů (medián činil taktéž 80 % bodů).

10.3.14 Počítání základních operací
Krátce po otevření tématu efektivity algoritmů jsme žáky seznámili s koncep-

tem jejího hodnocení prostřednictvím základních operací. Klasickým průpravným
cvičením je tzv. počítání hvězdiček. Na takových úlohách si žáci procvičují také
čtení zdrojového kódu a řídicí struktury. Následující sada pěti úloh obsahuje jednu
rekurzivní a jednu, v níž je nutno počítat horní odhad (u ostatních lze závislost
vyjádřit algebraicky).

Pro každou funkci najdi závislost počtu vytištěných hvězdiček na hodnotě
parametru N. Nehledej, co která funkce dělá a k čemu je dobrá. Slouží nám
jen pro cvičení na odhadování složitosti.
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Na rozehřátí. Připomeň si, co je for-cyklus!
1 . def funkceA (N) :
2 . for i in range (N) :
3 . for j in range (N) :
4 . print ( " ∗ " )

1 . def funkceB (N) :
2 . for i in range (N) :
3 . i f i % 2 == 0 :
4 . print ( " ∗ " )

1 . def funkceC (N) :
2 . i = 1
3 . while i ∗ i < N :
4 . print ( " ∗ " )
5 . i = i+1

Pro tuto funkci není přesný obecný vzorec, hledej horní odhad, tedy počet
kroků v nejhorším případě. Pokud dostane „range“ dva parametry, bere první
jako začátek a druhý jako „skoro“ konec výsledného seznamu k procházení.
1 . def funkceD (N) :
2 . for i in range (1 , N) :
3 . i f N % i != 0 :
4 . print ( " ∗ " )

Tahle funkce je rekurzivní, nenech se tím zaskočit, začni opět od malého
příkladu a pozoruj ;-)
1 . def funkceE (N) :
2 . i f N == 1 :
3 . print ( " ∗ " )
4 . else :
5 . funkceE (N−1)
6 . funkceE (N−1)

Při prvním zadání takového typu úlohy žáci nejprve nechápali její smysl,
posléze ji už ale řešili bez větších potíží. Úkol vypracovalo dvacet šest žáků, ovšem
až pět z nich patrně opisovalo. Z těch ostatních získalo plný počet bodů jedenáct
žáků, průměrný bodový zisk činil 88 % (medián 94 % bodů). Pokud měli žáci
s nějakou úlohou potíže, byla to zpravidla ta poslední, rekurzivní. Přinejmen-
ším v jednoduchých případech tedy žáci počítání základních operací zvládali. Na
základě takových dovedností pak mohli problematiku efektivity algoritmů zkou-
mat dál.

Během výuky modulu i v prověrce jsme sledovali, jestli se objeví nesprávné
prekoncepty pozorované v článku (Gal-Ezer a Zur, 2004):

• kratší zdrojový kód znamená kratší dobu běhu,

• méně proměnných znamená kratší dobu běhu,
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• programy se stejnými příkazy v různém pořadí jsou stejně efektivní,

• programy řešící stejnou úlohu jsou stejně efektivní.

Narazili jsme na ně jen v několika náznacích, žáci se pokaždé sami opravili.
Přičítáme to obecnějšímu pojetí výuky (výuka v odkazovaném článku cílí výraz-
něji na programování) a především faktu, že jsme o nesprávných prekonceptech
z článku věděli předem. Lze tedy předpokládat, že jsme je odstranili během výuky.

10.3.15 Vylepšení algoritmu (ověření prvočíselnosti)
V následující úloze měli žáci porozumět stávajícímu algoritmu a navrhnout

takové změny, které by jej zrychlily:

Tenhle úkol spočívá opět ve vylepšení existujícího postupu (můžete samo-
zřejmě i vymyslet svůj). Jedná se o ověření prvočíselnosti. Váš postup dostane
číslo, a má co nejrychleji rozhodnout, jestli je to číslo prvočíslem. Prvočíslo je
takové přirozené číslo, které má právě dva různé dělitele, což tedy musí být
1 a číslo samo. Ta první jsou 2, 3, 5, 7, 11. . . další snadno najdete s pomocí
přiloženého programu. Jako základ uvádím pomalý postup, jednou s while-
cyklem, jednou s for-cyklem, jednou jako vývojový diagram. Každá verze ale
dělá totéž - je na vás, ze které budete vycházet, které nejlíp rozumíte.

Odevzdejte:

1. Vylepšený algoritmus (zdrojový kód, vývojový diagram, přesný slovní
popis. . . ) ověření prvočíselnosti.

2. Odhad složitosti: čemu bude úměrný počet kroků (např. dělení se zbyt-
kem) algoritmu? Rozlište, jestli odhadujete průměrnou, nejhorší, nebo
jakou složitost.

Dobrým nápadem můžete snížit nejhorší složitost přibližně na polovinu,
dvěma způsoby, takže celkem na čtvrtinu. Tím ovšem algoritmus zůstane line-
ární (viz učební text – toto zrychlení by bylo možné dosáhnout i „hrubou
silou“, čtyřnásobně rychlejším počítačem). Ještě lepším nápadem můžete
z algoritmu udělat rychlejší než lineární (za to bych dal bonusové body).
Kromě toho můžete navíc výrazně zlepšit sice nikoliv nejhorší (ta zůstane
stejná), ale průměrnou složitost – a i to se hodí. Několik obecných námětů
k přemýšlení umístím do učebního textu.

Výchozí algoritmus k vylepšení: Algoritmus spočívá v systematickém ově-
řování, že všechna čísla 2..(n − 1) nejsou děliteli n. Pokud tam nějaké je, n
není prvočíslem.

# Overeni p r v o c i s e l n o s t i
# n j e c e l e c i s l o v e t s i nez 1 ( j i nak neni co overovat )

1 . def Prvoc i s loWhi le ( n ) :
# na zacatku predpokladejme , ze j e to p r v o c i s l o

2 . J ePrvoc i s l o = True
# budeme postupne zkouset d e l i t e l e ,
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# zacneme s~dvojkou ( j edn icku netreba zkouset )
3 . MoznyDel ite l = 2

# d e l i t e l musi byt mensi nez n ,
# az dosahne n , tak skoncime

4 . while MoznyDel ite l < n :
# ove ren i d e l i t e l n o s t i ( zbytek musi byt nulovy )

5 . i f n % MoznyDel ite l == 0 :
# kdyz jsme n a s l i d e l i t e l e ,
# zapamatujeme s i , ze to NENI p r v o c i s l o

6 . J ePrvoc i s l o = Fal se
# zvysime hodnotu ,
# v~dals im behu cyklu zkusime da l s i ho d e l i t e l e

7 . MoznyDel ite l = MoznyDel ite l + 1
# promenna JePrvoc i s l o uchovava , j e s t l i dane
# c i s l o j e p r v o c i s l o nebo ne − a to j e nase odpoved

8 . return JePrvoc i s l o

Tenhle program dělá to samé, ale for-cyklus nám to dovoluje zapsat stručněji.
1 . def Prvoc i s l oFor ( n ) :
2 . J ePrvoc i s l o = True

# diky for −cyklu a funkc i range ( ) bude
# MoznyDel ite l nabyvat hodnot 2 . . n−1

3 . for MoznyDel ite l in range (2 , n ) :
4 . i f n % MoznyDel ite l == 0 :
5 . J ePrvoc i s l o = Fal se
6 . return JePrvoc i s l o

Jak na to (například):

1. Prostudujte algoritmus, pochopte, jak funguje.

2. Zkuste ho provést ručně pro několik čísel, třeba 5, 6, 12, 13.

3. Případně ho zkoušejte spouštět na počítači. Přidejte na vhodná místa
print (MoznyDelitel) apod., abyste viděli, co se v algoritmu děje.

4. Hledejte, co se počítá zbytečně. Má smysl zkoušet, jestli. . . 33 dělí 47?
16 dělí nějaké prvočíslo? 4 dělí 9, když už jsme zkusili 3? Všímejte
si přirozených urychlení, která používáte, když prvočíselnost ověřujete
ručně. Zkuste z těchto urychlení udělat pravidlo a zapracovat ho do
algoritmu.

Vzhledem k rychlosti, jakou bylo třeba ve výuce informatiky postupovat, této
úloze nepředcházela žádná rozsáhlá cílená systematická průprava (o zlepšování
algoritmů se žáci snažili průběžně po celý školní rok, nebylo to ale hlavním cílem).
Zadání jsme proto formulovali poměrně návodně. Žáci si s úlohou poradili pře-
kvapivě dobře. Zpravidla je napadlo zkoušet jen liché možné dělitele, jen dělitele
menší než polovina ověřovaného čísla a jen do prvního nalezeného dělitele. Jen
tři žáci algoritmus upravili tak, že přestal fungovat. Dvacet jedna žáků algorit-
mus skutečně vylepšilo, jedenáct z nich dosáhlo plného počtu bodů (nechyběl

132



tedy odhad počtu provedených dělení). Šest žáků úlohu neřešilo, ostatní získali
průměrně 79 % bodů.

Při následném rozboru řešení žáci samostatně formulovali heuristiky jako
„použij, co už víš, nezačínej pokaždé znovu“, „ukládej a používej mezivýsledky,
nepočítej nic dvakrát“, „dělej jen, co musíš, skonči, jakmile máš výsledek“, „pokud
můžeš, nech práci probíhat paralelně“.

10.3.16 Charakterizace nejhoršího případu (řazení)
V jedné z hodin se žáci seznámili se dvěma algoritmy řazení, bublinkovým

řazením a Quick Sortem. Díky tomu mohli pozorovat, jak je přímočarý, srozumi-
telný a „logický“ algoritmus výrazně horší než ten, který zprvu (při pohledu na
popis postupu) příliš smysl nedává.

Dalším úkolem žáků pak bylo popsat pro oba algoritmy nejhorší případy, tedy
vstupy, na nichž algoritmy poběží nejdéle (vzhledem k velikosti vstupu). Druhou
částí úkolu bylo odhadnout složitost v nejhorším případě, nebo aspoň vyčíslit
konkrétní počet porovnání pro násobky deseti až do sta. Větší část práce žáci
zpracovávali ve dvojicích či trojicích, bodové výsledky zde proto nemají vypoví-
dací hodnotu a neuvádíme je. Tři žáci chyběli a úkol nevypracovali.

Všichni žáci (resp. všechny skupiny) správně odhalili nejhorší případ pro bub-
linkové řazení a správně spočetli počet porovnání (v obecném případě; někteří
dokonce uvedli asymptotický odhad). Nejhorší případ pro Quick Sort našlo deva-
tenáct žáků. Třináct z nich také nějakým způsobem odhadlo příslušný počet
porovnání (s ohledem na obtížnost související matematiky a věk žáků jsme uzná-
vali i vyjádření ve tvaru „jak se změní počet porovnání prodloužením vstupu
o jeden prvek“). Někteří si dokonce správně povšimli, že je stejný jako u bub-
linkového řazení („protože se porovnají všechny prvky se všemi“).

Vedle samotného vypracování úkolu je úspěchem vůbec skutečnost, že žáci
porozuměli zadání. Na takto vysoké úrovni abstrakce měli žáci pochopitelně zprvu
potíže se vůbec srozumitelně vyjádřit, ať už ústně, nebo písemně. V průběhu
školního roku se ale zřetelně zlepšovali.

10.4 Shrnutí
Cílem této kapitoly bylo popsat úroveň osvojení informatiky, které třída v pi-

lotní výuce dosáhla. Vycházeli jsme přitom především z výsledků prověrek, práce
v hodině a domácích úkolů. Kromě konkrétních ukázek úloh a rozboru toho, jak je
žáci zvládali, jsme uvedli také jejich celkové výsledky (na vysvědčení) a srovnali
je s celkovými výsledky v dalších předmětech. Ukázalo se, že srovnání je možné,
výsledky jsou podobné. Ukázky konkrétních úloh potom dokládají, že celkové
výsledky v informatice nejsou důsledkem nízko nastavené laťky. Většina žáků se
naučila, co se naučit měla, což byly sice naprosté základy informatiky, ale zároveň
netriviální a užitečné dovednosti.

Ve výsledcích výuky je zřetelný prostor ke zlepšování. Při jejich posuzování
je nutno brát zřetel na několik faktorů. Prvním je časová dotace. I na poměrně
hluboké koncepty jsme měli pouze jednotky vyučovacích hodin.

Druhým je neobvyklost informatických témat a informatické myšlení. Na za-
čátku pilotní výuky měli žáci obtíže porozumět, co se od nich vůbec očekává.
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Trvalo jim několik měsíců, než si zvykli uvažovat v rovině obecných algoritmů
namísto jejich jednoho konkrétního provedení, na fakt, že konkrétní algoritmy
v informatice nejsou učivem k zapamatování a natrénování, že celkovým záměrem
většiny aktivit je zvyšování efektivity. Kdyby tento způsob uvažování rozvíjeli už
v předchozím studiu, informatice by porozuměli ještě o něco lépe a jejich celkové
výsledky by se patrně zlepšily.

Třetím faktorem je matematika. Žákům čtyři roky před maturitou často chy-
běl užitečný matematický aparát (leckdy i ten, který by podle učebních plánů
chybět neměl). I tak byli schopni si látku osvojit aspoň na použitelné, byť jen
intuitivní úrovni. Celkovým výsledkům by ale pravděpodobně pomohlo, kdyby
žáci některé partie matematiky již bezpečně ovládali (např. logiku, kombinato-
riku, pravděpodobnost a statistiku, exponenciální a logaritmické funkce).
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11. Postoje žáků k pilotní výuce
V následující kapitole popíšeme dotazníkové šetření zaměřené na postoje žáků

k výuce informatiky. Probereme konstrukci dotazníku a sběr dat, způsob jejich
zpracování a vyhodnocení a nakonec závěry, které z dat plynou. Nejprve ale
shrňme výsledky dosavadních studií zaměřených na postoje žáků ke školní infor-
matice relevantních pro naši práci. Budeme postupovat od obecných zjištění a
doporučení ke konkrétnějším. Podrobnější přehled jsme publikovali v (Lessner,
2016a).

Dobrý přehled o výzkumu žákovských postojů k vědním školním předmětům
dává (Osborne a kol., 2003). Důležitou kategorizaci postojů a z nich plynoucího
chování (což je nutné odlišovat) pak uvádí (Klopfer, 1971). Rozlišuje postoje vůči
vědě a vědcům, přijetí vědeckých metod, požitek ze studia vědy, zájem o aktivity
či povolání spojená s vědou. Zdůrazňuje, že „vědecké postoje“, „postoje vůči
vědě“ a „postoje vůči školní vědě“ jsou související, ale samostatné konstrukty.
V naší práci jsme se zaměřili na poslední z uvedených možností.

Postoj přitom není jediný ani dominantní faktor určující chování (Osborne
a kol., 2003). Zásadní vliv má v dané situaci kontext. Není například možné odvo-
zovat počty přihlášených do kurzů informatiky jen na základě nějak změřených
postojů. Žák může třeba vyjadřovat, že si vědy velmi cení, ovšem upřednost-
nit jiné studium, protože například velmi dobře plave, chce se vyhnout náročné
práci, přisuzuje velkou váhu názorům přátel atp. Pro nalezení souvislosti postojů
a konkrétních rozhodnutí je potřeba hlubší porozumění i ostatním relevantním
faktorům. Z toho plyne nutnost využít metodologie kvalitativního výzkumu pro
zkoumání konkrétních otázek o žákovských postojích vůči vědě (Potter a Wethe-
rell, 1987; Osborne a kol., 2003). Těmito doporučeními jsme se v naší práci řídili.

Autoři práce (Zacharia a Barton, 2004) si všimli, že většina studií o žákovských
postojích vůči vědě pracuje s poměrně vágně pojatou obecnou vědou. Argumen-
tují, že pro takové studie a jejich výpovědní hodnotu je nutno pracovat s jasně
definovaným pojetím vědy. To bylo v našem případě snadné, jelikož jsme se odka-
zovali přímo ke školnímu předmětu, kteří žáci osobně zažili.

11.1 Pololetní šetření
Ke konci prvního pololetí už opadl počáteční efekt odlišného pojetí předmětu

(viz konec kapitoly 9). Předěl dvou pololetí tak poskytl vhodnou příležitost výuku
zhodnotit. Uskutečnili jsme dotazníkové šetření s cílem zjistit, jak předmět vní-
mají žáci.

Protože se v průběhu školního roku ve výuce i v individuálních rozhovorech se
žáky i učiteli opakovaně vynořovala otázka obtížnosti učiva, zaměřili jsme se právě
na obtíže, kterým žáci čelili. S tím souvisí postupy, které při studiu informatiky
uplatňovali a jejich motivace ke studiu. Dále nás zajímalo srovnání informatiky
s ostatními předměty, oblíbené a neoblíbené aspekty informatiky a přínos, který
ve studiu informatiky žáci spatřovali.

Sběr dat proběhl podle plánovaných dvou fází. Na první hodinu nového polo-
letí jsme žáky rozdělili podle dosaženého počtu bodů v informatice (po dohodě
s vyučující matematiky, která měla půlenou výuku právě vedle informatiky).
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Náplní hodiny totiž měla být specifika způsobu výuky a studia informatiky.
V hodině jsme potom vedli skupinovou diskusi o obtížích při studiu informa-

tiky a o jejich překonávání. Diskuse částečně navazovala na aktivitu z prosince,
kdy žáci sestavovali myšlenkovou mapu o svých učebních strategiích. V průběhu
diskuse jsme si dělali poznámky a zároveň jsme nahrávali zvukový záznam.

Od diskuse jsme očekávali několik výsledků. Z hlediska žáků především sdílení
zkušeností a doporučení i mimo okruh obvyklých přátel ve třídě. Dále poznání,
že na uvedené téma je možný konstruktivní rozhovor a že otevřenost jej činí pro
všechny užitečnějším a nepřináší žádná rizika. Toto bylo důležité v souvislosti
s následujícím dotazníkem. Potřebovali jsme, aby se žáci neostýchali otevřeně
odpovídat na položené otázky navzdory tomu, jak mohou někteří tradičně chápat
roli učitele.

Diskuse zároveň odhalila některá klíčová témata, která jsme pak v dotazníku
rozpracovali. Vedlejším cílem diskuse bylo příkladem ukázat, že zpětná vazba je
užitečným a běžně užívaným nástrojem sebeřízení. Žáci se do diskuse (i násled-
ného vyplňování dotazníku) zapojili s tím, že výsledky mají mimo jiné sloužit
i jako základ k případným úpravám samotné výuky. K tomu skutečně poslou-
žily, např. co se týče podoby studijní opory (ze které nakonec vzniká učebnice) a
množství úloh k procvičení, které bylo nutno zvýšit.

Na základě proběhlé diskuse jsme vzápětí sestavili elektronický dotazník pro
druhou fázi sběru dat. Dotazník vyplnilo 26 žáků (z celkových 32), pracovali
samostatně. Týkal se několika okruhů otázek. Zaměřili jsme se na obtíže, kterým
žáci při studiu informatiky čelí, a na způsoby, jakými tak činí. Žáci odpovídali
na otevřené otázky a vyjadřovali míru souhlasu s připravenými tvrzeními. Tato
tvrzení vycházela z motivů zmíněných během diskuse, které jsme si poznamenali,
nebo je identifikovali zpětně pomocí zvukové nahrávky. Smyslem těchto otázek
bylo získat data, která by umožnila i kvantitativní interpretaci. Kromě samotného
výzkumu byla smyslem dotazníku právě vlastní reflexe postupů zvládání učiva a
jejich účinnosti.

Vyšel najevo zajímavý rozpor, kdy žáci na jedné straně uvádějí obtíže a nega-
tivní pocity spojené s neexistencí přesného postupu vedoucího k výsledku, na
druhé straně výrazně oceňují možnost samostatně odhalit výsledek. Oba tyto
motivy vystupují velmi silně a ukazují na nutnost pečlivého nastavování obtíž-
nosti výukových aktivit.

O výsledcích pololetního šetření jsme publikovali také článek (Lessner, 2013a).
V dalším textu krátce zmíníme jen dílčí výsledky, zejména tam, kde jsou nějak
zajímavé s ohledem na výsledky šetření z konce školního roku. Hlavním přínosem
pololetního šetření pro naši práci bylo získání informací a zkušeností pro přípravu
dotazníku závěrečného.

11.2 Sběr dat na konci roku
V úplném závěru školního roku jsme získali jednu vyučovací hodinu navíc

určenou pro vyplnění závěrečných žákovských dotazníků (viz přílohu A). Známky
už byly uzavřeny a žáci věděli, že je odpovědi v dotazníku nemohou nijak ovlivnit
(navíc měli zkušenost z pololetního dotazníku, že negativní odpovědi nemají na
jejich hodnocení žádný dopad). Žákům jsme připomněli náš výzkum a jeho smysl
a témata probraná v průběhu roku. Rozdali jsme vytištěné dotazníky a sdělili
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potřebné pokyny. Během vyplňování jsme se u žáků zastavovali a zjišťovali, jestli
otázkám správně rozumí. Podle potřeby jsme doplňovali pokyny, abychom zajistili
validitu odpovědí.

Žáci odevzdali dotazníky buď s koncem hodiny, nebo z domova elektronicky
(někteří potřebovali více času). Chybějící žáky jsme oslovili prostřednictvím e-
mailu a Moodle a požádali je o elektronické vyplnění. V takto malé skupině je
pravděpodobně každý člen jedinečný a byla by škoda, kdyby ve vyhodnocení
jeho pohled chyběl. Sběru dotazníků jsme proto věnovali značné úsilí. Několik
vyplněných dotazníků jsme obdrželi během letních prázdnin, zbylé jsme potom
od žáků zdlouhavě získávali v průběhu následujícího školního roku se značnou
pomocí třídní učitelky. Celkem se podařilo shromáždit 31 dotazníků (ze 32).

11.2.1 Popis dotazníku
V souvislosti s informatikou se často objevuje myšlenka, že jde o obor v něja-

kém smyslu příliš extrémní pro zařazení do kurikula všech žáků (moc obtížná,
málo využitelná atp.). Proto jsme se zajímali o to, jak žáci viděli informatiku ve
srovnání s ostatními předměty, co se týče oblíbenosti, zajímavosti, použitelnosti,
obtížnosti látky, obtížnosti dosažení uspokojivé známky a úrovně zvládnutí látky
(podle názoru samotného žáka).

Do dotazníku jsme proto zařadili tabulku s uvedenými atributy v řádcích a
s předměty ve sloupcích. Jeden řádek navíc sloužil k určení podobnosti infor-
matiky a ostatních předmětů. Jeden sloupec navíc patřil informatice vyučované
v předchozím roce. Do buněk tabulky žáci vyplňovali hodnoty 1-100. Většina žáků
vystačila s násobky deseti, všichni ale měli možnost vyjádřit se přesněji.

Pro bodování (a nikoliv pro obvyklejší řazení) jsme se rozhodli proto, že body
umožňují zachytit rozmanitější rozdělení hodnot a nehrozí takovou mírou zkres-
lení (podrobněji Osborne a kol., 2003). Žáky jsme informovali, že prázdná pole
budeme číst jako hodnotu 50. Tím jsme jim poněkud usnadnili práci v oblastech,
na které třeba neměli vyhraněný názor. Každý řádek tabulky obsahoval také pro-
stor pro komentář zdůvodňující dané zařazení informatiky mezi ostatními před-
měty. Tato zdůvodnění jsme při vyhodnocení zakódovali spolu s odpověďmi na
ostatní otevřené otázky.

Celkově se dotazník týkal především následujících oblastí:

• Co je informatika

• Pocity žáků spojené s výukou informatiky

• Kompetence rozvíjené v souvislosti s výukou informatiky

• Postoje k jednotlivým probraným tématům

• Podrobné porovnání informatiky s dalšími předměty a s dříve vyučovanou
informatikou

Uvedené oblasti, kritéria hodnocení a porovnávání a konkrétní otázky jsme
vybrali na základě předchozích rozhovorů se žáky, zkušeností z pololetního šet-
ření a částečně na základě kategorizace publikované v (Potter a Wetherell, 1987;
Osborne a kol., 2003).
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Dotazník se skládal z otevřených i uzavřených otázek. U všech jsme podně-
covali k podrobnějším odpovědím a jejich vysvětlení a zdůvodnění. Některých
oblastí jsme se záměrně dotkli v několika otázkách zároveň, abychom mohli sle-
dovat žákovské odpovědi z různých úhlů pohledu a umožnili tak přesnější a spo-
lehlivější interpretaci získaných dat.

11.3 Postup zpracování a vyhodnocení
dotazníků

Prvním krokem zpracování dat z dotazníků byla digitalizace odpovědí. Pře-
psali jsme je do tabulkového procesoru. Totéž jsme udělali s numerickými hodno-
tami z kvantitativní části dotazníku. Většina hodnot byla násobkem deseti, pro
úsporu času jsme tedy vkládali hodnoty desetkrát zmenšené a následně je opět
deseti vynásobili. V dalším kroku jsme přepsaná data zkontrolovali a opravili
několik vzniklých nepřesností.

Číselné hodnoty bylo nutno ještě dále vyčistit. Například hodnoty 0 jsme
obvykle opravili na hodnoty 1 (dotazník počítal s rozsahem 1–100). Hodnota
„oml“ značila omluvení z tělesné výchovy, příslušná data jsme tedy ze zpracování
vyřadili. Prázdné buňky z tabulky v dotazníku jsme započítali jako hodnotu 50
v souladu s pokynem, který žáci při vyplňování dostali.

Dalším krokem byla anonymizace dat. Každému žákovi jsme přiřadili jedi-
nečné čtyřmístné identifikační číslo. Tímto identifikátorem jsme pak nahradili
jméno žáka ve všech souborech dat. Původní soubory jsme archivovali a dále
nevyužívali. Tento proces nám umožnil později propojit data jednoho žáka z růz-
ných zdrojů (např. odpovědi z dotazníku se známkou na vysvědčení či počtem
zameškaných hodin). Zároveň jsme nechtěli, aby náš osobní pohled na toho kte-
rého žáka ovlivnil vyhodnocení.

Slovní odpovědi z dotazníků jsme zpracovali metodou otevřeného kódování
(Strauss a Corbin, 1998; Švaříček a kol., 2007) podobně jako výzkumníci ve stu-
dii (Rambousek, 2007). Fragmenty textu, které nesou určitý význam relevantní
pro cíle výzkumu, jsou označeny kódem (značkou). Kódy daný význam zastu-
pují, každý kód tak reprezentuje celou skupinu fragmentů. Označené fragmenty
se mohou částečně nebo úplně překrývat. Naše data jsou tvořena poměrně krát-
kými texty strukturovanými podle otázek v dotazníku, což proces kódování značně
usnadnilo. Krátké odpovědi ale na druhé straně omezují hloubku výsledných inter-
pretací. Mnoho odpovědí v dotazníku je na místě číst jako nevyslovené srovnání
(např. „informatika vyžaduje více přemýšlení [než vloni] “).

Kódy nejsou omezeny na odpovědi na jednotlivé otázky. Např. fragmenty
popisující obtížnost předmětu budou většinou u odpovědi na příslušnou otázku,
některé se ale vyskytnou i u otázek jiných. Proces kódování probíhá iterativně,
odpovědi jsme pročítali a kódovali několikrát za sebou. Opakované zpracování
dovoluje rozeznat a sloučit kódy s podobnými významy a objevit kódy nové.
Přesný význam kódů se během čtení vyvíjí. Opakované kódování (dokud proces
nezkonverguje) tak zvyšuje i validitu výsledků. Získané kódy poskytují zestruč-
něný přehled o obsahu zdrojových textů, o nejdůležitějších zmiňovaných skuteč-
nostech a vztazích mezi nimi. Někdy je vhodné kódy seskupit (např. „pozitivní
emoce“) nebo uspořádat do hierarchie podle úrovně jejich obecnosti.
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Kromě dotazníků jsme při hodnocení výuky pracovali s našimi terénními
poznámkami, daty v systému Moodle (např. odevzdané úkoly, získané body) a
ve školní agendě (známky na vysvědčení, počty zameškaných hodin). Tyto zdroje
spolu s jistou redundancí v dotazníku (více otázek ke stejnému tématu z různých
úhlů pohledu) nám umožnily zjišťovat soulad deklarovaných postojů žáků s ostat-
ními daty a zvýšit tak reliabilitu našeho šetření. Kombinování zdrojů umožnilo
také hlubší a přesnější porozumění jednotlivým odpovědím.

11.4 Výsledky
S ohledem na množství získaných informací zde uvedeme jen ty nejdůleži-

tější. Zároveň se zaměřujeme na ty faktory, které mohou učitelé, tvůrci vzdělá-
vacích programů či výzkumníci přímo ovlivnit. Někteří žáci například deklarují,
že obtížnost informatiky ve skutečnosti plyne z jejich lenosti, že nemají žádné
plány do budoucna a že proto při výuce informatiky nevyvíjí žádné úsilí. Jiní
uvádí jako téměř výlučný zdroj svých postojů ke školním předmětům osobnost
učitele. Takové případy samozřejmě nelze ignorovat, pro naše potřeby ale nejsou
přínosné.

Následující text strukturujeme podle témat tak, jak se vynořily při vyhodno-
cení dotazníku v duchu kvalitativního výzkumu. Kvantitativní část dotazníku je
s ohledem na počet žáků nutno vnímat jako orientační, závěry nelze přímočaře
zobecnit.

11.4.1 Emoce a jejich zdroje
Začněme nejhlubším ze zkoumaných aspektů. Žáci odpovídali na otázku: „Co

v tobě při studiu informatiky vyvolává nejsilnější pocity, jaké pocity to jsou?“
Otázka sloužila také jako příležitost pro uvolnění případného napětí, aby se žáci
v následujících odpovědích mohli snáze soustředit na obsah výuky. Zároveň žáci
na toto místo dotazníku vepisovali, co chtěli nutně sdělit, ale nehodilo se to jako
odpověď na jinou z otázek.

Mnoho odpovědí se emocí vskutku netýkalo a v rámci procesu kódování jsme
je zařadili k příslušným oblastem. Po tomto očištění vykrystalizovala zpětnova-
zební smyčka známá i z pololetního dotazníku: selhání vyvolává negativní emoce,
úspěch vyvolává emoce pozitivní1. To opět ukazuje na důležitost správného nasta-
vení obtížnosti úkolů, resp. míry podpory při jejich řešení. Žáci totiž na jedné
straně těžce nesou tápání a počáteční neúspěch, a na druhé straně oceňují, když
mohou sami dosáhnout nečekaného výsledku.

Bližší pohled ukázal podrobnosti o zdrojích těchto emocí. Pozitivní emoce
zahrnovaly radost, těšení se a překvapení ve spojení s úspěchem při vyřešení
problému, odhalení zákonitosti nebo obecně při seznámení se s novým tématem
a s jeho pochopením. Negativní emoce se v dotazníku objevovaly častěji2. Žáci

1Mimo tento vzor odpovídal jediný žák: prožíval údiv a „naštvání“ ze zjištění, co počítač
zvládá a co nezvládá.

2Při vyhodnocování dotazníku je třeba brát v úvahu celkové naladění a motivaci pro jeho
vyplňování: Cílem bylo výuku informatiky zlepšit. Lze proto usuzovat, že se žáci při vyplňování
přirozeně snažili především upozornit na negativní jevy, tedy ty, které v jejich očích potřebují
nějakou úpravu. Dále také jeden žák v pololetním dotazníku velmi správně poznamenal, že
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uváděli zoufalství, strach, vztek, smutek a další, nejčastěji ve spojení s domácími
úkoly. To částečně souvisí s tím, že dotazník vyplňovali na konci roku. Mnozí
si potřebovali vylepšit výslednou známku, takže práci na zvláštních domácích
úkolech museli věnovat značné úsilí a čas. Efekt byl také posílen kontrastem
s předchozím rokem, kdy informatika vůbec nevyžadovala mnoho práce, natož
pak práce domácí. V době vyplňování pololetního dotazníku žáci tolika domá-
cími úkoly vytíženi nebyli, uváděli tedy jako příčiny frustrace obecněji otevřenost
zadaných úloh, nutnost vlastního hledání postupu řešení a nepochopení látky.

11.4.2 Klíčové kompetence

Žáky jsme v dotazníku nechali posoudit změny v jejich schopnosti řešit pro-
blémy, efektivně komunikovat, učit se a používat počítače. Použití počítačů nepatří
mezi klíčové kompetence podle RVP (VÚP, 2007a), je nicméně vyžadováno a žáci
příslušnou výuku na začátku očekávali. Na výuku použití počítačů jsme se přitom
v informatice vůbec nesoustředili. Tím spíš nás tedy zajímalo, jak se na pokrok
v této oblasti žáci dívají.

Žáci měli označit svůj pokrok (odpověď na otázku, jak se změnila daná kompe-
tence) na škále „klesla“, „nijak“, „mírně se zvýšila“, „značně se zvýšila“, „zvýšila
se nejvíc, jak to šlo“. Tato asymetrie vyplývá z předchozích pozorování. Nikdo
totiž neuváděl, že by jeho schopnosti klesly. Otázkou bylo jen to, jak výrazně
hodnotí zvýšení. Značky na dané škále jsme na číselné hodnoty převedli lineárně.

Jako celek (ať už uvažujeme průměr, medián či modus) deklarovali žáci mírné
zvýšení schopnosti řešit problémy a používat počítače. Zbylé schopnosti se také
zlepšily, ale v očích žáků ne tak významně. Nikdo neuvedl žádný pokles. Žáci, kteří
uváděli zlepšení v komunikaci, jej přisuzovali nejčastěji psaní algoritmů3. Zlepšení
ve schopnosti učit se žáci připisovali spíše procesu výuky než obsahu: nutnost
v hodinách a doma skutečně pracovat, plnit termíny atd. Zlepšení ve schopnosti
používat počítače žáci připisovali novým aplikacím, se kterými se v rámci výuky
seznámili. Připomeňme, že jde o zcela vedlejší efekt výuky, uživatelské dovednosti
cílem výuky nebyly.

Nejzajímavější odpovědi se vztahují ke zlepšení schopnosti řešit problémy. Žáci
uvádí, že se naučili nové přístupy k řešení problémů a nové užitečné technologie
(nahlížené jako nástroje, nikoliv jako předmět zkoumání). Často zmiňují efekti-
vitu jako kritérium pro posuzování různých řešení. Ptali jsme se také na příčiny
pociťovaných změn. Někteří žáci uváděli procvičování a příklady, někteří zaujetí
a zábavu při samotném řešení problémů. Zlepšení schopnosti řešit problémy vidí
jako přirozenou vlastnost a nedílnou součást studia informatiky.

Uvedená zjištění jsou dílčí odpovědí na výzkumné otázky stanovené v kapitole
3. Jednak potvrzují správnost výběru cílů a učiva, zejména ale popisují konkrétní
přínosy výuky informatiky.

informatika oproti ostatním není standardizovaným předmětem, což se projevuje mimo jiné
právě i kritičtějším přístupem žáků k výuce.

3Skutečné zlepšení žáků v této oblasti bychom ovšem jako „mírné“ neoznačili.
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Oblíbenost 60 50 50 80 80 70 55,5
Zajímavost 50 50 60 52 50 65 75
Užitečnost 90 60 60 50 50 99 60
Zvládnutí 70 70 70 100 70 75 80
Obtížnost zvládnutí 50 50 70 10 1 20 18
Obtížnost jedničky 40 40 30 1 1 50 40

Tabulka 11.1: Mediány žákovských hodnocení skupin předmětů. Podobné
předměty jsme pro lepší přehlednost seskupili. Do přírodních věd jsme zařadili
fyziku, chemii a biologii. Výchovy jsou výtvarná, hudební a tělesná. Jazyk je
český a vyučované cizí jazyky jsou anglický, německý a francouzský. Do společen-
ských a humanitních předmětů jsme zařadili dějepis, základy společenských věd
a zeměpis.

11.4.3 Informatika, ICT a ostatní předměty

Zde nyní okomentujeme výsledky kvantitativní části dotazníku, ve které žáci
srovnávali informatiku s ostatními předměty a s předchozí informatikou (ICT).
Počítali jsme průměry, extrémy, mediány, kvartily a další statistiky. Žáci často
využili celý rozsah hodnot (1–100), takže extrémní hodnoty poskytují jen málo
informací. Většina hodnot byla ovšem rozdělena velmi symetricky a s podobnými
odchylkami, měřené vlastnosti tedy bylo možné popsat přijatelně přesně i jedno-
duše prostřednictvím mediánu. V dalším textu proto budeme hovořit o mediá-
nech, pokud výslovně neuvedeme jinak.

Pro přehled uvádíme v tabulce 11.1 mediány sesbíraných hodnot. Podrobněji
výsledky okomentujeme s pomocí grafů dále v textu.

Pro různé kombinace vlastností a předměty jsme spočetli také korelace. Jejich
hodnoty mají samy o sobě jen malý význam, nasměrovaly nás ale ke hledání zají-
mavých vztahů nebo naopak přispěly k potvrzení vztahu naznačeného v textových
odpovědích žáků.

Například hodnoty oblíbenosti, užitečnosti a zajímavosti dosahují vyšší kore-
lace (kolem hodnoty 0, 65) než ostatní atributy. Korelace oblíbenosti a obtížnosti
pochopení je −0, 57. Tyto korelace jsou navíc silnější pro informatiku než při
počítání přes všechny předměty. Přestože spolu ale uváděná oblíbenost, užiteč-
nost, zajímavost a obtížnost zjevně souvisí, žádný z těchto atributů neurčuje plně
žádný jiný. Nelze očekávat, že např. čistě zdůrazňováním užitečnosti informatiky
zvýšíme zájem všech žáků.

Navíc i v případě, že žák příčinnou souvislost sám deklaruje, není jisté, že ji
posoudil správně. A pokud ano, souvislost může nabývat různých podob u růz-
ných žáků, např. co se týče určení příčin a následků. Někteří mají předmět rádi,
protože jim připadá užitečný, zatímco jiní si užitečnost uvědomí až potom, co
v předmětu najdou zalíbení. Jiným příkladem jsou žáci, kteří zájem ztrácí pro
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přílišnou obtížnost předmětu, zatímco zájem jiných žáků obtížnost naopak posi-
luje. Pro spolehlivější určení převládajících tendencí by bylo potřeba zkoumat
mnohem rozsáhlejší vzorek žáků.

Pokročilejší statistiky jsme nepočítali. Se vzorkem dané velikosti bychom nezjis-
tili nic vypovídajícího.

Oblíbenost a zajímavost

Pilotovanou informatiku žáci v průměru označili za zřetelně méně oblíbenou
než obvyklejší informatiku z předchozího roku (viz graf 11.1). Některé faktory
ovlivňující oblíbenost jsme popsali výše. Přestože má svůj vliv, obtížnost není
hlavním faktorem určujícím oblíbenost nebo zajímavost předmětu. Při pohledu
na hodnocení ostatních předmětů a na odpovědi v kvalitativní části dotazníku
lze dále usoudit, že zajímavost předmětu souvisí s tím, jak moc žáka studium
předmětu baví (souvislost existuje v očích žáků, o směru příčinnosti jejich odpo-
vědi nevypovídaly). Nedostatečně zjevná užitečnost naopak zajímavost snižuje.
Odpovídající výroky se objevují také v dotazníku u částí týkajících se specifických
témat v informatice. Podrobnější pohled na hodnocení zajímavosti poskytuje graf
11.2.

Obtížnost informatiky

Obtížnost osvojení látky oproti předchozímu roku enormně vzrostla. Medián
stoupl z 10 na 70 (viz graf 11.3). Informatiku žáci hodnotili jako nejobtížnější
předmět vůbec. To je zajímavé zejména v kontextu ostatních hodnocení. Přes-
tože informatiku žáci považují za nejtěžší, považují ji zároveň za zajímavější a
užitečnější než uživatelské dovednosti rozvíjené v předchozím roce. To je důležitý
a slibný výsledek. Mimo jiné ukazuje, že postoje zjištěné v (Rambousek, 2007;
Lessner a Vaníček, 2013) (v nichž respondenti informatická témata, jako jsou
algoritmy, považovali za nedůležitá) lze změnit.

Co se týče příčin deklarované obtížnosti, některé jsme uvedli výše. Další možná
vysvětlení poskytlo už pololetní šetření. Žáci uváděli obtíže s abstraktním či logic-
kým uvažováním. Jako nejvýraznější obtíž vyšla neschopnost „systematicky projít
všechny možnosti, u žádné neulpívat, žádnou nevynechat“, potýkala se s ní více
než polovina žáků. Deset žáků také postrádalo vytrvalost pro překonání počá-
tečního neúspěchu při řešení úloh. V otevřené otázce na zdroje obtíží zaznívala
nejčastěji (pětkrát) schopnost přesného vyjadřování, dále nutnost logického myš-
lení a pochopení látky, práce s textem (porozumění zadání úloh) a absence předem
daného postupu.

V komentářích k obtížnosti (a také oblíbenosti) informatiky se opakovaně
objevovaly domácí úkoly. Šlo patrně o velmi důležitý faktor, vyžaduje proto
podrobnější komentář. Nejedná se jen o samotnou existenci domácích úkolů, žáci
se vyjadřovali i podrobněji. Častou (ale nikoliv převažující) příčinou obtíží byla
důslednost hlídání termínů, množství práce a obecně náročnost předmětu. Nej-
častěji žáci uváděli již zmiňovanou neschopnost porozumět zadání. Individuální
doptávání pak ovšem ukázalo, že žáci ve skutečnosti otázce rozuměli dostatečně.
Skutečnou příčinou jejich zmatení bylo, že zadání nesdělovalo jasně a výslovně,
jak při řešení postupovat. Někteří žáci vůbec nebyli zvyklí řešit dané typy úloh.
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Obrázek 11.1: Žákovské hodnocení oblíbenosti předmětů. Pilotovaná infor-
matika (Inf) je tmavě modrá, další barvy sjednocují skupiny podobných před-
mětů. Svislá osa zachycuje bodové hodnocení od 1 do 100. Předměty v pořadí
zleva doprava: německý, francouzský, anglický a český jazyk, dějepis, základy spo-
lečenských věd, zeměpis, chemie, biologie, fyzika, matematika, pilotovaná infor-
matika, předchozí ICT a výtvarná, hudební a tělesná výchova.
Vidíme, že obecně patří informatika mezi méně oblíbené předměty (a ve srovnání
s předchozí ICT oblíbenost významně klesla). Ve srovnání s podobnými předměty,
zejména s matematikou a přírodními vědami, informatika nijak nevyniká. Vidíme
také, že pro informatiku žáci využili téměř celý rozsah povolených hodnot, stejně
jako u ostatních předmětů.

Mohli bychom konstatovat, že jejich úroveň informatického myšlení (podle
ISTE a CSTA, 2011) v oblastech jako sebejistota tváří v tvář složitosti, vytrvalost
při řešení obtížných problémů, tolerance nejednoznačnosti a schopnost vypořádat
se s otevřenými problémy byla kriticky nízká. Někteří žáci nedostatky v těchto
oblastech sami uváděli (zejm. v pololetním dotazníku). To nezávisle potvrzují
i body udělené za domácí úkoly.

Zároveň je nutno dodat, že potíže pramenící z domácích úkolů (nebo obecněji
obtížnosti látky) uváděla pouze menšina žáků. Část žáků naopak možnost řešit
obtížné problémy oceňovala. Téměř všichni souhlasili, že jakmile je jasné, jak
postupovat, jsou domácí úkoly zvládnutelné, srozumitelné, zajímavé a je možné
dosáhnout dobrého hodnocení. To je opět v souladu se zvládnutím měřeným
známkami a uváděným v kvantitativní části dotazníku. Na základě odpovědí žáků
lze odhadovat, že lépe nastavená obtížnost, časová náročnost a srozumitelnější
formulace zadání by mohly jejich postoj k domácím úkolům značně zlepšit (a
zároveň přispět k oblíbenosti předmětu). Takové úpravy přitom nutně nezname-
nají ústupky v nastavených vzdělávacích cílech a zjednodušování obsahu.

Obtížnost získání dobré známky (jedničky) žáci hodnotí jako poměrně níz-
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Obrázek 11.2: Žákovské hodnocení zajímavosti předmětů. Pilotovaná infor-
matika (Inf) je tmavě modrá. Další podrobnosti uvádí popisek grafu 11.1.
Žáci, které informatika vůbec neoslovila, jsou výjimkou. I ve srovnání s ostatními
předměty je žáků, které informatika tolik nezaujala, relativně méně. Důsledkem
je potom i větší vzájemná shoda na hodnocení zajímavosti informatiky, krabi-
cový diagram je nižší. Celkově se informatika vyskytuje (co do pořadí hodnocení
zajímavosti) přibližně ve středu mezi ostatními předměty (ať už všemi, nebo jen
příbuznými). Je hodnocena jako zajímavější než předchozí ICT.

kou (graf 11.4). To je v souladu s ostatními daty. Např. zvládnutí látky sami
v průměru hodnotí jako horší než zvládnutí látky ostatních předmětů. Již v před-
chozí kapitole jsme navíc uvedli, že výsledné známky z informatiky byly lepší než
známky z ostatních předmětů, dílem i kvůli tlaku školy na kontinuitu známek
s předchozím rokem. Stejný názor na obtížnost získání dobré známky a stejné
důvody jsme zjistili i na konci prvního pololetí.

Zvládnutí informatiky

Co se týče vlastního zvládnutí informatiky, zhodnotili se žáci poměrně příz-
nivě, s mediánem na hodnotě 70 (graf 11.5). Hodnotili se tedy stejně nebo lépe než
např. v matematice, biologii nebo chemii, a to i přesto, že informatiku považují
za nejobtížnější. Někteří poněkud paradoxně uvedli, že byli ke studiu motivováni
malou důležitostí předmětu ve srovnání s ostatními. Bylo pro ně těžko přijatelné
získat právě z informatiky nepříznivé hodnocení na vysvědčení. Někteří se příliš
sebejistí necítili, většina ale vlastní úroveň osvojení hodnotila výše než 50. Sku-
tečné výsledky žáků toto jejich hodnocení potvrzují. Celkově se zdá, že jsou žáci
schopnější, než se obecně míní (v souvislosti s názorem, že je informatika příliš
těžká), a že by pravděpodobně i v ostatních předmětech mohli dosahovat lepších
výsledků.
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Obrázek 11.3: Žákovské hodnocení obtížnosti pochopení předmětů. Pilo-
tovaná informatika (Inf) je tmavě modrá, další barvy sjednocují skupiny podob-
ných předmětů. Svislá osa zachycuje bodové hodnocení od 1 do 100. Předměty
v pořadí zleva doprava: německý, francouzský, anglický a český jazyk, dějepis,
základy společenských věd, zeměpis, chemie, biologie, fyzika, matematika, pilo-
tovaná informatika, předchozí ICT a výtvarná, hudební a tělesná výchova.
Informatiku žáci hodnotili jako jednoznačně nejobtížnější předmět. Maximální
získané hodnocení, medián i kvartily jsou mezi ostatními předměty nejvyšší.
Vidíme skokový rozdíl vůči předchozí ICT a naopak podobnost obtížnosti mate-
matiky, biologie a chemie. Zajímavé je, že takto extrémní obtížnost nevedla
k podobně extrémnímu hodnocení v ostatních kategoriích.

V souvislosti se zvládnutím zde okomentujeme studijní strategie, které žáci
využívali. Jedná se o zjištění z pololetního dotazníku, zejména z odpovědí na
otázku: „Tomu kdo by se chtěl dobře naučit informatiku, bych doporučil(a) držet
se těchto pěti bodů. . . “. Studenti nejsilněji doporučují těchto pět bodů:

• dávat pozor v hodinách (15 žáků),

• pracovat na domácích úkolech (15 žáků),

• pokládat dotazy učiteli v případě nejasností (12 žáků),

• číst učební oporu (7 žáků),

• trénovat vůli a vytrvalost pro řešení úloh (7 žáků).

Otázku jsme záměrně necílili na uspokojující známku, ale na skutečné naučení
se informatiky. V tomto světle je velmi potěšující, že mnozí žáci vnímají význam
domácích úkolů a pozornosti v hodině (i když by bylo naivní v tomto ohledu
očekávat spontánní zlepšení). Pokládat dotazy si žáci během prvního pololetí
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Obrázek 11.4: Žákovské hodnocení obtížnosti získání dobré známky. Pilo-
tovaná informatika (Inf) je tmavě modrá. Další podrobnosti uvádí popisek grafu
11.3.
I zde vidíme, jak se informatika odlišila od ICT a stala mnohem podobnější
matematice. Zajímavé je, že žáci dobrou známku získávají snáz než u dvou dalších
podobně obtížných předmětů, chemie a biologie. Dílem je to důsledek tlaku školy
na kontinuitu známek z předchozí výuky ICT. Pokud se ale podíváme na zvládnutí
předmětu, žáci hodnotí informatiku opět přibližně podobně, jako ostatní, a jako
lépe zvládnutou, než chemii a biologii. Naše hodnocení taktéž potvrzuje, že žáci
stanovených cílů dosahovali (podobně, jako v ostatních předmětech, nakolik je
možné toto hodnotit). Jejich výsledky hodnotíme podrobněji v předchozí kapitole.

opravdu navykli. Povědomí o účinných studijních prostředcích tedy ve třídě bylo.
Míra jejich použití je jiná otázka.

Celkem se objevilo 28 rozličných doporučení (po sloučení některých velmi
podobných). Uvedeme ještě několik doporučení, která se objevovala poměrně
často a považujeme je za specifická pro informatiku. Předně je to trénování myš-
lení, přemýšlení, tvořivé myšlení a důsledné uvažování všech možností. Tato se
v různých variantách objevila v těsném závěsu za již uvedenou pěticí. Uvedení
nutnosti učivo skutečně pochopit považujeme za potvrzení toho, že výuka směřuje
k plnění svých cílů (tedy že se žáci nesnaží látku zapamatovat bez pochopení).
Podobné rysy informatiky (nestačí „biflování“, nemáme „kuchařky“) byly opa-
kovaně zmiňovány i na dalších místech pololetního i závěrečného dotazníku. Další
zajímavé doporučení se týká zájmu. Někteří žáci uváděli zájem jako filtrovací kri-
térium („soustřeď se hlavně na to, co tě baví“), někteří měli na mysli cílenou
sebemotivaci („najdi si na všem něco, co tě zaujme“).
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Obrázek 11.5: Žákovské hodnocení zvládnutí předmětů. Pilotovaná infor-
matika (Inf) je tmavě modrá, další barvy sjednocují skupiny podobných před-
mětů. Svislá osa zachycuje bodové hodnocení od 1 do 100. Předměty v pořadí
zleva doprava: německý, francouzský, anglický a český jazyk, dějepis, základy spo-
lečenských věd, zeměpis, chemie, biologie, fyzika, matematika, pilotovaná infor-
matika, předchozí ICT a výtvarná, hudební a tělesná výchova.
Žáci soudí, že informatiku zvládli poměrně dobře, v zásadě podobně jako matema-
tiku nebo přírodní vědy. Rozložení jejich hodnocení je nicméně plošší, patrně více
žáků než v ostatních předmětech má pocit, zaostává, nebo že zaostává výrazněji.

11.4.4 Co je „informatika“?
Na první hodině informatiky jsme žáky požádali, aby jednou větou vysvětlili,

co je informatika. Zcela převažující bylo pojetí zaměřené na používání aplikací,
vyhledávání na internetu a vytváření dokumentů. Takový výsledek není nijak
neobvyklý (Rambousek, 2007; Lessner a Vaníček, 2013; Taub a kol., 2012). Po
roce výuky informatiky namísto ICT nás zajímalo, jestli se pohled žáků na infor-
matiku změnil a případně jak. Stejnou otázku jsme proto položili i v závěrečném
dotazníku.

Nejčastěji se objevovala nějaká variace na odpověď „věda o počítačích“. Dva-
cet dva žáků považuje spojení s technologiemi za dost důležité, aby je ve svých
vysvětleních uvedli. Dalším silným motivem je zkoumání rozličných procesů (nej-
častěji „v počítačích a software“, ale nejen tam). To je v souladu se zmínkami na
dalších místech dotazníku, že v informatice zkoumáme, jak a proč „věci uvnitř
fungují“ (a že to je pro informatiku specifické). Někteří žáci zdůrazňovali využití
matematiky, logiky nebo myšlení obecně. Další zdůrazňovali zaměření informatiky
na řešení problémů. Tento aspekt se objevoval i na dalších místech dotazníku.

Data ukazují zřejmý posun ve vnímání informatiky většinou žáků. Dobře to
ilustruje např. ta skutečnost, že 22 žáků použilo na konci školního roku v popisu
informatiky slovo věda, zatímco na začátku roku to neudělal nikdo. Posun je
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o to zajímavější, že mimo samotné hodiny informatiky byli žáci vystaveni jejímu
obvyklému pojetí (tedy používání technologií).

Na tomto místě upozorníme na studii (Taub a kol., 2012), která se z dostup-
ných publikací asi nejvíce blíží naší situaci a způsobu hodnocení. Její autoři zkou-
mali změny v postojích žáků následující po výuce informatiky založené na pro-
gramu Computer Science Unplugged (Bell a kol., 2006). Pracovali se skupinou
žáků ve věku podobném našim žákům. Aktivity Computer Science Unplugged
navíc vychází z podobných principů jako ty, které používáme v naší výuce. Podle
výsledků studie žáci po výuce lépe rozuměli tomu, co je informatika, ale zdaleka
ne tak výrazně, jak by autoři předpokládali.

Ve světle našich výsledků se zdá, že autoři (Taub a kol., 2012) možná od
poměrně omezené intervence očekávali příliš. Změna vnímání informatiky se v na-
šem případě zdá silnější. Příčinou může být kromě delšího trvání výuky také vyšší
věk našich žáků a snad schopnost abstraktnějšího uvažování. Dalším rozdílem je
využití počítačů ve výuce. V porovnání s předchozím rokem je naši žáci využívali
výrazně méně, ovšem výhradně smysluplným způsobem. To mohlo v konečném
důsledku lépe ukázat jejich užitečnost a hlubší souvislost s informatikou. Výuka
zcela bez počítačů jasněji ukáže informatické principy, neumožní ale žákům ocenit
jejich výhody v nejobvyklejším kontextu, tedy ve spojení právě s počítači.

Autoři (Taub a kol., 2012) také uvádí, že po intervenci klesl zájem žáků o další
studium informatiky. My jsme se na plány žáků do budoucna přímo neptali, víme
ale, že i několik našich žáků zájem o další studium ztratilo. Jejich případ poskytuje
alternativní vysvětlení: Někteří naši žáci plánovali kariéru v informatice, vycházeli
při tom ale z nesprávných předpokladů. Potom, co při výuce získali o informatice
realističtější představu, si uvědomili, že by plán nesplnil jejich očekávání a své
rozhodnutí změnili.

11.4.5 Jedinečná úloha informatiky ve všeobecném vzdě-
lávání

Tento oddíl bychom rádi zakončili obecnější otázkou, totiž jak je informatika
v očích žáků užitečná a jak je výjimečná v porovnání s ostatními předměty. Tento
směr zkoumání je motivován dvěma obvyklými způsoby argumentace proti infor-
matice ve všeobecném vzdělávání: „Informatika je využitelná jen pro specialisty.“
a „Myšlení a schopnost řešit problémy jsou dostatečně rozvíjeny ve stávajících
předmětech.“ Žáci nicméně shledávají, že informatika učí něco užitečného a záro-
veň mezi ostatními předměty jedinečného.

Žáci jednoznačně určili různé přínosy studia informatiky na gymnáziu. Pova-
žují ji za užitečnější než biologii, chemii, informatiku z předešlého roku (ICT) a
několik dalších předmětů (viz graf 11.6). Z přírodovědných oborů žáci jako uži-
tečnější hodnotí jen matematiku a fyziku. To je poměrně překvapivý výsledek
s ohledem např. na časovou dotaci jednotlivých předmětů (všechny předměty
mají vyšší dotaci a vyučují se po dobu několika let) a obecný pohled na jednot-
livé předměty ve škole i obecně ve společnosti. Praktické aplikace informatiky
jsme navíc uváděli spíše jako doplnění, nekladli jsme na ně důraz a nevyžadovali
jejich znalost. Nelze také říct, že by žáci získané znalosti a dovednosti snadno a
přímočaře uplatňovali každý den.

Žáci uváděli přínosy zejména v oblastech efektivního chování (obecně), efektiv-
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Obrázek 11.6: Žákovské hodnocení užitečnosti předmětů. Pilotovaná infor-
matika (Inf) je tmavě modrá, další barvy sjednocují skupiny podobných před-
mětů. Svislá osa zachycuje bodové hodnocení od 1 do 100. Předměty v pořadí
zleva doprava: německý, francouzský, anglický a český jazyk, dějepis, základy spo-
lečenských věd, zeměpis, chemie, biologie, fyzika, matematika, pilotovaná infor-
matika, předchozí ICT a výtvarná, hudební a tělesná výchova.
Jako jednoznačně nejužitečnější žáci hodnotí jazyky, v těsném závěsu pak mate-
matiku. Mezi ostatními předměty se informatika žákům jeví jako spíše užiteč-
nější. Cenné je opět srovnání s ICT, kde se vyučují zejména uživatelské, tedy
přímo použitelné a praktické dovednosti. Žáci přesto jako užitečnější vyhodnotili
informatiku.

ního řešení problémů, abstraktního, logického, „jiného“ myšlení a schopnosti jasně
a přesně formulovat pracovní postupy. Tyto oblasti pak rozváděli v podrobnějších
příkladech jako efektivní nakupování v samoobsluze, sepsání návodů na použití
počítače pro starší členy rodiny nebo využití známých algoritmů (např. řazení)
jako inspirace pro efektivní řešení konkrétních skutečných problémů. V těchto
jejich odpovědích jsou ukryta hned dvě pozitiva – jednak to, že si žáci rozvoj
uvedených schopností uvědomují, a jednak to, že jej považují za přínos.

Odkazy na schopnost řešit problémy se objevují v odpovědích na nejrůznější
otázky, včetně otázky: „Čím je informatika mezi ostatními předměty jedinečná?“
Častou odpovědí bylo prosté potvrzení, že se informatika žádnému jinému před-
mětu nepodobá. Po odstranění odpovědí orientovaných na proces výuky (využití
Moodle, existence a počet domácích úkolů, práce s počítači) zbylo jako nejčas-
tější opět řešení problémů, úspora prostředků a specifické způsoby uvažování.
Další faktory byly zmiňovány jen výjimečně a většinou byly ve sporu s odpovědí
jiného žáka.

V pololetním dotazníku se navíc jako specifikum informatiky objevila absence
předem daného postupu pro řešení úloh a použití počítačů za účelem ulehčení
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Obrázek 11.7: Žákovské hodnocení podobnosti informatiky a ostatních
předmětů. Barvy sjednocují skupiny podobných předmětů. Svislá osa zachy-
cuje bodové hodnocení od 1 do 100. Předměty v pořadí zleva doprava: německý,
francouzský, anglický a český jazyk, dějepis, základy společenských věd, zeměpis,
chemie, biologie, fyzika, matematika, pilotovaná informatika (sama sobě zcela
podobná), předchozí ICT a výtvarná, hudební a tělesná výchova.
Informatice nejpodobnějším předmětem je podle žáků matematika s mediánem
udávané podobnosti 70. Až po matematice je nejpodobnější ICT z předchozího
roku s mediánem 50 a překvapivě symetrickým a širokým rozdělením hodnot
s kvartily 15 a 95. Následuje fyzika (medián 35), po ní chemie a biologie. Ostatní
předměty nebyly hodnoceny jako podobné, v datech se nicméně vyskytuje množ-
ství odlehlých hodnot.

práce4. V závěrečném dotazníku se již tyto motivy neopakovaly. Z dat ovšem
nelze rozhodnout, jestli si žáci zvykli a přestali je vnímat jako výrazné, nebo jestli
takových situací v jejich očích ubylo (případně v ostatních předmětech přibylo).

Při hledání podobností si žáci všímají, že v informatice pracujeme s čísly a logi-
kou5, a vztahují informatiku k matematice a přírodním vědám. Vidí také souvis-
lost předmětu s počítači, a tím pádem podobnost s informatikou z předchozího
roku. Tento vztah žáci nicméně hodnotí jako slabší (viz graf 11.7). Kvantitativní
vyjádření podobnosti předmětů dává jasné pořadí.

K hledání podobnosti informatiky a dalších předmětů lze využít i zbytek kvan-
titativní části dotazníku. Je-li informatika některému předmětu podobná, měla
by korelovat hodnocení v jednotlivých aspektech. Tomu odpovídá skutečnost, že

4To je správný, ale poměrně smutný postřeh. Pochopitelně bychom uvítali, aby si žáci
s pomocí techniky mohli ulehčovat práci a dosahovat tak hlubších výsledků i v jiných před-
mětech.

5Někteří žáci vskutku viděli logiku výlučně v informatice, zatímco jiní ji vidí jako sdílenou
s dalšími předměty.
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nejvyšší korelace s informatikou dosahují v uváděných hodnoceních matematika
následovaná fyzikou a chemií. Ani nejvyšší zjištěné korelace nicméně nepřevy-
šují hodnotu 0,5, a tak nepřímo podporují zjištění, že informatika není ostatními
předměty zastupitelná.

11.5 Doporučení
Protože v oblasti výuky informatiky nejsou podobné menší, ale dlouhodobé

studie příliš obvyklé, zformulovali jsme na základě nabytých zkušeností několik
doporučení.

• Potížím lze předejít důsledným informováním všech zainteresovaných stran
o cílech a dalších okolnostech výzkumu. Tyto strany zahrnují i rodiče žáků
a třídní učitele. Žáci mohou potřebovat připomenutí smyslu uskutečňova-
ných změn.

• Pro získání objektivních výsledků si žáci (a učitelé) musí být jisti, že např.
prohlášení: „Nechápu, proč se tohle téma učíme,“ je přijímáno jako cenná
zpětná vazba, nikoliv jako osobní urážka. Odpovědi žáků v průzkumu nesmí
ovlivnit jejich známky. Ideální je samozřejmě přímý kontakt mezi žáky
a výzkumníky, kteří nejsou zároveň učiteli. Ti se mohou dozvědět o výsled-
cích, ale již ne o odpovědích konkrétních žáků.

• Využití odpovědí v dotaznících pro zjevné zkvalitnění výuky je důležitý
motivační faktor pro upřímné a konstruktivní zapojení žáků do šetření.
Výzkum žákům také dává příležitost se nad rozhodnutími učitelů hlouběji
zamýšlet, a zaujmout tak jiný úhel pohledu. To pomáhá zdravým a koope-
rativním vztahům ve třídě.

• Skupinový rozhovor je užitečný, ale potenciálně zavádějící nástroj. Skupi-
nová dynamika může zastřít převažující názory ve třídě. Spokojení, spíše
introvertní a další žáci nemusí být dostatečně motivováni se zapojit a před-
stavit svůj pohled. Je proto důležité názory ve třídě kvantifikovat přes jed-
notlivé žáky, např. prostřednictvím dotazníku, před kvapným zobecněním
závěrů.

• Jako účinné se jeví kombinovat různé přístupy. Rozhovor pomůže zaměřit
dotazník na dominantní témata, zatímco dotazník umožní zachytit i méně
výrazné motivy, které stojí za další prozkoumání. Zároveň poskytne kvan-
titativní přehled o rozdělení sledovaných aspektů v rámci skupiny.

• Pro hlubší porozumění situaci je nutno trvat na zdůvodňování příčin uvádě-
ných postojů a ostatních odpovědí. Naši žáci o nich nebyli zvyklí uvažovat,
dávali odpovědi jako: „Téma XY mě baví, protože se mi líbí,“ a „Téma YZ
je obtížné, protože mu dobře nerozumím“. Zaměření na příčiny lze nicméně
trénovat a postupně zlepšovat.

• Přesnější odpovědi získáme při dotazech na konkrétní témata. Namísto uva-
žování o dojmech z celého předmětu je pro žáky mnohem snazší se podrobně
vyjádřit k jednomu tématu (určenému např. jako to, které žák pociťoval jako
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nejnáročnější). Takto lze získat informačně hodnotnější odpovědi. Zároveň
se omezí nebezpečí zmatení mezi postoji k oboru, školnímu předmětu nebo
konkrétní absolvované výuce (viz Klopfer, 1971).

• Odpovědi jako: „Informatika není moc užitečná,“ bez kontextu nedávají
smysl. Je informatika užitečnější než v minulém roce, užitečnější než některé
další předměty? Považuje žák za užitečný vůbec nějaký předmět? Rozhodl
se už žák o své budoucí kariéře? Jak dobře žák předmětu rozumí? Teprve
kontext umožňuje z odpovědí žáků získat informace.

11.6 Shrnutí
V této kapitole jsme podrobně diskutovali pilotní výuku informatiky z pohledu

žáků. Popsali jsme průběh pololetního a závěrečného šetření, včetně použitých
dotazníků, a způsob zpracování získaných dat. Nejdelší část kapitoly jsme věnovali
popisu výsledků. Ty doplňují zjištění z předchozích kapitol a přispívají k potvr-
zení, že je možné nastavit cíle a učivo gymnaziální informatiky tak, aby byla pro
žáky prospěšná a užitečná, a že informatika rozvíjí dovednosti, na které se jiné
školní předměty nezaměřují.

V dotaznících jsme se zaměřili zejména na pocity, které výuka informatiky
v žácích vyvolávala, na zhodnocení jejích různých přínosů a na porovnání infor-
matiky s ostatními předměty a s dříve vyučovanou informatikou (ICT). Otázky
byly jak uzavřené, tak i otevřené. Tomu odpovídalo i jejich vyhodnocování. Díky
množství, rozmanitosti a vzájemné souvislosti sesbíraných dat jsme mnohdy zís-
kali jak kvantitativní náhled na zkoumaný jev, tak i možná vysvětlení.

Ukázalo se, že informatika ve sledovaných aspektech dobře zapadá k mate-
matice a přírodním vědám, zatímco předchozí výuka zaměřená na uživatelské
dovednosti je podobná spíše výtvarné, hudební a tělesné výchově.

Žáci sice informatiku považovali za nejobtížnější předmět, zároveň ji ale shle-
dávali zajímavější a užitečnější než uživatelské dovednosti rozvíjené v předcho-
zím roce. Jejich porozumění smyslu celého oboru se významně zpřesnilo. Celkově
můžeme uzavřít, že žáci rozeznávali kvality školní informatiky, které považovali
za důležité a které zároveň nenacházeli v jiných předmětech. Největší rozdíl spat-
řovali v zaměření na přesnost myšlení, řešení problémů a efektivní jednání.
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12. Závěr
V rámci této práce jsme vytvořili plán pro výuku informatiky na gymnáziu,

potřebné podpůrné materiály, výsledek prakticky ověřili ve výuce a vyhodnotili.
V závěrečné kapitole shrnujeme vykonanou práci a získané výsledky. Diskutujeme
také její praktické využití a prostor pro navazující výzkum.

12.1 Cíle práce
Informatika se, aspoň teoreticky, jeví jako vhodný obor pro naplňování cílů

gymnaziálního vzdělávání. Kromě toho, že se sama stává nedílnou součástí vše-
obecného rozhledu a znalost jejích základů se uplatní při nejrůznějších jiných
činnostech, by informatika mohla přispět k rozvoji klíčových kompetencí. Znalost
informatiky umožňuje racionální rozhodování i v obtížnějších situacích a pomáhá
dopady našich rozhodnutí předvídat. Znásobuje možnosti člověka ve světě, ve kte-
rém roste význam informací a kde je výpočetní technika všudypřítomná. Pomáhá
technickému vývoji, jeho důsledkům, rychlosti i principiálním limitům porozumět
a prospěšně je využít. Schopnost efektivně automatizovat řešení problémů člověka
v konečném důsledku osvobozuje, umožňuje mu totiž zacházet se svým časem a
dalšími zdroji podle vlastního přání.

Výuka informatiky v českém vzdělávacím systému na gymnáziích (stejně jako
na základních školách) ale vykazuje známky uváznutí. Informatika jako obor není
součástí závazných vzdělávacích programů. V takové situaci nedává smysl syste-
matické příprava jejích učitelů ani tvorba vzdělávacích materiálů. Při nedostatku
učitelů je ale obtížné kurikulum měnit a nová témata do výuky zavádět. Výuka
ve školách probíhá jen vzácně, péčí osvícených učitelů, vzdělávacímu systému
navzdory. Tím pádem nemáme potřebné zkušenosti, které by umožnily kvalifi-
kované rozhodování, zda, co a jak učit. Didaktika informatiky stojí teprve na
počátku svého vývoje (Vaníček a Černochová, 2015). Uvedené aspekty jsou vzá-
jemně provázané a vzájemně brání změnám.

Doktorskou práci a její nezávislost na běžné realitě škol jsme pojali jako pří-
ležitost z obvyklých mantinelů vystoupit a přispět k odblokování výše popsané
situace. Rozhodli jsme se vyjít z výše popsaných předpokladů o prospěšnosti
informatiky a hledat odpovědi na následující otázky:

1. Které vzdělávací cíle dosažitelné výukou informatiky vhodně doplňují dosa-
vadní cíle výuky na gymnáziích?

2. Které učivo zařadit do výuky informatiky, aby podpořilo dosahování popsa-
ných cílů?

3. Jak dobře se mohou žáci gymnázií ve srovnání s jinými školními předměty
naučit popsanou informatiku?

4. Jaký prospěch popsaná výuka informatiky přináší?

Abychom využili vzájemného posilování cílů intelektuálních (obohacení po-
znání) a prakticky využitelných (Maxwell, 2005), rozhodli jsme se souběžně vytvo-
řit vzdělávací program a potřebné výukové materiály. Ty posloužily jako odpověď
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na první dvě otázky (cíle a učivo) a jako nástroj k získání odpovědi na zbylé dvě
(úroveň osvojení a přínosy).

12.2 Průběh práce

Nejprve jsme analyzovali situaci školské informatiky v Česku a dalších zemích
(kapitoly 1 a 2). Výuka informatiky (nebo spíše ICT) u nás se zaměřuje na uži-
vatelské dovednosti. V zahraničí přitom vidíme trend zvyšování důrazu na infor-
matiku jako obor (s cílem rozvíjet informatické myšlení, schopnost algoritmi-
zace, ovládnutí základů programování apod.). Druhým pozorovatelným trendem
je posouvání těchto témat do nižších ročníků, někdy i na první stupeň základních
škol. Dění v zahraničí je tedy se zaměřením naší práce v souladu. Kvůli rozdílům
ve vzdělávacích soustavách ale zároveň není možné zahraniční výsledky přímočaře
zobecňovat do našich podmínek.

Prvním krokem tvůrčí části práce proto bylo vymezení oboru informatika
a jeho didaktická transformace (kapitola 4). Tu jsme postavili na konceptu funda-
mentálních idejí oboru. Fundamentální idea má sloužit jako základ pro formulaci
vzdělávacích cílů, a pro tento účel má splňovat čtyři kritéria (Bruner, 1977). Má
se vyskytovat v různých oblastech daného oboru, má být srozumitelná na různých
úrovních obtížnosti, má být prověřená a stálá v čase a má z daného oboru také
vystupovat ven a obohacovat běžný život a jiné obory.

V kapitole 6 jsme vybrali pojmy informace, model, algoritmus a efektivita.
Informace je „materiálem“, který informatika zpracovává. Součástí řešení pro-
blému je rozhodování, jaké informace jsou potřebné, ale také jak je vůbec zazna-
menat, uchovat a strukturovat. Zpracovávané informace závisí také na rozhodnutí,
jak problémovou situaci modelovat, tedy které skutečnosti jsou pro řešení pod-
statné, jak spolu souvisí a jak je lze vhodně popsat. Často potřebným a zároveň
ve škole pomíjeným typem modelu je graf.

Teprve po uvedených krocích následuje rozhodnutí, které části problému je
na místě řešit algoritmicky, a vytváření potřebných algoritmů a programů a vyu-
žití souvisejících znalostí a dovedností. Každou z uvedených činností přitom pro-
stupuje snaha o efektivitu, k jejímuž posuzování a zvyšování dává informatika
potřebné nástroje. Se snahou o efektivitu souvisí vývoj v umělé inteligenci. S jejími
možnostmi a použitím by se žáci také měli seznámit.

Uvedenému pojetí odpovídají i různá vymezení informatického myšlení (kapi-
tola 5). Na základě vybraných fundamentálních ideí jsme už zformulovali vzdělá-
vací cíle a následně určili metodiku výuky (kapitola 7) a sestavili konkrétní plán
výuky (kapitola 8).

Dále jsme postupovali v souladu s metodologií design-based research (výzkum
vývojem, konstrukční výzkum – Kalaš, 2009, Trna, 2011). Vytvořený program
jsme tedy opakovaně testovali, vyhodnocovali a upravovali. Výsledně publiko-
vaný program jsme ověřovali po celý školní rok v kvintě osmiletého gymnázia,
tedy s celou třídou (nikoliv např. jen s volitelným seminářem). Okolnosti tohoto
posledního testování popisujeme v kapitole 9.
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12.3 Výsledky práce
Prvním výsledkem této práce je samotný vzdělávací program. Je odpovědí

na první dvě výzkumné otázky, tedy jaké učivo a jaké cíle je vhodné řadit na
gymnázium. Důsledkem popsaného procesu jeho vzniku je jeho návaznost na cíle
gymnaziální výuky a cíle a učivo ostatních vzdělávacích oblastí. Kromě přísluš-
ných kapitol je nejpodrobnějším popisem vytvořeného programu rozpracovaná
elektronická učebnice. Ukázka učebnice je přílohou C této práce. Příloha A popi-
suje některé implementační otázky učebnice.

Během pilotní výuky jsme získali data nejrůznějšího charakteru. Zejména se
jedná o vlastní pozorování zaznamenané během nebo krátce po výuce, dále práce
žáků a jejich hodnocení a v neposlední řadě zpětnovazební dotazníky. Tato data
tvoří základ odpovědí na zbylé dvě výzkumné otázky. Na uvedené výsledky je
třeba pohlížet jako na výsledky v dané třídě, s daným učitelem (který je zároveň
autorem vzdělávacího programu), v daném roce a na dané škole. Není na místě
očekávat, že je lze bez úprav zobecnit na všechna gymnázia. Postačí ale jako
ukázka možností výuky a jako základ pro další práci.

Míru osvojení stanovených znalostí a dovedností popisujeme podrobně v kapi-
tole 10. Je srovnatelná s osvojením znalostí a dovedností podobných předmětů,
zejména přírodních věd a matematiky. Žáci tedy zvládli potřebné základy.

To je zároveň částečnou odpovědí na otázku, jaký je přínos výuky informatiky.
Znalosti a dovednosti, které si žáci při výuce osvojili, jsou prakticky použitelné
v nejrůznějších situacích i mimo obor informatiky a umožňují lépe porozumět
okolnímu světu, a podporují tak všeobecný rozhled žáků. Přínos výuky informa-
tiky dále potvrzují a konkretizují výsledky dotazníků, ve kterých žáci sdělovali
jejich vlastní pohled na proběhlou výuku (kapitola 11). Žáci deklarovali i obec-
nější přínosy, např. ve schopnosti řešit problémy. I zde platí, že lze efekt pozorovat
i na úrovni práce žáků v průběhu školního roku.

Konstruktivně jsme tedy ukázali, že výuka informatiky na gymnáziu může být
uskutečnitelná a přínosná. V rozhodujících parametrech je srovnatelná s již zave-
denými předměty. Zároveň umožňuje dosahování cílů, které v současném kurikulu
chybí a ostatní předměty je neřeší. Tento závěr doplňujeme příkladem, jak jsme
takovou informatiku vyučovali.

12.4 Využití získaných výsledků, navazující
práce

Výsledky této práce lze podle použitelnosti rozdělit na tři skupiny. Přímo
použitelná je rozpracovaná elektronická učebnice. Ta je dostupná online a něko-
lik učitelů ji ve výuce skutečně využívá. Kromě toho učebnice slouží také jako
pomůcka při přípravě studentů učitelství.

Druhým výsledkem jsou stanovené vzdělávací cíle a učivo. Ty tak snadno
nevyužije běžný učitel, mají ale význam jednak pro didaktiku informatiky jako
takovou a jednak pro rozvoj kurikula informatiky. Na tomto rozvoji se dále pra-
cuje. V rámci ICT panelu zmíněného na konci kapitoly 1 připravujeme upravené
znění RVP. Jako jeden z podkladů slouží právě výsledky této práce.

Třetí skupinou výsledků jsou zjištění z pilotáže, tedy poznatky o tom, jak žáci
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informatiku zvládají a jakou může hrát informatika roli ve zbytku gymnaziálního
vzdělávání. Tyto výsledky dokládají fungování vytvořeného programu s omezenou
skupinou žáků, nelze je tedy zobecňovat. Spolu s předchozími výsledky nicméně
slouží jako východisko při řešení jedné z částí projektu PRIM (Podpora rozvoje
informatického myšlení). Mezi jeho cíle patří vytvořit učebnice pro různé oblasti
informatiky od mateřských po střední školy a ověřit je v běžné výuce. Jedna
z učebnic pro střední školy vychází právě z výsledků této práce. Na ostatních
učebnicích pracují další zapojené fakulty.

Kromě probíhajících aktivit krátce naznačíme další směry, kterými lze na zde
získané výsledky navázat, dále je prohlubovat a rozvíjet. Předně uveďme, že cílem
této práce nebylo prozkoumat jedno dílčí téma do velké hloubky. Vývoj didaktiky
informatiky u nás je na začátku. S ohledem na tento stav jsme se pokusili získat
kompaktní, ucelený výsledek, který je použitelný sám o sobě, a na němž je možné
dále stavět. Lze říci, že libovolnou část práce (vymezení cílů a obsahu výuky,
konkrétního programu, tvorbu učebních materiálů, ověřování výuky informatiky
na školách atd.) má smysl dále podrobněji rozpracovat.

Z těchto možností vyzdvihneme metody výuky, které jsme pro naše potřeby
stanovili velmi přímočaře. Rozsah testování a pilotáže stěží mohl vést k jejich opti-
málnímu nastavení. Navíc naším cílem bylo testovat cíle a učivo, nikoliv metody.
Různé přístupy si ale zaslouží seriózní porovnání mezi sebou.

Další podobnou oblastí je hodnocení pokroku žáků. V této práci jsme postu-
povali opět poměrně přímočarým způsobem. Je zde ale velký prostor vyvinout
standardizované nástroje zjišťování úrovně porozumění a dovedností žáků. Pro-
ces tvorby a validace takových nástrojů by velmi pravděpodobně odhalil cenné
skutečnosti o tom, jak se žáci informatiku vlastně učí.

S tvorbou vzdělávací metodiky a hodnoticích nástrojů souvisí i tvorba pomů-
cek pro samotnou výuku žáků, ať už jde o interaktivní podporu výkladu, procvi-
čování nebo vlastní tvořivé zkoumání. My jsme se spokojili s pomůckami zcela jed-
noduchými nebo převzatými. Pro výuku informatiky existuje množství poměrně
pokročilých pomůcek. Drtivá většina z nich je ale zaměřena především na algorit-
mizaci a programování, pro ostatní oblasti je možností mnohem méně. Účinnost
existujících pomůcek je navíc zřídkakdy empiricky ověřena a porovnána s ostat-
ními.

Poslední oblastí, kterou zde zmíníme, je aktualizace vzdělávacích cílů. Výzvou
je především zkoumání role a významu porozumění informatice v běžném životě a
hledání cílů výuky relevantních pro celou populaci. Nestačí pohled dovnitř infor-
matiky. Její vliv na další oblasti lidského a společenského života roste. Podmínkou
účinného fungování občanské společnosti je přitom přiměřené porozumění světu
v souvislostech. Je zatím otevřenou otázkou, co z informatiky by měl běžný člověk
znát a umět, aby se mohl kvalifikovaně podílet na životě společnosti v době, kdy
roste význam otázek souvisejících např. se sociálními médii, soukromím, kryp-
toměnami a ekonomickou svobodou, pojetím autorských práv či s umělou inteli-
gencí.

12.5 Shrnutí
V rámci této disertační práce jsme vytvořili a otestovali vzdělávací program

základů informatiky pro gymnázia. Přímo použitelným výstupem je postupně
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se rozrůstající učebnice, která vzdělávací program zachycuje. Empirická zjištění
v této práci vyvrací několik zažitých přesvědčení o výuce informatiky ve všeo-
becném vzdělávání. Ukazují, že výuka informatiky jako oboru je sice obtížná,
ale uskutečnitelná. Získané výsledky ukazují také možné přínosy takové výuky,
a to jak na úrovni osvojení samotné informatiky, tak také na úrovni obecnějších
klíčových kompetencí, zejm. kompetencí k řešení problémů.

Je zřejmě žádoucí takové výsledky potvrdit ve větším měřítku, než jaké umož-
ňuje disertační práce: na několikanásobně větší populaci žáků, s dalšími učiteli, na
jiných školách, s dále vylepšenými cíli i metodami výuky. Tento záměr společně
realizuje několik pedagogických fakult v rámci mnohem rozsáhlejšího projektu,
který právě probíhá. Zapojení do tohoto projektu umožňuje navázat na zde popsa-
nou práci a dále ji rozvíjet tak, aby se výuka informatiky v hlavním vzdělávacím
proudu stala možná a postupem času běžná.
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Seznam použitých zkratek
ACM Association for Computing Machinery.

CSTA Computer Science Teachers Association.

DBR Výzkumná metodologie design-based research, lze přeložit jako
konstrukční výzkum nebo výzkum vývojem (Kalaš, 2009; Trna, 2011).
Metodologii popisujeme v sekci 3.2.

ICILS International Computer and Information Literacy Study.

ICT Informační a komunikační technologie. V této práci nejčastěji
jako označení v současnosti typického pojetí školské informatiky
(viz kapitolu 1).

IM Informatické myšlení (computational thinking), blíže viz kapitolu 5.

ISTE International Society for Technology in Education.

NIQES Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy
v České republice. Projekt České školní inspekce určený k její
transformaci a modernizaci.

PISA Programme for International Student Assessment.

RVP, RVP G Rámcový vzdělávací program, resp. Rámcový vzdělávací program
pro gymnázia (VÚP, 2007a). Tato práce se soustředí na gymnázia,
proto nehrozí zmatení, když i pro gymnaziální program použijeme
zkrácenou zkratku RVP. Podrobnosti uvádíme v sekci 1.1.

ŠVP Školní vzdělávací program. Ten si každá škola sestavuje podle
vlastních podmínek a potřeb tak, aby vedl ke splnění cílů
stanovených v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP).
Podrobnosti uvádíme v sekci 1.1.

179



180



Seznam publikací
Seznam publikací autora, o něž se tato disertační práce přímo či nepřímo

opírá.

Lessner, D. Attitudes Towards Computer Science in Secondary Education:
Evaluation of an Introductory Course. Informatics in Schools: Improvement
of Informatics Knowledge and Perception. Cham: Springer International Pub-
lishing, 2016, 53–64. Lecture Notes in Computer Science.

Vaníček, J. a D. Lessner (ed.). Bobřík informatiky: Výběr z úloh národních
kol soutěže 2010–2014. Praha: NÚV, 2015.

Lessner, D. a J. Vaníček. Bobřík učí informatiku (5. díl seriálu – Informace
a jejich reprezentace). MATEMATIKA-FYZIKA-INFORMATIKA. Olomouc,
2016, 25(2), 138–146.

Lessner, D. Umělá inteligence jako téma výuky na gymnáziu. DidactIG 2016 |
sborník příspěvků. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016, 40–48.

Vaníček, J. a D. Lessner. Bobřík učí informatiku (4. díl seriálu – Použití
logiky v informatice). MATEMATIKA-FYZIKA-INFORMATIKA. Olomouc,
2015, 24(5), 377–390.

Lessner, D. Tvorba kurikula pro výuku informatiky jako vědy pro česká gymná-
zia. DidInfo 2015, sborník příspěvků. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela,
2015, 96–101.

Lessner, D. Technická stránka online učebnice informatiky pro gymnázia. Počí-
tač ve škole 2015: sborník příspěvků. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vin-
cence Makovského, 2015.

Lessner, D. a J. Vaníček. Bobřík učí informatiku (3. díl seriálu – Algo-
ritmické úlohy). MATEMATIKA-FYZIKA-INFORMATIKA. Olomouc, 2014,
23(4), 302–313.

Vaníček, J. a D. Lessner. Bobřík učí informatiku (2. díl seriálu – Pro-
cházení grafů). MATEMATIKA-FYZIKA-INFORMATIKA. Olomouc, 2014,
23(2), 147–158.

Lessner, D. a J. Vaníček. Bobřík učí informatiku I. MATEMATIKA-FYZIKA-
INFORMATIKA. Olomouc, 2013, 22(5), 374–382.

Lessner, D. Analýza významu pojmu „Computational Thinking“. Journal of
Technology and Information Education. Olomouc, 2014, 6(1), 71–88.

Lessner, D. Jak žáci gymnázia vnímají výuku informatiky jako vědy. DidInfo
2013, sborník příspěvků. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2013, 152–
159.

Lessner, D. The Role of Algorithm in General Secondary Education Revisited.
Informatics in Schools: Local Proceedings of the 6th International Conference
ISSEP 2013 – Selected Papers. Oldenburg: Universitaetsverlag Potsdam, 2013,
99–110.

Lessner, D. Výuka efektivity algoritmů na gymnáziích. Journal of Technology
and Information Education. Olomouc, 2013, 5(1), 12–20.

Lessner, D. Information Theory on Czech Grammar Schools: First Findings.
Proceedings of the 7th Workshop in Primary and Secondary Computing Edu-
cation (WiPSCE). Hamburg: ACM, 2012, 139–142.

181



Lessner, D. Proč se vlastně na gymnáziu učit o algoritmech? Počítač ve škole
2012: sborník příspěvků. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makov-
ského, 2012, 5–7.

Lessner, D. Introducing Computer Science into Czech Grammar Schools: First
Results. Proceedings of EDULEARN 2012. Barcelona: IATED, 2012, 246–255.

Lessner, D. Graph Theory at Czech Grammar Schools. WDS’11 Proceedings
of Contributed Papers: Part I - Mathematics and Computer Sciences. Praha:
Matfyzpress, 2011, 78–84.

Lessner, D. Computer science curriculum proposal for Czech grammar schools.
ITAT’11 – Zborník príspevkov. Seňa: PONT s. r. o., 2011, 99–104.

Lessner, D. Computer Science Education on High Schools. WDS’10 Proceedings
of Contributed Papers: Part I - Mathematics and Computer Sciences. Praha:
Matfyzpress, 2010, 110–115.

182



Část

Přílohy

183





A. Závěrečný dotazník
Následující dotazník posloužil v závěru pilotní výuky ke zkoumání pohledu

žáků na informatiku a na její roli mezi ostatními školními předměty. Výsledky
zpracování získaných kvalitativních a kvantitativních (zejm. z druhé strany dotaz-
níku) dat jsou popsány v kapitole 11 na straně 135.

Písmo v dotazníku je pro účely tisku do přílohy zvětšené oproti originálu. Žáci
měli na vepsání odpovědí více místa.
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1) Vysvětli jednou větou, co je to informatika.

2) Jaký užitek má gymnazista ze studia informatiky?

3) Jaký užitek má společnost z výuky informatiky na gymnáziu?

4) Uveď příklad situace (mimo výuku informatiky), kde jsi použil(a) něco z hodin informatiky. 
Pokud nemáš skutečný příklad, zkus si realistický příklad vymyslet (a připiš, že je vymyšlený).

5) Co v tobě při studiu informatiky vyvolává nejsilnější pocity, a jaké pocity to jsou?

6) Které téma z letošní 
informatiky...

Doplň téma: Doplň příčinu:

...ti připadá nejzajímavější?

...ti připadá nejméně zajímavější?

...ti připadá nejpřínosnější?

...ti připadá nejméně přínosné?

...ti připadá nejsnazší?

...ti připadá nejobtížnější?

...ses naučil(a) nejlépe?

...ses naučil(a) nejhůře?

...ti připadá nejpřekvapivější?

...naopak neobsahovalo nic 
nového?

7) Jak se v souvislosti 
se studiem informatiky
změnila tvoje 
schopnost...

Udělej čárku na vhodné místo škály (tedy i někde mezi uvedené 
možnosti):
Klesla Nijak Mírně se zvýšila Značně se zvýšila Zvýšila se nejvíc, jak to šlo

řešit problémy

efektivně 
komunikovat

učit se

používat počítače

8) V čem přesně změny spočívají? (např. konkrétní získané dovednosti v jednotlivých oblastech)

9) Kde vidíš příčiny uvedených změn?
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B. Technická implementace
učebnice

Zde popíšeme některé technické detaily rozpracované on-line učebnice. Zájem-
cům o tyto podrobnosti doporučujeme chování učebnice předem vyzkoušet.

B.1 Požadavky na učebnici
Před započetím práce jsme shromáždili požadavky na učebnici z hlediska její

použitelnosti a poté z nich vyplývající požadavky na její technické řešení. Brzo
bylo jasné, že vzhledem ke v současnosti převažujícímu způsobu získávání infor-
mací musí být učebnice dostupná online. Případná tištěná verze může být doplň-
kem, který ale nesmí omezovat verzi elektronickou. Při práci jsme se chtěli sou-
středit především na obsah. Tvorba vlastního systému pro správu obsahu proto
nepadala v úvahu, jakékoliv programování jsme chtěli omezit na minimum. Ze
stejného důvodu jsme také předem vyloučili možnosti, které by vyžadovaly zři-
zování uživatelských účtů (např. rozhraní pro učitele a sledování postupu třídy)
a tím i další práci navíc1.

Učebnice měla být otevřená, tedy všeobecně dostupná a umožňující přiměřeně
snadné úpravy a další šíření. To vyžaduje nejen vhodné licencování (vlastních i
převzatých materiálů), ale také zveřejnění potřebných zdrojových dat (včetně
například vektorových podkladů pro obrázky). Další požadavek spočíval v ote-
vřenosti různým dalším službám. Má-li např. učitel s učebnicí pracovat v rámci
již zaběhnutého školního LMS (learning management system), musíme umožnit
co nejpodrobnější přímé odkazování (pomocí URL) na jednotlivé lekce, témata a
úlohy.

Učebnice by měla umožnit pohodlné skládání stránek z menších dílů, např.
různé posloupnosti jednotlivých úloh. Naopak dovnitř učebnice bychom rádi vklá-
dali videa, prezentace, grafy z kalkulačky Desmos (http://desmos.com) a další
externí prvky. Nejjistější je v takové situaci požadovat, aby systém umožňoval
přímou práci s HTML kódem jednotlivých stránek.

V rámci úspory práce je žádoucí, abychom obsah vytvářeli jen jednou a na
jednom místě, a neměli například nezávislý dokument s metodickými poznámkami
pro učitele. Tento požadavek je důležitý v souvislosti s následujícím: výuka je
obsahově dosti náročná (a přílišná stručnost ztěžuje porozumění slabších žáků)
a my potřebujeme zabránit přehlcení informacemi. Elektronická forma učebnice
by měla umožnit elegantnější řešení než „drobné písmo“ známé z knih. Měl by
být vidět pouze ten obsah, o který má čtenář v daný okamžik zájem. Na druhou
stranu by měl být doplňující a rozšiřující obsah snadno dostupný. Všichni žáci
mají zvládnout úplný základ, ale co nejvíce by jich samozřejmě mělo v pravý čas
porozumět i pokročilejším otázkám.

Nabízí se několik možností vhodných pro různé situace:

1Funkcionalita jako správa třídy, diskuse k jednotlivým kapitolám či úlohám, vpisování vlast-
ních poznámek a další je řešitelná pomocí příslušných externích nástrojů ve spojení s odkazem
na konkrétní stránku v učebnici.
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• Při najetí nebo klepnutí myší na obtížný termín se zobrazí „bublina“ s krát-
kým vysvětlením či doplněním.

• Určité úseky textu mohou být „zabaleny“ tak, aby byl vidět např. jen nadpis
a tlačítko k rozbalení. Informace je tedy zřetelně k dispozici, ale neruší,
dokud není vyžádána. Takto lze zpracovat nápovědy k řešení úloh i samotná
řečení.

• Určité typy textu mohou být podle volby čtenáře zcela skryty (nebo naopak
zobrazeny). Takto můžeme např. skrýt rozšiřující informace, aby nerušily při
prvním čtení, nebo metodické poznámky pro učitele, které nezajímají stu-
denty. Uživatel má možnost snadno zobrazit či skrýt celý jeden typ obsahu.
Zvolené nastavení se přitom musí uchovat při přechodu na další stránku.
Zároveň musí existovat možnost přímo se odkázat na stránku s daným
nastavením pro jednotlivé typy.

Tím, že se učitel dívá na stejnou učebnici jako žák, se otevírá problematika
zpřístupnění řešení úloh. Jejich znepřístupnění ale v dnešní době nic neřeší. Pokud
o ne bude zájem, uveřejní studenti přinejmenším svoje výsledky. Budou-li autor-
ská řešení v digitální podobě existovat přístupná jen učitelům, dříve či později se
beztak dostanou na veřejnost a tím i ke studentům. Navíc není v našich silách
zjišťovat, kdo učitelem je a kdo není. Východiskem je nevytvářet ve výuce na
správná řešení zbytečný tlak a hodnotit i další aspekty, např. schopnost řešení
svými slovy vysvětlit nebo přizpůsobit jiné úloze. V papírových učebnicích jsou
nakonec řešení také běžně dostupná. Případná bariéra slouží k tomu, aby na ně
student nenarazil omylem a nezkazil si bádání.

Posledním, ale zásadním argumentem pro zpřístupnění řešení jsou samouci.
Bez možnosti kontroly výsledků by se jim studovalo mnohem obtížněji. Nakonec
jsme tedy žádné technické řešení uvedené otázky nehledali, výsledky úloh jsou
v učebnici dostupné (nejsou nicméně okamžitě vidět).

Pro usnadnění tvorby učebnice uplatníme zobrazení rozpracovaných části strán-
ky (přehledněji, než jen třeba pomocí HTML komentářů) jen autorům, zatímco
čtenáři se dívají na již hotové části. Zvolený nástroj musí také umět spravovat
různé verze obsahu, nebo alespoň umožňovat snadný export a import pro zálo-
hování. Dokumentace musí jasně uvádět, kde v databázi či souborovém systému
se obsah nachází.

B.2 MediaWiki
Z dostupných možností jsme se rozhodli pro wiki a z široké nabídky možností si

vybrali engine MediaWiki (http://www.mediawiki.org). Klíčový rys wiki systémů,
tedy spolupráci uživatelů na vytváření obsahu, přitom aspoň prozatím nevyuži-
jeme. MediaWiki ale nabízí mnohé další výhody, které nám výrazně usnadní práci
a pomohou splnit stanovené požadavky. Jde o masivně ověřené řešení, na kterém
běží celá encyklopedie Wikipedie a řada dalších rozsáhlých projektů obdobného
zaměření.

Počet stránek na Wikipedii se počítá v milionech. Toto množství musí být
samozřejmě podpořeno odpovídajícími nástroji pro jejich organizaci a správu.

190

http://www.mediawiki.org/


Vytváření obsahu je přitom natolik jednoduché, aby se do něj mohl zapojit libo-
volný motivovaný uživatel. MediaWiki je svobodný a živý (stále se vyvíjející)
projekt s bohatými možnostmi rozšíření. Pro autory obsahu i vývojáře poskytuje
bohatou dokumentaci (někdy i vícenásobnou, např. Wikipedie má samostatnou
nápovědu, která se ale do značné míry vztahuje i na ostatní wiki běžící na Medi-
aWiki).

Z podstaty fungování MediaWiki plyne i určitá nevýhoda. Názvy stránek fun-
gují zároveň jako adresy pro odkazy. Je nutné je dobře promyslet a naplánovat,
protože pozdější změny jsou pracnější. Systém stránek wiki obecně vyžaduje lid-
skou údržbu. V našem případě ovšem zcela minimální, protože uživatelé netvoří
žádný obsah.

Na druhé straně nás překvapily některé nečekané přednosti. Velmi užitečná je
možnost přímo používat zdroje (nejčastěji obrázky) z Wikimedia Commons, aniž
by bylo třeba je ručně nahrávat na náš server.

Další výhodou je systém šablon, který umožňuje mnohem více, než jen vzá-
jemně kombinovat hotové stránky. Šablonou je stránka, kterou do sebe vloží (tzv.
transcluduje) jiná stránka prostřednictvím názvu šablony. Princip je podobný
jako makra v programovacím jazyce C. Šablony samy mohou používat další šab-
lony. Navíc mohou přijímat parametry a podle toho měnit svou podobu2. To
z nich dělá velmi mocný a flexibilní nástroj, který uživatelům (editorům) Media-
Wiki ušetří mnoho práce.

Z Wikipedie jsou známé šablony s upozorněními (např. na neúplnost či nevy-
váženost článku, nedostatek citací) a standardizované tabulky s fakty např. pro
stát nebo biologický druh (právě v těchto případech se využijí parametry, tedy
konkrétní údaje doplněné do tabulky). Tím, že jsou šablony ve své podstatě strán-
kami, je možné je zkoumat, upravovat a také přebírat z jiných MediaWiki projektů
stejně jako ostatní stránky (někdy je třeba s nimi přenést i část Common.js či
Common.css, viz dále).

B.3 Přizpůsobení MediaWiki

B.3.1 Struktura učebnice
Obsah učebnice jsme se rozhodli strukturovat po vzoru knih z Wikibooks

(http://www.wikibooks.org). To umožnilo použít stejné nástroje pro vkládání
navigace mezi kapitolami (především pomocí šablony chapnav). Zatímco jednot-
livé články Wikipedie provazuje síť vzájemných odkazů a sdružuje systém hie-
rarchicky uspořádaných kategorií, Wikibooks využívají tzv. podstránky. Ty tvoří
jasnou stromovou strukturu (stránka může mít několik podstránek, ty mohou mít
další podstránky atd.), která přímo odpovídá členění knihy na kapitoly a podkapi-
toly. MediaWiki samozřejmě umožňuje jednotlivé podstránky organizovat zároveň
i do kategorií, při čtení obsahu jako knihy ale čtenáři využijí především navigaci
po kapitolách. Tato navigace (např. prostřednictvím zmíněné šablony chapnav)
určuje pořadí kapitol.

2MediaWiki detekuje a zastavuje případy, kdy šablona používá sebe samu. Je zajímavou
teoretickou otázkou, jaká by vlastně byla výpočetní síla systému šablon, kdybychom toto umělé
omezení odstranili.
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B.3.2 Konfigurace
Konfigurace a přizpůsobení MediaWiki má několik úrovní. Prvním místem

úprav je soubor LocalSettings.php, kde se nastavuje jméno wiki, přístupy, adresy
a další základní údaje. Mezi zde aktivovaná systémová nastavení patří mimo jiné:

• povolení zadávání HTML (v otevřené wiki je to bezpečnostní riziko),

• provázání s Wikimedia Commons,

• podpora pro SVG soubory,

• povolení tvorby podstránek (ve výchozím stavu povoleny nejsou, protože
pro encyklopedii nemají dobrý smysl),

• uvolnění pravidel pro pojmenování stránek.

Všechna tato nastavení jsou srozumitelně zdokumentována.
V konfiguračním souboru aktivujeme také rozšíření MediaWiki. Je zásadní, že

se zde nejedná pouze o konfiguraci ve smyslu proměnná–hodnota. Soubor Local-
Settings.php je plnohodnotný PHP skript, kam můžeme zapisovat i složitější zdro-
jový kód a měnit tak chování MediaWiki.

Další úrovní přizpůsobení jsou samozřejmě skiny, podobně jako u jiných sys-
témů. K nim je zde ale navíc soubor Common.css. Ten je načten s každou stránkou
jako poslední a umožňuje tak existující styly upravit. Zároveň je sám jako stránka
přístupný, takže lze úpravy provádět přímo z prostředí MediaWiki. Tento soubor
jsme využili ke změně zařazování obrázků a k určení vzhledu vlastních šablon
(namísto plýtvání místem určením v samotných šablonách). V Common.css jsme
upravili také ikonky u odkazů a skryli funkce, které jsou obvyklé pro wiki, ale
pro naše účely nepotřebné (žáci např. nepotřebují sledovat historii stránek nebo
je dokonce upravovat).

Obdobou Common.css je soubor Common.js, tedy JavaScript společný všem
stránkám. I ten lze upravit jako stránku přímo v prostředí MediaWiki. V kom-
binaci s Common.css a s šablonami tak máme velmi silný nástroj k potřebnému
přizpůsobení MediaWiki potřebám učebnice. JavaScriptem se také mění obsah
levého panelu nad rámec nabídky jako takové.

Další stránky, které upravují vzhled nebo chování MediaWiki jsou Sitenotice
pro zprávu zobrazenou na všech stránkách nebo Licenses pro licence obrázků.
Všechny uvedené stránky se nacházejí ve vyčleněném jmenném prostoru nazva-
ném prostě MediaWiki.

B.3.3 Rozšíření
Učebnice využívá řadu rozšíření pro MediaWiki. Kromě těch, která jsou insta-

lována už ve výchozím nastavení, jsou to rozšíření SyntaxHighlight GeSHi (k zob-
razování zdrojových kódů) a NoTitle (pro volitelné skrytí výchozího hlavního
nadpisu stránky). Dalším užitečným rozšířením je SimpleMath pro zobrazování
matematických vzorců. Vzorce se zadávají přímo v LaTeXu, rozšíření ale nevyža-
duje instalaci žádných přídavných knihoven pro jeho překlad. Místo toho využívá
online službu CodeCogs Equation Editor, která vygeneruje obrázek ze zdrojo-
vého kódu předaného metodou GET (tedy přímo v URL). Takové řešení by se
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jistě nehodilo pro učebnici matematiky, v naší učebnici je ale matematických
zápisů minimum. Rozšíření jsme drobně upravili, aby namísto bitmapy se vzor-
cem vracelo vektorové SVG.

Pro sledování návštěvnosti využíváme službu Google Analytics. Lze ji zpro-
voznit instalací rozšíření, jednodušší postup ale spočívá v editaci konfiguračního
souboru LocalSettings.php.

B.4 Vlastní doplňky

B.4.1 Krátká vysvětlení
Pro stručná vysvětlení (např. připomenutí definice) při najetí myší by bylo

možné využít existující nástroje, jako HTML Tooltipy nebo systém referencí
známý z Wikipedie. Ty ale nejsou dostatečně flexibilní, proto jsme vytvořili
vlastní řešení. Speciální šablona dostane v parametrech hlavní text k zobrazení a
jeho vysvětlení. Příslušné texty obloží HTML kódem, který je sváže s příslušnými
třídami z Common.css a Common.js. Samotné zobrazování a skrývání rozšiřují-
cího textu zajišťuje jednoduchý kód v jQuery (to využívá přímo i MediaWiki,
není tedy třeba zvlášť načítat a nespotřebováváme prostředky jen kvůli skrýva-
ným vysvětlením).

B.4.2 Sbalitelné bloky
MediaWiki (popř. Wikipedie nebo Wikibooks) nabízí mnoho šablon, které

umožňují balit (skrývat) a znovu rozbalovat bloky. Jako nejlepší se ale ukázalo
použít přímo CSS třídy, které tyto šablony využívají. Celý blok <div> je označen
třídou mw-collapsible. To automaticky přidá tlačítko pro balení (nápis na tla-
čítku lze nastavit). Obvykle chceme část obsahu nechat zobrazenou i při zabalení
bloku. Zabalovaný obsah je proto uzavřen do dalšího bloku <div>, označeného
třídou mw-collapsible-content. Stačilo tedy vytvořit šablonu GeneralBox, která
potřebné části HTML kódu doplní k předaným parametrům. Tuto základní obec-
nou šablonu využívají ostatní šablony, které už odpovídají jednotlivým odlišně
formátovaným typům bloků, jak je vidí čtenáři: cíle kapitoly, příklady, závěrečná
shrnutí atd.

Vkládat celý obsah bloku (leckdy i několik odstavců textu) jako parametr šab-
lony by bylo nepraktické. Ukončení bloku přitom spočívá jen v uzavření několika
bloků <div>. Šablonami proto vkládáme jen začátky sbalitelných bloků (s něko-
lika nepovinnými parametry, např. titulkem). Následuje obsah bloku, uzavřený
další šablonou, která vloží ukončení.

Značně se tím usnadňuje také vnořování bloků. U různých typů bloků zobra-
zujeme také příslušné ikony. Jako optimální řešení se ukázalo opět využít šablony.
Smyslem je vyhnout se opakování téhož kódu na různých místech. Ikona bloku je
vložena pokaždé stejně, proto je vhodnější vložení realizovat pomocí šablony.

B.4.3 Přepínání pohledů
Jednou z nejkomplexnějších úprav je přepínání „pohledů“ (učitel, řešení, roz-

šiřující informace atd.). I v tomto případě jsme vyvinuli soustavu šablon, stylů
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a skriptů. Zásahu do samotného enginu MediaWiki se podařilo vyhnout (a tím
např. omezit problémy spojené s upgradem na vyšší verzi MediaWiki). Všechen
skrývatelný obsah je uzavřen do bloků <div> (nebo <span>) a označen obec-
nou třídou ToggleBox pro přepínací obsah a zároveň třídou určující konkrétní typ
bloku. Z hlediska psaní obsahu učebnice je to vyřešeno zvláštními šablonami pro
jednotlivé typy bloků.

JavaScript v Common.js při načtení stránky přečte výchozí nastavení, cookies
a hodnoty v URL. Podle toho nastaví zobrazení příslušných bloků. Kromě toho
do levého panelu přidá blok pro přepínání zobrazení a pro získání URL včetně
nastavení pohledu. Stisknutí tlačítka na panelu vede ke spuštění funkce, která
požadované bloky (označené třídou předanou v parametru funkce) zobrazí nebo
skryje.

Aktuální nastavení si skript pamatuje v poli logických hodnot indexovaném
názvy typů bloků. Po úpravě nastavení v tomto poli je nutno změnu uskutečnit
i na samotné stránce. Skript za tímto účelem na stránce vyhledá všechny prvky
dané třídy a změní jejich CSS vlastnost display podle požadovaného nastavení.
Dále přepne stav tlačítka na ovládacím panelu. Nakonec je třeba nastavení aktua-
lizovat v cookie (aby se projevilo i při čtení dalších kapitol) a v odkazu nabízeném
v přepínacím panelu.

B.4.4 Programování přímo v učebnici (Runestone Inter-
active)

V učebnici informatiky se nevyhneme programování. Pro úroveň gymnázia
jsme zvolili jazyk Python. Jako výchozí prostředí doporučujeme online interak-
tivní konzoli repl.it. Nenabízí mnoho funkcí, což je ale pro začátečníky přínosem.
Pro jednoduché ukázky a úlohy využíváme také technologii Runestone Inter-
active(http://interactivepython.org). Ta umožňuje zadávat a spouštět zdrojový
kód přímo ve stránce učebnice, což odbourává další vrstvu úkonů, které začáteč-
níky brzdí (a odrazují od programování).

To, co uživatel spouští, je ve skutečnosti JavaScript (stejně jako v případě
konzole repl.it). Runestone Interactive načte obsah editačního okna (zdrojový
kód v Pythonu), přeloží do JavaScriptu (překladačem napsaným v JavaScriptu)
a spustí. Výsledek se objeví v příslušném bloku přímo na stránce. Může se jednat
o klasický „konzolový“ text, nebo grafický výstup vytvořený pomocí knihovny
turtle („želví grafika“).

Díky použití JavaScriptu lze navíc pracovat přímo se stránkou jako takovou,
sledovat kliknutí myší nebo využívat další dostupné knihovny. Celá funkcionalita
je zcela nezávislá na použitém serveru, protože běží u klienta. Není nutné nikam
nic instalovat, zprovoznění spočívá ve zkopírování složky s interaktivními úlohami.

Integrace Runestone do naší učebnice ovšem nebyla triviální. Runestone je ve
skutečnosti nástroj umožňující tvorbu celých učebnic, které využívají dostupné
interaktivní prvky. Autoři píší učebnice ve značkovacím jazyce reStructuredText,
který jinak slouží především (ale nejenom) k tvorbě dokumentace programů.
Interaktivní prvky jsou vygenerovány a vloženy při překladu ze značkovacího
jazyka do HTML.

Našim potřebám ovšem vygenerované stránky nevyhovují, potřebujeme jen
vložit vygenerované úlohy do naší učebnice běžící na MediaWiki. Za tímto účelem
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používáme skript, který z vygenerované knihy izoluje právě jen úlohy (odstraní
např. navigaci, patičku atd.), zkopíruje je na vhodné místo adresářové struktury
MediaWiki a upraví jejich CSS styl tak, aby graficky lépe zapadly. V učebnici
jsme pak vytvořili šablonu, která konkrétní interaktivní úlohu vloží na stránku
učebnice pomocí značky <iframe>.

Poslední zásadní úpravou nutnou pro správné fungování je dynamické při-
způsobování rámu s vnořenou úlohou. Spuštěním programu na stránce s úlohou
přibude výstup, výška <iframe> se ale v HTML nastavuje pevně. Proto jsme
do souboru Common.js vložili skript, který pravidelně porovnává výšku vložených
stránek a jejich rámů a v případě potřeby rámy dynamicky přizpůsobí. Zvolené
řešení (extrakce úloh z elektronické knihy) sice není nijak elegantní, je ale jedno-
dušší než úprava Runestone tak, aby byly úlohy generovány přímo v použitelné
podobě.

B.5 Závěr
JavaScripty nebyly vyvíjeny s ohledem na jejich efektivitu, zaslouží si proto

vylepšit. Jedním z nedostatků zvoleného řešení přepínání pohledů je načítání kom-
pletního obsahu. Každému čtenáři se načtou všechna data (např. poznámky pro
učitele), nezávisle na nastavení. JavaScript je skryje teprve na úrovni prohlížeče.

Mnohem vhodnější by bylo stahovat jen ty bloky, které se čtenáři podle součas-
ného nastavení zobrazí, a při změně nastavení stáhnout další bloky podle potřeby.
Zamezilo by se tím také občasnému zobrazení obsahu v průběhu načítání, než
jsou zpracovány styly a skripty. Vylepšení ovšem bude pravděpodobně vyžado-
vat hlubší zásah přímo do MediaWiki. Zatím se proto spokojíme s nedokonalým,
avšak prakticky funkčním řešením.

195



196



C. Ukázka učebnice
Následující stránky obsahují ukázku z rozpracované učebnice, která je zároveň

nejpodrobnějším pilotované výuky informatiky. Vytištěná verze postrádá mnohé
funkcionality. Zejména neumožňuje správné formátování a pozicování jednotli-
vých prvků a jejich interaktivní zobrazování (např. řešení úloh). Rozsah tisku
také nedovolil vytisknout učebnici celou. Lepší je omezená off-line verzi na při-
loženém CD. Zcela aktuální, nejúplnější a nejlépe fungující verze je potom na
adrese http://ksvi.mff.cuni.cz/ucebnice.

Na dokončování učebnice nadále pracujeme. Některé materiály jsou dosud ve
formě jednotlivých pracovních listů a studijních opor a nejsou vloženy do učeb-
nice. V rámci dalšího rozvoje učebnice se připravuje také zahrnutí konkrétnějších
„příprav“ pro učitele a pracovních listů pro žáky k vytištění. Učebnice se rozvíjí
také po technické stránce. V přípravě je např. integrace jednotlivých úloh soutěže
Bobřík informatiky.

Tvorbu učebnice informatiky podpořila společnost Google.
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ChciChci
studovatstudovat
informatikuinformatiku

ChciChci
učitučit

informatikuinformatiku

učebnice

Informatika pro
každého

Informatika
Možná tě to překvapí, ale počítač je pro informatiku pouhý (byť skvělý) nástroj.
Pronikni do základních principů efektivního zpracování informací. Kromě
porozumění moderním technologiím se ti otevře nová paleta možností, jak
uvažovat o světě, racionálně se rozhodovat a efektivně řešit komplexní
problémy. Čti dál: Co je informatika?

Pro každého
Učebnice pokrývá základy informatiky tak, aby je dokázal využít každý student
gymnázia. Tedy kdokoliv, kdo zvládl látku základní školy, chce přijít světu na
kloub a nevzdává se snadno. Nejde o to, aby se znenadání každý stal
informatikem. Informatika a její principy se ale uplatňují prakticky všude.
Nevyužívat je znamená mrhat lidským potenciálem. I proto se informatika stává
vedle ostatních přírodních věd součástí všeobecného rozhledu.

Učebnice
Představuje ucelený program s výkladem, řešenými příklady, úlohami a
množstvím rozšiřujících materiálů. Bohatě pokryje dvě hodiny výuky týdně po
dobu jednoho roku. Má všechny funkce běžné učebnice: lze ji použít přímo v
hodinách informatiky, k samostatnému opakování a procvičení před prověrkou, k
„dohonění“ látky po nemoci i k inspiraci a nasměrování k dalším zdrojům.

Samozřejmě nestačí jen číst. Při studiu informatiky musíš přiložit ruku k dílu a především
zapojit vlastní hlavu.
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Předmluva pro studenty
Vítej!

Pustit se do studia informatiky je skvělé rozhodnutí.

Snad se ti zalíbí jako nám a snad ti bude informatika dobře sloužit. Možná se rozhodneš
informatiku studovat dál. I kdyby snad ne, lidé schopní v případě potřeby myslet jako
informatici jsou stále užitečnější i v mnoha zdánlivě nesouvisejících oborech.

Jak pracovat s touhle učebnicí
Poslouchej, co ti říká vyučující.
Při čtení nespěchej. Uvažuj nad
položenými otázkami, i nad těmi, které si
položíš sám (sama).
Vypracovávej úkoly, na které při čtení
narazíš. Pouhým čtením se mnoho
nenaučíš.
Nejlepší je postupovat od začátku do
konce, můžeš ale samozřejmě využít
přehled kapitol a skočit rovnou na téma,
které tě zajímá.
Učebnice je elektronická, takže
umožňuje jistou variabilitu. V panelu na levé straně si můžeš zapnout nebo vypnout
zobrazení např. rozšiřujících materiálů: při prvním seznámení s tématem mohou
rozptylovat, při opakovaném čtení tě naopak obohatí, doplní souvislosti a látce tak
díky nim lépe porozumíš.
Může se stát, že nepochopíš všechno hned. To vůbec nevadí. Kdo občas na své
hranice nenarazí, ten je nejspíš neposouvá. K tématu se opakovaně vracej,
nakonec se ti jistě otevře. Není tady žádná teorie strun, daň z přidané hodnoty ani
trojjedinost Boží. Obsah učebnice dává smysl a nepřesahuje možnosti středoškoláka.
Učebnice obsahuje víc úloh, než lze v rámci běžné výuky stihnout. To tedy znamená,
že nikdo nečeká, že zvládneš vypracovat všechno. Máš prostě na výběr z mnoha
možností a také dost materiálu k procvičování.

Jak se naučit informatiku
Nejspíš se tak jako ostatní učíš na různé předměty různým způsobem. Zde krátce
okomentujeme, co se hodí pro ovládnutí informatiky (na úrovni gymnázia).

Nauč se anglicky. Otevře se ti tak obrovské množství dalších zdrojů, ze kterých
budeš moci čerpat, a které v odpovídající kvalitě v češtině prostě dosud neexistují.
Je třeba jazyk ovládat tak dobře, že se při tom zbytečně neunavuješ. „Technická“
angličtina ani není tak těžká. Nepotřebuješ mnoho gramatiky ani slovíček. Naopak si
dej pozor na některé „chytáky“, např. kolik je v angličtině bilion.
Než se jazyk naučíš, najdi si cesty, jak problém obcházet: např. sledováním
vzdělávacích pořadů na portálu VideaČesky.cz (http://www.videacesky.cz) nebo
použitím překladače (https://translate.google.com/?hl=cs#en/cs/billion).

1. 

Ač se to z počtu hodin určených ve škole k výuce informatiky nezdá, informatika je
obrovská. V učebnici pokrýváme základy podobně, jako to dělají ostatní přírodní
vědy a matematika: od všeho trochu, tak, aby to celkově dávalo smysl a přiměřeně
správnou představu o skutečné podobě oboru. Samostatně se můžeš ponořit do
mnoha dílčích oblastí. Snaž se ale neztrácet ze zřetele kontext a souvislosti.
Jakkoliv expertní znalost úzké oblasti tě může dostat do potíží, pokud k ní
chybí všeobecný přehled.

2. 

Je tohle wiki?

Ano. Ale možná ne tak, jak si myslíš.
Tady nejsme na Wikipedii. Není to
encyklopedie a nemůžeš jen tak měnit

obsah.

Je to ale wiki systém, který umožnil rychlou
tvorbu obsahu a efektivní týmovou spolupráci.
Software, který tyhle stránky pohání, je tentýž,
který pohání Wikipedii a její sesterské projekty.
Proto učebnice vypadá podobně.
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Při učení samozřejmě uplatníš postupy známé z ostatních předmětů, jako je
poslouchání výkladu, psaní a uspořádávání poznámek, čtení učebnice a práce na
úlohách. Kromě toho se ti může osvědčit sledování výukových videí nebo práce na
rozsáhlejších projektech. Dále se hodí také vlastní experimentování. Někdy s
tužkou a papírem, někdy s počítačem, ale pokaždé můžeš dosáhnout hlubšího
pochopení probírané látky tím, že ji dobře prozkoumáš a prověříš.

3. 

Samozřejmě se snáz učí to, co člověk považuje za zajímavé a nějak užitečné, nebo
aspoň zábavné. To ale nepřichází samo od sebe. Je čistě tvoje věc, jestli se ti povede
na informatice najít něco zajímavého či zábavného. Stejně tak měj na paměti, k
čemu je co dobré a jaké to má využití.

4. 

Zvykni si svoje otázky i závěry přesně formulovat a jasně zdůvodňovat.
Mimochodem tak snáz odhalíš vlastní chybu. Přemýšlej, proč jsou věci tak, jak
jsou. Zkus látku někomu vysvětlit. Pokud ti to nejde, asi se ji můžeš naučit i lépe.

5. 

Informatické úlohy ti zpočátku mohou připadat nějaké divné, pomyslíš si třeba: „Co
se to vůbec chce? A co mám teď teda jako dělat?“ Každý předmět má svoje
specifické úlohy. „Co dělat“ je samozřejmě zcela na tobě. I takové rozhodování je
součástí myšlení, které si studiem informatiky osvojíš. Zjistíš, že postupy nepadají „z
nebe“, ale že je lze systematicky odvodit z té které situace. V začátcích ti může
pomoct nápověda aktivovaná v panelu nalevo. Nauč se ji používat až potom, co
vyčerpáš všechny vlastní nápady (jinak se tolik nenaučíš). Samozřejmě je užitečné se
na nápovědu podívat i v případě, že už jsi úlohu vyřešil(a). Můžeš se tak dozvědět o
dalších postupech.

6. 

Mnozí studenti si brzo všímají, že problémy předkládané v informatice jsou
komplexnější než problémy v dalších předmětech. Zadání jsou neurčitá, cest k
výsledku je několik (nebo žádná), pro přesný postup není dostatek informací a tak
podobně. Zvládat takové problémy je jedním z cílů výuky informatiky. Vyžaduje to
především cvik a ten vyžaduje houževnatost. Ze začátku má někdo z nejistoty až
nepříjemné pocity. Postupně ale zjistíš, že k tomu není důvod, a že vlastně dovedeš
řešit i problémy, které by tě donedávna vůbec nenapadly.

7. 

Přeju hodně zdaru a samé příjemné zážitky. Nejvyšší čas zjistit, co je to informace.
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Předmluva pro učitele
Vítejte!

Pustit se do výuky informatiky je skvělé
rozhodnutí. Cílem této učebnice je to co
nejvíc usnadnit — jak studentům, tak
učitelům. Na následujících řádcích shrneme,
co je dobré vědět předem.

Proč učit informatiku jako
vědu?
Ve stručnosti uvedeme jen několik bodů.

Význam informatiky ve světě:
všudypřítomnost na informatice
založených technologií
transformativní vliv na jiné obory
lidské činnosti (vč. jiných školních
předmětů)
společenské změny způsobené informatikou
využitelnost v každodenním životě

Informatika může výrazně pomoci dosahovat různé obecné vzdělávací cíle (kromě
všemi oblíbených klíčových kompetencí také např. informatické myšlení
(https://csta.acm.org/Curriculum/sub/CurrFiles/CompThinkingFlyer.pdf)).
Informatika je věda dostatečně ukotvená, má své základní pojmy, problémy, postupy,
výsledky a aplikace. Je zcela srovnatelná s tradičně vyučovanými přírodními vědami
a není důvod pro její vyčlenění.
Přínosy informatiky lze jen těžko nahrazovat v jiných předmětech. Jednodušší je
prostě učit informatiku.
Na druhé straně může informatika prostřednictvím vzájemných vazeb podpořit
výuku v ostatních předmětech.
Potřebujeme kvalifikované informatiky. Typický maturant ovšem netuší, co vůbec
informatika je (leckdy ani, že existuje). Často ani nedostanou šanci to během školní
docházky zjistit. Dost dobře to netuší ani mnoho z těch, co se rozhodnou informatiku
studovat na vysoké škole. Druhá strana téže mince jsou pak lidé, kteří netuší, co
informatici dělají, kdy a jak je užitečné využít jejich služeb a jak jim rozumět.
Informatika je sama o sobě esteticky a intelektuálně hodnotná.

Tak jako má maturant vědět, co bylo v Dachau, co je evoluce nebo že energie je jasně
definovný fyzikální pojem, má vědět, co je informace, algoritmus, nebo třeba rekurze. A
pokud možno trochu víc.

Nabízí se otázka, proč se tedy informatika neučí. Důvody jsou podle všeho historické.
Tedy fakt, že se dosud neučila (a funguje to tedy přeci i bez ní). Z toho potom plyne kruh
dalších příčin: informatika není součástí osnov, takže nemá smysl vzdělávat učitele a
vyvíjet materiály, takže nemá smysl ji zařazovat do osnov, když není, kdo by ji učil a podle
čeho atd.

Cíl výuky podle učebnice
Z výše uvedeného je snad zřejmé, že cílem není výcvik armády programátorů, studentů
Matfyzu ani nic podobného. Zjednodušeně lze říct, že je cílem naučit informatiku tak, jak
na gymnáziu naučíme fyziku, matematiku a ostatní vědy.

Gymnázia a střední školy

Učebnice je určená především
pro všeobecná gymnázia. Protože ale
představuje naprosté základy, zvládnete
v případě potřeby materiál uzpůsobit i
jiným školám, včetně základních.

Další informace a náměty

Na blogu Učíme informatiku
(http://ucime-informatiku.blogspot.cz/)
se postupně začíná scházet komunita

učitelů informatiky a dalších zájemců o toto
téma.

Cíle výuky informatiky

201



Podrobnější cíle postupně rozepíšeme u jednotlivých témat. Je nutno si uvědomit, že
gymnázium není vysoká škola, takže tradiční informatická témata mohou být pojatá
poněkud jinak. Na gymnáziu sledujeme jiné cíle, takže vyučujeme jiný obsah a používáme
jiné metody, než jaké možná znáte ze studia informatiky na vysoké škole.

Vztah informatiky a RVP

Je asi zřejmé, že kdo chce na gymnáziu učit informatiku, která dává smysl, musí současné
ne zcela optimální vymezení (http://ucime-informatiku.blogspot.cz/2014/06/informatika-
v-rvp-g-kde-je.html) v RVP G číst poněkud kreativně.

Jak s učebnicí pracovat
Vzhledem k tomu, že je informatika v českém prostředí poměrně nové téma, snažili jsme
se učebnici zpracovat poměrně tradičním způsobem s výkladem, příklady, úlohami,
shrnutími, rozšiřujícími materiály atd. Její použití by tak nemělo ničím překvapit.
Učebnice obsahuje jen minimum interaktivních prvků nebo čehokoliv dalšího, co by z ní
dělalo elektroinckou učebnici v pravém slova smyslu.

Studenti se mají seznámit se základními pojmy, problémy,
postupy, výsledky a aplikacemi informatiky tak, aby je dokázali
prakticky využít k naplňování svých potřeb.
Vedle toho studenti rozvíjí související klíčové kompetence
(především řešení problémů a komunikace) a informatické
myšlení (http://ksvi.mff.cuni.cz/~lessner/w/data/_uploaded
/file/papers/2014_02_lessner_didactig.pdf).

Ale kde je „normální“ informatika?

Nejpozději tady se asi ptáte, kde je tedy práce v textovém editoru, vyhledávání na
internetu a další obvyklá témata. Velmi stručně okomentujeme, kde je vidíme:

Se základními uživatelskými dovednostmi mají studenti přijít ze základní školy.
Znalosti a dovednosti spadající do jiných předmětů si studenti mají osvojit v
rámci těchto předmětů. Otázky typografie, nástroje kontroly pravopisu,
počítačová grafika a digitální fotografie, počítání pomocí tabulkových procesorů
— to není třeba učit v informatice. Vyučující daných předmětů konec konců
sami nejlépe vědí, jak a proč se digitální technologie v jejich oboru reálně
využívají.
Podle stejného principu jsou některá témata zařazena do informatiky. Tabulky,
editory grafů atp. potřebujeme, a proto je používáme a učíme.

Z „uživatelské“ informatiky nám toho pak vlastně zbyde překvapivě málo, např. zcela
základní fungování výpočetní techniky, otázky bezpečnosti a související návyky apod.
V praxi samozřejmě najdete kompromisní řešení odpovídající specifické situaci na
vaší škole. Bude skvělé, když to nebude znamenat odsun témat skutečné informatiky
do volitelného semináře.

Komentáře pro učitele

Zvolené médium nám umožnilo včlenit komentáře pro vyučující
přímo do textu učebnice. Aktivujete je tlačítkem v panelu nalevo.
Podobně si studenti zapínají zobrazení rozšiřujících materiálů, nápověd
a řešení k úlohám.

V tuto chvíli je všechno takto dostupné, stejně jako v papírové učebnici
stačí nalistovat řešení. Jsme otevřeni návrhům na případné úpravy
podle toho, jak se řešení osvědčí v praxi. Je ovšem třeba mít na paměti,
že řešení musí být dostupná např. pro nemocné žáky a pro samouky a
že nechceme zavádět žádné uživatelské účty.
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Obsah učebnice uvádí hlavní témata, jednotlivé kapitoly pak odpovídají přibližně jedné
lekci. Záleží ale na situaci a vaší preferenci, jak podrobně se budete chtít čemu věnovat.
Materiálu je lehký nadbytek, protože různí studenti chápou různá témata různě snadno a
jsou různě rychle hotovi s různými úlohami a aktivitami. V úvodu lekce naznačujeme
ideální průběh hodiny a co považujeme za klíčové, není to ale míněno jako dogma.

Přebytek materiálu také umožňuje zadání práce těm, kdo jsou předčasně hotovi, zadání
domácích úkolů či prověrek.

Organizační otázky

Časové vymezení 
Učebnice má pokrýt výuku po dobu jednoho roku v rozsahu dvou hodin týdně (a
pokud se budou řešit všechny úlohy a náměty na projekty, tak nejspíš jeden rok
přibyde). To je na jednu stranu málo ve srovnání s ostatními srovnatelnými
předměty, na druhou stranu to lépe odpovídá reálné situaci na školách. Rok je
zároveň minimem pro získání alespoň základního přehledu o oboru (namísto dojmu,
že je to další kapitola po prezentacích v PowerPointu). V případě časové tísně
doporučujeme zařadit téma Informace. Dotýká se většiny klíčových pojmů
informatiky a dává tak šanci se jim alespoň krátce věnovat.

Věk studentů 
Učebnice je psaná tak, aby byla na základní úrovni zvládnutelná i pro studenty
prvních ročníků. Některá témata by koneckonců obstála i na základní škole a
zařazena jsou proto, že se tam s nimi studenti nejspíš nesetkali. Starší studenti díky
znalostem z jiných předmětů snáze pochopí některé hlubší souvislosti. To by ale
neměl být důvod k odkládání. Ty hlubší souvislosti nejsou stěžejní, lze se k nim vrátit
a studentům se naopak usnadní pochopení v těch ostatních předmětech.

Učebna a pomůcky 
Výuka bude nejspíš probíhat v počítačové učebně a učebnice s tím počítá. Studenti
se musí naučit odhadnout, kdy je efektivnější pracovat s papírem a tužkou a kdy s
počítačovou aplikací (a kterou). Technika je při výuce informatiky prostředkem a jen
málokdy cílem. Někdy tak učebna není třeba, a někdy bude spíš ke škodě (např.
kvůli rozložení stolů). Nikde nespoléháme na žádné speciální či placené programy či
služby ani jiné pomůcky. Pokud třeba interaktivní tabule, hlasovátka, tablety atd.,
tak jistě víte co s nimi a podle situace je vhodně využijete. Výuka podle učebnice
také není překážkou pro studenty pracující na vlastním vybavení, pokud jsou ochotni
si doinstalovat potřebný (bezplatný) software a mají přístup na internet.

Velikost třídy 
Typicky je informatika vyučovaná po polovinách a předpokládáme to, ale není to
podmínkou.

Jak podle učebnice učit
Učebnice vychází z pozorování, že si žáci látku nejlépe osvojí spojením vlastní zkušeností.
Výklad učitele je obvykle poměrně krátký a stručný (detaily si studenti mohou dočíst v
učebnici) a maskovaný jako shrnutí v rámci zpětné vazby po výukové aktivitě nebo
doplnění souvislostí. Výjimkou jsou zvláště obtížná témata.

Studenti tak typicky stráví větší část hodiny prací na nějakém úkolu, který jim má např.
přiblížit probíraný pojem a jeho charakteristiky. Předem nevědí, k čemu dojdou, a jejich
zodpovědností je do jisté míry i výběr postupu práce. Je třeba počítat s tím, že to je
jednak časově náročný přístup k výuce, a s tím, že je pro řadu studentů zpočátku
poměrně frustrující.

Časová náročnost je vyvážena výsledky. I po měsících je možné se odvolat na danou
aktivitu a studenti se rozpomenou, co se v hodině zhruba odehrávalo a k čemu to vedlo.

Hurá!

Povedlo se vám zobrazit komentáře pro učitele.
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Druhým rozhodujícím důvodem pro tento přístup jsou dovednosti, které studenti získají
nad rámec „tématu hodiny“. Je to právě schopnost samostatného řešení problému bez
toho, že by byl k dispozici jasný postup. Leckdy se jako nejasné jeví i samotné zadání a
není k dispozici dost informací k řešení (nebo je jich naopak tolik, že jsou vlastně
matoucí). Schopnost takové situace snášet (a měnit na situace přehledné) je jednak
užitečná, jednak pro informatiky charakteristická.

Pokud se ovšem student hozený do hluboké vody utopí, vzdělávacího cíle jsem nedosáhli.
Obtížnost je třeba pečlivě regulovat:

Cíle výuky je třeba volit uměřeně. Se studenty lze dojít někdy až překvapivě daleko,
ale po malých krocích.

Ideální je, když mohou úroveň obtížnosti v daném rozsahu studenti sami
ovlivnit. Slabší studenti si osahají aspoň základy, a co jim chybí zjistí v závěru
od těch úspěšnějších (kteří přitom nejsou bržděni na společnou rychlost).

Pocit frustrace se studenti musí naučit zpracovávat. Jednou cestou je odstraňování
vnějších příčin, tedy např. složitosti úkolu. Druhou cestou je zjištění, že ten pocit
jednak ničemu nepomáhá a jednak lze ovládnout. Z hlediska učitele je podstatné,
aby se případné nepříjemné pocity nastaly demotivujícími. K tomu pomůže:

Každý by měl (nějakou) úlohu nakonec úspěšně vyřešit a získat (oprávněný)
dojem, že se něco naučil.
Pomáhá, když studenti chápou, co děláme a proč.
K tomu pomáhá důsledné lpění na přesném zdůvodňování svých výsledků. Což
může být pro studenty také zpočátku nepříjemná novinka.

Studenti mají řešit úlohy samostatně a nikoliv podle předepsaného postupu, ale to
neznamená, že mají zůstat zcela bez podpory. Proto mají k dispozici zobrazení
nápovědy. Na začátku je nápověda nejkonkrétnější (a blíží se sdělení konkrétního
postupu), což postupně se víc a víc omezuje. Nápověda k úloze se postupně stává
nápovědou k hledání postupu.
Studenti jsou různí a ne každému musí naše nápovědy vyhovovat. Princip podpory
od učitele je ale stejný. Podporujeme především v systematickém hledání postupu,
méně už přímo v řešení konkrétní úlohy. Obvykle tedy radíme ujasnit si zadání,
rozlišit co víme, co máme zjistit či udělat, rozdělit si práci na dílčí kroky, zkusit
aplikovat nějaké postupy z dřívějška atd.

Aby tohle fungovalo, musí se studenti naučit včas požádat o pomoc. To bude
pro mnohé taktéž novinka. Existují studenti, kteří se musí teprve naučit
zformulovat, jakou pomoc vlastně potřebují.

Postupy řešení problémů si tak studenti většinu času osvojují vlastně mimochodem.
Přesto je důležité je ve výuce explicitně zmiňovat, např. při předvádění řešení na
tabuli (čili nejen „teď udělám tohle“, nýbrž „teď udělám tohle, protože...“).
Výše uvedené podpůrné mechanismy musí být k dispozici, ale studenti by je
samozřejmě měli využívat až potom, co se blíží ke dnu vlastních možností. Jinak se
pochopitelně mnoho nenaučí.

Předchozí řádky možná vyznívají až strašidelně, ale to není naším úmyslem. Výuka
informatiky má svá specifika. Pokud si jich jsou vyučující vědomi a od začátku o nich se
studenty otevřeně komunikují, není důvod, aby zařazení informatiky do výuky neproběhlo
hladce.

A teď už zbývá jen popřát hodně zdaru a samé příjemné zážitky a pustit se do práce.
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Přípravy
Ke studiu informatiky se hodí leckteré znalosti z dalších předmětů, nejčastěji matematiky.
Není třeba číst tuhle kapitolu hned, klidně se vrhni rovnou na samotnou informatiku.
Občas se sem ale možná budeš potřebovat vrátit (v pravou chvíli na to upozorníme).

Než sem doplníme vhodné odkazy nebo vlastní úplnější materiály, uvedeme alespoň
heslovitý provizorní přehled toho, co pomáhá informatice dobře porozumět.

Výroková logika
Kde se uplatní a kde se neuplatní, a k čemu je dobrá: když dovedu problém zformulovat
pomocí logických výroků, může mi logika pomoct najít zaručeně správné řešení (nebo
aspoň zkontrolovat řešení, které jsem našel jinak).

A zároveň, nebo, negace, a vztahy mezi nimi („neplatí zároveň A a B“ je logicky
totéž, co „neplatí A nebo neplatí B“)
Kvantifikátory a jejich negace (opakem „snědl všechny bonbóny“ není „nesnědl
žádný bonbón“, nýbrž „nějaký bonbón nesnědl“)
Co je nutná a co postačující podmínka
Zrady přirozené řeči:

Logická implikace nutně neznamená kauzalitu. Jakkoliv by to bylo skvělé. Pro
platnost implikace naprosto nezáleží na tom, co vůbec dva výroky spojené
implikací znamenají, natož jestli to nějak souvisí. Implikace je platná, pokud
jejich pravdivostní hodnoty odpovídají definici (tzn. jsou jakékoliv kromě
případu, kdy platí jen první). Žralok, který štěká, nekouše (neboli žralok štěká
⇒ žralok kouše) je perfektně platná implikace nikoliv proto, že by štěkající
žraloci byli nějak zvlášť přátelští, ale prostě proto, že vůbec neexistují. O
každém z nich tedy platí, že nekouše. Zcela stejným způsobem platí implikace o
tom, že štěkající žralok kouše.
V logické implikaci záleží na pořadí, nelze jej libovolně měnit. Na základě
platnosti uvedených implikací se žralokem nelze tvrdit, že žralok, který
nekouše, štěká.
Logické nebo nevybírá jedinou možnost. Na otázku „Dáš si šťávu nebo čaj?“
odpoví logik „Ano,“ a pak si dá v klidu oboje. V psané formě ale existuje (slabá)
naděje: vzpomeň si, jak se kolem nebo píšou čárky (http://prirucka.ujc.cas.cz
/?id=155).
Negace, tedy „opak“, není „co nejvíc naopak“, nýbrž „co nejmíň naopak“.
Opakem „Nor“ není „Řek“, ale prostě kdokoliv, kdo není Nor, takže klidně Švéd.
Pomůcka je, že musí vždy platit jedno, nebo druhé.

Příležitostí potrénovat logiku je v informatice nepočítaně.

Množiny
To se snad rozumí samo sebou, ale občas se najde student, který si není jistý...

...co je to množina, prázdná množina, podmnožina?
...co se stane, když do množiny vložíme prvek, který už tam jednou je? (Nic, už
tam přece je.)
...co se stane, když prvky množiny zamíchám? (Nic, v množině nic jako „pořadí
prvků“ neexistuje.)

...co je to sjednocení, průnik, rozdíl množin?

...jak se pozná, jestli jsou si dvě množiny rovny? (Obsahují právě tytéž prvky)

Dvojková soustava
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Na to sem jistě vhodný materiál přidáme. Obecně stačí vědět, jak funguje soustava
desítková, a že dvojková funguje úplně stejně, jen místo základu 1010 počítá se základem
102, neboli 210.

Takže když v desítkové soustavě platí

63510 = 6⋅100 + 3⋅10 + 5⋅1 = 6⋅102 + 3⋅101 + 5⋅100

tak potom ve dvojkové soustavě platí

10112 = 1⋅23 + 0⋅22 + 1⋅21 + 1⋅20 = 8 + 0 + 2 + 1 = 1110

Celkem běžně pracuješ se soustavou šedesátkovou. Převod z a do dvojkové (a každé jiné)
soustavy funguje v principu stejně, jako když převádíš čas v hodinách, minutách a
sekundách na počet samotných sekund a zpět ze sekund na srozumitelný čas.

Nejvyšší číslice ve dvojkové soustavě je 1 (a v desítkové 9). Takže když 99910+1=100010,
tak 1112+1=10002. Vzpomeň si také na postup písemného sčítání a další postupy pro
desítkovou soustavu. Ověř, co je potřeba upravit, aby fungovaly pro soustavu dvojkovou.
Jak asi funguje dvojková soustava za „desetinnou“ čárkou? Odpověď nám dá opět
soustava desítková.

Exponenciální funkce a logaritmus
Je třeba vědět, co je to exponenciální funkce, že se s ní setkáme často, a že roste
nepředstavitelně rychle. Exponenciálně se mění velikost listů papíru řady A, množí
bakterie, přibývají vrstvy listového těsta, vybuchují jaderné bomby, zrychlují se počítače.
Na exponenciální vývoj je třeba si dávat pozor, protože máme tendenci jej podcenit
(vnímáme kratší časový úsek, kdy vývoj vnímáme jako lineární) a pak jsme překvapení.

Logaritmus je inverzní funkce k funkci exponenciální. Komu nezbyde žádná lepší možnost
(např. pochopení logaritmu díky zkušenosti s množstvím příkladů), musí si najít a naučit
se nějakou více či méně obskurní „básničku“, např.:

Logaritmus říká, na kolikátou je třeba umocnit základ, abychom dostali argument.
Umocněním základu na logaritmus výsledku dostaneme výsledek.
(nebo jinou variantu)

Básnička není definice, ale spolu se zbytky matných vzpomínek pomůže vždy znovu
objevit, co je logaritmus vlastně zač. Někomu lépe než básnička funguje příklad (musí ho
ale umět náležitě zobecnit):

N předků jsem měl v log2(N)-té generaci před tou mojí.
Číslo N vyžaduje právě logz(N)+1 míst v zápisu v soustavě o základu z.

Bez logaritmu do informatiky nepronikneš. Výhoda je, že v informatice často vystačíme s
logaritmem celočíselným. Co je za desetinnou čárkou zahodíme a spokojíme se s
přibližnou hodnotou.

Kromě samotné znalosti pojmu logaritmus je vhodné vědět, jak spočítat logaritmy
různých základů třeba na kalkulačce. V informatice nás totiž nejvíc zajímá logaritmus o
základu 2, což většina kalkulaček přímo počítat neumí.

Kombinatorika
Jak spočítat počet všech možných slov dané délky z dané abecedy? Kolik je možných
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pořadí (uspořádání) daného počtu prvků? Kolika způsoby lze vybrat podmnožinu dané
velikosti z množiny dané velikosti? Není až tak důležité znát vzorečky (i když je to
praktické), důležitější je vědět, proč a jak fungují (bez toho jsou ti k ničemu). K
porozumění se hodí např. úvaha o tom, jak se počet těch věcí (slov, pořadí...) změní, když
někam přidám prvek. Jiný způsob spočívá v postupném systematickém vypsání všech těch
možností, které máš spočítat.

Dále je užitečné mít na paměti, že v kombinatorice dostáváme nepředstavitelně velké
výsledky už pro malá vstupní čísla. 20+30 je prima, 20⋅30 taky, ovšem 20! nebo 3020, to
je najednou jiná káva.

Pravděpodobnost
Pravděpodobnost je podíl počtu příznivých jevů a počtu všech jevů. Když 68 rán z
minulého roku pršelo, řeknu, že pravděpodobnost ranního deště je 68/365.
Pravděpodobnost nám umožňuje racionální rozhodování v situacích s nějakou nejistotou.
Nevíme jistě, jak bude zítra, jestli náš los vyhraje, jestli je lepší investovat úspory do
helmy na kolo, nebo na snowboard. Související jevy proto prohlásíme za náhodné a
uplatníme pravidla pro počítání s pravděpodobnostmi.

Pro naši informatiku nepotřebujeme o moc víc, než intuitivní pochopení toho principu
počítání „jevů“. K tomu patří fakt, že když na kostce už pětkrát nepadla trojka, tak má i
nadále pravděpodobnost 1/6. Jedna šestina všech hodů bude trojka v případě velkého
množství opakování. Určovat očekávání v konkrétních jednotlivých případech je obtížné.
Z toho, že se někomu narodí děvče, nijak neplyne že to příště musí být kluk, jinak by to
přece nebyla pravděpodobnost 1/2.

Statistika
Není potřeba vědět mnoho, ale každý musí chápat, jak je možné, že většina lidí má
podprůměrný plat a nadprůměrný počet rukou.

Kromě toho by měl každý tušit, že statistika neslouží jen k popisování velkých souborů
dat (např. k počítání mediánu mzdy), ale i k odpovídání na složitější otázky. Když se
zeptáme na volební preference pěti set voličů, jak moc se získaný odhad bude lišit od
preferencí všech voličů? Když je spolehlivost maturitní zkoušky vyčíslena na danou
hodnotu, kolik lidí zkoušku nezaslouženě složí, a kolik je naopak nespravedlivě vyhozeno?
Když jeden recenzent knihy objevil 12 chyb, a druhý 16, ale jen 9 se shodovalo, kolik asi
chyb v knize zůstává neobjeveno? Když se podíváme na výrobní čísla těch několika
nepřátelských tanků, které jsme zajali, kolik asi má nepřítel tanků celkem
(https://en.wikipedia.org/wiki/German_tank_problem)?

Tyhle otázky samozřejmě není třeba umět řešit, ale je dobré o nich vědět: statistika
neslouží jen ke shromáždění dat, výpočtu průměru a vygenerování grafu.
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Informace
Asi už jste slyšeli rčení „Jste to, co jíte.“ Ano, naše těla jsou složena z hmoty, kterou
přijímají jako potravu. Jsou ale opravdu naše těla to, na čem záleží? Vybíráme si přátele
podle materiálu, tvaru a barvy, nebo podle toho, co dělají a jak se chovají? To, kým jsme,
se odvíjí od rozhodnutí, která činíme.

Podle čeho se tedy rozhodujeme? Především podle toho, co víme a v co věříme. Tedy na
základě informací, které máme o současnosti, a které jsme sesbírali v minulosti. Možná
znáte také rčení „Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.“ Informace nás utváří. I proto
má smysl se zodpovědně rozhodovat o tom, co budeme číst, poslouchat, sledovat, co
chceme prožívat: přibližuje nás to k tomu, čím a kým chceme být, nebo ne?

Jak souvisí informace s informatikou?
Většina z vás tomu možná neuvěří, ale čas od času se někdo takto zeptá. Stačí se ale na
obě slova podívat a zauvažovat nad jejich původem. Nebo si o tom něco najít. V každém
případě, učit se informatiku a nevědět, co je informace, je jako učit se český jazyk a
nevědět, co je to jazyk.

Na následujících stránkách proto prozkoumáme, co to je informace.

Obsah

Jako rámec pro zkoumání informace si
zvolíme hru na hádání zvířete - neboli
získávání informací o myšleném zvířeti.
Zjistíme, jak se ptát efektivně (jak na zvíře,
tak na cokoliv jiného), a z toho postupně
vyplyne, jak posuzovat množství informace.
Pomůžeme si k tomu nástrojem zvaným
rozhodovací stromy. Ukáže se, že rozhodovací
stromy lze využít i ke kódování, a jak to
souvisí s předáváním dat. Nakonec se dostaneme k hledání optimálního chování i ve
složitějších případech a mimochodem nahlédneme, jak funguje komprimace dat.

Hlavní otázky

Co je to informace? Co jsou data? K čemu to je?1. 
Jak pokládat efektivní otázky?2. 
Jak lze měřit a porovnávat množství informace ve zprávě?3. 
Jak se informace zaznamenává a přenáší?4. 

Další témata

Těchto témat se v nějaké souvislosti dotkneme.

Model, abstrakce
Rozhodovací stromy
Dvojková soustava
Efektivita
Rekurze

Zamysli se a odpověz:

Které zážitky, knihy, pořady, hry změnily tebe a tvůj pohled na svět?
Jaké informace necháš konzumovat svoje děti, a jaké ne?

Doporučený průběh
Zde použité pořadí aktivit a

témat (zvířata - čísla - stromy atd.) je
nejlépe osvědčené, nikoliv jediné
možné. Není nutné jej bezpodmínečně
dodržet, žáci často položí otázku, která
otevře cestu k přeuspořádání látky. A je
samozřejmě vhodné na otázky žáků
podle možností pružně reagovat.
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Pojmy

Komunikace, data, zpráva, (de)kódování, komunikační kanál, interpretace, zpětná
vazba
Informace, znalost, neurčitost, pravděpodobnost
Strom, kořen, podstrom, list, výška stromu, logaritmus
Množství informace, (ne)závislé zprávy, bit, bajt, kilobajt

Kapitoly
Úvod a komunikace1. 
Co jsem za zvíře?2. 
Rozhodovací stromy a chytré otázky3. 
Měření stromů a informací4. 
Data a význam5. 
Kódování a redundance6. 
Když už něco tuším7. 
Informace, entropie a fyzika8. 

Tučně uvedené kapitoly tvoří základní jádro. Kapitola Kódování a redundance navazuje
na Data a význam. Kapitola Když už něco tuším navazuje na Měření stromů a informací a
na ni navazuje Informace, entropie a fyzika.
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Úvod a komunikace

Definice informace?

Než se pustíme do otázky „Co to je?“, zkusme se zamyslet „k čemu to je“:

Co se naučíš:

Informace není tak jednoduchý pojem, jak by se mohlo zdát
Jednoduše modelovat komunikační proces
Co a k čemu je zpětná vazba

V jakém vztahu jsou různé vrstvy komunikace
Využít uvedené nástroje k nalezení a odstranění nedostatků v komunikačním
procesu

Obvyklý průběh hodiny

Na začátku hodiny studenti během krátké diskuse zjistí, že pojem informace
není nijak triviální. Je naopak dosti hluboký a existuje množství různých pojetí a
nezáměnných definic. Mělo by je to mimo jiné motivovat k dalšímu průzkumu.

Pro ten budou v další hodině intenzivně komunikovat, takže zbytek hodiny věnujeme
právě komunikaci. Komunikace je opět velmi obecný pojem, jednotný pohled získáme
pomocí jednoduchého modelu. Odvodíme jej z průběhu jednoduché aktivity (kopírování
obrázku). Ta vyžaduje také přesnost vyjadřování, stejně jako celá další výuka
informatiky. V rámci kopírování obrázku lze studenti samovolně využijí také
mechanismus zpětné vazby, který už je tak potřeba jen pojmenovat a ukotvit jako
obecný princip pomocí dalších příkladů.

Posledním zastavením je rozkládání komunikace na vrstvy či úseky. To je opět princip,
který studenti znají, jen si ho většinou dosud neuvědomili.

Probrané obecné principy jsou zajímavé a důležité samy o sobě, studenti by ale měli
vidět i jejich praktické využití. Nasnadě je odhalování chyb v komunikaci: pokud se
druhá strana nechová podle našich očekávání, je možná nutno uplatnit zpětnou vazbu.
Zjistíme-li, že jsou naše zprávy přijímány poškozené (nebo vůbec), rozkladem
komunikačního procesu na části postupně izolujeme chybu a snáz tak odhalíme a
odstraníme její příčinu.

Úloha: Dokážeš říct, co to je informace?

Schválně to zkus.
Jak uspokojivý je výsledek? Jak je to s výsledky ostatních spolužáků?
Co mají vaše popisy společného, čím se liší?

Úloha: K čemu informace slouží?

Nápověda
Jestli tě hned nic nenapadá, zauvažuj nad několika příklady, kdy lidé v běžném
životě potřebují a využívají informace.
Co mají takové situace společného? K čemu jsou informace potřeba, co by bez

nich nešlo?

Řešení
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Tak teď k tomu „co to je“.

Vidíš, že v literatuře a na internetu najdeme
množství i velmi odlišných definic
(http://info.sks.cz/users/ku/ZIZ/inform1.htm).
Lidé se na přesném významu pojmu
informace neshodují.

Informace slouží k rozhodování. (To není jediná možná odpověď, ale je pro nás
nejvýznamnější.)

Úloha: Najdi definici informace, které rozumíš a se kterou souhlasíš.
Všimni, jak je pojem „jasný“, ale
výstižně jej popsat není vůbec
jednoduché.

Ztížení úkolu: Najdi definici, která se liší
definic spolužáků.

Úvodní domácí úkol

Úkol o nalezení definice lze
zadat jako domácí už na předchozí
hodině. Žáci přijdou o něco naladěnější
a ušetří se čas. Při čtení jednotlivých
nálezů se pak rychle projeví, jak se
mezi sebou různé definice liší. Také se
projeví, kdo si dal záležet, a kdo prostě
vzal první nalezený odkaz. Takoví žáci
obvykle nedovedou vysvětlit, proč jim
nejpřiléhavější přijde právě jejich
definice.

Co je na tom tak těžkého?

Obtíže s definicí informace jsou pro tebe možná překvapivé. Informace je
pojem běžně používaný, „každý přeci ví“, co to znamená. A přesto je tak
obtížné to vyjádřit. Pes je zvíře, úhel je rovinný útvar, demokracie je forma

vlády. Co je informace? Máme co do činění s pojmem velmi základním: Je obtížné jej
vyjádřit jinými, základnějšími pojmy. Mnoho dalších pojmů je naopak od informace
odvozeno.

Hmota, energie a informace Hmota a energie jsou základní pojmy z fyziky. Všichni
navíc vědí, že E=mc2. Ta rovnice říká, že mezi energií a hmotou je přímý vztah.
Souvislost s informací se projevila mnohem později. Informace úzce souvisí s entropií,
o které se blíže zmíníme na konci této kapitoly. Entropie systému (třeba lahve s
plynem v autě) mj. značí, kolik práce je systém schopen vykonat, takže přímo souvisí s
energií.

Na pojmy entropie a informace ve fyzice narážíme při řešení poměrně hlubokých
otázek. Příkladem je směr plynutí času. Druhým příkladem jsou černé díry a otázka,
jestli se informace o objektech pohlcených černou dírou ztrácejí. To by odporovalo
zákonu zachování informace (obdobě zákonů zachování energie a hmoty). My bychom
ale radši, aby zákon platil. Od této drobnosti fyzikové odvozují teorie o tom, jak
funguje celý vesmír.

Jiným způsobem, jak nahlédnout, že hmota, energie a informace patří do jedné
skupiny, jsou podmínky přežití člověka: potřebujeme právě hmotu, energii a
informace. Jednak abychom našli tu hmotu, kterou přeměníme na energii, ale taky
proto, abychom si udrželi duševní zdraví. Příliš málo (nebo příliš mnoho) informace
(nebo hmoty, energie) nám způsobí značné potíže.

Další těžké pojmy Jiná skupina obtížně definovatelných pojmů souvisí se složitými
jevy, jako jsou život nebo inteligence. I s těmito pojmy běžně zacházíme, jako by byly
jasné. Ale při bližším zamyšlení se ukáže, že není vůbec snadné je jednoznačně
vymezit. To totiž vyžaduje jasné rozhodnut i v „hraničních“ případech: Kdy přesně
život organismu začíná, kdy končí? Která bytost ještě není inteligentní, která už ano?

Úloha: Jaké další podobné pojmy tě napadnou?

Tedy pojmy, které jsou tak základní, že není snadné je definovat.

Řešení

Mezi takové pojmy patří mimo jiné hmota, energie, prostor, čas, přímka a bod.
Většině studentů se je nepodaří definovat ani s pomocí dalších pojmů, natož pak
bez ničeho dalšího.
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My se zde zaměříme na přístup a na definice, které jsou užitečné pro studium
informatiky. Předtím ale ještě jednu odbočku.

Komunikace
Možná se objevilo i vysvětlení: „Informace je to, co se předává při komunikaci.“ Aby nám
to ale bylo k užitku, musíme vědět, co je to komunikace. Problém nastane, když se
dozvíme, že „Komunikace je předávání informací.“ Je zřejmé, že ty dva pojmy spolu velmi
úzce souvisí. S definicí kruhem se ale nesmíme spokojit. Nejdřív tedy prozkoumáme, co je
to komunikace, a následně pak co je to informace.

Úloha: Předávání informace

Úkolem je vytvořit kopii obrázku,
ovšem za ztížených podmínek.
Pracujte ve dvojici. Jeden člen

dvojice obrázek vidí a má ho co nejpřesněji
popsat druhému členu. Úkolem druhého
člena je pouze podle pokynů prvního (tedy
aniž by na obrázek viděl) nakreslit obrázek
co nejpodobnější originálu.

Zde uvádíme vhodné obrázky, můžete si
najít i vlastní. Dejte si záležet, aby se na
obrázek podíval jen jeden, ať si nezkazíte
hru.

Poznámky pro učitele

Hra slouží jako příklad
procesu komunikace, na kterém
můžeme rozpoznat hlavní níže
uvedeného modelu. Kromě toho ale
žáci nacvičují přesné formulace a
mnozí sklouznou od popisu k pokynům.
To je prospěšná příprava na
algoritmizaci.

Místo obrázku lze pracovat s fyzickými
předměty složenými z běžných
materiálů (špejle, papíry, lepící
páska...). Pro běžnou vyučovací hodinu
je to ovšem příliš. Navíc se tím
poněkud posouvá cíl aktivity od
informatiky (byť k jiným užitečným
dovednostem). Při dostatku času stojí
za to hru zorganizovat jako soutěž, kde
jedna dvojice vyrábí originál pro
druhou dvojici. Kromě snahy popsat
něco hotového tak žáci zkouší také
vyrobit něco pokud možno
nepopsatelného.

Cílem reflexe po aktivitě je
identifikovat základní prvky
komunikačního procesu a jejich vztahy.
Kromě toho se lze zaměřit na principy,
které komunikaci zefektivnily a
pomohly tak žákům k úspěchu.

Obrázek 1
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Obrázek 4
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2. Vyslání
zprávy

4. Příjem
zprávy

1. Zakódování
významu

5. Interpretace
zprávy

3. Přenos zprávy

Schéma komunikace mezi Adélou a Bořkem.

Popíšeme teď základní model komunikace. Umožní nám jasněji popsat mnoho
souvisejících jevů.

Co se odehrává, když spolu dva
lidé komunikují? Adéla má v hlavě
myšlenku, kterou by chtěla předat
Bořkovi. Cílem tedy je dostat tu
myšlenku do Bořkovy hlavy,
pokud možno beze změny.

Adéla musí myšlenku (třeba
na mravence) zakódovat,
přetvořit ji na něco, co se dá
předat - např. české slovo
mravenec nebo obrázek.
Výsledku budeme říkat
datová zpráva (nebo jen
zpráva, popř. jen data).

1. 

Adéla zprávu odešle komunikačním
kanálem. Slovo vyřkne nebo napíše do

2. 

Srovnejte vytvořenou kopii s originálem.

Jak jste při vytváření popisu obrázku postupovali? Co se při vaší komunikaci osvědčilo?
Co by šlo zkusit udělat lépe?

Vystřídejte se.

Povedlo se vytvořit přesnější kopii? Proč?

Úloha: Rozbor

Jak bys na základě zkušenosti (nejen) z předchozí hry popsal(a) proces
komunikace? Podaří se ti rozlišit nějaké jeho podmínky, fáze, prvky a účastníky,
výsledky? Najdeš totéž i na jiných příkladech komunikace?

Komunikace v časoprostoru

Všimni si: Zprávy mohou být přenášeny
jak v prostoru, tak v čase. Na ukládání
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chatu, obrázek pošle třeba poštou.
Zpráva je kanálem přenášena k Bořkovi.3. 
Bořek zprávu přijme. Poslechne si
vyřčené slovo, přečte přijatý text,
prohlédne obrázek.

4. 

Bořek zprávu dekóduje. Přeloží si dosud nic neříkající zvuk, posloupnost znaků či
shluky barev na papíře a interpretuje je (přiřadí jim význam). V hlavě má Adélinu
myšlenku.

5. 

Díky našemu modelu komunikace už teď můžeme říct, že informace jsou data spolu s
jejich 'významem. Sběrem a kombinováním informací pak budujeme síť znalostí.
Data nemusí být jen „jedničky a nuly“. Jako na data lze pohlížet na cokoliv, co lze
interpretovat a získat tak nějakou informaci. Souhrn údajů o řeči těla jsou také
data, lze z nich třeba odhadovat, jak se člověk cítí.

Zpětná vazba
Jak se ale právě při hře ukázalo, je zpětná vazba důležitým nástrojem zvyšování kvality
komunikace. Mnozí sledujete doručenky textových zpráv. I samy počítače si při
komunikaci přes internet potvrzují, že data v pořádku dorazila, a pokud potvrzení
nedostanou, pošlou je znovu. Námořníci potvrzují opakováním vydané rozkazy. Vyučující
nechá někoho zopakovat svými slovy zadání úkolu, aby bylo jasné, že všichni ví, co mají
dělat.

V obecnějším smyslu je zpětná vazba pojem z kybernetiky. Ke zpětné vazbě dochází, když
výstup nějakého systému zpětně ovlivňuje jeho vstup (a tím i další výstup).

informací (na pevný disk, nákupní seznam, do
knihovny či mrtvé schránky) tedy lze nahlížet
jako na formu komunikace, se všemi pravidly,
která s tím souvisí.

Co tím chceš říct?

Nenápadně jsme zamlčeli, co je to ten význam datové zprávy. Není to
jednoduchá otázka.

Jeden ze zádrhelů se projevuje i v reálném životě. Chceme-li pracovat s významem
zprávy, vyjádříme jej nejspíš slovy - takže další zprávou. A samozřejmě se můžeme
ptát po významu této nové zprávy. Vyjádříme ho jedině další zprávou a ty už tušíš,
kam tohle povede, tedy spíš nepovede. Nepovede to k žádnému konci. Podobně, jako
se dítě (a zvědavý student) ptá „A proč?“, stále dokola.

Zvlášť dobře patrné je to v mezilidské komunikaci (zejména, pokud dobře nefunguje).
Leckdo uvažuje do hloubky, kterou komunikační partner ani nezamýšlel: „Říká, že
nechce jíst. Co to znamená? Nemá hlad? Co za tím vězí? Už jedl? Nechtěl se najíst
společně se mnou? Co to znamená? Nechce se mnou trávit čas?“ Nebo dokonce: „Nic
neříká... co tím asi myslí?“

Pro porozumění je dosti zásadní, aby obě strany zůstávaly na stejné úrovni a
nedomýšlely si interpretace nezávisle na druhé straně. Ovšem aby to fungovalo, je
nutné sdělit, co má být sděleno, a nečekat, že si druhá strana něco domyslí z
nevyřčeného. Interpretace je totiž, jak víme třeba z češtiny, subjektivní záležitost.

Ideální je, když kódování a dekódování zprávy fungují přesně obráceně. Ale k tomu je
třeba se dohodnout na pravidlech, tedy na přiřazení možných zpráv a jejich významu
(např. co znamenají barvy semaforu). No a ta dohoda, to je zase komunikace, tedy
opět kódování a dekódování, tedy abychom si rozuměli, musíme být dohodnutí... je to
trochu oříšek.
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Koordinace oko-ruka: oko vidí pohyb prstu, mozek
na základě toho vydává další pokyny k pohybu
prstu, který opět uvidí oko…

Najdeš další příklady zpětné vazby?

Různé úrovně komunikace
Vraťme se ještě jednou k modelu komunikace, uvažujme např. kouřovou signalizaci.
Náčelník zformuluje zprávu a předá ji dalšímu indiánovi, který zajišťuje přenos. Ten si
zprávu převede do jazyka kouřových signálů, ty signály vytvoří a odvysílá. Druhý indián
hledí na mračna kouře, rozpoznává v nich kouřové signály, převede je do lidské řeči a
zrekonstruuje význam původní zprávy. Co jsou data, co je komunikační kanál, co nebo
kdo jsou odesilatel a příjemce? Komunikace tady probíhá mnohem víc, než se na první
pohled může zdát.

Proces komunikace můžeme dělit jednak na kratší úseky („příčně“), jednak na jednotlivé
úrovně („podélně“). Podívejme se nejprve na příklady kratších úseků komunikace.

Mezilidská komunikace
Leckomu možná v modelu chybí opačný
směr komunikace. Lidé přeci obvykle
mluví spolu, ne jen jeden s druhým.

Potvrzuje to i hra s kopírováním obrázku.
Dosáhnout přesné kopie je mnohem jednodušší,
když se kreslící hráč může zeptat na to, co mu
není jasné, a když může popisující hráč sledovat
vznikající kopii - tedy když informace proudí i
nazpět.

Do našeho modelu jsme to nezahrnuli, protože
to nepřidává nic nového. Komunikace v
opačném směru probíhá stejně: Zakódování,
odeslání, přenos, příjem, dekódování. Navíc
komunikace v opačném směru neprobíhá vždy.

Pro mezilidskou komunikaci je pojetí
komunikace jako „předávání informací“ sice
správné, ale poněkud technicistní a
nepraktické. Pro šťastné lidi je užitečnější a
výstižnější toto:

Mimo jiné je z takového vyjádření snáze vidět,
že úspěch komunikace je zodpovědností obou
stran. Nestačí kvalitní vyjadřování, je nutné
také kvalitní naslouchání. Není smyslem
někomu něco říct, smyslem je, aby to pochopil.

A právě zde se uplatní oboustrannost
komunikace. Než si (často nesprávně) domýšlet,
co se druhá strana snaží říct, je jednodušší se
prostě zeptat. Naslouchající parafrázuje, co
slyšel, aby se oba mohli ujistit, že si vzájemně
dobře rozumí. Parafráze třeba začíná: „Myslíš to
tak, že...“, „Znamená to tedy, že...“, „Chápu tě
správně, že...“ apod.

Pamatuj si:
Mezilidská komunikace je
hledání porozumění.

Příklad: Regulace topení

Topení topí, teplota stoupá, řídící jednotka čidlem měří teplotu a vydává pokyn ke
ztlumení topení. Topení přestalo topit, teplota klesá, řídící jednotka ji čidlem měří a
vydává pokyn...

Teplota je výstupem systému, který se ale prostřednictvím čidla (teploměru) stává
vstupem ovlivňujícím další činnost systému.
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Kouřová signalizace

Význam zprávy z mozku musí být zakódován do slov,
která náčelník předá k odvysílání. Samo to zadání
pokynu znamená přimět vlastní mluvidla, aby slova
převedla na příslušné zvuky. Takže než jsme dostali
zvuky, museli jsme mít nervové signály k ovládání
mluvidel. Přitom i tyto signály nesou zprávu, která
být odvysílána, jen v jiné formě. A mohli bychom
rozdělovat dál, mezi jednotlivé nervové buňky, které
spolu komunikují atd.

Dělení na úrovně probíhá podél jednoho úseku
komunikace. Náčelník může mít klidně za to, že
komunikace probíhá slovy. Indián na nižší úrovni ale
pracuje už se signály kouřového jazyka, a na ještě
nižší úrovni vidíme už jen jejich konkrétní fyzickou realizaci. Na libovolné úrovni můžeme
prohlásit, že tohle je ta datová zpráva, i když jde pokaždé o něco jiného - slova, signály či
nepravidelně uspořádané částice zplodin ve vzduchu.

Podobně se můžeme se můžeme podívat na provoz jídelny: Jídelna vaří a vydává obědy.
Bližší pohled prozradí, že v jídelně jednotliví lidé vykonávají rozličné činnosti. Kuchař v
zácviku třeba kompletuje a vydává porce. Na podrobnější úrovni to znamená, že se zeptá
na počet knedlíků, vezme čistý talíř, naskládá na něj knedlíky atd. — a mohli bychom jít i
na další úroveň, jednotlivé knedlíky jsou připraveny v nádobě se stálou teplotou, mají své
podrobné složení a postup, jakým byly připraveny. Pokračovat by šlo ještě dlouho.
Kterákoliv z naznačených úrovní popisuje „provoz jídelny“. V různých situacích jsou
vhodné různé úrovně popisu: vedoucí jídelny se nemusí zajímat o každý balík špaget,
kuchař v zácviku naopak k plnění jednotlivých dílčích úkolů nemusí ani znát jídelní lístek.

Rozdělení komunikace na vrstvy není jen samoúčelnou teorií. Výběr odpovídající vrstvy
nám může značně ulehčit uvažování. Při posílání (zašifrovaného) e-mailu nám je vcelku
jedno, přes které počítače poputuje. Naopak při navrhování uspořádání školní sítě není

Příklad: Vrstvy síťové komunikace

Obvykle se na odeslání e-mailu díváme tak, že my ho „na jedné straně“ odešleme, a
někdo druhý ho „na druhé straně“ přijme. Komunikačním kanálem je „e-mail“, datovou
zprávou je také „e-mailová zpráva“, putující z jedné adresy na druhou. Při bližším
pohledu se ukáže, že to není tak jednoznačné. O úroveň níž je sled znaků, putující mezi
dvěma poštovními servery, nějak „po síti“. Z e-mailu je najednou skupina navazujících
balíčků dat, které nezávisle na sobě putují sítí, aby byly na konci opět složeny do
výsledného (nebo původního, chcete-li) e-mailu. Ještě hlouběji bychom se dostali k
úrovni fyzických spojů mezi jednotlivými síťovými prvky. Data pak už nejsou jedničky a
nuly, ale např. změny napětí.

V informatice skutečně pracujeme s různými
tzv. vrstvami síťové komunikace. Jako
zjednodušení by měl každý rozlišovat
alespoň následující:

Aplikační vrstva
Posílání e-mailů, prohlížení webu atp.;
komunikace se jeví jako přímé spojení
mezi servery s docela „lidskými“ jmény,
posílají se zprávy, stránky, soubory.

Síťová vrstva
Vzájemně propojené počítače, které si posílají balíčky dat. Počítače jsou
jednoznačně identifikovány svým IP číslem. Nerozlišují, co se posílá za druh dat.
Posílají balíčky na místo určení (počítač s daným číslem), obsahem jsou nějaké
nuly a jedničky.

Fyzická vrstva
Přímé spojení jednotlivých síťových prvků. Převádí jedničky a nuly (a balíčcích nic
neví) na elektromagnetické vlnění šířené kabely či vzduchem.

Jak je to na internetu doopravdy

Hlavním protokolem Internetu je
TCP/IP (http://cs.wikipedia.org
/wiki/TCP/IP), který taktéž pracuje

s vrstevnatým modelem. Na nejvyšší vrstvě
jsou známé aplikační protokoly, jako HTTP či
SMTP. Ještě rozsáhlejší (sedmivrstvý) je
teoretický referenční model ISO/OSI
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Referen%C4%8Dn
%C3%AD_model_ISO/OSI).
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třeba uvažovat o konkrétních službách a aplikacích.

Prakticky ještě důležitější jsou pak vrstvy při odhalování chyb.

Shrnutí

Příklad: Proč se neodeslal e-mail?

Zkusíme například:

Daří se odeslat jiný e-mail, jinam? Daří se e-maily přijímat?
Můžeme prohlížet web, synchronizovat cloudové úložiště?
Funguje spojení s nejbližším zařízením, třeba domácím routerem?
Je správně nastavený? Je vůbec zapnutý?
Je zapojený kabel mezi počítačem a routerem, máme v počítači zapnutou Wi-Fi?

Dokud se nedaří, postupujeme do nižších vrstev. Když se naopak zadaří, můžeme
usoudit, že je problém o vrstvu výš, a řešit ho tam. Bez drátů nefunguje síť, bez sítě
nefungují služby. Pohled na síťovou komunikaci po vrstvách umožňuje přistupovat k
řešení problémů strukturovaně.

Informace je stěžejní nejen pro fungování lidské
společnosti, ale také světa vůbec. Patří do stejné
kategorie základních pojmů jako hmota a energie, které

zkoumá fyzika.

Informace nám slouží k rozhodování.

Informace jsou data spolu s jejich významem.

Komunikace je předávání informací.

Komunikaci modelujeme jako postupné zakódování zprávy, její
přenos komunikačním kanálem a následné dekódování a
interpretaci příjemcem.

Při komunikaci je často žádoucí zpětná vazba pro ověření, jestli
zpráva došla, a jestli došla v pořádku.

Komunikační proces lze rozkládat na různé úseky a úrovně, což
může být užitečné např. pro odhalení chyby v komunikaci.
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Co jsem za zvíře?

Myslím si zvíře
Podíváme se nyní na pojem informace v již
popsané komunikační situaci. Někdo má
představu, někdo další ne, a představu by si
rádi předali.

Co se naučíš:

porovnat informační hodnotu daných výroků
vysvětlit na příkladu pojem informace jako úbytek možností

Obvyklý průběh hodiny

K průzkumu pojmu informace využijeme hru. Studenti se budou snažit
optimalizovat své postupy, čímž mimoděk dospějí k poznání, co je v dané situaci
informace a kolik jí je. Zjištění, že informace ubírá možnosti, se jeví jako poměrně
triviální - ovšem teprve zpětně. Je zásadní, aby každý student herní situaci osobně prožil
a měl si tak s čím spojit následně odhalené poznatky.

Hrajeme stejnou hru dvakrát, jednou se zvířaty, jednou s čísly. Zvířata jsou zábavnější a
zároveň poskytnou šanci ukázat, jak si zjednodušit nepřehlednou situaci. Po přechodu k
číslům lze už jasněji uvažovat o tom, kolik možností v daný okamžik zbývá a kolik jich
která odpověď ubere.

Je důležité nechat co nejvíc žáků dojít k co nejlepší strategii. Optimalizace je dalším
klíčovým tématem v celé informatice. Hra nabízí jednoduché prostředí a možnost
testování různých postupů, nekomplikuje optimalizaci použitím nějaké techniky.
Obtížnost hry lze nastavit zcela přesně volbou rozsahu hádaných čísel.

Nedílnou součástí hodiny, má-li hra něco přinést, je reflexe a sdílení. Teprve formulací
závěrů a jejich vyslovením nahlas si studenti plně uvědomí, k čemu vlastně došli.

Obvykle nezbývá čas věnovat se plnohodnotné optimální strategii a není to ani nutné.
Při závěrečné reflexi zazní, že informace má co dělat s ubýváním možností, takže jsou
studenti na správné stopě. Pak ničemu nevadí nechat studenty přemýšlet (a dále
experimentovat) i doma a rozuzlení si nechat na příště.

Jiné možnosti
Zvířata se osvědčila, hádat lze

ale ledasco, např. historické osobnosti.
Záleží, v jaké oblasti jsme si jako učitelé
dost jisti, popř. jaké mezipředmětové
vazby chceme rozvíjet. Optimální
hádání totiž vyžaduje půlení zbývajících
možností. K tomu se v nich ovšem musí
hádající poměrně dobře vyznat.

Úloha: Co jsem za zvíře?

Metodické poznámky

Doporučujeme hrát první hru s vyučujícím v roli zvířete. Otázky typu „Jste
savec?“ směrované na učitele žáky více vtáhnou do hry, učitel přitom ale hru zároveň
přirozeně řídí.

Vyplatí se zaznamenávat si otázky pro pozdější rozbor, v jejich rychlém sledu
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Vyhodnocení hádání zvířete

Co se dělo? Neznali jste myšlené zvíře, mohlo to být kterékoliv. Snažili jste se ho zjistit.
Pokládali jste otázky a dostávali na ně odpovědi. Tím jste o zvířeti dostávali informace.
Nebo taky ne — záleželo na otázce.

Vybraný hráč (myslitel) si bude myslet zvíře. Ostatní (hadači) se snaží myšlené zvíře
uhodnout. Abychom tomu dali nějaký řád, budou hadači jeden za druhým pokládat
zjišťovací otázky, a myslitel bude odpovídat ANO nebo NE.

Snažte se zvíře uhodnout co nejrychleji. Přitom dobrý hráč se pozná dobrými otázkami,
a ne jejich rychlým drmolením. Takže čím méně položených otázek, tím lépe.

bychom mohli některé zapomenout. Pomohou také k rekapitulaci ve chvíli, kdy se žáci
ztratili v tom, co už o zvířeti víme.

S trochou cviku se lze naučit podvádět, což je zde didakticky velmi žádoucí. Na
začátku si nemyslíme žádné konkrétní zvíře, na otázky odpovídáme tak, aby zbývalo
co nejvíce možností a pro zvíře se rozhodneme, až když už nic jiného nezbývá. Tak
vyloučíme, že by někdo zvíře náhodně trefil. Následný rozbor otázek navíc jasněji
povede tam, kam potřebujeme.

Podvádění lze později doporučit i žákům. Dobrým hráčům totiž podvádění nevadí,
jejich strategie se s ním vyrovná. Žáci na optimální strategii přijdou rychleji, pokud
budou vědět, že je hra "proti nim" a vždy zvolí nejnepříznivější možnou odpověď.

Uvedená pravidla nejsou vyčerpávající. Co všechno může být zvíře? Většina žáků
zadání intuitivně vnímá jako hádání rodového jména živočicha. Pokud si nejsou jisti, je
samozřejmě vhodné situaci vyjasnit. Zpětně bude aspoň možno poukázat na to, jak
důležité je sdílení intertpretačního rámce všech komunikačních stran. Zároveň je
nejednoznačnost slova „zvíře“ dobrým důvodem pro následný přechod k hádání čísel.

Aktivitu lze realizovat i s mladšími dětmi. V tom případě stojí za úvahu hádat
konkrétní fyzický předmět, třeba kartu pexesa. Celou situaci tak máme před očima a
není ani nutný následný přechod k číslům.

Příklady otázek:

Kolik máš nohou? 
To vůbec není zjišťovací otázka, nelze na ni odpovědět ANO nebo NE.

Jsi spíš velké zvíře? 
To je sice zjišťovací otázka, ale není moc dobrá. Každý si odpověď vyloží trochu
jinak, není jasné, vůči čemu je myšlené zvíře „spíš velké“.

Máš víc než tři nohy? 
Taková otázka odpovídá pravidlům a lze na ni dost jednoznačně odpovědět.

Rozbor otázek a odpovědí

Připomeňte si položené otázky a odpovědi. Promyslete a zodpovězte:

Kolik odpovědí bylo potřeba pro uhodnutí zvířete?
Které odpovědi byly nejužitečnější, a které naopak skoro zbytečné? Proč?
Kdy je lepší klást obecné otázky (savec, podnebí, ekosystém) a od kdy už se
vyplatí tipovat?
Čím se vyznačuje dobrá otázka? Co to znamená, že je otázka dobrá? Proč?
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Chceme-li zvíře uhodnout co nejrychleji,
upřednostňujeme otázky a odpovědi, které
nás nejvíce přibližují k výsledku. Např. ptát se
na členovce, když už víme, že jde o hmyz,
nijak nepomůže. Jinými slovy, žádnou
informaci nám to nedá. K výsledku se
dostáváme tím rychleji, čím víc informace
získáváme každou otázkou.

Nejvíc informace by nám dala odpověď, na
jejímž základě už bychom zvíře přesně určili.
To je ale zejména na začátku těžké, protože
trefit se v situaci, kde je ve hře ještě příliš
mnoho možností, vyžaduje značnou dávku

Mravenec

Dokázali byste o svých odpovědích na tyto
otázky přesvědčit ostatní?

Částečný záznam hry pro ukázku:

Jste gaviál? 
Ne.

Jste savec? 
Ne.

Jste obratlovec? 
Ne.

Jste hmyz? 
Ano.

(...)
Jste členovec? 

Ano.
Máte méně než 8 nohou? 

Ano.
(...)
Najdeme vás ve zverimexu? 

Ano.
Jste větší, než mravenec? 

Ne.
Umíte létat? 

Ne.
Jste střevlík? 

Ne.
Máte kusadla? 

Ano.
(...)
Jste mravenec! 

Ano.

Typické otázky, které
zasluhují pozornost

Předčasné tipování. To většinou
žáci správně odhalí jako plýtvání.
Cítí, že je možností příliš mnoho a
šance na trefu mizivá. Otázka k
zamyšlení zní: Kdy už se tipovat
vyplatí?
Opakování či reformulace již
položené otázky (někdy pro jistotu,
někdy z nepozornosti, někdy si žáci
opravdu neuvědomí, že když
neplatí ano, musí platit ne a
naopak).
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štěstí.

Intuitivně můžeme říct, že informace
dostáváme tím méně, čím lépe jsme mohli
odpověď předvídat. Dokud o zvířeti nevíme
nic bližšího, není důvod si myslet, že je to spíš
tučňák než ještěrka. Tušíme, že to není ani
jedno, a asi máme pravdu. A na to, co stejně
tušíme, se nemusíme ptát.

Při podrobnějším pohledu se ukazuje, že nám
hra se zvířátky situaci zjednodušila málo.
Můžeme zkoumat plynoucí informace, ale
překáží nám např. nejednoznačnost otázek (a
tím i odpovědí). Slon žije sice v Africe a Indii, ale v ZOO také ve zbytku světa. Mravenec
křídla nemá, ovšem kromě královny. Jak velký je „průměrný pes“? Která zvířata jsou
„užitečná“? Pokládat otázky, kterým rozumí všichni stejně, je obtížné. Potřebujeme tedy
najít něco jednoduššího k hádání, abychom se mohli lépe soustředit na to, co nás zajímá
— totiž na zkoumání množství informace obsažené v jednotlivých odpovědích.

Myslím si číslo

Všichni víme, co to je, když se řekne „čtyři“.
Pojďme tedy místo zvířat hádat čísla.

Přehozené pořadí otázek, kdy nová
odpověď už vyplývá z předchozí.
Nejednoznačnost otázky. To je do
jisté míry dáno doménou „zvířata“
— nečekaně často existují výjimky,
které ztěžují jednoznačnou
odpověď. Zároveň to ukazuje
zajímavou vlastnost přirozeného
jazyka. Přestože se často
vyjadřujeme fakticky nesprávně,
rozumíme si.

V časové tísni

Samozřejmě lze začít hádáním
čísla rovnou. Připravíme se tím o
zjednodušující krok, tedy modelování
situace pomocí čísel, a o možnost
návratu zpět, kdy se ukáže, že situace
není tak jednoduchá. Na zvířatech je
patrnější např. předpoklad stejné
množiny uvažovaných zvířat u všech
zúčastněných a rozdílné
pravděpodobnosti výběru jednotlivých
zvířat. První kolo se zvířetem je navíc
zábavnější.

Opravdu?

Ve skutečnosti to zase tak přesně
nevíme, ale to nevadí — víme totiž dost
na to, abychom si vzájemně dobře

rozuměli.

Poznámky pro učitele

Práce v menších skupinkách
umožňuje systematičtější průzkum
dobrých otázek. Více žáků vymýšlí
otázky, a zároveň si nekazí plány
vzájemným střídáním v kladení otázek.

Další výhodou práce ve skupinkách je
fakt, že aspoň jedna skupinka brzy
objeví správnou stopu. Můžeme tak
podle potřeby řídit průběh hodiny a
vhodně rozdělit čas mezi odhalování
slepých uliček a zkoumání správných
cest.
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Vyhodnocení zjišťování čísla

S čísly už bude hodnocení snazší, než se
zvířaty.

Nejužitečnější jsou odpovědi, které umožní vyloučit největší podíl ze zbývajících
možností.

Úloha: Co si myslím za číslo?

Pracujte v menších skupinkách nebo ve dvojicích. Jeden ze skupinky si myslí
číslo, ostatní postupně pokládají zjišťovací otázky a snaží se číslo co nejdřív
uhodnout. Snažte se pokládat co nejchytřejší otázky, tedy takové, abyste jich k

uhodnutí čísla potřebovali co nejméně. Budete-li rychlí, stihnete se vystřídat.
Zaznamenávejte různé nápady a počty potřebných otázek v jednotlivých hrách.

Obtížnost hry

Rozsah čísel volíme s ohledem
na vyspělost žáků (klidně i různé
rozsahy v různých skupinkách,
principy se nemění). Někteří žáci pro
udržení přehledu potřebují 16 čísel,
někteří zvládnou tisíc. Pro kreslení
rozhodovacích stromů se lépe hodí
menší rozsahy.

Připomeň si položené otázky a odpovědi a zamysli se:

Kolik otázek bylo potřeba? V jakém vztahu jsou myšlená čísla a počet
potřebných otázek?

Které odpovědi byly nejužitečnější, a které naopak skoro zbytečné? Proč?

Příklad: Hledáme celé číslo z rozsahu 0-15

Zeptáme-li se „Je to 11?“ a jako odpověď zazní ANO, dostali jsme celý zbytek potřebné
informace, vyloučili všechny zbývající nesprávné možnosti a získali tak jednoznačnou
odpověď. Pokud jsme ovšem dostali odpověď NE (což se v takové situaci stane častěji),
víme jen, že jedenáctka to není, ale jinak jsme skoro přesně tam, kde jsme byli: naše
nejistota se změnila jen velmi málo.

Zeptáme-li se na začátku hry „Obsahuje to číslici 1?“, dá nám odpověď ANO víc
informace, než odpověď NE, protože ANO vyloučí více možností. Přitom i NE vyloučí
možností poměrně hodně. Otázka „Obsahuje to číslici 1?“ je tedy patrně lepší, než
otázka „Je to 11?“.

Prověř to!

Spočti kolik možností vyloučí odpověď ANO a kolik možností vyloučí
odpověď NE. (Uvažujeme nadále otázku „Obsahuje to číslici 1?“ a hádání

celého čísla z rozsahu 0-15.)

Nápověda

Nemusíš počítat z hlavy. Čísel v rozsahu 0-15 není mnoho, klidně si je
všechny vypiš, a spočti, kolik z nich obsahuje číslici 1, a kolik ne.
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Co je to informace
Už teď si tedy můžeme říct:

Jako samostatná věta zní takové vyjádření
podivně, zapamatujeme si proto i situaci, ke
které se vyjádření vztahuje: Máme málo
informace, něco nevíme. Musíme tedy zároveň
uvažovat mnoho různých možností, jak to
něco ve skutečnosti může být. Získaná
informace některé z těch možností vyloučí a
naše znalost toho něčeho se tak zpřesní. Čím více informace jsme získali, tím více
možností je vyloučeno, dokud nezbývá jen jediná — v tu chvíli víme vše, máme úplnou
znalost a žádnou nejistotu.

Víme tedy, co informace v principu je. V některých případech už umíme porovnat
množství informace ve zprávě, stačí spočítat vyloučené možnosti. Ve složitějších
případech ale musíme být opatrní. Zpráva „Nejsem gaviál“ v úvodní části hádání zvířat
vyloučí jedinou možnost. Zpráva „Je to násobek tří“ v závěru hádání čísel, kdy už zbývají
jen dvě po sobě jdoucí čísla, vyloučí také jednu možnost. Cítíme ale, že množství

Řešení

Čísla obsahující číslici 1: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Odpověď ANO vyloučí celkem 9 možností:
Odpověď NE vyloučí celkem pouze 7 možností.

Pamatuj si:

Informace je úbytek možností.

Opravdová definice

V každodenním životě s uvedenou
definicí vystačíme, je to ovšem
zjednodušení pro gymnazisty. Dospělí

říkají: Informace je úbytek entropie.

Příklad:

Neznáme výsledek sportovního zápasu, a je mnoho možností, jak mohl dopadnout.
Můžeme získat různé dílčí zprávy — která strana zvítězila, která získala kolik bodů,
jestli se hrálo prodloužení atd. Různé zprávy tak přináší různé množství informace. Čím
více možných výsledků zápasu vyloučí, tím více informace.

Informace a pravděpodobnost

Když musíme uvažovat víc možností, a nevíme, která je správná, často
používáme pravděpodobnost. Tu se naučíte v hodinách matematiky.
Souvislost je následující: Když nevím, jak něco dopadne, je to z mého pohledu

náhodné.

Schválně: jak rozlišíš, jestli se něco chová náhodně, chaoticky a nepředvídatelně,
nebo jestli tomu prostě jenom nerozumíš?

A právě pro práci s náhodou (neboli neznalostí, prakticky jde o totéž) používáme
nástroje pravděpodobnosti.
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informace poskytnuté oběma zprávami se liší.

Navíc z uvedeného ještě není jasné, jak se tedy nejlépe ptát. Zkusíme-li se zeptat tak,
abychom vyloučili možností co nejvíc, může se snadno stát, že se netrefíme a
nevyloučíme tak skoro nic. Dá přeci rozum, že nemůžeme otázkou ovlivnit počet
vyloučených možností, pokud předem neznáme odpověď! Nebo můžeme?

Abychom zjistili, jak množství informace smysluplně měřit (a tedy přesně porovnávat),
musíme zkoumat dál. Zjistíme přitom, co to jsou rozhodovací stromy, a konečně odhalíme,
jak efektivně hádat čísla.

Shrnutí

Úlohy

Přenos informace můžeme modelovat jako výměnu otázek
a odpovědí. Je při tom vcelku lhostejné, jestli se jedná o
zvířata, čísla, nebo něco jiného.

Při efektivním hledání se snažíme co nejrychleji vyloučit co nejvíc
možností. Vylučování jednotlivých možností bývá zdlouhavé, více
se vyplatí vylučovat celé skupiny.

Informace je úbytek možností: Někdo něco neví, musí uvažovat
mnoho možností. Získá informaci, která některé možnosti vyloučí.
Dotyčný už tak ví více, ví totiž přesněji, mezi kterými možnostmi je
ta pravdivá.
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Rozhodovací stromy a chytré otázky

Už víme, že na informaci se můžeme dívat jako na úbytek možností. Zbývá nám tedy „jen“
najít příslušné otázky. Jenže jak určit, kolik ubude možností, když nevíme, jaká přesně
přijde odpověď? Navíc bychom rádi našli obecné pravidlo, jaké otázky klást. Uměli
bychom se pak ptát v různých situacích a také bychom díky obecnému pravidlu uměli
klást otázky za sebou chytře tak, aby nás co nejkratší cestou vedly k cíli.

Co se naučíš:

zachytit průběh rozhodování pomocí rozhodovacího stromu
rozhodovat se podle daného stromu
spočítat nejnižší a nejvyšší počet otázek podle daného stromu

nakreslit co nejlepší strom pro daný problém (a počet možností)
porovnat očekávaný informační přínos daných otázek
vědět, čím se vyznačuje dobrá otázka, zformulovat ji pro danou situaci
používat metodu půlení intervalů pro určení čísla z daného rozsahu

Obvyklý průběh hodiny

Navazujeme na hry se zjišťováním zvířat a čísel a jejich prvotní rozbory. Jestli
studenti zkusili svoje strategie zapsat, zjistili, že to vzhledem k počtu větvení není vůbec
jednoduchý úkol. Seznámíme je proto s rozhodovacími stromy jako vizuální reprezentací
rozhodovacího procesu. Je to zároveň příprava na pozdější práci s vývojovými diagramy.

Práce s rozhodovacími stromy je velmi intuitivní a pochopit vše potřebné nezabere
studentům mnoho času. I ti svéhlaví postupně ocení, když je seznámíme s vhodnějším
programem k práci se stromy, než je Malování.

Strom znázorňuje celý rozhodovací proces a všechny alternativy najednou, což nám
usnadní práci, protože je nejvyšší čas začít rozhodovací strategie porovnávat a
kvantifikovat. Jasně se ukáže, že je rozdíl mezi nejlepším, průměrným a nejhorším
případem. Stejně tak lze pomocí stromů snáze ukázat, že nás v naší situaci zajímá
především případ průměrný.

Vhodnými otázkami studenty (nebo skupinky) postupně vedeme k objevu optimálního
řešení. Zde uvedený postup výkladu představuje jednu z možností, studenti se ale
pochopitelně mohou ubírat vlastní cestou.

Spojením dosavadních poznatků o hře, o povaze získávaných informací a o stromech
(aspoň někteří) studenti dojdou k tomu, jak by měl vypadat optimální rozhodovací
strom, optimální otázka nebo optimální strategie (v libovolném pořadí). Naším úkolem
je nechat je poznatky pečlivě formulovat, doplnit případné mezery a závěry
strukturovat. Vzhledem k pečlivé přípravě se studenti, kteří ke správným závěrům
nedošli sami, plácnou do čela a okamžitě je pochopí. Přesto je na místě, aby si každý na
konci hodiny metodu půlení intervalů vyzkoušel.

Úloha: Podrobnější zkoumání

Podívejte se do svých záznamů a připomeňte si otázky, které jste kladli v
průběhu zjišťování myšleného čísla. Vzpomeňte si také, které možnosti ještě u
jednotlivých otázek připadaly v úvahu.

Spočtěte pro jednotlivé otázky:

Kolik ubude možností v případě odpovědi ANO, kolik v případě NE?
Kolikrát ze všech možností lze kterou odpověď očekávat?
Kolik možností ubude v příznivém případě, kolik v nepříznivém?
Kolik možností ubude v průměru?
Čím se vyznačuje dobrá otázka? Co to znamená, že je otázka dobrá? Proč?
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Rozhodovací stromy
Někteří už možná vhodný způsob tušíte,
někteří možná ne. Uvažovat současně o
mnoha o různých cestách, jak se může
zjišťování čísla vyvíjet, není snadné. Pomohou
nám rozhodovací 'stromy.

Znázorňují totiž celé dotazování vizuálně,
všechny možnosti jsou vidět zároveň. Můžete
se setkat s různými variantami, ale základ je
vždy stejný:

Nahoře je výchozí uzel, tzv. kořen stromu.
Obsahuje první otázku. Podle získané odpovědi pokračujeme po odpovídající hraně do
příslušného podstromu a tak dál, až dojdeme ke konečné odpovědi. Ta je zapsaná v tzv.
listu, tedy uzlu, ze kterého nevedou další hrany (protože neklade další otázky). Počet
úrovní stromu od kořene k nejzazšímu listu nazýváme výškou stromu.

Příklad: „Je to 11?“ a „Obsahuje to číslici 1?“

(Hledáme celé číslo z rozsahu 0-15, otázky jsme podrobněji zkoumali už v předchozí
části.)

Otázka Odpověď Kolik možností
odpověď vyloučí

Jak často lze
odpověď
očekávat

Kolik otázka
průměrně vyloučí

možností

„Je to 11?“ ANO 15 1/16 (1⋅15 + 15⋅1)/16 =
1,875NE 1 15/16

„Obsahuje to
číslici 1?“

ANO 9 7/16 (9⋅7 + 7⋅9)/16 =
7,875NE 7 9/16

Další kritéria

Množství získané informace
samozřejmě není jediným možným
kritériem kvality otázky. Otázka má

být srozumitelná a jednoznačná, nemá být
zbytečně komplikovaná. Je praktické, když
umožňuje snadné kladení dalších dobrých
otázek, např. když ji lze jen po mírné úpravě
použít i v nových podmínkách.

Příklady otázek

Pokud nemáte dost vlastních otázek:

Je myšlené číslo dvouciferné?
Je myšlené číslo sudé?
Je myšlené číslo prvočíslem?
Je na místě jednotek číslice 3?
Začíná číslo na písmeno D?
těžší otázka: Je ve dvojkovém zápisu čísla číslice 1 na místě čtyřek (tedy na 3.
místě zprava)?

Stromy nejsou nutné
Není to obvyklé, ale některé

třídy si vystačí počítáním průměrů a
zbytek si už odvodí. Rozhodovací stromy
tedy nepotřebují pro řešení úlohy a z
tohoto hlediska je zbytečné s nimi
zdržovat. V průběhu přemýšlení nejspíš
stejně padne otázka, která k zavedení
stromů přirozeně povede.

Příklad: Příklad rozhodovacího stromu
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Podle rozhodovacího stromu může rozhodovat
takřka kdokoliv — ve srovnání se slovním
popisem postupu hrozí menší riziko
popletení. Navíc díky stromu hned vidíme:

jestli nám někde něco nechybí (Vedou od
každé otázky větve se všemi možnými
odpověďmi? Najdeme v listech všechny
možné výsledky?);
jak dlouho trvá hádání kterého čísla
(stačí spočítat otázky na cestě od kořene
do příslušného listu);
při použití stromu jednoduše vidíme,
které možnosti ještě připadají v úvahu, a které už ne.

Rozhodovací strom pro určení jazyka z psaného textu.

Kolik je nanejvýš potřeba otázek pro určení jazyka podle tohoto stromu? Kolik
přinejmenším? S jakými texty nebude fungovat správně? Jak by bylo možné jej
vylepšit?

Mezipředmětové vazby
Rozhodovací strom je skoro

totéž co klasifikační strom. Zařazení
klasifikačních stromů v dalších
předmětech prospěje nejen nám v
informatice. Úloha na sestavení
klasifikačního stromu pro rovinné
útvary, světové jazyky, organismy v
biologii atd. přinutí studenty dobře
promyslet strukturu daných jeví, a tím
prohloubí jejich porozumění

Stromy a paralelní vesmíry
Paralelní vesmíry jsou užitečným
myšlenkovým nástrojem. Představ si, že
se s každým rozhodnutím vesmír

rozštěpí, začnou existovat jeho různé varianty. V
každé variantě je zrealizováno jedno z možných
výsledků rozhodnutí. Každý z těch vesmírů se
samozřejmě opět štěpí, s každým dalším
rozhodnutím, které v něm probíhá. Takže
zatímco ty máš třeba objednaný oběd č. 1, v
paralelním vesmíru máš objednanou dvojku. V
dalším vesmíru vůbec neexistuješ, protože se
rodiče (nebo jejich rodiče...) přeci mohli
rozhodnout i jinak. Rozhodnutí probíhá
obrovské množství, obrovské množství je tak i
(smyšlených) paralelních vesmírů (a navíc se
pořád dál větví). Paralelní vesmíry nutí uvažovat
o tom, která rozhodnutí jsou skutečně
svobodná, co je vskutku nemožné, a co je
naopak nutné.

Jistou útěchu v životě ti může přinést např.
myšlenka, že v některém paralelním vesmíru si
v rámci tělocviku právě užíváš skok padákem.
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Srovnáním různých stromů vedoucích ke stejnému rozhodnutí tedy vidíme, který strom je
pro která myšlená čísla efektivnější. Různé strategie se liší v nejnižším i nejvyšším počtu
potřebných otázek. Už jsme ale odhalili, že dobří hráči jsou efektivní nezávisle na tom,
které číslo zrovna zjišťují. Formulují otázky tak, aby se co nejvíce přiblížili výsledku, i
když mají zrovna smůlu. Snaží se totiž dosáhnout co nejnižšího průměrného počtu otázek.
Ten je rozhodující, když hrajeme několik her za sebou, a také když chceme maximalizovat
naše šance na výhru.

Motivační může být uvědomění, že jsi to právě
ty, kdo si při každém rozhodnutí vybírá, ve
kterém z potenciálních vesmírů chceš žít.

Ale proč to sem píšeme: Paralelní vesmíry a
jejich větvení si lze představit (tedy až na to
množství) právě jako rozhodovací strom.

Úloha: Strom pro zjišťování čísla

Sestroj rozhodovací strom zachycující tvůj postup zjišťování čísla 0-15.

Stromy můžeš kreslit ručně, nebo použij nějaký program, např.:

LucidChart (http://www.lucidchart.com) - on-line prostředí pro tvorbu všemožných
schémat a diagramů

yEd (http://www.yworks.com/en/products_yed_about.htm) - off-line program pro
tvorbu grafů
Inkscape (http://inkscape.org/?lang=cs) - univerzální vektorový grafický editor. Je
tedy určen především ke kreslení, méně už na diagramy, ale taky jde použít.

Bitmapové editory jako např. Malování jsou naopak pro vytváření stromů zcela
nevhodné a nejspíš by ti jen přidělaly práci.

Konkrétní detaily (tvary různých typů uzlů, styly čar atd.) se mohou lišit. Podstatné je,
aby byl strom srozumitelný a jednoznačný. Rozhodovací uzly bývají ve tvaru
kosočtverce, větve mívají šipky (a musí být samozřejmě nadepsané). Dobrým zvykem je
systematické uspořádání, např. tak, aby byla výsledná rozhodnutí nějak seřazená, nebo
tak, aby stejná odpověď šla vždy na stejnou stranu.

Nápověda

Uvědom si, že první otázka by měla být vždy stejná. Na začátku každé hry jsi
ve stejné situaci, nevíš o čísle nic. Není tedy důvod upřednostnit pokaždé
jinou otázku. Při sestrojování stromu tedy začni první otázkou své dotazovací

strategie, zapiš ji jako kořen stromu.

Od kořene (tedy první otázky) pak povedeš větve s možnými odpověďmi, každá bude
končit uzlem s další otázkou a postupně se tak propracuješ ke všem možným
výsledkům, uvedeným v listech stromu.

Úloha: Srovnání stromů, tedy herních strategií

Porovnej svůj strom se stromy spolužáků. Které stormy ukazují lepší strategii?
Shodnete se na odpovědi? Jak je na stromu vidět, která dotazovací strategie je
lepší?

Zamysli se a odpověz:

Rozhodni o pravdivosti následujících tvrzení a své rozhodnutí zdůvodni:
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Optimální rozhodovací strom
Nejlepším řešením je pěkně rovnoměrně vystavěný strom. Všimni si, že každá otázka
odstraní vždy právě polovinu zbývajících možností. Úbytek možností tak nezávisí na tom,
jestli dostaneme odpověď ANO nebo NE. Úspěch ve hře tak nijak nezáleží na tom, jestli
máme štěstí, nebo ne.

Optimální tvar rozhodovacího stromu.

Počty otázek potřebných k dosažení libovolného listu se téměř neliší. Na obrázku si také
můžeme zkontrolovat, že listy není možné ve stromě vměstnat nikam výš a tím hledání
zkrátit. Všechna větvení jsou plně využita. Kdybych chtěl k některému číslu dojít dřív,
musel bych několik jiných čísel přesunout dál od kořene stromu, a k jejich zjištění by tak
bylo potřeba více otázek. Vylepšit situaci jednoho čísla na úkor několika jiných čísel se
ale v souhrnu nevyplatí.

V případě zjišťování jednoho z šestnácti čísel tedy

Pro libovolný rozhodovací strom platí, že...

...průměrný počet potřebných otázek je vždy vyšší, než nejnižší počet
potřebných otázek.

...průměrný počet potřebných otázek není nikdy vyšší, než nejvyšší počet
potřebných otázek.
...nejnižší počet potřebných otázek je vždy nižší, než nejvyšší počet potřebných
otázek.
...pokud se průměrný počet potřebných otázek shoduje s nejnižším, pak se
shoduje i s nejvyšším počtem potřebných otázek.

Nápověda

Nenech se zmást tím, že jsme v kapitole o rozhodovacích stromech. Jedná se
o známé vlastnosti průměru. Pozor na speciální případ: co se stane, když
počítám průměr několika stejných hodnot?

Řešení

Ne, ano, ne, ano.

Úloha: Vylepšení

Jestli chceš, svůj strom vylepši. Jak se pozná, že už to nejde (tedy ne, že to
nejde tobě, ale že to není možné)?

Nápověda
Snaž se přeskupit listy a uzly tak, aby byly listy co nejblíže kořeni.
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Zelený list můžeme přesunout libovolně
blízko ke kořeni a uspíšit tak jeho
uhodnutí, jenže tím neúměrně
prodloužíme cestu k červenému
podstromu a celkovou situaci tak v
průměru zhoršíme.

snadno

zjistíme, že potřebujeme pokaždé čtyři otázky.
Nejlepší, průměrný a nejhorší počet se neliší.

Může se ovšem stát, že je hledaných možností
např. jen dvanáct, a nelze sestavit strom, v němž
by každé hledání bylo stejně dlouhé.

Kritéria kvality stromu jsou stejná jako
doposud: chceme co nejkratší dotazování
nezávisle na štěstí, tedy v průměrném
případě. I v takovém případě se tedy držíme
zásady vměstnat co nejvíce možností co
nejblíže ke kořeni, a co nejvíce větvení tak
plně využít. Výsledkem pro libovolný počet
možností (takže i 12) je, že se rozdíl
nejkratšího a nejdelšího dotazování liší
nanejvýš o jedinou otázku (a průměrná délka
dotazování proto bude „někde mezi“).

Chcete vědět víc?

Odpovědi ANO a NE ne jsou z
informačního hlediska rovnocenné,
samy o sobě žádný význam nemají. Lidé

ale nejsou jednoduché stroje a při vzájemné
komunikaci nepřijímají informace zdaleka jen z
obsahu sdělovaných slov. Jistě postřehnete
zásadní rozdíl ve vyznění těchto informačně
téměř rovnocenných otázek:

„Je vynesený koš?“
„Vynesl jsi koš?“
„Že jsi pořád nevynesl koš?“

Stroje jsou v tomto ohledu pro leckoho
příjemnější, než lidé: Nepoužívají ke komunikaci
žádné neurčité náznaky.

Úloha: Rozhodovací strom pro 12 možností

Sestav co nejlepší rozhodovací strom pro 12 možností.

Co v tomto případě znamená „co nejlepší“ strom?
Jaké v něm bude nejdelší a nejkratší dotazování? O kolik se budou lišit?
Jak takový strom systematicky a spolehlivě sestavit?

Nemusíš pracovat v hlavě, strom si nakresli, nebo sestroj na počítači!

Co je příčina, co je důsledek?

Zajímavé je, že lze optimální
rozhodovací strom popsat i naopak.
Platí tedy oba směry:

Pokud se nejkratší a nejdelší dotazování
ve stromu liší nanejvýš o jedinou otázku,
je strom optimální.

1. 

Je-li strom optimální, liší se nejkratší a
nejdelší dotazování v něm nanejvýš o
jedinou otázku.

2. 
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Tři optimální a jeden neoptimální rozhodovací strom pro 12 možností - který to je?

Optimální dotazovací strategie
Už víme, jak optimální dotazovací strategie
vypadá, tedy jaký je tvar příslušného stromu.
Jaké ale konkrétně pokládat otázky, aby
rozdělovaly zbývající možnosti na poloviny a
vyšel tak pěkně rovnoměrný strom? Oblíbenou
strategií informatiků je tzv. půlení intervalů.
Předpokladem je, že pracujeme s kompletním
rozsahem čísel (bez „děr“).

>=8

>=4

>=2

>=1

>=6

>=12

>=5

4

>=10 >=14

>=3 >=7

50

>=9 >=13 >=15

86 7 921 3

>=11

1412 1510 11 13

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne Ano

Ano Ano

AnoNe

Ne Ne Ano

NeNe Ano AnoNeAno Ano

Ano

NeNe AnoNe Ano Ano

Příklad rozhodovacího stromu pro nalezení celého čísla v rozsahu 0—15, který využívá princip
půlení intervalů.

Chcete vědět víc?

Myšlenku půlení intervalů lze
samozřejmě zorganizovat i jinak.
Můžeme se např. ptát, jestli je hledané

číslo menší než medián atp. Výhody půlení
intervalů zůstanou zachovány.

Pamatuj si: Postup půlení intervalů

Zeptáme se, jestli je hledané číslo větší nebo rovno číslu
uprostřed zbývajícího rozsahu. Odpověď vyloučí přesně
polovinu čísel (ledaže jich byl lichý počet). Navíc budou

zbývající čísla opět tvořit nepřerušenou posloupnost, takže na ně
můžeme požít stejný princip, dokud se nedostaneme ke
hledanému číslu.

Polovina z poloviny z poloviny
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Postup půlení intervalu nijak nezávisí na tom, kolik máme možností. Lze použít stejně
dobře na čísla 0—15, jako na čísla 1—100, ale také -23465—1,23654756⋅1012. To je jistě
ulehčující zjištění — jen si představ, že by bylo nutno sestrojit příslušný rozhodovací
strom!

Ve variantě se zvířaty zůstává princip stejný. Každou otázkou se snažíme rozdělit
zbývající zvířata (alespoň přibližně) na poloviny a ptáme se, ve které polovině se zvíře
nachází. Postup opakujeme, dokud nezbyde jediné zvíře. Samozřejmě k účinnému dělení
zvířat na potřebné skupiny je třeba se ve zvířatech poměrně dobře vyznat —
přinejmenším vědět, kolik je asi tak zvířat s různými vlastnostmi a jejich kombinacemi.
Pak si můžeme v každé situaci vybrat tu vlastnost, která rozdělí zbylé možnosti co možná
nejrovnoměrněji.

I kdybychom o zvířatech věděli jen málo, jako informatici si poradíme. Když budeme
opravdu chtít, vzájemně se domluvíme a všechna myslitelná zvířata očíslujeme. A tím
jsme vlastně hotovi — zjišťovat efektivně čísla už přeci umíme. Přitom očíslovat v
principu dovedeme cokoliv, co lze použít v naší hře. Původní zadání (zjišťování myšleného
zvířete) jsme převedli na zadání, které dovedeme pohodlně řešit (zjišťování myšleného
čísla). To je další z oblíbených informatických „triků“.

Shrnutí

Všimněte si zajímavého „triku“ v popisu
postupu půlení intervalů: „Zjisti, ve
které polovině prohledávaného

intervalu je hledané číslo, a pak pokračuj
prováděním tohoto postupu od začátku, a pracuj
při tom už jenom se správnou půlkou původního
intervalu“. Totéž je vidět i na rozhodovacím
stromu: jakmile se rozhodneme pro jednu ze
dvou odpovědí a část stromu, kterou už jistě
nebudeme potřebovat, si odmyslíme, zbyde nám
sice menší, ale opět strom (navíc odpovídající
stejným pravidlům). Takové použití „sebe sama“
nazýváme rekurze. Je to neskutečně užitečný a
mezi informatiky proto oblíbený nástroj. S
rekurzí se ještě mnohokrát setkáme.

Úloha: Zkus si to!

Postup půlení intervalů vyzkoušej, nejlépe ve dvojici. Můžeš vyzkoušet různé
rozsahy čísel. Byl potřeba správný počet otázek?

Rozhodovací stromy umožňují přehledně znázornit celý
rozhodovací proces. Zároveň umožňují zkoumat a
porovnávat, jak jsou různá rozhodování efektivní.

Rozhodování začíná v kořeni, z jednotlivých uzlů se pokračuje do
příslušných větví podle získaných odpovědí (informací), dokud se
nedojde ke konečnému rozhodnutí, zapsaného v listu stromu. Co
do počtu položených otázek rozlišujeme nejkratší, průměrné a
nejdelší rozhodování (to odpovídá tzv. výšce stromu).

Optimální rozhodovací strom pro stejně pravděpodobné možnosti
je vyrovnaný, každé rozhodování vyžaduje téměř stejný počet
otázek. Zbývající možnosti tak dělí vždy na stejně početné skupiny,
v případě otázek se dvěma možnými odpověďmi (např. ANO a NE)
tedy na poloviny.

234



Optimální herní strategie pro hádání myšleného čísla spočívá v
půlení intervalů. Opakovaně dělíme zbývající možnosti na poloviny
a zjišťujeme, ve které z nich se nachází to, co hledáme - s touto
polovinou pak postup opakujeme, dokud nezbyde jediná možnost.

Půlení intervalů lze využít i pro řešení mnoha dalších
vyhledávacích problémů. V informatice jde o jeden z
nejpoužívanějších postupů.
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Měření stromů a informací

V téhle kapitole odhalíš několik nejdůležitějších poznatků teorie informace. Na základě
předchozích příprav se konečně dobereme toho, jak vlastně množství informace měřit.
Nejdřív si rozmyslíme, jaké od měření informace očekáváme vlastnosti. Následně s
pomocí příkladu na určováním denní doby prozkoumáme několik způsobů počítání a
postupně dojdeme k tomu správnému.

Co se naučíš:

Spočítat, kolik možností lze rozlišit pomocí daného počtu otázek a naopak.
Posoudit vzájemnou nezávislost zpráv.
Jak se měří informace a proč právě tak.

V jakých jednotkách se informace měří, co je to jeden bit informace.
Spočítat množství informace v dané zprávě.

Obvyklý průběh hodiny

Šťastný a spokojený život lze bezpochyby žít i bez znalosti odvození měření
informace. Kdybychom ale výsledné závěry předložili jako „spadlé z nebe“, zůstal by
gymnazista nespokojen. Hledání vhodné míry (s předem danými vlastnostmi) pro
nějakou veličinu je přitom poměrně neobvyklá, ale o to zajímavější úloha. Proto jsme
sepsali toto poměrně přirozené odvození.

Nelze ovšem čekat, že studenti na vše přijdou sami. Tato hodina je ve srovnání s
ostatními více výkladová, studenti plní spíše dílčí a jednoznačně zadané úlohy. Je třeba
věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby po celou dobu chápali, co děláme a co tím
sledujeme. Stejně tak důležité je dobré porozumění předchozí látce, které úvahy velmi
usnadní (není potřeba tolik znovu připomínat a vysvětlovat).

Podobně nelze čekat (natož vyžadovat!), že si studenti odvození zapamatují. Jako i v
jiných předmětech, cílem zde je zprostředkovat vhodně zjednodušený myšlenkový
proces, kterým informatik dojde k výsledku (resp. kdysi k němu podobně došel).
Pamatovat si studenti budou výsledné poznatky a zkušenost, že je odvodit lze.

Pracujeme s příkladem o neznámé denní době, což je pro studenty přístupná situace,
zároveň ale dost bohatá na různé zprávy. Zformulujeme požadavky na „měřítko“
informace a snažíme se hledat, co by požadavkům vyhovělo. Zásadní je požadavek na
sčítání množství informace v nezávislých zprávách. Právě ten vede jak v naší
zjednodušené školní situaci, tak i ve skutečném odvození s entropií, k použití logaritmu.
Postupně prozkoumáme několik možností, jak by snad šlo informaci měřit (počet
vyloučených možností, poměr vyloučených možností, počet ušetřených otázek). Pro
první dvě najdeme příklady, které porušují naše požadavky. Teprve ušetřené otázky
fungují podle očekávání.

Ušetřené otázky jsou zároveň už převlečený logaritmus. To je pro studenty zpravidla
obtížné téma. I proto kolem něj kroužíme delší dobu (např. zkoumáním vztahu počtu
odpovědí a rozlišených možností na začátku hodiny). V případě potřeby se mu lze zcela
vyhnout a pracovat jen přibližně s počty otázek, resp. výškami rozhodovacích stromů.

Není samozřejmě nutné postupovat přesně podle učebnice. Studenti mohou např. něco
přeskočit jako triviální poznatek nebo něco sami objeví, ale v nečekaném pořadí. V
takovém případě nemá smysl jim bránit a snažit se je vrátit na „správnou cestu“.

Tato hodina je poměrně náročná na pozornost a abstraktní myšlení studentů, odměnou
je ovšem schopnost počítat množství informace ve zprávě (a pochopení toho, proč se
počítá právě tak). Veškeré počítání v průběhu hodiny si lze samozřejmě ulehčit použitím
počítačů.
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Tahle kapitola není zrovna čtení do tramvaje a může se stát, že nepochopíš všechno hned.
Nic si z toho nedělej a po čase se k textu vrať. Když už budeš vědět, kudy, kam a proč
směřuje, bude se ti číst a rozumět mnohem snáz. V každém případě je nutno nakonec
vědět, jak se tedy množství informace počítá.

Na konci kapitoly využijeme matematickou funkci logaritmus. Pokud jste ji ještě
neprobírali, příslušné pasáže přeskoč a vrať se k nim později.

Kolik otázek na kolik možností?

Úloha: Víc otázek, víc možností

Pokud postupujeme nejlépe jak to
jde, odhalíme jednu z šestnácti
možností pomocí čtyř otázek.

Z kolika nanejvýš možností si můžeme
troufnout zjišťovat správnou, když budeme
mít k dispozici 5 otázek?

16/2=8; Každá další otázka sníží počet zbývajících možností na polovinu, možností
bylo 16, z toho polovina je 8.

A. 

16+1=17; Jedna otázka navíc nám umožní zjistit jednu možnost navíc.B. 
(16/4)⋅5=20; Jednou otázkou umíme zjistit nanejvýš 16/4=4 možnosti, otázek
máme pět, takže celkem 4*5=20 možností k zjišťování.

C. 

5⋅5=25; Mezi šestnácti možnostmi se rozhodneme pomocí čtyř otázek, což je
druhá odmocnina. Pro pět otázek tedy dostáváme 25 možností.

D. 

16⋅2=32; Každá další otázka sníží počet zbývajících možností na polovinu, takže
díky otázce navíc můžeme pracovat s dvojnásobkem možností.

E. 

Jiná možnost - jaká, proč?F. 

Výška stromu
Drobné připomenutí: nejvyšší počet
otázek potřebných k rozhodnutí podle
daného stromu nazýváme také výška

stromu. Pokud je strom optimální, odpovídá
výška stromu optimálnímu počtu otázek.

Nápověda

Nemusíš pracovat jen s představami, potřebné stromy si klidně nakresli.
Zformuluj vlastní výsledek a vlastní zdůvodnění, to pak porovnej s nabídkou.
Zkontroluj, jestli vybrané zdůvodnění funguje správně i pro jiné (menší)

případy - jednu, dvě a tři otázky.
Zkus si sestrojit příslušný optimální rozhodovací strom s pěti otázkami. Uvědom
si, že není nutně potřeba doplňovat konkrétní otázky a možnosti. Už z pouhého
tvaru stromu dokážeš spočítat, kolik je vespod možností odpovědí.

Řešení

E. 16⋅2=32; Každá další otázka sníží počet zbývajících možností na polovinu, takže
díky otázce navíc můžeme pracovat s dvojnásobkem možností.

Úloha: Víc možností, víc otázek

Stejná situace z druhé strany: S kolika otázkami si troufneš hádat jednu
možnost z 256 (to je 162)?

4+4=8; Čtyřmi otázkami určíme jeden ze 16 dílů o 256/16=16 možnostech, v
tomto dílu najdeme správnou možnost opět pomocí 4 otázek.

A. 

√256=16; Když byly potřeba 4 otázky pro 16 možností, bude pro 162 možností
potřeba 42 otázek.

B. 

4⋅16=64; Když byly potřeba 4 otázky pro 16 možností, bude potřeba 16krát víc
otázek pro 16krát víc možností.

C. 

256/2=128; Každá otázka ubere polovinu možností, polovina z 256 je 128.D. 
4+(256-16)=244; Když byly potřeba 4 otázky pro 16 možností, bude pro dalších
240 možností potřeba dalších 240 otázek.

E. 
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Kdo poctivě sestrojoval stromy, bezpečně
odhalil, jak přijít od počtu otázek k počtu
možností a naopak. Jedna otázka rozliší dvě
možnosti. Se dvěma otázkami už rozlišíme
čtyři možnosti. Každá otázka navíc znamená
jedno rozpůlení možností navíc, a umožňuje
tak začít s dvojnásobkem možností. Máme-li k
dispozici n otázek, můžeme při optimálním postupu rozlišit nanejvýš 2n možností.

Chceme-li naopak zjistit počet potřebných otázek k uhodnutí čísla z daného rozsahu,
můžeme spočítat, kolikrát rozsah (počet možností) vydělíme dvěma, než se dobereme k
jediné zbývající možnosti.

256-1=255; Strom pro 16 možností obsahuje 15 otázek, strom pro 256 možností
bude obsahovat 255 otázek.

F. 

Jiná možnost - jaká, proč?G. 

Nápověda

Použij obdobu postupů z předchozí otázky. Navíc můžeš použít i zjištěnou
odpověď.

Řešení

A. 4+4=8; Šestnáct možností je třeba rozpůlit čtyřikrát, 256 možností je třeba navíc
půlit ještě čtyřikrát.

Úloha: Jaký je vztah mezi počtem potřebných otázek a počtem
rozlišitelných možností?

Vytvoř v tabulkovém procesoru pomůcku na určování počtu rozlišitelných
možností podle počtu otázek. Např. v jednom sloupci může postupně narůstat
počet otázek, ve vedlejším sloupci se vypočítá (nebudeš to přece vyplňovat

ručně...) příslušný počet možností.

Zkratka
Vztah mezi počtem možností a počtem
potřebných otázek umíme popsat jako
počet postupných vydělení počtu

možností dvěma. Znáš matematickou funkci,
která právě tohle vyjadřuje?

Pamatuj si:

možností = 2#otázek1. 

Úloha: Jak počítat potřebný počet otázek, když máme možností lichý
počet?

Zajímá nás, kolik otázek k uhodnutí stačí jistě — tedy i v případě, že se nám
vůbec nedaří. Pro příklad uvažujme 23 možností. Kolik je potřeba otázek k
uhodnutí jednoho čísla z 23 možných?

Nápověda
Můžeme mít smůlu, a vyloučit "menší polovinu" možnosti. Pro další půlení
proto musíme vždy počítat s tou "větší polovinou".

Řešení

Při 23 možnostech bude půlení postupovat takto:

23=11+12
12=6+6
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Všimni si toho nepoměru: přidání jediné
otázky umožní zdvojnásobit počet zjistitelných
možností. Na 16 možností jsou potřeba 4
otázky, na 32 je třeba 5 otázek. Na 1000
možností stačí 10 otázek, na milion možností
stačí 20 otázek. Přitom naivní tipování by
otázek vyžadovalo v průměru půl milionu, a s
trochou smůly skoro celý milion! Tak jako
leckde jinde, i v informatice se chytré postupy
nejlépe projeví ve velkých měřítkách.

Počet listů stromu

V
ýš

ka
 s

tr
o

m
u

1
2
3
4
5
6

1 2 4 8 16 32 64

Vztah výšky optimálního stromu k počtu listů. Je ti tvar toho grafu povědomý?

Množství informace, počet vyloučených možností a
nezávislé zprávy
Už toho o informacích víme poměrně hodně:
co jsou zač, jak je efektivně získávat, a jak
dlouho to kdy trvá. Jak tedy poměřujeme,
která zpráva přináší více informace? Lze
množství informace nějak vyčíslit? Kolik
jsme se toho dozvěděli přijetím zprávy,
můžeme posoudit jako rozdíl mezi tím, kolik
jsme toho nevěděli před přijetím zprávy, a
tím, kolik toho nevíme po jejím přijetí.
Budeme tedy hledat vzoreček ve tvaru:

6=3+3
3=1+2
2=1+1

Možnosti jsme půlili pětkrát, potřebujeme tedy 5 otázek.

Když budem mít štěstí, může se počet možností snižovat takto: 23 → 11 → 5 → 2 → 1.
V takovém případě by tedy stačily čtyři otázky. Na štěstí se ale spoléhat nechceme,
proto budeme raději počítat s otázkou navíc.

Jak může pro různé počty možností
vyjít stejný počet otázek?

23 možností vyžaduje 5 otázek, stejně
jako 32 možností (a stejně jako
libovolný jiný počet v rozsahu 17-32).

Někomu možná připadá zvláštní, že různý počet
možností vyžaduje stejný počet otázek. Vyplývá
to ze struktury rozhodovacího stromu.
Zamyslete se: Připadá někomu z vás zvláštní, že
máte dva rodiče, čtyři prarodiče, osm
praprarodičů atd.? Není žádná generace, ve
které byste měli třeba 6 nebo 7 přímých předků.

Tušení, že se možnosti „navíc“ musí někde
projevit (i když nejvyšší počet potřebných
otázek se neliší), je ale správné. Rozdíl se
projeví v počtu potřebných otázek při
opakovaném hraní.

Jiné vyjádření
Kromě „s jednou otázkou navíc
rozeznáme dvojnásobek možnosti“
můžeme říct také „s dvojnásobkem

otázek rozeznáme druhou mocninu původního
počtu možností“.

Množství informace závisí na
příjemci

Množství informace ve zprávě není jen
vlastnost té zprávy. Je to vlastnost
zprávy spolu s příjemcem (stavem jeho

znalosti). Když tedy dva různí příjemci uvažují s
různými možnostmi (každý ví o skutečnosti něco
trochu jiného), může pro ně být informační
hodnota stejné zprávy velmi rozdílná. Pokud
vím, že je po poledni, neřekne mi už zpráva „Je
po Večerníčku“ tolik, jako mému kamarádovi,
který to neví.

Podobně se mění množství informace v téže
zprávě přijaté opakovaně stejným příjemcem.
Prvním přijetím zprávy se něco nového dozví,
množství získané informace je kladné. Když
ovšem zprávu přijímá znovu, nic nového se v ní
nedozví (její obsah už zná z dřívějška), takže je
množství přijaté informace nulové.

239



Přitom míra neurčitosti závisí na počtu zbývajících možností: čím je jich víc, tím méně
víme.

Pamatuj si:

„množství informace“ = „neurčitost před zprávou“ —
„neurčitost po zprávě“

Úloha: Nemám tušení, kolik je hodin

Šel jsem spát neskutečně unavený, spal jsem neurčitě dlouho a probral se v
místnosti bez hodin, oken či jiného způsobu, jak určit denní dobu. Zajímá mne
čas s přesností na minuty.

Otázka: Kolik je možností pro denní dobu s přesností na minuty?

Otázka: Kolik 'dobrých otázek' se dvěma možnými odpověďmi jistě stačí k určení
denní doby s přesností na minuty?

Uvažujme následující zprávy:

Je po poledni.1. 
V místní škole ještě probíhá výuka.2. 
Je tři čtvrti na (nějakou) celou.3. 
Je sudá hodina.4. 
Je před Večerníčkem.5. 
Je víc minut než hodin.6. 
Je mezi půl desátou dopoledne a půl šestou večer.7. 
Je tři čtvrti na tři.8. 

Nápověda

Otázka vlastně zní: kolik různých denních dob existuje? Nenapadne-li tě nic
lepšího, budeš si je muset všechny vypsat. V průběhu třeba objevíš, jak si při
tom ušetřit práci a dojít k výsledku rychleji.

Řešení

Den má 24 hodin, každá z nich má 60 minut. 24⋅60 = 1440.

Nápověda

Použij stejný princip jako u čísel a zvířat. Kolikrát je třeba zbývající možnosti
omezit na polovinu, než zbyde jediná poslední?

Řešení

Postupně dělíme 1440 možností na poloviny a zapisujeme si mezivýsledky. V případě
lichého počtu možností zaokrouhlujeme nahoru.
Mezivýsledky: 1440, 720, 360, 180, 90, 45, 23, 12, 6, 3, 2, 1
Celkem jsme uskutečnili 11 dělení, k určení denní doby je tedy potřeba položit
nanejvýš 11 dobrých otázek.

Možnost dalšího procvičení

Kolik možností uberou
jednotlivé dvojice zpráv? Kolik větší
skupinky?
Například dvojice „Je po poledni“ a „Je
sudá hodina“ uberou celkem 1080
možností a ponechají jich 360.
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A B C D E F

G H

Otázka: Které zprávě odpovídá který obrázek? Ciferníky jsou 24hodinové, zelená
označuje možnou denní dobu podle dané zprávy.

Otázka: Kolik možností uberou jednotlivé výše uvedené zprávy?

Otázka: Jaký podíl zbývajících možností uberou jednotlivé výše uvedené
zprávy?

Řešení

1F, 2A, 3E, 4H, 5D, 6G, 7B, 8C.

Nápověda

Ubrané možnosti odpovídají bílé ploše na cifernících. Někdy je snazší
spočítat, kolik možností zbyde. U zprávy B (doba výuky) odpověď odhadni
podle místních podmínek. K počítání se hodí kalkulátor, třeba tabulkový.

Řešení

Např. zpráva Je tři čtvrti na (nějakou) celou omezuje možnou denní dobu na 24
možností, všechny ostatní tedy ubrala. 1440-24=1416 ubraných možností. Zpráva Je
mezi půl desátou dopoledne a půl šestou večer zahrnuje 8 hodin, vylučuje jich tedy
16. Každá hodina představuje 60 možností (zajímáme se o čas s přesností na minuty),
16⋅60=960 ubraných možností.

Ciferník se
zprávou

Po poledni. Probíhá
výuka. Tři čtvrti. Sudá hodina. Před

Večerníčkem.
Víc minut než

hodin.

Počet
vyloučených

možností
720 990 1416 720 315 300
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Jak tedy měřit množství informace? Mohli bychom zkusit použít přímo počty vyloučených
možností. Zpráva „Je tři čtvrti na celou“ by tak nesla 1416 „jednotek informace“. Rychle
se ale ukáže, že takový postup nefunguje dobře.

Uvažujme nezávislé zprávy z příkladu a měření informace počtem vyloučených možností.
„Je po poledni“ by neslo 720 nějakých jednotek informace, '„Je tři čtvrti na celou“ by jich
neslo 1416. Nebo ne? Pokud už víme, že je po poledni, vyloučí zpráva „Je tři čtvrti na
celou.“ nikoliv 1416, ale už jen 708 možností. Takže by najednou nesla jen 708 jednotek
informace. To je ale problém. Nechceme přece, aby se množství informace ve zprávě
měnilo s tím, jak se dozvídáme něco s tou zprávou nesouvisejícího.

Požadované vlastnosti měřítka na informace
Měření informace tedy patrně musí splňovat některé požadavky, aby výsledky dávaly
dobrý smysl a odpovídaly našim přirozeným představám. Mezi takové požadavky patří
především:

Nápověda

Nezapomeň využít předchozí výsledky. K počítání se hodí kalkulátor, třeba
tabulkový.

Řešení

Ciferník se
zprávou

Po poledni. Probíhá
výuka. Tři čtvrti. Sudá hodina. Před

Večerníčkem.

Počet
vyloučených

možností
720 990 1416 720 315

Podíl
vyloučených

možností
1/2 99/144=0,6875 59/60≈0,9833 1/2 315/1440≈0,2188

Odpolední
výuka:
Probíhá
výuka a
zároveň je po
poledni.

Je po poledni
a zároveň je
tři čtvrti na
celou.

Příklad: Nezávislé zprávy

Uvažujme zprávy „Je po poledni“ a „Je tři čtvrti na celou.“
Ty dvě zprávy na sobě nejsou nijak závislé: Z toho, že je po
poledni, se nedozvím vůbec nic o tom, jestli je tři čtvrtě, a
naopak. Nic na tom nemění, že i po poledni nastane
několikrát okamžik „tři čtvrtě“ (ani že několik z možných
„tři čtvrtě“ se odehraje po poledni).

Závislé jsou naopak zprávy „Je po poledni“ a „V místní
škole ještě probíhá výuka.“ Z jedné můžeme aspoň
přibližně usuzovat o platnosti druhé. Probíhá-li vyučování,
je pravděpodobně spíš dopoledne, než odpoledne, protože
dopoledne probíhá větší část vyučování. A naopak, je-li po
poledni, ještě silněji než před tímto zjištěním teď předpokládáme, že
vyučování spíš neprobíhá.
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Zpráva o
přesném čase
(14:45)
poskytne
všechnu
chybějící
informaci a
odstraní
veškerou
neurčitost.

Tato zpráva
vyloučí víc
možností,
poskytne
proto víc
informace.

Stejný počet
možností
vyloučí
zpráva „Je po
poledni“.

Zpráva „Je
sudá hodina“
vyloučí právě
polovinu
možností (bílá
plocha).

Dolní mez
Množství informace, jako
každé jiné množství, musí být
nezáporné. Ve zprávě, která
neubere žádné možnosti, je
množství informace nulové.

Horní mez
Toho dosáhne taková zpráva,
ze které se dozvíme vše,
neboli zbyde jediná možnost.

Úměra
Čím více možností zpráva
ubere, tím více obsahuje
informace (úměra ale nemusí být přímá!).

Vyplývající zprávy
Jestliže z jedné zprávy (např. „Je to savec.“) přímo vyplývá zpráva
druhá (např. „Je to obratlovec“), je v první zprávě přinejmenším tolik
informace, kolik je v té druhé.

Nezávislé zprávy
Informační hodnota nezávislých zpráv nezáleží na pořadí jejich získání. Navíc když
získáme obě zprávy, množství celkově získané informace je přesně rovno součtu
množství informace v obou zprávách.

Kvantita, nikoliv kvalita
Množství informace záleží pouze na počtech možností, nikoliv na tom, které
konkrétní možnosti ubyly. Zpráva „Je po poledni“ nese stejné množství informace
jako zpráva „Je sudá hodina.“
Podobně se množství informace nemá měnit se změnou komunikačního kanálu. Musí
být jedno, jestli informaci získáme z videa na YouTube nebo z mezopotámské hliněné
destičky.

Uvedené vlastnosti jsou poměrně přirozené, proč je tedy tak podrobně probíráme?
Protože díky jejich přesnému určení snáze odhalíme jediný možný způsob, jak množství
informace měřit. Podívejme se na dvě nezávislé zprávy, např. „Je tři čtvrti na celou“ a „Je
sudá hodina.“

Jak změřit, kolik toho nevíme?

Další požadavky

Převoditelnost
My pro jednoduchost připouštíme jen dvě možné odpovědi na otázku. V
principu ale můžeme pracovat i s otázkami bohatšími. Naměřené množství

informace v různých situacích přitom musí být buď stejné, nebo vzájemně
jednoznačně převoditelné (podobně jako např. rychlost větru v m/s na km/h či
imperiální na metrické jednotky).

Závislé zprávy
Pokud obsahy dvou zpráv souvisí, mělo by platit: Celkové množství informace
získané oběma zprávami je rovno součtu množství informace v obou zprávách
zmenšenému o množství informace, které obě zprávy sdílí. Jinými slovy
odečteme to, co bychom jinak započetli dvakrát. Obdobně počítáme velikost
sjednocení množin s neprázdným průnikem.

Měření informace bez logaritmu

Zde uvedený výklad se pokud možno vyhýbá pojmu logaritmu.
Je to proto, že se s ním studenti leckde seznamují poměrně pozdě, a ani
potom mu dobře nerozumí.

Pokud jsou pro ně ovšem následující vztahy přirozené, nebo aspoň
srozumitelné, lze měření množství informace vyložit přímočařeji a
dostat se při tom hlouběji:

Logaritmus je inverzní k exponenciální funkci. Odpovídá na otázku
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„na kolikátou mám umocnit základ, abych dostal daný výsledek?“
Výška optimálního rozhodovacího stromu je vzhledem k počtu listů
logaritmická (o základu 2). Např. 8 prarodičů máme o log(8)=3
generace zpět.
Logaritmus převádí násobení na sčítání, pravidlo
log(a⋅b)=log(a)+log(b) není jen nahodilost určená k úpravám
výrazů.

Pokud si naopak vystačíme i se vzájemným porovnáváním množství
informace ve zprávách a nebudeme jej chtít vyčíslit, obejdeme se bez
logaritmu úplně.

Úloha: Doplň tabulku

Následující tabulka zachycuje čtyři situace postupného přijímání zpráv „Je tři
čtvrti na celou“ a „Je sudá hodina“: Buď na začátku nevíme nic, a obdržíme
jednu ze zpráv, nebo už jednu ze zpráv máme, a obdržíme tu druhou. Otázkou

je, kolik možností se ve kterém případě vyloučí, což by mělo nějak souviset s
množstvím informace v jednotlivých zprávách. To by se navíc nemělo nijak změnit
podle toho, jestli už máme druhou zprávu, protože jsou obě zprávy nezávislé.
Doplň chybějící hodnoty.

Co vím
předem

Možnosti
předtím

Otázky
předtím

Co se
dozvím

Možnosti
potom

Otázky
potom

Vyloučené
možnosti

Podíl
vyloučených

možností

nic

1440 11

Tři čtvrti

24 1416/1440 =
59/60

Sudá hodina

10

nic

1440

Sudá hodina

720 720

Tři čtvrti

4 12

Řešení
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Zpráva

„Je sudá
hodina.“

„Je tři čtvrti
na celou.“

„Je tři čtvrti
na nějakou

lichou
hodinu.“

„Je tři čtvrti
na tři.“

Jak by vypadalo
měření

„množství informace“ 1/2 = 0,5 59/60 ≈
0,983

1/2+59/60 = 89/60
≈ 1,483

To je víc než 1!
1439/1440 ≈

0,999

Znovu vidíme, že počet vyloučených možností k vyjádření množství informace ve zprávě
použít nelze. Liší se totiž podle toho, co už víme z jiné, nezávislé zprávy. Co se tedy v
tabulce pro jednotlivé zprávy nemění?

Poměr vyloučených a původních
možností

Poměr vyloučených a původních možností se
nemění. Bude tedy pro nás patrně užitečnější,

Co vím
předem

Možnosti
předtím

Otázky
předtím

Co se
dozvím

Možnosti
potom

Otázky
potom

Vyloučené
možnosti

Podíl
vyloučených

možností

nic

1440 11

Tři čtvrti

24 5 1416 1416/1440 =
59/60

Sudá hodina

720 10 12 4 708 708/720 =
59/60

nic

1440 11

Sudá hodina

720 10 720 720/1440 =
1/2

Tři čtvrti

24 5 12 4 12 12/24 = 1/2

Samostatný průzkum
Máme-li čas a šikovné studenty,

můžeme samozřejmě nechat i tuto
slepou (byť nápomocnou) uličku
prozkoumat samotné studenty.
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pomocí
poměru vyloučených

možností
než samotný konkrétní počet možností. To odpovídá i naší snaze při hádání myšleného
čísla. Informace se chceme dozvídat plynule, ne tak, aby se ke konci dotazování
zmenšoval informační přínos jednotlivých odpovědí s tím, jak ubývají možnosti. A každou
otázkou se snažíme ubrat polovinu možností, tedy nikoliv konkrétní počet, nýbrž
konkrétní podíl možností.

Nemůžeme ale říct, že by zpráva „Je sudá hodina.“ obsahovala 1/2 jednotky informace a
zpráva „Je tři čtvrti na celou“ potom 59/60 jednotky informace. Sečtení množství
informace obsažené v obou zprávách (což odpovídá zprávě „Je tři čtvrti na nějakou lichou
hodinu“) by dávalo 89/60 jednotky informace. To je ovšem nesmysl, protože to je víc, než
případných 1439/1440 jednotky informace, které už plně určují denní dobu! Čistě pomocí
podílu vyloučených možností tedy informace měřit nepůjde, musíme hledat dál.

Rozdíl v počtu potřebných otázek

Kromě podílu se v tabulce nemění také rozdíl v počtu otázek potřebných k určení
přesného času před a po přijetí zprávy. Můžeme tedy pro měření informace použít právě
tento rozdíl?

Měření neurčitosti počtem potřebných otázek tedy splňuje naše podmínky. Navíc
dává dobrý smysl: Množství informace ve zprávě odpovídá počtu otázek, které díky
zprávě při vylučování možností ušetříme (nebudeme je muset položit). Jinými slovy, pokud
chceme příslušný údaj zjistit pokládáním otázek, musíme jich položit právě tolik, kolik je
ve zprávě informace.

Příklad: Měření množství informace prostřednictvím rozdílu v počtu
potřebných otázek

Měření množství informace počtem ušetřených otázek

Zpráva

„Je sudá
hodina.“

„Je tři čtvrti
na celou.“

„Je tři čtvrti
na nějakou

lichou
hodinu.“

„Je tři čtvrti
na tři.“

Otázky předtím 11 11 11 11
Otázky potom 10 5 4 0

Množství informace (ušetřené
otázky) 11-10 = 1 11-5 = 6 11-4 = 7 11-0 = 11

Z předchozích výpočtů už víme následující:

Na začátku jsme o přesném čase věděli tak málo, že bychom k jeho určení potřebovali
položit 11 otázek. Po přijetí zpráv „Je sudá hodina.“ a „Je tři čtvrti na celou.“ bychom
se potřebovali doptat na 4 otázky. To odpovídá celkovému úbytku 1+6 = 7 otázek
prostřednictvím těch dvou zpráv. Sčítání množství informace v nezávislých zprávách
zde tedy funguje.
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Pozorný čtenář si všiml, že v zelenomodré tabulce pracujeme s počtem otázek, který jistě
stačí k určení času při daných znalostech. Protože ale zbývající možnosti nejsou
mocninou čísla 2, bude někdy stačit otázek méně. Naše výpočty jsou tedy zatím pouze
přibližné.

Základní jednotka informace
Už víme, jak informaci měřit, ale neřekli jsme si, v jakých jednotkách. Je to ale nasnadě:
V počtu odpovědí na otázky. Přitom máme na mysli otázky, které umožňují právě dvě
odpovědi. Z hlediska množství informace je jedno, jestli jsou to odpovědi ano a ne, < a ≥,
pravda a nepravda, sluníčko a obláček, zapnuto a vypnuto či číslice 1 a 0. Právě ty číslice
jsou ale poměrně praktické. Jsou krátké, a lze je podle potřeby používat jako logické
hodnoty (pravda a nepravda, technicky potom zapnuto a vypnuto) nebo jako čísla,
reprezentující cokoliv, co jsme naměřili nebo očíslovali. Příslušnou jednotku informace už
jistě znáš z dřívějška.

O bitech se hovoří také v souvislostí s pamětí počítače: bit je místo pro uchování jedné
číslice 0 nebo 1, tedy bitu. Je to podobná zkratka, jako když řekneš, že lahev má litr, když
chceš říct, že je v ní prázdné místo pro litr nějaké tekutiny. Není to úplně přesné, ale
souvislost je jasná a porozumění to nijak nebrání.

Přesné měření
Někteří si možná během úloh ušetřili spoustu práce. Uvědomili si, že počet potřebných
otázek (neboli výšku optimálního stromu) nemusí zjišťovat ručně jako počet postupných
dělení dvěma. To za nás přece dovede spočítat funkce logaritmus!

Pamatuj si:

„množství informace“ ≈ „otázky předtím“ - „otázky
potom“

Pamatuj si:

Základní jednotkou informace je bit, z anglického binary
digit. Značíme ji malým tiskacím písmenem b. Bit je jedna
dvojková číslice, představuje tedy rozhodnutí mezi dvěma

možnostmi. Jeden bit informace vyloučí právě polovinu zbylých
možností. (Dva bity vyloučí polovinu možností a ze zbytku opět
polovinu, takže z původních možností zbyde čtvrtina.)

Úloha:

Pokud jsi to ještě nezkusil(a), přesvědč se o tom. Vyřeš některou z předchozích
úloh s pomocí dvojkového logaritmu.

Nápověda

Zejména ti, kdo v matematice ještě logaritmy neprobírali: podívejte se do
přípravné kapitoly -tady bude odkaz-.

Řešení

Např. jsme řešili, kolik otázek je třeba k určení denní doby, tedy jedné z 24*60=1440
možností. Stačí spočítat dvojkový logaritmus:
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Při použití logaritmu v informatice je třeba dávat pozor na použitý základ. Např. na
kalkulačkách obvykle najdeme přirozený a dekadický logaritmus, ale nikoliv dvojkový. To
dává smysl, většina lidí nejsou informatici. Nezapomeňte tedy výsledky převést na
logaritmus o správném základu.

Základ 2 používáme právě proto, že pracujeme se dvěma hodnotami. Výsledky tak
přirozeně vycházejí v bitech. Logaritmus je v informatice dvojkový tak často, že už jej
všichni předpokládají a není třeba jej uvádět (pozn.). Logaritmus nám navíc dá
smysluplné výsledky i v případě, že počet možností není celočíselnou mocninou dvou,
takže musíme pracovat s přibližnou hodnotou.

log(1440) ≈ 10,49

Těžko položíme 0,49 otázky, potřebujeme tedy 11 otázek. Logaritmus nám ušetřil
nutnost postupného dělení dvěma.

„Je tři čtvrti na
celou.“

Příklad: Informace ve zprávě „Je tři čtvrti na celou“

Zpráva redukuje možnosti na 1/60 původního počtu. Tohle
množství v celých bitech vyjádřit nelze. Pomocí šestibitové zprávy
bychom totiž totiž měli být schopni zredukovat možnosti na 1/64
původního počtu, a ne jenom na 1/60. Přitom 5 bitů je málo,
pětibitová zpráva zredukuje možnosti jen na 1/32. Skutečné
množství informace tedy musí být někde mezi tím, mezi 5 a 6 bity
(a zřejmě blíž k 6). Dvojkový logaritmus nám dá přesný výsledek.

Vyjdeme ze vztahu uvedeného výše, množství informace je rozdíl
mezi počtem otázek potřebných před a otázek potřebných po
přijetí zprávy. Místo počítání otázek postupným dělením použijeme
logaritmus. Na začátku máme 1440 možností, po přijetí zprávy už
jen 24:

log(1440) - log(24) ≈ 10,49 - 4,58 ≈ 5,91 b

Zpráva „Je tři čtvrti na celou“ tedy nese přibližně 5,91 bitů informace.

A co sčítání množství informace v
nezávislých zprávách?

Logaritmus pro leckoho není zrovna
intuitivní funkce. Máme jistotu, že bude
vše správně fungovat i pro kombinování

nezávislých zpráv? Opravdu se množství
informace získané přijetím dvou nezávislých
zpráv rovná součtu množství informace v
jednotlivých zprávách i v případě, že počítáme
pomocí logaritmu?

Využijeme toho, že množství informace ve
zprávě je rovno logaritmu z poměru počtu
možností před a po přijetí zprávy. Jsou-li zprávy
a a b nezávislé, poměry počtů možností Pa a Pb
zůstávají zachovány nezávisle na přijetí či
nepřijetí druhé zprávy. Pokud přijmeme obě
zprávy (v libovolném pořadí), je celkový poměr
počtu možností před a po přijetí obou zpráv
roven součinu dílčích poměrů Pa⋅Pb (to si
promysli!).

Chceme tedy ověřit, jestli platí, že celková
získaná informace je součtem informací z dvou
nezávislých zpráv:

log(Pa⋅Pb) = log(Pa)+log(Pb)
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Po dlouhé cestě jsme se dopracovali k překvapivě jednoduchému vztahu. Ovšem jen díky
tvému vlastnímu vytrvalému úsilí víš, co se za vzorečkem skrývá a jak se k němu dojde.

Shrnutí

Když se ale na vztah trochu pečlivě zadíváme,
zjistíme, že není co ověřovat. Už víme, že platí,
je to totiž základní vlastnost logaritmu. Vidíme
tedy, že sčítání a logaritmy společně dávají
smysluplné výsledky. Informatici na logaritmy
nedají dopustit.

Příklad: Množství informace ještě úsporněji

Nakonec na stejném příkladu ukažme, jak ušetřit práce ještě víc. Opět uvažujeme
zprávu „Je tři čtvrti na celou.“, 1440 počátečních možností a 24 možností koncových.
Tentokrát si ale navíc vzpomeneme na užitečnou vlastnost logaritmů:

log(a⋅b) = log(a)+log(b), neboli log(a)-log(b) = log(a/b)

Dostaneme tak:

log(1440) - log(24) = log(1440/24) = log(60) ≈ 5,91 b

Logaritmus tedy stačí počítat jen jeden. Všimni si navíc poměru 1440/24=60. Tedy
před přijetím zprávy jsme měli 60krát víc možností, než po něm. Pokud u zprávy známe
tento poměr, není třeba jednotlivé možnosti počítat vůbec!

Pamatuj si:

Množství informace ve zprávě je rovno logaritmu z
poměru počtu možností před a po přijetí zprávy.

Máme-li k dispozici n otázek, můžeme při optimálním
postupu rozlišit nanejvýš 2n možností.

Množství informace odvozujeme od rozdílu v tom, co jsme věděli
před jejím přijetím, a co víme po jejím přijetí.

Základní jednotkou informace je bit (značený b), neboli binární
číslice. Jeden bit informace vyloučí právě polovinu zbývajících
možností. Množství informace v bitech odpovídá počtu
otázek, které díky dané informaci nebudeme muset položit.

Množství informace ve zprávě je rovno logaritmu z poměru počtu
možností před a po přijetí zprávy.

249



Význam přijímaným
datům přisuzuje
příjemce. Otáčí se
žena na obrázku
doleva, či doprava?
Interpretuje někdo
pohyb siluety
opačně? Kdo má
pravdu? Dovedeš se
vžít do situace
druhého pohyb ženy
ve svých očích
otočit?

Data a význam

Řekli jsme si, že informace jsou data spolu s jejich významem, a
pak jsme zjistili, že informace je úbytek možností. Znamenají tedy
snad interpretovaná data úbytek možností? Inu, ano. Jedno je potřeba
k druhému a naopak: bez interpretování dat nemáme jak vyloučit
možnosti a interpretace dat je vlastně vyloučení ostatních
interpretací. Nemluvě o tom, že bez vyloučení nějakých možností
nemá interpretace dat žádný přínos.

Data jsou pouhou posloupností znaků bez významu. Odpovědi „ANO,
NE, ANO, ANO“ nám o myšleném zvířeti mnoho neřeknou, pokud
nevíme, co znamenají, tedy k jakým se vážou otázkám. Informace tedy
zaznamenáváme jako posloupnost znaků. Vždycky. Hudbu zapisujeme
do not (nebo nahráváme třeba do formátu MP3), fotografie jsou
definovány barvami pixelů, čísla zapisujeme číslicemi. Prozkoumej
následující ukázky.

Co se naučíš:

Určit počet možností, které lze kódovat slovem dané délky
Určit délku slova dané abecedy, které může zakódovat jednu z daného počtu
možností

Rozlišovat množství dat a množství informace
Spočítat minimální délku zprávy pro dané množství informace, resp. maximální
množství informace pro danou délku zprávy

Jaká je spojitost dvou pohledů na informaci: jako na úbytek možností a jako na
zprávu spolu s jejím významem
Co je to kódovací strom, jak souvisí se stromem rozhodovacím a používat jej
Co a k čemu je datový typ
Jak fungují násobné jednotky množství informace a proč

Obvyklý průběh hodiny

V této hodině se obloukem vracíme k pojetí informace jako datové zprávy spolu
s jejím významem. Studentům ukážeme, že jde o různé pohledy na stejnou věc. Jiný
pohled ovšem otevře jiné souvislosti. Na příkladech a úlohách se tak studenti blíže
seznámí s některými pojmy (kódování datový typ) a v nových souvislostech se objeví
pojmy známé (dvojková soustava, násobné předpony jednotek).

Vlastně nic zde není vyloženě nová látka. Počítání délek a kapacit zpráv je
kombinatorika, kódovací stromy jsou jen přebarvené rozhodovací a tak dále. Nové
pohledy na známé jevy jsou nicméně důležité (např. pojem datového typu, komplikace u
předpon).

Příklad: Různě zaznamenaná data

Ukázka rozmanitých dat
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Podívej se na jednotlivé obrázky. Poznáš, co na nich je? Jakým způsobem jsou v
jednotlivých případech data zaznamenána? Lze je rozdělit na nějaké menší, základní
díly, jako třeba písmena nebo jiné znaky? Které ukázky dovedeš interpretovat, které
nikoliv? Proč?

V ukázkách Vidíš mnoho znaků, tedy dat, ale ne všichni známe jejich význam. Ty znaky,
které nedovedeme interpretovat, nám žádnou informaci nedávají. Z našeho pohledu ty
texty mohou být doslova o čemkoliv. Informaci z dat získáme teprve jejich interpretací.
Význam zprávě tedy přisuzuje příjemce. Význam dění v okolním světě přisuzujeme my
sami. Například je na každém z nás, jak se chceme na svět dívat a jaký význam
přisoudíme různým událostem ve svém životě.

Zajímavé důsledky

Nelze uvažovat informaci bez dat. To by nebylo co interpretovat. Myšlenky
nedovedeme předávat nějak „přímo“. Vlastně ani není jasné, jestli „samy o
sobě“ existují (a jak to případně ověřit). O informaci hovoříme vždy ve

spojení s jejím zakódováním, tedy s její reprezentací. Jinak není o čem
hovořit. Leckdo si už při zkoušení mohl ověřit: máme-li v hlavě myšlenku,
kterou nedovedeme sdělit, je to pro ostatní zcela stejné, jako bychom tu
myšlenku neměli.

1. 

Možná už jste také ve společenských vědách uvažovali, jestli třeba hrachovku k
obědu vidí všichni stejně zelenou, nebo jaké to je být netopýrem.

Zároveň data se neobejdou bez fyzického média, „nosiče“. Data musí být vždy
hmotná. Neznáme případ, kdy by docházelo k přenosu informace jinak, než
prostřednictvím uspořádání nějaké látky (barva na papíře) či pole (radiový
signál). Uspořádání může být v prostoru (polohy výstupků a prohlubní v
drážce gramofonové desky) i v čase (postupné změny tlaku vzduchu, tvořící
zvuk).

1. 

Podaří se ti přijít na nějaký druh informace a způsob jejího předávání, který nelze
přepsat jako posloupnost znaků?
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Tentýž strom, ovšem místo odpovědí ANO a NE
jsou použity 1 a 0. Čísla jsou pak jednoznačně
určena právě posloupností nul a jedniček.
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Rozhodovací a zároveň kódovací strom pro celá
čísla v rozsahu 0-15. Posloupnost odpovědí
jednoznačně určuje konkrétní možnost, např.
číslo 11.
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V našich předchozích úvahách jsme pokládání otázek (a tím i význam jednotlivých
odpovědí) řídili pomocí rozhodovacích stromů. Představme si, že se na používání téhož
rozhodovacího stromu (viz následující obrázek) pro komunikaci o číslech všichni
shodnou. Když si pak myslím číslo a někdo druhý se ho snaží „uhodnout“, nemusím čekat
na jeho otázky. Používáme stejný rozhodovací strom, takže vím předem, které otázky
položí a v jakém pořadí. Stačí tedy poslat rovnou odpovědi.

Nápověda
Ne každá úloha v téhle učebnici je řešitelná.

Příklad: Příklad reprezentace čísla odpověďmi na otázky

Předpokládejme použití stromu níže (vpravo) a odpovědi (neboli datovou zprávu) ANO,
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Strom nám tedy umožňuje jednoznačně reprezentovat libovolné číslo v daném rozsahu
pomocí posloupnosti odpovědí. Najednou ho používáme jiným způsobem, totiž jako
kódovací strom: nikoliv ke zjišťování myšleného čísla postupným dotazováním, ale k jeho
zakódování (a následnému dekódování). Větvení už neodpovídá otázkám, ale odlišnostem
kódů pro různé kódované možnosti. Znázornění stromu přitom může vypadat úplně
stejně.

V praxi se samozřejmě častěji uplatní číslice 1 a 0, namísto ANO a NE, tak jako na
druhém vyobrazeném stromu. Princip ovšem zůstává stejný. Zároveň je lhostejné, že
uvažujeme zrovna čísla. Čísla totiž mohou reprezentovat cokoliv jiného. Všechno, o čem
má smysl se přesně dorozumívat, umíme nějak seřadit a očíslovat (a když už číslujeme,
můžeme samozřejmě číslovat binárně, tedy pomocí číslic 1 a 0).

Když se na takovém způsobu očíslování dohodneme, stačí se už dál namísto původních
objektů bavit už jen o těch číslech. Vzpomeň si v téhle souvislosti na pojem zobrazení z
matematiky. V informatice se využívá velmi často. Zde množině nějakých objektů
(studentů školy, bankovních účtů, výrobkům v obchodě, střepům z keltské osady v
muzeu...) jednoznačně přiřazujeme hodnoty přirozených čísel, a těmto hodnotám potom
binární kódy. Výhodou také je, že pak můžeme použít všechno, co už s čísly umíme —
např. metodu půlení intervalů.

NE, ANO, ANO. K interpretaci použijeme strom. Od kořene následujeme odpovědi až k
příslušnému listu, tedy uvažovanému číslu. Vidíme, že odpovědi se váží postupně k
porovnání s 8, 12, 10 a 11 a vedou k číslu 11.

Úloha: Kterému číslu odpovídá zpráva ANO, ANO, NE, ANO?

Nápověda
Postupuj od kořene podle jednotlivých odpovědí ve zprávě.

Řešení

13

Úloha: Najdi zakódování čísla 3.
Jestli se chceš procvičit víc, zkus si i další čísla, případně jiné stromy (třeba
hned ten vedle, s jedničkami a nulami).

Nápověda
Zde musíš postupovat opačně:

Najdi číslo 3 mezi listy stromu.1. 
Najdi cestu od kořene k danému listu.2. 
Na otočeném stromě teď stačí prostě přečíst odpovědi-kódy, které po
cestě ke kódované hodnotě mineš.

3. 

Řešení

NE, NE, ANO, ANO

Úloha: Jaký znáš další způsob, který umožňuje zapisovat čísla jen
pomocí číslic 1 a 0?

Porovnej jej s naším stromem! V
čem se shodují, v čem se liší? Poznámky pro učitele

Tady se dá pochopitelně0, 1, 2, 3, ...
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Datový typ
V počítačích jsou ovšem jako nuly a jedničky
ukládána všechna data. Jak počítač rozezná,
co zrovna ta která skupina bitů reprezentuje,
neboli jaké bylo použito kódování? V případě
souborů řešení znáš. Konvence velí označovat
typ souboru pomocí přípony. Název
spustitelného souboru bude končit .exe,
textový dokument třeba .odt, komprimovaná
fotografie nejspíš .jpg.

Podobnou situaci a její řešení znáš z práce v
tabulkovém procesoru. Data v buňce mohou
být stále stejná, třeba 0,35 (s odpovídající
binární reprezentací uvnitř počítače). Mohou
ale mít různý význam, a proto může být
vhodné je zobrazit různým způsobem - jako
procenta, peníze, s různým počtem
desetinných míst atd., a různým způsobem s nimi pracovat. „Typu čísla“ odpovídá v
informatice pojem datový typ. Ten udává, jak se na danou skupinu bitů dívat a jak s ní
zacházet. Je to kladné celé číslo, nebo může být i záporné, nebo nemusí být ani celé? Je
to znak? Je to něco ještě komplexnějšího, jako třeba seznam čísel, URL adresa, barvy
pixelů v obrázku? Má smysl daná data porovnávat, sčítat, řadit? Datový typ tedy určuje,
jak interpretovat jednotlivé jedničky a nuly.

Velikosti pamětí a násobné jednotky informace
Kromě datového typu musí počítač také vědět, kde jsou data v paměti uložená. To je
informace, uložená jak jinak, než binárně. Z toho plyne drobná komplikace. Základní
jednotka je bit, o něco praktičtěji použitelný je bajt. Podle SI bychom pak měli tisíc bajtů
v kilobajtu, milion bajtů v megabajtu atd. V takové situaci by ovšem skoro nic (třeba
paměťové karty) nemělo velikost v celých kilobajtech či megabajtech.

vyřádit. Zde předpokládáme, že
dvojkovou soustavu známe klasicky
(součty mocnin) a teď se na ni díváme
jinýma očima - jako na vedlejší
výsledek optimálního hádání čísla
(resp. jedné z očíslovaných možností,
kde ty možnosti jsou cokoliv).

Na tomto příkladu mimo jiné vidíš
jeden z důvodů, proč je příjemné
pracovat s rozsahy hodnot, které

začínají nulou: Půlení intervalu se nám pěkně
shoduje s dvojkovou soustavou. Informatici
počítají od nuly často a rádi. Ty taky, jen si to
možná neuvědomuješ. Při narození ti není
jeden rok, vstup do budovy není v prvním
patře — najdeš další podobné příklady? V
každém případě: informatik si vždy hlídá, kdy
se počítá od nuly a kdy od jedné.

Hádání čísla po cifrách

Někteří z vás možná při zjišťování myšlených čísel postupovali po
jednotlivých cifrách. Nejdřív se doptali (třeba i půlením intervalu) na
jednotky, pak na desítky, a tak dále, dokud nezjistili všechny cifry. Tenhle

postup je člověku velmi blízký, protože přirozeně rozkládá daný problém na menší
části - tedy čísla na jednotlivé cifry. Ze znalosti jednotlivých cifer se pak snadno složí
celé hledané číslo.

Teď už dovedeš vysvětlit, proč takové strategie nejsou optimální Dělení na poloviny po
desítkových cifrách nejde: deset můžu rozpůlit jen jednou, podruhé už poloviny
nebudou stejné. A tahle neobratnost se nasčítá u každé cifry.

Jak ale teď vidíme, myšlenka hádání po cifrách by použít šla. Jen je třeba zvolit
vhodnou soustavu. Takovou, která umožní zjistit hodnotu na daném místě půlením —
takže např. soustavu dvojkovou. Na rozhodovacím stromě ale můžete vidět, že hádání
po dvojkových cifrách „shodou okolností“ vede na v podstatě stejnou strategii, jako
půlení intervalů. Je to další ukázka toho, že na dvojkovou soustavu v informatice
narazíte na každém rohu.

Přípona vs. typ

Zamysli se: je přípona definována
typem souboru? Je typ souboru
definován příponou? Co je asi v

e-mailové příloze s názvem takhle-vypadam-
v-plavkach.jpg.exe? Dovedeš změnit příponu
názvu souboru? Dovedeš změnit typ souboru?

Datový typ je datový typ

Samozřejmě, i informace o datovém
typu musí být v počítači nějak uložena a
reprezentována. Takže existuje i datový

typ datový typ.
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Značka Předpona Význam ve světě lidí Význam ve světě informatiků
k kilo 103 210 = 1 024

M mega 106 220 = 1 048 576

G giga 109 230 = 1 073 741 824

T tera 1012 240 = 1 099 511 627 776

Když si
na
přesné
určení
místa v
paměti,
kam
uložíme
nějaká data, vyhradíme 1 bajt, rozlišíme jím 28=256 různých míst. Když má každé takové
místo kapacitu třeba čtyř bajtů, jsme schopni pracovat celkem s 256⋅4=1024 bajty
paměti. Ale říkat kvůli tomu každou chvíli „1,024 kilobajtů“ je otravné. A na druhou
stranu, kdyby se vyráběly paměti s přesně 1000 bajty, tak zbytečně mrháme s 24
nepoužitými adresami. To se dnes může jevit jako drobnost, ale byly doby, kdy informatici
šetřili doslova každý bit. A dnes, kdy je paměť lehce dostupná, by ztráty způsobené
rozdílem přirozeně adresovatelných velikostí (tedy mocnin 2) a standardních SI předpon
(tedy mocnin 10) byly ještě větší. Příklad s adresováním čtyřbajtových kousků jedním
bajtem je jen příklad, ale i jinak zvolené hodnoty povedou k výsledkům ve tvaru mocniny
dvou.

Výsledkem je, že informatici předpony kilo, mega, giga atd. nepoužívají jako ostatní, tedy
jako 103, 106, 109 atd. Místo toho pracují s nejbližší mocninou dvou. Například
210=1024, což je „skoro přesně tisíc“, každý informatik ví z hlavy, a taky ví, že kilobajt je
1024 bajtů, megabajt je 1024 kilobajtů atd. Megabajt je 1024⋅1024 (čili 220) bajtů, tam už
si přesnou hodnotu pamatovat netřeba, nevyskytuje se zase tak často.

Většina lidí ovšem nejsou informatici, a někteří informatici se jim snaží vyjít vstříc, a
proto je třeba jistá opatrnost. Snadno se stane, že se dvoumegový soubor nevejde na
dvoumegové místo na úložišti, protože ten soubor má 2048 kB, kdežto volného místa je
jen 2000 kB. Pokud tedy záleží na přesnosti nebo jsme na hraně možností, je třeba
sledovat, s jakými jednotkami opravdu pracujeme (a co přesně nám ukazuje který
program). Opatrnost ušetří nejeden zádrhel či zklamání po nákupu komponenty, která je
nečekaně malá.

Maximální množství informace v datové zprávě
Víme tedy, že data jsou sledem znaků z předem dané abecedy. Tohle pozorování nám
umožní spočítat, kolik nanejvýš informace mohou data nést. Abychom si rozuměli, smí
mít každá zpráva pro příjemce nanejvýš jeden význam. Takže kolik různých možných
zpráv, tolik nanejvýš různých významů. Z počtu těchto možností už pak můžeme vyvodit,
kolik se do zprávy dané délky přinejlepším vměstná informace.

Slov není nekonečně mnoho, takže jistě existuje nějaká nejvyšší délka slova. Mají-li tedy
slova omezenou délku, můžeme spočítat, kolik jich lze nanejvýš sestavit. Tento počet pak
odpovídá nejvyššímu možnému počtu jejich různých významů. Další významy umožníme
prodlužováním zprávy, v našem případě kladením slov za sebe, nebo rozšířením abecedy
o nové znaky. Ve skutečnosti pro nás ovšem většina myslitelná slov (shluků písmen) žádný
význam nemá.

Jak tedy spočítat, kolik nanejvýš různých významů může nést daná zpráva, a kolik tedy
může nést informace? Postupujme od jednoduchých případů. Jednobitová zpráva je
prostě buď číslice 0, nebo číslice 1. Jsou tedy celkem dvě možnosti. Použijeme-li bity dva,
dostaneme možnosti 4: 00, 01, 10 a 11. Přidání jednoho bitu umožnilo oba předchozí
případy (0 a 1) rozštěpit na dva další. Kolik možností může nanejvýš rozlišit tříbitová
zpráva? Kolik čtyřbitová? Kdo si není jistý, vypíše všechny možnosti do tabulky.

Úloha: Které je nejdelší české slovo?

Jak lze takovou informaci zjistit? Jak ji lze co nejspolehlivěji ověřit?
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Připomeň si z předchozích let, kolik různých hodnot se vejde do bajtu, neboli osmice bitů:
Je to 28, tedy 256. Počet geneticky různých lidí můžeme velmi hrubě odhadnout jako 43
000 000 000, protože lidská DNA je z informatického hlediska slovo dlouhé asi 3 miliardy
znaků, a ty znaky jsou celkem 4.

Teď už nás asi nepřekvapí následující „shoda okolností“. Máme-li k dispozici např. 1024
bitů, sestavíme z nich nanejvýš 21024 různých zpráv, využitelných k jednoznačnému
určení 21024 možností. Z předchozí kapitoly víme, kolik informace nese zpráva,
umožňující rozlišit daný počet možností. Je třeba spočítat dvojkový logaritmus z počtu
rozlišených možností, neboli zjistit, kolikrát musíme možnosti rozdělit na poloviny, dokud
nezbyde jediná. Spočtěme tedy log2(21024). Mělo by ti být jasné, že na tom není co
počítat: výsledek je 1024. Vidíme, že zpráva dlouhá 1024 bitů může obsahovat nanejvýš
také právě 1024 bitů informace. Dává to smysl: O jeden bit delší zpráva může znamenat
nanejvýš o jeden bit více informace.

Na tuto nerovnost se lze samozřejmě podívat i z druhé strany:

Pamatuj si:

Počet slov délky d sestavených ze znaků abecedy o a
znacích je ad.

Úloha: Jak spočíst potřebnou délku slova, nebo potřebnou velikost
abecedy?

Nápověda
Využij vztah mezi danými veličinami, který už znáš.

Pamatuj si:

K rozlišení n možností pomocí (stejně dlouhých) slov z
abecedy o a znacích jsou třeba slova délky aspoň loga n
znaků.

K rozlišení n možností pomocí slov délky d je třeba abeceda o
přinejmenším  znacích.

Pamatuj si:

Délka zprávy v bitech odpovídá její informační kapacitě.
Zpráva nikdy nemůže nést víc informace, než jak je
dlouhá.
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Shrnutí

Pamatuj si:
Množství informace je dolním limitem délky zprávy
potřebné na její zakódování.

A co komprese?
Možná tě napadlo: ale data přece můžu zkomprimovat! Ano, ale komprese má
svou mez. A tou je právě množství informace v datech. Někdy se toho
dokonce využívá pro definici množství informace: Množství informace

odpovídá právě délce jejího nejkratšího možného zakódování. Komprese prostě
odstraňuje buď jen nadbytečná (např. opakující se) data, nebo i data, která
nadbytečná nejsou - s nimi ovšem nenávratně mizí i obsažené informace.

Že se komprese vždycky nakonec zastaví si uvědomíš také díky oblíbenému
informatickému triku: Zkoumaný jev neomezeně opakovat, nebo dokonce aplikovat na
sebe sama. Mám-li zázračný kompresní program, který každý soubor zmenší o 10%,
co se stane, když ho použiji na už jednou zkomprimovaný soubor? A pak znovu? A
znovu? Aha!

Vyjádření „Informace jsou data spolu s jejich významem“
a „Informace je úbytek možností“ jsou jiným úhlem
pohledu na tutéž skutečnost.

Data jsou jen posloupností znaků, sama o sobě žádný význam
nenesou. Ten jim přiřadí až příjemce informace jejich interpretací.
Ke kódování a dekódování lze použít kódovací stromy, které jsou
obdobou stromů rozhodovacích.

Co má smysl kódovat (zaznamenávat jako data), lze kódovat jako
čísla, a čísla lze výhodně kódovat pomocí dvojkové soustavy.

Druh dat (a tím i způsob jejich interpretace) určuje datový typ.

Násobné jednotky množství informace postupují zpravidla po 210

místo obvyklého kroku 103. Kilobajt je tak 1024 bajtů, nikoliv
1000 bajtů, obdobně se liší i další jednotky.

Počet různých slov délky d sestavených ze znaků abecedy o a
znacích je da. Délka zprávy v bitech odpovídá její informační
kapacitě. Zpráva nikdy nemůže nést víc informace, než jak je
dlouhá.
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Kódování a redundance

B. Pascal na konci dopisu: „Omlouvám se, že je můj dopis tak dlouhý, neměl jsem čas napsat kratší."

Umíme spočítat maximální množství informace ve zprávě. Toho ovšem v praxi nebývá
dosaženo. Běžně dochází k tomu, že je ve zprávě informace méně, než kolik by se do ní
vešlo. Napadnou tě nějaké důvody, proč by to tak mohlo být? Některé z nich zde
prozkoumáme.

Vím něco předem
První důvod je nejjednodušší, už jsme se s ním setkali. Když už obsah zprávy nebo jeho
část znáš, její informační přínos pro tebe klesá.

Co se naučíš:

Proč obvykle data obsahují méně informace, než by se do nich mohlo vejít, a že
to není nutně na škodu
Že přirozené jazyky jsou příkladem kódování a čím to, že jsou různě úsporné

Co je a k čemu slouží redundance
Na čem záleží kvalita kódování informací

Obvyklý průběh hodiny

V této hodině se studenti blíže seznámí s problematikou kvalitního kódování v
reálnější situaci než „Myslím si číslo.“ Hodina stojí na příkladech, z nichž většinu
studenti znají (především přirozený jazyk). Otázky, které jim klademe, ale většině z nich
dosud nikdy nepřišly na mysl. Otvírá se jim tak poněkud jiný pohled na jazyky a
gramatiku, ale i další kódování.

Příklady jsme se snažili vybrat tak, aby oslovili i neinformaticky založené studenty
(třeba právě ty, kteří jsou „zaměření spíš na ty jazyky“). Samozřejmě se lze zaměřit na
příklady v informatice tradičnější, jako jsou kódování znaků a čísel (např. se
znaménkem, s plovoucí řádovou čárkou...). Přirozeně se nabízí také přesah do otázek
komprese, k tomu je ale vhodné vědět něco z následujících dvou kapitol.

Kromě bližšího seznámení s jednotlivými příklady by studenti měli pochopit, že vhodné
kódování znamená rovnováhu mezi úsporností, robustností a snadností použití.

Příklad: Nápověda 50:50 v soutěži Chcete být milionářem?

V soutěži Chcete být milionářem vím, že
hlavní město Egypta je Karakas nebo Káhira,
a nikoliv Karáčí nebo Kodaň. Risknu
nápovědu 50:50, která vyloučí dvě možnosti
ze čtyř.

Kdyby byla nápověda zakódována co
nejúsporněji (nikoliv např. přímo názvy
měst), kolik potřebuje bitů dat?

Nápověda musí jednoznačně určit některé
dvě možnosti ze čtyř. Ze čtyř možností lze
ale vybrat dvojici několika (více než dvěma)
různými způsoby, jeden bit (hodnota nula
nebo jedna

3 možnosti

Co kdybych veděl jenom to, že správně
není Kodaň? Nápověda může vyloučit
Kodaň a Karáčí, Kodaň a Karakas,

nebo Karáčí a Karakas. Kolik dostanu ve
kterém případě informace?

Řešení

První dvě varianty mi ze 3 uvažovaných
možností ponechají 2, výsledek je log(3/2) ≈
0,585. Třetí varianta mi ze tří ponechá
možnost jedinou, dodá tedy log(3/1) ≈ 1,585
bitů informace.
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dvě města vyloučená nápovědou totiž nelze zakódovat jedinou binární číslicí).

Kolik informace mi dá nápověda 50:50, pokud vyloučí Karáčí a Kodaň?
(rozhoduji se mezi městy Karakas a Káhira)

Nápověda

To je záludná otázka, datová zpráva totiž vypadá poněkud neobvykle: dvě
možnosti ze čtyř prostě zhasnou. Žádné odesílané symboly se nikde zřetelně
nevyskytují. Jak si poradíme? Najdeme nějakou rovnocennou situaci. Buď

zkusíme zjistit, kolik může nápověda nanejvýš předat informace, což odpovídá
minimálnímu množství dat. Nebo se zkusíme zamyslet, jak informaci co nejúsporněji
zakódovat, např. pro poslání pokynu z režie do studia.

Nenech se zmást tím, že nápověda vyloučí polovinu možností. Nápověda sama totiž
musí obsahovat jejich identifikaci, tedy určit, která polovina ze všech možných polovin
to je.

Přímočarý postup by byl zakódovat nápovědu prostě pomocí vyloučených možností,
např. "AD" vyloučí možnosti A a D. Každou možnost lze přitom jednoznačně určit
dvěma bity, celkem by nápověda spotřebovala čtyři bity.

Lze ovšem postupovat i o něco úsporněji. Uvedené kódování například rozlišuje
nápovědu "AD" a "DA", i když obě takové nápovědy mají přesně stejný význam. První
krok ke zlepšení je tedy zjistit počet možností, jak lze vybrat dvě možnosti ze čtyř.
Když tě nenapadne nic lepšího, prostě je všechny vypiš. Potom už stačí každé možné
dvojici jednoznačně přiřadit posloupnost nul a jedniček. Ti, kdo dávali pozor v
předchozích kapitolách, mohou postupovat rychleji a počet dvojit opakovaně dělit
dvěma, nebo použít logaritmus.

Řešení

Počet různých nápověd 50:50, je šest:
AB, AC, AD
BC, BD
CD

Pro předání jedné z šesti možností potřebujeme tři bity, např. takto:

AB AC AD BC BD CD
000 001 010 011 100 101

Nebo rychleji:

Počet dvojic je šest: Ke každé ze 4 možností lze do dvojice přiřadit jednu ze 3
zbývajících. To dá celkem 4⋅3=12 dvojic. Každá nápověda je ale započtena
jednou navíc „pozpátku“, polovinu dvojic tedy odstraníme, 12/2=6.
K zakódování 6 dvojic potřebujeme přinejmenším log(6) ≈ 2,585 bitů. Výsledek
zaokrouhlíme nahoru na celé bity, potřebujeme tedy 3 bity.

Nápověda

Porovnej počet uvažovaných možností před nápovědou a po ní. Přesný postup
výpočtu jsme odvodili v předchozí kapitole.

Řešení

Vím-li předem, že hlavní město Egypta je Karakas či Káhira, vyloučení možností
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Uvedený příklad ukázal, že množství
informace ve zprávě může klesnout prostě
tím, že už něco vím předem, nebo tím, že je
zpráva vlastně o něčem jiném, než nás zajímá
(které dvě konkrétní odpovědi jsou špatně, a
nikoliv která jedna je správně bez ohledu na
ostatní).

Všechna kódování nejsou
stejná
Informace mohou být do dat zakódovány více či méně úsporně. Potom je množství dat
větší, než množství obsažené informace. Týdenní televizní program pro každý den
opakuje, kdy začínají večerní zprávy a další pravidelné pořady. To zvětšuje množství
použitých dat. Z informačního hlediska by přitom stačilo jednou prostě napsat, v kolik
hodin každý den začínají zprávy. Cenou za tuto úsporu místa by bylo obtížnější použití
programu. Jistá neúspornost ale může být i přímo vlastností toho kterého kódování.

Kolik informace mi dá nápověda 50:50, pokud vyloučí Karakas a Kodaň?
(rozhoduji se mezi městy Karakas a Káhira)

Kolik informace mi dá nápověda 50:50, pokud vyloučí Karakas a Karáčí?
(rozhoduji se mezi městy Karakas a Káhira)

Všimni si, že v každém případě dostanu méně informace než dat. Dovedeš říct, proč
tomu tak je?

Karáčí a Kodaň mi nijak nepomůže. Před nápovědou i po ní uvažuji dvě možnosti,
nápověda mi tedy žádné informace neposkytla.

Nápověda

Porovnej počet uvažovaných možností před nápovědou a po ní. Přesný postup
výpočtu jsme odvodili v předchozí kapitole.

Řešení

Nápověda sníží počet mnou uvažovaných možností (Káhira a Karakas) přesně na
polovinu (zbyde Káhira). Získám tedy přesně 1 bit informace.

Nápověda

Jak se tento případ liší od předchozího z hlediska toho, co nás zajímá, tedy z
hlediska počtu vyloučených možností?

Řešení

Získám přesně 1 bit informace.

Proč vyžaduje nápověda 50:50 víc
dat, než kolik poskytne informace?

Jako soutěžící nás zajímá jen to, která
odpověď ze čtyř nabízených je
správná. Nápověda ale dvojici

nesprávných odpovědí různě vybírá, čímž si
vlastně přidělává práci a poskytuje víc dat, než
by bylo třeba. Kdyby pokaždé vyloučila první
dvě nebo druhé dvě, stačil by pro ni jeden bit
dat. Tím, že vybírá dvojice různě, ovšem činí
hru zajímavější.

Úloha: Srovnání jazyků

Když máš za úkol napsat esej na
1000 znaků, víš, že se obvykle těžko
vměstnáš do limitu, a máš na výběr

mezi češtinou, angličtinou a němčinou, který

Poznámky pro učitele

Aktivitu lze zrealizovat také
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jazyk si pro psaní vybereš? Kolik prostoru
navíc můžeš získat vhodnou volbou
jazyka eseje? (zvol případně jiné tři jazyky,
ve kterých dovedeš napsat tisíciznakovou
esej)

Našel se mezi jazyky nějaký rozdíl? Odpovídá tvému odhadu?

tak, že každý žák dostane ke změření
jiný jazyk, ve výsledku tak lze získat
mnohem širší porovnání. Urychlit ji lze
rychlým nasměrováním ke
konkrétnímu, předem vyzkoušenému
zdroji textů, např. tento rozsudek
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content
/CS/TXT/?qid=1406408088105&
uri=CELEX:62012CJ0131).

Nápověda

Obsahově bude esej pokaždé
stejná. Je ale možné, že by některý
jazyk byl úspornější, neboli dokázal

by stejný význam zakódovat s menším
počtem znaků? Nejjistější by bylo napsat
esej ve všech třech jazycích. Ale to se asi
nikomu nechce. Jak určit nejúspornější
jazyk předtím, než se pustíš do psaní?

Pomůže nalezení shodných textů v různých
jazycích. Různé jazykové verze má např.
Wikipedie - jenže obsah článků se v
různých jazycích liší (i proto se vyplatí
nahlížet třeba aspoň na anglickou verzi,
leckdy uvádí další zdroje a informace).
Zamysli se: jaké texty existují v různých
jazycích, jsou snadno dostupné a nedá
příliš práce spočítat jejich délku?

Nabízí se např. základní náboženské texty,
klasická beletrie (nepodléhající autorskému
právu), ale také evropská legislativa,
překládaná do jazyků členských zemí.

Zbývá tedy jen najít vhodné texty a zjistit
jejich délku. To lze uskutečnit v lepším
textovém editoru, nebo s jistou opatrností
porovnáním velikosti souborů s textem (je
třeba zajistit, aby soubory obsahovaly
opravdu jen daný text). Výsledek bude tím
relevantnější, čím bude obsah blíž typické
školní eseji. Obsahuje-li text příliš mnoho
odrážek, číslování a dalších znaků, které
nenesou obsah, je třeba je odstranit. Pro
další zvýšení přesnosti si rozmysli, jestli
správně pracuješ s mezerami.

Příčiny rozdílů

Nasnadě je otázka: čím to je, že se délka textu v různých jazycích mezi sebou
tolik liší?

Nápověda

Využij toho, že už víš, které jazyky se jak liší, a zároveň ty jazyky znáš. Otázka
tedy ve skutečnosti zní např. „proč je německy psaný text delší, než český?“
Podívej se podrobněji na kratší odpovídající úseky textů.

Možné odpovědi

Některé jazyky mohou mít v průměru delší slova. Takovou hypotézu je
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Jaké je dobré kódování?

Proč jsou přirozené jazyky tak neúsporné?
Zčásti je to dáno historickým vývojem. Hlavně
je ale třeba si uvědomit, že úspornost sdělení
není jediným kritériem kvality. Čím je
kódování úspornější, tím je zpravidla
složitější. Unární soustava je krásně
jednoduchá na pochopení, zápis i počítání.
Jenže prostě zabere hodně místa. Dvojková
soustava je mnohem úspornější, ale také o
dost obtížnější na pochopení. Ještě úspornější je soustava desítková. Ovšem ve srovnání s
dvojkovou je mnohem složitější jak počtem použitých znaků, tak algoritmy pro počítání.
Kdybychom se vyjadřovali jen stručně namísto stručně, jasně a výstižně, nemuselo by
nám být pro samou stručnost rozumět.

Redundance

Kódování (nejen přirozené jazyky) také často
pracují s redundancí, neboli nadbytečností.
Na jedné straně je redundance plýtváním, na
druhé straně přináší některé výhody. V první
řadě je to robustnost. Když se část zprávy
poškodí či ztratí, máme šanci informaci
zrekonstruovat z toho, co zbylo.

samozřejmě třeba ověřit. A i potom se musíme ptát: proč?
Jazyky mohou používat více či méně slov ve větě, zatímco počet vět bude asi
přibližně stejný.
Některé jazyky používají členy, některé se obejdou bez nich.
Různé jazyky slova do různé míry ohýbají. To může znamenat použití koncovek,
tedy znaků navíc. (Ovšem otázka je: Jak to, že jsou jiné jazyky srozumitelné i bez
odlišných tvarů slov pro sedm pádů? Jakým způsobem je v nich sděleno to, co
my vyjádříme pádem? Nejsou jejich texty nakonec delší, protože musí chybějící
význam nějak opsat?
Existují slova a znaky, které přinášejí jen velmi málo významu (málokdy rozliší
nějaké možnosti). Např. v angličtině najdeme téměř za každým q jedno u. Takže
by vlastně stačilo si ho tam domyslet, a texty by se opět o něco zkrátily. Najdeš
další podobné příklady?
Některé jazyky používají např. diakritiku k měkčení (ď, ť, ň...). Jiné jazyky
používají ke změkčení zvláštní znak (gy, ty, ny...). Ty druhé jsou patrně o něco
delší. Ovšem abychom byli fér, je potřeba si uvědomit, že ď, ť, ň a další jsou nové
znaky abecedy. Dá se očekávat, že v jazycích s menší abecedou budou texty
delší, kdežto v jazycích s rozsáhlejší abecedou mohou být texty kratší. Podobně,
jako jsou desítkově zapsaná čísla kratší, než jejich dvojkové zápisy. Pro korektní
srovnání je tedy třeba převod na jednotnou velikost abecedy.

Vizualizace

Dobré kódování znamená také snadnou
srozumitelnost příjemcem. Pro lidské
příjemce (na rozdíl od strojových) je

často vhodná vizuální reprezentace sdělení, jak
ukazuje Tomáš Marek na následujícím videu:
https://www.youtube.com
/watch?v=2VJDnuoLwV8

Šum

Typickým zdrojem chyb při přenosu
signálů je šum. Komunikační kanál
nemíváme celý pro sebe. Rozhovor

vedle sportovního přenosu je obtížný, protože si
televize bere kus komunikačního kanálu pro
sebe a zaplňuje ho zvuky, které nás nezajímají -
tedy šumem. Šum se mísí se signály, které nás
zajímají (mluvené slovo partnera), a my je při
poslechu musíme opět oddělit, abychom se
dostali k významu sdělovaných slov.

Šum uslyšíš, když zapneš rádio a nenaladíš
žádnou stanici. Když totéž uděláš s televizí, tak
šum uvidíš. Jde o elektromagnetický šum na
vysílacích frekvencích. Šum můžeš i vyfotit.
Zamiř aparátem do tmy, nastav dlouhý čas a
vysokou citlivost a pořiď snímek. Vidíš
elektromagnetický šum na frekvenci viditelného
světla. Šum je nežádoucí jev, a proto informatici
hledají způsoby, jak jeho vliv omezit. Zcela

Různé způsoby ohýbání slov
Zjisti, čím se liší flektivní a aglutinační
jazyky. Jaký vliv to má na délku textů, a
které jazyky je asi jednodušší zvládnout

(aspoň co do ohýbání)?
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Redundance je ovšem mnohem obecnější
princip. Silniční síť je dostatečně „hustá“, aby
při opravách umožnila objížďky. Telefonní
pevná linka funguje i při výpadku proudu -
telefonní kabely totiž mají vlastní napájení.
Výtah visí na víc než jednom laně.

odstranit jej totiž nejde, je prostě součástí
prostředí a kazí tak všechny komunikační
přenosy.

Příklad:

Ve spojení „červená pilulka“ se rody adjektiva a substantiva shodují. My ale víme, že
pilulka je rodu ženského, takže ženský rod adjektiva červený žádnou informaci
neposkytne. Srovnej s anglickým “red pill”, “Red Bull”, “Red Sonja”.

Jiný pohled

Na redundanci lze nahlížet i z jiné
strany. Obrovské množství různých
posloupností písmen nemá v češtině

žádný význam. Plýtváme tedy potenciálními
slovy a větami. Příznivým důsledkem ovšem je,
že snáze poznáme chybu — chybný text často
prostě nedává smysl. Kdyby každý text nějaký
smysl dával, mohli bychom komunikovat pomocí
kratších zpráv, ale jen obtížně bychom
odhalovali chybně přenesené zprávy.

Díky tomu, že tolik posloupností nedává smysl,
nejsou všechny možné zprávy stejně
pravděpodobné. Lze proto např. z části zprávy
odhadnout její zbytek. Neúplné využití možných
zpráv je tedy jen jiným popisem téhož jevu, totiž
redundance.

Další příklady

Vzpomeň si na další příklady
redundance, ať už umělé či

přirozené. Jaké redundance v daných
případech přináší výhody a nevýhody?

Domácí úkol
Studenti příklady nevysypou z

rukávu, lepší je dát jim čas a zadat
přemýšlení jako domácí úkol pro volné
chvíle.

Řešení

Motor velkého dopravního letadla, rezerva v autě, třetina plynu v lahvi
jeskynních potápěčů;
zálohovaná data, tři procesory v historických počítačích pro zvýšení spolehlivosti
výsledků (http://www.historiepocitacu.cz/samocinny-pocitac-sapo.html);
druhé zadání nového hesla, zkouška v matematice, většina osobních údajů na
formulářích, údaje při citaci zdrojů;
polovina molekuly DNA, jedna ledvina, mláďata r-stratéga
(http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_strategie#r-strategie),
spermie;
prezentační zásada „řeknu, co řeknu, pak to řeknu, nakonec řeknu, co jsem
řekl“;
Senát Parlamentu České republiky
Vyjádření kompaktní CD disk, paměť RAM, virus HIV, RAS syndrom
(http://en.wikipedia.org/wiki/RAS_syndrome), dárek zdarma, nejoptimálnější
přetransformace, we don’t need no education (http://rock.genius.com/Pink-floyd-
another-brick-in-the-wall-part-ii-lyrics)
Opakování školní látky není redundance, lidský mozek potřebuje opakování a
procvičování, aby si látku dlouhodobě zapamatoval.

Další příklady najdeš v úlohách.

263



Kvalita kódování nutně vychází z účelu
kódování. Pro různé druhy informací, různé
požadavky na rychlost a spolehlivost, různá
prostředí atd. se tedy používají různá
kódování. Cílem je najít rovnováhu mezi často
protichůdnými vlastnostmi kódování, jako jsou
úspornost, spolehlivost, snadnost použití.
Řečeno jinými slovy, rozhodujícím kritériem
kvality kódování zpravidla nebude efektivita
ve smyslu délky výsledných zpráv, nýbrž
efektivita ve smyslu celkových nákladů. V těch
se projeví náklady na přenos, dané délkou
zpráv, ale také náklady na opakování přenosu
nebo dokonce napravování důsledků chybně
přenesených zpráv, a v neposlední řadě také
náklady na samotné kódování a dekódování,
které by tedy nemělo být přehnaně složité. Jak
spočítat skutečné množství informace ve
zprávě zjistíme v kapitole o entropii.

Shrnutí

Kontrolní součet

Kontrolní součet je jednoduchá metoda,
jak za cenu jisté redundance zjistit
většinu chyb při přenosu zprávy.

Spočívá v připojení součtu zprávy na její konec.
Po přijetí příjemce zhotoví součet svůj a srovná
ho se součtem přijatým. Pokud se liší, je jasné,
že se zpráva po cestě nějak změnila. Tento
princip, ovšem v mnohem pokročilejší formě, se
využívá v podstatě při všech síťových
přenosech. Když se redundance ještě trochu
přidá, je dokonce někdy možné případné chyby
opravit, aniž by bylo nutno cokoliv znovu
posílat. To má značný význam pro rychlost
komunikace. Spojení s vesmírnými sondami je
bez podobných mechanismů téměř
nemyslitelné.

Přitom „součet“ není zcela přesné vyjádření.
Cílem je najít hodnotu, která zprávu dobře
reprezentuje. To znamená, že když se zpráva při
přenosu byť jen mírně poškodí, změní se i
„součet“. Nejjednodušším příkladem takového
součtu je paritní bit. Vyjadřuje, jestli je ve
zprávě (ve dvojkové soustavě) sudý nebo lichý
počet jedniček. Ke zprávě se tedy připojí jediný
bit. Např. ke zprávě 1011011 se připojí 1,
kdežto ke zprávě 0110110 se připojí 0. Pokud se
při přenosu změní hodnota i jen jediného bitu,
kontrolou paritního bitu to bude odhaleno. Je to
ovšem nástroj poměrně základní, jak je vidno i z
toho, jak si poradí s poškozením dvou bitů.

Kontrolní součet můžeme použít i pro kontrolu
výsledků v matematice. Ciferace je výsledek
opakovaného počítání ciferného součtu čísla,
dokud nezůstane jediná cifra. Ciferace tzv.
zachovává běžné operace. To znamená, že např.
ciferace rozdílu dvou čísel je rovna rozdílu
ciferací těch čísel, neboli C(a-b) = C(a)-C(b).
Využití je nasnadě. Pro kontrolu spočteme a
porovnáme příslušné ciferace a se značnou
pravděpodobností odhalíme numerickou chybu.
Např. spočteme, že 92-48=54. Následně
spočteme ciferace, C(92)=C(11)=2,
C(48)=C(12)=3, C(54)=9. Ovšem 2-3 není 9,
takže je někde chyba. Detaily procesu si ještě
promysli. Především otázky:

V jakém vztahu jsou ciferace 0 a 9?
Jak zacházet se zápornými ciferacemi?
Jak si počítání ciferace vícemístných čísel
ještě víc zjednodušit, co to celé má
společného s dělením devíti?
Jak pohodlně kontrolovat správnost
dělení, které je opakem násobení?

Redundance v teorii informace

Redundance je někdy chápána ne jako
samotný jev nadbytečnosti, ale jako
jeho míra. V teorii informace je tak

redundance rovna rozdílu mezi délkou zprávy a
množstvím informace, kterou nese. Redundance
tedy udává, kolik bitů je ve zprávě „navíc“.

Datová zpráva obvykle nenese tolik informace, kolik by se
do ní teoreticky vešlo. Kromě předchozích znalostí
příjemce to ovlivňuje především (ne)úspornost kódování a

záměrná redundance (nadbytečnost).
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Redundance zvyšuje množství potřebných dat, ale na druhé straně
umožňuje zjistit a opravit chyby v přenesených zprávách. Méně
úsporné kódy mohou být také snazší na zpracování.
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Když už něco tuším

Průměrná délka dotazování
Možná máš stále pochyby: Nemohlo by se přeci jen vyplatit mít rozhodovací strom
nerovnoměrný, a některé možnosti umístit blíže ke kořeni a tak ušetřit potřebné otázky?
Pojďme to prověřit. Obrázek stromu ani úvaha „méně otázek pro jednu možnost znamená
více otázek pro více jiných možností“ koneckonců nejsou žádné skutečné důkazy.

Co se naučíš:

Spočítat očekávanou délku dotazování ve stromu, který není optimální
Spočítat očekávanou délku dotazování v situaci, kdy „něco víme“ předem
Porovnat dvě dotazovací strategie, strategii vylepšit (snížit průměrnou délku

dotazování)

Obvyklý průběh hodiny

Při dotazovacích hrách jsme předpokládali stejné zastoupení všech zvířat, resp.
čísel. Takový předpoklad je vhodný pro první seznámení s pojmem informace, není ale
příliš realistický a v praxi nebývá naplněn. V této hodině proto situaci zobecníme. Pro
mnohé studenty je problematika poměrně abstraktní, s výhodou se proto odvoláváme na
dosavadní zkušenosti z her a z minulé lekce, kde se nestejné pravděpodobnosti
nenásilně vyskytly.

Počítání průměrné výšky stromu je užitečná příprava. Je to zároveň zakuklený vážený
průměr, ale zatím bez nutnosti uvažování nad různými četnostmi možností. Navíc se
vážený průměr žáci mnohdy ani jinde neučí, takže toto je jejich první setkání, což
nechceme uspěchat. Ničemu neškodí počítat zprvu po jednom, žáci samovolně zjistí,
které části výpočtu jsou nudné a lze je zkrátit.

Dalším krokem je uvedení příkladu, kde se již jednotlivé možnosti (listy stromu)
nevyskytují stejně často. Zejména v případě, kdy ještě studenti nemají pravděpodobnost
probránu v matematice, se opíráme o intuitivní představu založenou právě na odlišných
četnostech. Takovým příkladem je zjišťování měsíce narození. Pro studenty je ze
zkušenosti zcela přirozené, že se lidé nerodí v průběhu roku rovnoměrně.

Studenti si obvykle rovnou uvědomí, že je třeba zjišťovací strategii nějak upravit, a že
asi bude třeba silné měsíce nějak upřednostnit. V případě, že si to neuvědomí, není nic
jednoduššího, než je nechat přehrát už známou situaci, ale tentokrát nikoliv s čísly,
nýbrž s měsíci narození a jejich nerovnoměrným rozložením. Ke stejnému kroku se
můžeme uchýlit téměř při libovolné nejasnosti studentů. Při sledování průběhu hry ji
přirozeně dojdou potřebné souvislosti.

Otevře se přirozená otázka, totiž jak tedy své dotazování (nebo kódování)
nerovnoměrnému zastoupení četností přizpůsobit. Klíčem je opět půlení, ale je třeba si
rozmyslet, co vlastně potřebujeme půlit. Související úvahy umožní studentům
pohlédnout poněkud hlouběji do principů teorie informace a optimálního rozhodování.

Počítání váženého průměru umožní různé strategie porovnat. Není ale odpovědí na
otázku, jak přímočaře optimální strategie nacházet. Je důležité tohle rozlišit: umíme sice
už délku dotazování přesně změřit, ale najít nejlepší strategii pořád znamená
systematicky projít všechny varianty dotazování. Jako nabídneme níže uvedený
algoritmus. Je srozumitelný, ale nezaručuje optimální výsledky (a studenti by měli zkusit
zjistit proč). Optimální výsledky dává Huffmanovo kódování, které ale není tak dobře
srozumitelné, proto jej řadíme jen jako doplňkovou látku.

Studenti si v hodině mají vyzkoušet obecnější (a realističtější) situaci než hádání čísel.
Při promýšlení jejího řešení mají zároveň příležitost lépe pochopit, jak a proč vlastně
funguje půlení intervalů.
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Stromy je prý lepší mít vyrovnané.

Podívejme se na výpočet průměrné
výšky stromu.

Příklad: Výpočet průměrné výšky stromu

Zkus to např. s následujícím stromem:

Nápověda

Průměr nějakých hodnot se počítá
jako jejich součet vydělený jejich
počtem. Pro každou možnost (list

stromu) tedy potřebujeme zjistit, kolik
otázek předchází jejímu určení, a počty
otázek sečíst. Nakonec musíme součet
vydělit počtem všech možností.

Ručně, ale názorně

Vezmi tužku a obtáhni cesty vedoucí
od kořene stromu k jednotlivým
možnostem (tedy pokud to máš na

papíře). Zajímá nás celkový počet učiněných
rozhodnutí (položených otázek). Můžeš je
počítat buď po jednom už při procházení, nebo
až nakonec, podle stop tužky. Výsledný součet
pak už stačí podělit celkovým počtem
možností, a máš hledaný průměr.

Řešení

Řešení
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Podívejme se pro srovnání na strategii hloupou, která se snaží číslo rovnou tipnout. Hned
je vidět, že otázek bude nejspíš potřeba položit mnohem víc, než při použití strategie
optimální. Je to ale takhle jednoduché? Přece pokud máme štěstí, tipovací strategie
skončí po jediné otázce. My už ale umíme odhadnout, jak často štěstí přijde: Zjišťujeme-li
jednu z n rovnocenných možností a hrajeme dlouho, dojde na každou možnost přibližně v
jedné n-tině ze všech her.

Bráno po možnostech zleva:
(2+4+4+3+2+4+4+3)/8 = 3,25.
K rozhodnutí podle daného stromu
potřebujeme průměrně 3,25 otázek.

Všimni si, že je opravdu potřeba započítat
důsledně všechny možnosti. Nestačí jen
podělit dvěma součet nejlepší a nejhorší,
tedy (2+4)/2=3. Čtyři otázky jsou potřeba
častěji než dvě nebo tři, takže průměrná
hodnota je ve skutečnosti vyšší.

Informatici jsou líní, takže si rádi ušetří
práci. Spočtou, kolik různých možností
potřebuje jednotlivé počty otázek a výpočet
průměru si tak si usnadní:
(2+4+4+3+2+4+4+3)/8 = (2⋅2 + 2⋅3 +
4⋅4)/8 = 3,25

Vážený průměr

Zobecnění aritmetického průměru, ve
kterém jednotlivé hodnoty nejsou
rovnocenné, nazýváme vážený

průměr. Každá hodnota h1, h2 až hn má svou
váhu v1 až vn. Než hodnoty sečteme,
vynásobíme každou z nich odpovídající vahou,
a součet potom nedělíme počtem hodnot, ale
součtem všech vah. Aritmetický průměr je
vážený průměr v případě, kdy jsou všechny
váhy stejné.

Tento poněkud neohrabaný zápis můžeme
zpřehlednit pomocí znaku sumace
(http://cs.wikipedia.org
/wiki/Sumace#Suma.C4.8Dn.C3.AD_znak).
Dostaneme tak vzorec

Vážený průměr se často uplatní např. při
výpočtu známky na vysvědčení, právě proto,
že různé známky mají různou váhu.

Úloha: Tipování

Vyšetři tipovací strategii. Ta spočívá v kladení otázek na konkrétní čísla, např.
„Je to číslo čtyři?“ Možnosti jsou zcela záměnné, takže je jedno, v jakém pořadí
se na ně ptáme. Tvar stromu, takže ani efektivitu tipovací strategie, to nijak

neovlivní.

Jaký je nejlepší, průměrný a nejvyšší počet potřebných otázek?

Nápověda
Dřív, než se do toho zamotáš, nakresli si odpovídající rozhodovací strom. Na
něm můžeš výsledek spočítat i ručně. Princip výpočtu je stejný jako v příkladu
výše.

Řešení

Při tipování potřebujeme mezi jednou a patnácti otázkami.

Protože rozdělení počtu otázek je skoro rovnoměrné, můžeme průměr rychle
odhadnout jako (1+15)/2=8. Osm je víc než čtyři, takže hned vidíme, že je tipovací
strategie v průměru mnohem horší, než strategie optimální.

Přesný výpočet průměru je o maličko složitější. Patnáct čísel uhodneme
prostřednictvím jedné až patnácti otázek. Šestnácté číslo pak uhodneme také pomocí
patnácti otázek. Přesněji tedy dostaneme (1+2+3+...+14+15+15)/16=8,4375.
přidej odkaz na příslušnou část
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Co když tuším, ale jistotu nemám?
Celou dobu vycházíme z myšlenky, že informace je rozdíl mezi tím, co jsme věděli
předem, a tím, co víme po jejím získání. Na základě dosavadních zkušenosti to ještě
zpřesníme.

Dosud jsme mlčky předpokládali, že o hledaném čísle či zvířeti nic nevíme. Tomu
odpovídá předpoklad, že se všechny možnosti vyskytují stejně často. V životě ale většinou
máme nějaký odhad, třeba na základě zkušenosti. Například u hádání zvířat by šlo
vysledovat, že každý má nějaké svá oblíbená zvířata, která si často myslí.

Už jsme si řekli, že dlouhodobě nás zajímá průměrná délka dotazování. Víme-li, že
kamarád obvykle jezdí na hory na Šumavu, nemá smysl určovat místo jeho dovolené přes
polokoule a kontinenty. Pokud je zdaleka nejčastější místo dovolené Šumava, může se
vyplatit začít přímým dotazem právě na Šumavu. Teprve potom, když to Šumava není, se
ptáme obecně, už bez další znalosti (půlíme možnosti). Občas to dotazování prodlouží,
když kamarád zrovna pojede jinam. V průměru ale dotazování bude kratší, než
kdybychom slepě půlili všechny možnosti, a uhodnout Šumavu a Kavkaz by trvalo stejně
dlouho.

Dostáváme se podrobněji k tomu, co to znamená, že o situaci „něco víme“: Nejen, že jsme
si vědomi možností, které mohou nastat. Jsme si také aspoň do jisté míry vědomi, jak
často které možnosti nastávají.

A nešlo by to lépe než půlením?
Leckdo už tuší, že s rozdílným výskytem
různých možností nemusí vést půlení k
nejlepšímu výsledku. Vyrovnaný strom možná
nebude optimální. S rozdílnými četnostmi se
už může stát, že se skutečně vyplatí umístit
některou možnost ve stromě výš na úkor
několika jiných, které ale nenastávají tak
často.

V tomto případě opravdu funguje jednoduchá
zásada:

Příklad: Narozeniny

Vzpomeňte si na úlohu se zjišťováním měsíce narození. Optimální strategie v případě,
že by se lidé rodili v každém měsíci stejně často, by byla půlením intervalů a
vyžadovala něco mezi 3 a 4 otázkami. Uvažme ale následující tabulku, která uvádí
počet narozených lidí v daném měsíci:

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad
8 6 2 1 3 7 9 14 17 11 7

(hodnoty jsou smyšlené)

Rozhodovací strom můžeme pro začátek sestavit jako vždy. Jeho efektivitu, tedy
průměrnou délku dotazovaní, ale musíme počítat opatrněji. Už neplatí, že se každá
možnost uplatní stejně často. Délku dotazování vedoucího k jednotlivým možnostem je
proto potřeba započítat právě s ohledem na známou četnost výskytu.

Optimalizace v obchodě

Pečivo lidé nakupují často, takže jej ve
velké samoobsluze umístí hned u
vchodu. Počkat... jenže tak to leckdy

není! Proč asi?

A nemysli si, že je to náhoda. Uspořádání
obchodu je rozmyšleno velmi pečlivě, včetně
toho, které zboží je v úrovni očí a jak docílit, aby
v regálu nebyl ani centimetr volného místa.
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Ve stromě tedy listy s vysokou četností patří vysoko, mají jít rozlišit málo otázkami.
Naopak málo používané možnosti se nebojíme ve stromě umístit dolů. Tato zásada platí i
jinde. V kuchyni asi máte vidličky dostupnější, než vykrajovátka na vánoční pečivo.
Nejvytíženější a nejčastější vlaky zařadíme na nejbližší nástupiště, aby se co nejvíc lidí
nachodilo co nejméně. Nejpoužívanější programy a nejnavštěvovanější stránky nám
počítač nabízí přímo, není třeba hledat v hlubokých nabídkách.

Následování zásady může vést k docela dobrým stromům. Nějaký sestavíme, třeba už
známým půlením, a spočteme průměrnou délku dotazování. Zkusíme strom upravit, časté
možnosti posunout výš a méně časté níž. Spočteme nový průměr a porovnáme s
předchozím - buď jsme si pomohli, a můžeme zkoušet upravovat dál, nebo ne, a zkusíme
upravit původní strom nějak jinak.

Potíž je, že tenhle postup nedává žádné záruky. Každý může skončit se zcela jiným
stromem (a jiným průměrem). Není ani jasné, kdy skončit. Když už se mi nedaří nacházet
vylepšení stromu, je to proto, že už mám optimální strom, nebo proto, že jsem nešika?

Lepší postup vychází z půlení intervalů. Je jen
třeba malá úprava. Dříve jsme půlili možnosti
podle jejich počtu. To teď ale může vést k
situaci, kdy je jedna odpověď mnohem
častější, než druhá - jenže tomu jsme se právě
chtěli vyhnout. Budeme tedy půlit podle
četností. Rozmysli si, že daný postup opravdu umístí často se vyskytující možnosti blízko
ke kořeni stromu.

Ještě lepšího výsledku by šlo dosáhnout, kdybychom si dovolili zpřeházet pořadí měsíců.
Bylo by to nepřehledné, protože bychom už neměli celistvé intervaly k rozdělování.
Prapodivné by byly také vzniklé otázky. Mohli bychom ale dosáhnout lepšího průměru,
protože by mohlo vyjít přesnější dělení možností na poloviny.

Kódování a komprese

Pamatuj si:
Co potřebuji často, chci mít po ruce.

Shannon-Fanovo kódování

Půlení podle četností je velmi blízký tzv.
Shannon-Fanovu kódování.

Příklad: Měsíc narození se správným půlením

V předchozím narozeninovém příkladu asi není dobrý nápad rozpůlit rok v pololetí,
když se v prvním pololetí rodí pouhých 26 lidí ze sta. Je třeba půlit nikoliv čas, ale
opravdu možnosti, čili narozené lidi. Polovina lidí se narodí do srpna, druhá polovina
od září. Dobrá otázka může tedy využít právě toto rozdělení. Ne vždy to samozřejmě
vyjde přesně.

Optimální rozhodovací strom

Půlení podle četností nezaručuje, že dostaneme optimální strom. Podaří se ti
najít příklad takového rozložení četností, pro které tento postup selže? Možná
je to právě náš příklad s měsíci - najdeš lepší strom, než ten vzniklý půlením

podle četností?

Nad konstrukcí zaručeně optimálního stromu je dobré se zamyslet. Až se budeš chtít
podívat na standardní řešení používané v informatice, vyhledej si Huffmanovo
kódování.
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Na závěr připomeňme, že na rozhodovací stromy lze pohlížet jako na stromy kódovací.
Na hledání rozhodovacího stromu, se kterým je dotazování nejrychlejší, tedy lze pohlížet
jako na hledání kódu, který je nejkratší. Což je vlastně způsob, jak komprimovat data!

Máme-li nějaká data, a v nich úseky, které se vyskytují častěji než jiné, vyplatí se tyto
úseky nahradit kratšími kódy. Při pořizování zápisků to asi děláš úplně běžně. Asi nikdo
nevypisuje pokaždé slovy celý název Svatá říše římská národa německého, stačí to
jednou. Někdo nevypisuje ani slovo bitva, a vymyslí si místo toho nějaký kratší kód.
Tenhle přístup (patřičně dopracovaný) je jedním ze základních algoritmů bezeztrátové
komprese.

Shrnutí

Průměrnou výšku stromu počítáme po jednotlivých
listech.

Znalost nemusí mít jen podobu absolutní jistoty o tom, co bude a
co nebude. Může jít i o přibližný odhad četnosti výskytu
jednotlivých možností. Těmto četnostem je pak možné se
přizpůsobit a dosáhnout lepších výsledků, než s obecnými
neinformovanými postupy (např. půlení intervalů).

Při různých četnostech možností obecně využíváme zásadu „Co
potřebuji často, chci mít po ruce“. Sestavování stromu vylepšíme
úpravou půlení: nebudeme dělit možnosti podle jejich počtu, ale
podle četností jejich výskytu.

Totéž platí pro kódování. Co se vyskytuje často, zaslouží si kratší
kód. Hledání vhodného zakódování je analogické hledání
vhodného rozhodovacího stromu. Kódovaná slova dělíme na
skupiny s přibližně stejnou celkovou četností, každé skupině
přiřadíme jiný kódovací znak a dál obdobně dělíme menší a menší
skupiny, dokud nemáme daný kód pro každé slovo.
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Informace, entropie a fyzika

Entropie v informatice
Na začátku jsme rozlišovali možnosti zcela jednoduše. Zvíře je, nebo není pták, číslo je,
nebo není sudé. Takové zjednodušení nám pomohlo zjistit o pojmu informace většinu
klíčových skutečností. Abychom ale byli fér a ušetřili si další školní deziluzi podle vzoru „i
záporné číslo lze odmocnit“ a „i atomy jsou vlastně dělitelné, a navíc tam vůbec nikde
nejsou žádné kuličky“, ukázali jsme, že je situace ve skutečnosti o něco složitější: obvykle
nejsou všechny možnosti stejně možné. Víme nejen, co je možné a co není, ale také co je
pravděpodobnější, než něco jiného. To potom ovlivňuje množství informace v
souvisejících zprávách.

To, co jsme dosud označovali jako neznalost či neurčitost, tedy „to, co nevíme“, se nazývá
entropie.

Co se naučíš:

Počítat neurčitost (entropii) v obecném případě
Počítat přesné množství informace v obecném případě
Že informace hluboce souvisí s fyzikou

Obvyklý průběh hodiny

Tato hodina uzavírá kapitolu o informaci. Aby byla studentům nějak ku
prospěchu, měli by už dobře rozumět předchozí látce a také souvislostem z matematiky,
tedy především pravděpodobnosti a logaritmu. Entropie není jednoduchý pojem, což
ovšem platí i o konceptech z jiných předmětů. Někteří studenti tak mohou zůstat na
úrovni „nejsem si jistý, co je entropie, ale vím, k čemu ji lze využít a jak“.

Vzorec pro výpočet entropie (resp. množství informace) je poměrně složitý přímé
odvození je tak pro mnoho studentů příliš abstraktní. Jako efektivnější postup se jeví
vzít vzorec „z nebe spadlý“ a na příkladech prozkoumat, jak se chová. Tedy že je v
souladu s našimi předchozími výsledky, a někdy (tam, kde jsme dosud zaokrouhlovali a
odhadovali) nám dává přesnější výsledky. Potom má smysl hloubat nad tím, proč se
entropie počítá zrovna takovým vzorcem.

V závěru hodiny stojí za to načrtnout souvislosti s fyzikou. Ideální je domluvit se s
vyučujícím fyziky a sladit se s jeho výkladem termodynamiky. Cílem není plné pochopení
problematiky, bohatě stačí uvědomění, že souvislost existuje a má i nějaké důsledky.
Zájemci pak v textu učebnice jistě objeví příležitosti k dalšímu zkoumání.

Entropie

Entropie je dána rozložením pravděpodobnosti P
jednotlivých možností s (z množiny všech možností S)
podle vzorce:

Proč právě tenhle vzorec?

Vzorec pro entropii může na první pohled vypadat poněkud strašidelně.
Vystihuje ale to, co už vlastně víme. V případě rovnocenných možností jsme
neurčitost odvozovali z počtu potřebných otázek k jejímu odstranění. Zcela

přesný výsledek nám pak dal logaritmus. V obecném případě se musíme uchýlit k
počítání váženého průměru počtu otázek, a zcela přesný výsledek nám dá entropie.
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Informace je potom úbytek entropie, tedy to, na co jsme zvyklí: rozdíl mezi tím co víme
před a po přijetí informace. S tím, že informace může obecně vzato možnosti nejen
striktně vylučovat, může také zpřesňovat naše pravděpodobnostní odhady.

Tak jako obvykle, pokud jsou úvahy s pravděpodobnostmi příliš abstraktní,
nahradíme je úvahami o konkrétních četnostech. Hodnota pravděpodobnosti
odpovídá počtu odpovídajících možností n (z množiny všech počtů možností M)
vydělenému počtem všech možností N (neboli součtem všech prvků M). Dostaneme
tedy vzorec:

S pomocí známých vlastností logaritmu a sčítání samostatně ověř, že jej lze upravit na
tvar:

Téhle podobě porozumíme snáz. Uvažujme o
všech možnostech jednotlivě, s tím, že
vícečetné možnosti se tedy vyskytnou
vícekrát (viz obrázek níže). Potom první člen
výrazu odpovídá počtu dotazů k určení
konkrétní jednotlivé možnosti. Nás ale
jednotlivé konkrétní možnosti nezajímají.
Jakmile víme, do které skupiny možnost
patří, jsme hotovi a můžeme se přestat ptát.
Druhý člen výrazu nám říká, kolik otázek si tak ušetříme. Pro možnost s četností n si
ušetříme log(n) otázek. Taková situace nastane n-krát. Počítáme průměr počtu
ušetřených otázek vážený četností (jak často ušetříme kolik otázek).

Celý vzorec tedy počítá neurčitost tak, že možnosti „namnoží“ podle jejich četnosti,
spočte výšku optimálního dotazovacího stromu pro všechny tyto možnosti. Od ní pak
odečte průměrný počet otázek, který nebudeme muset položit, protože některé
možnosti považujeme za totožné.

Skutečné odvození
Vychází z podobných předpokladů
jako my v kapitole o měření
informace a sleduje obdobu zde

uvedené úvahy. Opírá se ovšem o značně
pokročilou matematiku. Mimochodem je např.
třeba vyřešit, jak je to s iracionálními
pravděpodobnostmi. Ty jsou možné, ale naše
četnostní úvaha na ně samozřejmě nestačí.

Příklad: Výpočet entropie

Entropie hodu (férovou) mincí

To je klasický příklad. Jsou dva možné výsledky, rub a líc. Oba dva jsou stejně
pravděpodobné. Dosazením do vzorce dostaneme:

Neurčitost v situaci, kdy házíme mincí a nevíme, co padne, je tedy 1 bit. Informace o
tom, co padlo, nám dá 1 bit informace.

To odpovídá našim očekáváním, ale nijak to neukazuje, že by počítání entropie bylo
taky nějak zvlášť užitečné.

Množství informace jako úbytek entropie

(Všimni si, že odčítáme jednou „po“ od „před“ a podruhé naopak.
Proč?)
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Příklad: Výpočet množství informace pomocí entropie

Na zahájení školní vánoční besídky 2013 přijede poslanec (nebo poslankyně). Kolik
informace se o jeho stranické příslušnosti dozvíme z toho, že zastupuje Karlovarský
kraj?

Množství informace je rozdíl v entropii
před a po zprávě, I = Hpřed - Hpo.
Takže nejdřív spočteme ty entropie.

1. 

Na začátku víme jen to, že jde poslance
v období Vánoc 2013. Vyhledáme, co
nám to říká o jeho stranické
příslušnosti. Četnosti jsou: 33, 50, 14,
14, 47, 26, 16. Všimni si, že je zcela
jedno, o které strany se jedná. Celkový počet poslanců je 200.

2. 

Pravděpodobnosti pro výpočet entropie odhademe pomocí nalezených četností a
dosadíme do výše uvedeného vzorce.

3. 

4. 

Pro entropii po přijetí zprávy musíme zjistit zastoupení stran za Karlovarský kraj.
Ulehčeně zjistíme, že je poslanců jen pět, a četnosti po stranách jsou 2, 2, 1.
Všimni si, že jsme nejen některé možnosti zcela vyloučili, ale změnily se i četnosti
možností zbylých.

5. 

6. 

Zbývá spočítat rozdíl entropií: 7. 
Upřesňující informace o daném poslanci nám poskytla 1,11 bitů informace
o tom, ke které patří straně.

8. 

Informace o poslancích

Na internetu lze najít různé
přehledy, správně by samozřejmě měl
být tento (http://www.psp.cz
/sqw/hp.sqw?k=192).

Úloha: Netahají mne za nos?

Ověř, jestli uvedené vztahy odpovídají tomu, co už známe, např.:

našemu předchozímu zjednodušenému vzorci, kde byly pravděpodobnosti
všech možností stejné;
situaci, kdy už víme vše - takže pravděpodobnost správné možnosti je 1 a všech
ostatních možností nula;
(úplnému) vyloučení poloviny stejně pravděpodobných možností.

Nápověda

Najdi nebo vytvoř konkrétní příklad dané situace a propočítej neurčitost či
informaci vhodným předchozím způsobem a pomocí nových vztahů. Porovnej
výsledky. Potom zkus totéž udělat obecně, tedy bez konkrétních čísel.

Výsledky opět porovnej.

Řešení

Ano, výsledky si odpovídají. Zvlášť důležitá je první situace, tedy N stejně
pravděpodobných možnosti:
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Entropie ve fyzice
Pojem entropie původně pochází z termiky.
Popisuje rozložení energie v daném systému.
Je-li energie rozložena rovnoměrně, je
termodynamická entropie vysoká. Jsou-li
naopak v systému místa s různě velkým
množstvím energie, např. místa s různou
teplotou či tlakem, je termodynamická
entropie nízká. Termodynamická entropie tak
vyjadřuje, kolik práce může systém vykonat.
To není totéž jako energie samotná. Když je
energie rozptýlena rovnoměrně, není způsob,
jak ji v rámci systému zužitkovat, nehledě na
to, kolik jí je.

Pamatuj si:

Entropie v případě stejně pravděpodobných možností je
rovna logaritmu jejich počtu N:

Další četba

Dobře čitelný článek
(http://dml.cz/dmlcz/141351) o
termodynamické entropii na
středoškolské úrovni uveřejnily Pokroky
(http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/39). Na
konci článku jsou odkazy na další
zdroje.
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Ale proč tu rozvádíme termodynamickou entropii? Podívej se na vzoreček, jakým se
počítá:

, při stejných pravděpodobnostech Pi pak jednoduše .

Povědomé, že? Právě tato podobnost výzkumníkům naznačila, že spolu neurčitost (tehdy
ještě nepojmenovaná) z teorie informace a termodynamická entropie (tehdy jednoduše
entropie) úzce souvisí.

V čem souvislost spočívá? Ve fyzice se při
počítání termodynamické entropie pracuje s
pojmy makrostav a mikrostav systému.
Makrostav je dán tím, co přímo pozorujeme a
jsme schopni rozlišit, např. teplota a tlak
plynu ve dvou oddělených polovinách nádoby.
Je nám přitom jedno, kde je která konkrétní
částice. Mikrostav je to, co už nerozlišíme,
např. konkrétní poloha a rychlost všech částic
v nádobě.

Stanovení úrovně makrostavu a mikrostavu je obecně vzato na nás jako na

Entropie, řád a chaos

Často se lze setkat s připodobněním nízké entropie k řádu a
vysoké entropie k chaosu. To je poměrně nešťastné, takto použité
pojmy řád a chaos neodpovídají jejich chápání v běžné řeči -
rovnoměrně rozptýlený plyn v nádobě se z našeho makroskopického
hlediska jako chaos rozhodně nejeví, je to uspořádání zcela jednoduché
a pravidelné. Nepořádek si mnozí představí jako nahodilé poházení věcí
po pokoji. Taková představa ovšem intuitivně neodpovídá systému s
vysokou entropií, tedy rovnovážnému stavu, kde jsou všechny teploty a
tlaky vyrovnané.

Uspořádání makroskopických těles má od termodynamických zákonů
velmi daleko. Není tam žádná tendence k rozpadu uspořádání.
Termodynamickou a ostatní entropie nelze ztotožňovat zcela libovolně.
Termodynamická entropie se vyznačuje mimo jiné tím, že má jasně
danou úroveň mikrostavů a makrostavů.

Když už, tak je metafora nepořádku je užitečná spíše z druhé strany.
Ukazuje, jak lze nepořádek a náhodu definovat: čím větší pořádek, tím
stručněji umím stav popsat a naopak. Řád lze definovat jako cosi
nepravděpodobného, oproti chaosu, který je pravděpodobnější. Pak z
toho ale nelze pravděpodobnosti odvozovat.

Příklad: Plyny a nádoby

Klasickým úvodním příkladem na termodynamickou entropii je plyn v rozdělené
nádobě. Máme-li v jedné polovině plyn natlakovaný a ve druhé žádný, je rozložení
energie v systému nerovnoměrné, entropie nízká a schopnost konat práci vysoká. Na
přepážku v nádobě přiděláme třeba větrník s generátorem a získanou energií si
posvítíme na čtení nebo ohřejeme párek. Potom budou obě poloviny nádoby obsahovat
plyn se stejnými vlastnostmi a ze systému už nedostaneme nic. Energie se rovnoměrně
rozptýlila do celého objemu nádoby a entropie se zvýšila.

Obecně vzato nemusíme o entropii uvažovat jen v přímé spojitosti s pohybovou energií
částic, můžeme pomocí ní vysvětlit i jevy zahrnující energii potenciální, energii
chemických vazeb aj. - princip zůstává stejný.

Stavový prostor

Koncept makrostavů,
mikrostavů a jejich přechodů je pěknou
(a značně pokročilou) ukázkou
stavového prostoru, což se může hodit v
budoucí výuce.
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pozorovatelích. Není to žádná vlastnost systému jako takového, takže můžeme pro jeden
systém rozlišit různé druhy entropií nabývající různých hodnot. Někdy budeme v
mikrostavu rozlišovat přesné polohy částic plynu, v příkladu výše se třeba spokojíme s
informací o tom, ve které polovině nádoby se která částice nachází. Termodynamická
entropie odpovídá jedné konkrétní úrovni abstrakce vybrané šikovně tak, aby bylo možné
změny entropie přímo vztáhnout k energii v systému.

Hodnota entropie pak vychází z toho, kolik různých mikrostavů odpovídá danému
pozorovanému makrostavu. Měří, kolika způsoby lze („makroskopicky“) nepozorovaně
změnit vnitřní („mikroskopické“) uspořádání systému. Čím méně možných mikrostavů,
tím menší entropie, a čím více mikrostavů, tím je entropie větší.

Z pohledu informatika: Čím méně možných mikrostavů odpovídá pozorovanému
makrostavu, tím více o mikrostavu, tedy skutečné situaci „uvnitř systému“, víme.
Nejraději jsme, když makrostavu odpovídá mikrostav jediný, takže je jasné který, o
systému víme všechno a entropie je nulová.

Totéž můžeme říct i trochu jiným způsobem. Makrostavu s nízkou entropií odpovídá jeden
z malé skupinky mikrostavů. Lze jej díky tomu přesně popsat poměrně úsporně, popis
totiž nemusí nést mnoho informace. Naopak v případě makrostavu s vysokou entropií
vyžaduje určení konkrétního odpovídajícího mikrostavu mnohem více informace (je třeba
odlišit jeden z mnoha mikrostavů), a delší tedy musí být i samotný popis mikrostavu.
Takto lze aspoň přibližně osvětlit vztah entropie z fyziky a z informatiky.

Druhý termodynamický zákon

V uzavřeném systému entropie samovolně neklesá. Druhý termodynamický zákon říká
nejen to, že v horkém čaji se studenou lžičkou se teploty obvykle (rozuměj prakticky
vždy) vyrovnají. Plyne z něj také pozoruhodná skutečnost, že čas plyne jen jedním
směrem.

Entropie dává nevratnosti dějů (a tím přeneseně i směru plynutí času) aspoň trochu
uspokojivé vysvětlení. Systémy se vždy nachází v nějakém makrostavu a v nějakém
odpovídajícím mikrostavu. Různým makrostavům přitom odpovídá různý počet
mikrostavů. Některé makrostavy jsou tím pádem pravděpodobnější, než jiné. Navíc s
realističtějším množstvím plynu a tedy počtem částic jsou rozdíly ještě výraznější, než
jaké jsme viděli v předchozím příkladu s plynovou nádobou.

Příklad: Stavy plynu v nádobě

Uvažujme naši rozpůlenou nádobu s deseti částicemi plynu. V makrostavech se
budeme ptát jen na množství plynu v částech nádoby. Mikrostav je pak konkrétní
rozdělení správného počtu částic plynu mezi poloviny nádoby.

Makrostav Mikrostavy
Vlevo je
prázdno

Každá z deseti částice musí být v pravé polovině nádoby, to je tedy
jediný možný mikrostav.

Vlevo je jediná
částice

V levé polovině musí být vždy právě jedna z deseti uvažovaných částic.
Je tedy 10 možných mikrostavů, které danému makrostavu odpovídají.

Vlevo je právě
polovina částic

To už bude mnohem víc mikrostavů. Kolika způsoby lze vybrat
polovinu z deseti částic? Pro představu si můžeme částice očíslovat a
vybrané skupiny vypsat, tedy aspoň některé: 12345, 12346, ..., 12489,
..., 357810, ..., 578910, 678910.

Ptáme se vlastně přímo na počet pětiprvkových kombinací z deseti
prvků, kombinatorika nám dá vzorec a výsledek:
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Je mnohonásobně pravděpodobnější, že se
plyn v nádobě rozptýlí rovnoměrně, než že se
nahromadí na jedné straně. Podobně je
mnohonásobně pravděpodobnější, že po čase
najdeme v čaji lžičku o teplotě čaje, než
ochlazenou lžičku ve vroucím čaji. Je to proto,
že rovnovážným makrostavům odpovídá
zdaleka nejvíc mikrostavů, takže jsou tyto
makrostavy pravděpodobnější. Po nějakém
čase tedy uzavřené systémy v podstatě
nevyhnutelně dosahují rovnovážných stavů s
vysokou entropií. Chceme-li entropii v
systému snížit, musíme vynaložit nějakou
energii.

Z pohledu informatika: Entropie měří, kolik
toho nevíme. Když je hodně zaměnitelných
mikrostavů, tak toho a systému nevíme hodně.
Druhý termodynamický zákon nám říká, že
naše znalost o systému může samovolně leda
klesat, nikdy nemůže bez vynaložení nějakého
úsilí stoupnout.

Maxwellův démon

Navažme na náš příklad s plynem v nádobě. Abychom jej dostali z celé nádoby zpět do
jedné poloviny, museli bychom ho stlačit třeba pístem, a dodat tak nějakou energii. Co
takhle jít na to chytřeji? Doprostřed nádoby vrátíme přepážku vybavenou malými dvířky
obsluhovanými hypotetickým Maxwellovým démonem. To je diblík, který dvířka otvírá,
pokud k nim neletí žádná částice např. zleva, a naopak k nim letí částice zprava. Částice
proto mohou přepážkou prostupovat pouze jedním směrem a plyn se postupně samovolně
shromáždí v levé polovině nádoby. Potíž je v tom, že to znamená samovolný pokles
entropie, a tedy spor s druhým termodynamickým zákonem. Z toho by mělo jasně
plynout, že daný démon, např. ve formě automatu s čidlem a ramenem na ovládání dveří,
nemůže existovat. Jenže na první pohled (a dalších skoro 60 let) není nijak zřejmé, proč
by takové zařízení nemělo jít sestrojit.

Např. perpetuum mobile sice nejde sestrojit, protože odporuje termodynamickým
zákonům, na každém jednotlivém stroji ale dovedeme určit, že ho zastaví např. ztráty
třením. Diblíka nezastaví nic.

Nakonec se řešení našlo. Aby se totiž mohla dvířka správně otvírat a zavírat, musí nějaká
čidla získávat informace o přilétajících částicích. A to vyžaduje energii. A aby démon
mohl energii vydat, musí mu stoupnout (jeho vnitřní) entropie.

Jenže démon je samozřejmě součástí systému a my se musíme dívat na vývoj jeho celkové
entropie — tady jak plynu, tak démona. Podrobnější rozbor by ukázal, že ztráty na
ovládání dvířek přesáhnou zisk z toho, že se plyn nahromadí v jedné polovině nádoby.
Vesmír tedy funguje tak jak má a my vidíme, že informace má přímý vliv na fyzikální děje.

Informace je fyzická

Vlastně by nás to nemělo překvapit. Už dříve jsme narazili na to, že informace musí být
nějak zaznamenaná, tedy ve formě nějaké organizace hmoty. Termodynamika postupně
ukázala, že taková organizace není jen tak něco bezvýznamného či virtuálního. Dlouho to
nebylo zřejmé. Ta provázanost je totiž z hlediska každodenního života a našich běžných
měřítek poměrně slabá. Množství částic a s ním i termodynamická entropie jsou oproti
množství informace, se kterým obykle pracujeme, nepoměrně větší.

Přesto je informace s hmotou a energií těsně provázaná. Je-li informace nutně nějak
hmotně reprezentovaná, její zpracování asi stojí nějakou energii. V principu je zásadní

Pravděpodobnosti mikrostavů

Naše úvaha o pravděpodobnostech je
trochu zjednodušující. Není nijak
zřejmé, že by všechny mikrostavy byly

stejně pravděpodobné (proto je koneckonců ten
vzorec počítá zvlášť). Vliv má například
skutečnost, že systém nemůže z libovolného
mikrostavu přejít do libovolného jiného
mikrostavu. Je-li všechen plyn v jedné polovině
nádoby, přeletí asi v příštím okamžiku do druhé
poloviny několik částic, ale téměř jistě ne
všechny. Rozlišujeme tedy vzájemnou
dostupnost různých stavů. To ale efekt
směřování k vyrovnaným stavům ještě víc
posiluje.

Z každého mikrostavu jsou dostupné nějaké
další mikrostavy, jenže těch blíže k vyrovnaným
mikrostavům je víc. Aby se tak systém dostal
daleko z rovnováhy (od stavu s vysokou
entropií), musí přejít přes mnoho mezistavů,
ovšem v každém z nich je největší
pravděpodobnost toho, že se systém vrátí zpět k
rovnováze. K původní úvaze (makrostavy s více
mikrostavy jsou pravděpodobnější, bez ohledu
na předchozí vývoj) jsme přidali právě ohled na
to, jak se systém vyvíjí. Ukázalo to, že je
směřování k rovnovážnému stavu a zvyšování
entropie ještě silnější.
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Černá díra (simulovaná)

(kvůli druhému termodynamickému zákonu), jestli jsou děje nevratné, nebo vratné.
Pokud jsou vratné, zákon nic moc neříká. Pokud jsou ale nevratné, musí entropie daného
systému stoupnout, a u toho se musí uvolnit nějaká energie. Nevratným dějem je např.
smazání bitu informace (kdyby to bylo vratné, nebylo by to smazání). Minimální
související energie je v zeptojoulech. Současná technika tento limit mnohonásobně
překračuje, takže ještě máme co zlepšovat.

Mohli bychom si samozřejmě říct: tak proč mazat? Stačilo by nic nemazat, provádět
výpočty tak, aby byly vratné, a potíže s energií by byly vyřešené. Takové řešení naneštěstí
není moc praktické, protože jaksi nemáme nekonečnou paměť. Na to koneckonců existuje
další principiální limit: v omezeném prostoru s omezenou energií může být jen omezené
množství entropie. To je tedy zároveň maximální množství informace, které tam lze uložit.
Podobně (s pomocí pokročilé fyziky) lze dojít k maximálnímu výpočetnímu výkonu
jakéhokoliv počítače dané hmotnosti.

Mohlo by to vypadat, že takto jen fyzika limituje informatiku, a informatika fyzice nic
nepřináší. Uvědomme si ale, že počítače jsou technická zařízení, která se řídí fyzikálními
zákony. Takže když něco platí o jakémkoliv počítači, platí to o jakémkoliv fyzickém
počítači. Tak například informatika fyzice ukáže, že obecně neumíme u každého
fyzikálního systému říct, jestli se někdy ustálí.

Jiným příkladem je problematika černých děr. Ve
zkoumání jejich chování hrají informace a
související fyzikální zákony ústřední roli. To se
může jevit jako poměrně odtažité téma (jakkoliv
je ve skutečnosti extrémně přitažlivé). Jenže
právě v extrémních podmínkách se dobře
odhaluje, jak a proč funguje vesmír v
podmínkách obvyklejších. Klíčová otázka je,
jestli se v černých dírách informace ztrácí (což
by porušilo zákon zachování informace), nebo
neztrácí (ale jak by to bylo zařízeno?).

Posledním střípkem, který zde zmíníme, je tzv.
holografický princip. Vychází z poznatku, že
informaci nutnou k úplnému popisu stavu části
prostoru lze vždy vměstnat na povrch tohoto
prostoru. Z toho se odvíjí úvahy o tom, že to podstatné se odehrává na „povrchu“ vesmíru
a vnitřní objem není nijak důležitý. Na vesmír by šlo nahlížet tak, že informace je
základem, a hmota a energie jsou „jenom“ doprovodné jevy.

Výše uvedeným souvislostem nemusíš do detailu porozumět (a ne, nebudou v písemce).
Jsou jen ilustrací toho, jak fundamentální pojem informace ve fyzice je.

Shrnutí

Informace je úbytek entropie způsobený přijetím zprávy:

Entropii počítáme z pravděpodobností jednotlivých možností s
pomocí vzorce:

Měření informace pomocí entropie funguje správně i v případě
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nestejně pravděpodobných možností. Entropie vyjádřená v bitech
odpovídá očekávanému počtu otázek nutných k jejímu odstranění
(tedy k identifikaci jediné správné možnosti). To je totéž, jako
průměrný počet bitů nutný k zakódování jedné takové možnosti
při optimálním kódování.

S pojmem informační entropie úzce souvisí pojem
termodynamické entropie. Z fyzikálních souvislostí plynou
principiální vztahy a limity, např.:

kolik energie přinejmenším stojí nevratná úprava jednoho bitu
informace,
kolik bitů informace lze vměstnat do dané hmotnosti o dané
energii,
jaký výpočetní výkon může mít počítač o dané hmotnosti.

Uvedené limity se opírají o fyziku mikrosvěta, kam jsme zatím se
současnou technologickou úrovní nedospěli.

Pojem informace ale hraje důležitou roli např. v dosud
nevyřešených kosmologických otázkách.
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Algoritmus
Lidé a stroje na celém světě bez ustání provádí pracovní postupy. Ráno vstaneš a spustíš
svou ranní rutinu. Obličej, zuby, hřeben, obléknout, snídaně, svačina, batoh a ven. Každý
má svou, ale pro každého je ráno skoro stejné. O čem při ní přemýšlíme? Většina z nás už
nepřemýšlí o tom, co bude další krok v pořadí. To jsme se naučili v první třídě. Máme
ranní postupy zautomatizované. Uříznout chleba, druhý krajíc, máznout máslo, med,
totéž druhý krajíc, nalít si čaj. Můžeme myslet na zajímavější a důležitější věci: co nás
dnes čeká?

Vyřešit početní příklad je pro někoho složitější, než namazání chleba. Někdo ale má
řešení zautomatizované. Nemusí nad ním přemýšlet, neunavuje ho. Je to rutinní, stále
stejně se opakující sled jednoduchých kroků, které spolehlivě vedou k výsledku. Zbývá
tak kapacita na přemýšlení o tom, co pak vlastně bude dělat s výsledkem. Podobně
osvobozující efekt má kalkulačka, jen se člověk tak dobře nepocvičí a není v přímém
kontaktu s tím, co se s čísly vlastně děje.

Provoz na křižovatce se na první pohled může
jevit jako poměrně složitý. Je však dostatečně
jednoduchý na to, aby ho bylo možno
jednoznačně popsat. A pokud jde něco
jednoznačně popsat, může to provádět stroj.
Provoz proto může řídit semafor namísto policisty, který tak svůj intelektuální potenciál
může využít efektivněji.

Zásadním předpokladem úspěšného zvládnutí záplavy informací je jejich třídění a
přiřazování priorit. Někteří lidé stráví desítky minut denně rozdělováním příchozí pošty
do složek, aby se tak mohli soustředit na ty nejdůležitější a zároveň nejurgentnější, a
přitom mohli později snadno dohledat ty ostatní. Někteří lidé si všimnou, podle jakých
kritérií vlastně zprávy posuzují, a vytvoří pro jejich třídění automatizované filtry. Mají
totiž pro svůj čas lepší využití, nechtějí ho trávit tříděním pošty, které za ně snadno udělá
stroj, když mu postup správně popíšou.

Tyto spolehlivé pracovní postupy, které lze provádět bez zapojení intelektu, jsou velmi
užitečné a my je prozkoumáme blíž. Budeme jim říkat algoritmy.

Obsah kapitoly
V první řadě zjistíme, čím se vůbec spolehlivé
pracovní postupy vyznačují. Na základě jejich
vlastností pak algoritmus definujeme. S
definicí už můžeme začít rozlišovat, který
postup je a který není algoritmem. Mezitím se
naučíme algoritmy účelně zapisovat.

Hlavní otázky
Jak psát spolehlivě fungující pracovní
postupy?

1. 

Co to je algoritmus, a proč by mě to
mělo zajímat?

2. 

Jaké má algoritmus vlastnosti?3. 

Stroj může křižovatkou i projíždět
To je ještě mnohem složitější než řízení
provozu, které se nemusí na nic ohlížet.

Pamatuj si:

Algoritmus je jeden z hlavních předmětů zkoumání
informatiky. Slovo informatika koneckonců pochází ze
slov automatické zpracování informace.

Algoritmus vs. algoritmizace

V téhle kapitole se věnujeme
poměrně podrobně samotnému pojmu
algoritmu. Těžiště práce tedy není ve
vymýšlení algoritmů, jak by někdo mohl
očekávat. Nejsou tu ani obecné postupy
či strategie k tvorbě algoritmů —
nanejvýš dílčí příklady, ale nikoliv
systematické pojetí (které by hravě
vydalo na celý školní rok).
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Jak algoritmy zapisujeme?4. 
Jak poznáme, jestli je nějaký postup algoritmus?5. 

Kapitoly
Úvodní pokusy1. 
Slovní popis pracovního postupu2. 
Co je to algoritmus3. 
Další zápisy: Vývojové diagramy4. 
Další zápisy: Programování5. 
Rozpoznávání algoritmů6. 
Různé stroje jsou si rovny7. 

Tučně uvedené kapitoly tvoří základní jádro.
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Úvodní pokusy

První pokusy provedeme na lidech. Předně je třeba porozumět tomu, že vytvořit
jednoznačný popis pracovního postupu je složitější, než si leckdo myslí.

Co se naučíš:

Popsat nějaký pracovní postup opravdu přesně a jednoznačně je překvapivě
obtížné

Obvyklý průběh hodiny

Cílem této hodiny je na vlastní kůži zažít jak zadávání instrukcí, tak jejich
provádění. K této zkušenosti se poté můžeme vztahovat, až budeme hovořit o
jednoznačnosti a dalších vlastnostech algoritmů. Studenti také dostanou šanci si
uvědomit, že kvalitní formulace pracovních postupů nemá využití jen v informatice a
programování. Naopak, poznatky získané v příštích hodinách uplatní každý, kdo bude
někdy s nějakými postupy pracovat. Takže každý.

Aktivity studentům zaberou dost času, takže na konci hodiny sotva zbyde čas na
základní reflexi. Nemá ale smysl aktivity urychlovat. Lepší je najít způsob, jak hned po
přestávce navázat další hodinou, kdy ze získaných zkušeností vyvodíme závěry. Jinou
možností je nechat studenty rozmyslet poučení z hodiny samostatně a a na jeho základě
se pokusit sepsat lepší postup.

Papírový X-Wing — pro začátek si ale
vyber spíš nějaký jednodušší model

Úloha:

Vyber si jednoduchý úkol:

Poskládat z listu papíru čepici, loď,
vlaštovku, …
Uvázat kličku na botách, osmičkovou smyčku,
liščí smyčku, …
Kdo to chce mít praktické: Složit vyžehlené
triko, košili, …
Nebo jiný podobný úkol.

Vytvoř (slovní) pracovní postup, který zaručeně
vede k vytyčenému cíli. Pracujte ve dvojicích.
Jeden bude mít roli zadavatele instrukcí,
jeden roli jejich vykonavatele. Zodpovědnost
za výsledek leží na zadavateli, protože
vykonavatel jen přesně a doslovně plní
instrukce. Nemůžeme ho tedy vinit z toho, že
máme místo papírové čepice třeba lopatku. Vykonavatel neví, k jakému výsledku
zadavatel míří, prostě plní instrukci za instrukcí. Poslouchá zadavatele na slovo. Pokud
se zadavatel nevyjádří jednoznačně, vykonavatel si škodolibě zvolí, který z možných
výkladů se mu líbí.

Začneme postupně.

Zadavatel postupně zadává jednotlivé
instrukce vykonavateli, ten je průběžně
provádí. Zní to jednoduše? Mnohé z vás
to přivede na hranice duševní pohody.
Nezapomeňte se vystřídat.

1. 

Zkuste totéž, ale zadavatel se nebude
dívat, co vykonavatel dělá. Nebude

2. 

Asi uhodneš, proč se aktivitě někdy
přezdívá „Na sabotéra“.

Možnosti rozšíření

Vykonavatel má zavázané oči.
Instrukce tedy musí být o to
přesnější a důslednější.
Zadavatel zadává instrukce
dvěma či více vykonavatelům
zároveň. Nejednoznačné
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U těchto úkolů nebylo tak těžké vymyslet postup, obtížné bylo ho popsat. To je úplně
první krok k ovládnutí algoritmizace. Obvykle je situace o to složitější, že není hned jasný
ani postup, který bychom měli uplatnit (natož dobrý postup, ale o tom až později.

tedy mít možnost se opravit.
Totéž, ale vykonavatel nebude nic říkat.
Nemůže se zeptat „Jak přesně to
myslíš, přehnout papír na polovinu?“
Nemůže protestovat „Papír ve tvaru
trojúhelníku ale přece nemůžu přehnout podél nejdelší úhlopříčky!“ Buď je nějaká
možnost pokračovat, pak pokračujeme, nebo není, a postup selhal.

3. 

Postupně přerušujeme komunikaci. Asi jste poznali, že teď už jsme vlastně blízko
té skvělé možnosti: Zadavatel napíše postup na papír, vykonavatel ho vykoná.
Zadavatel má přestávku. Právě proto je ta možnost skvělá. Napsaný postup
můžeme libovolně zkopírovat a znásobit tak výrobu papírových čepic, a zadavatel
už přitom může přemýšlet nad něčím úplně jiným.

4. 

Co se během aktivity ukázalo? Přemýšlej:

Jak se výsledek vykonavatele liší od
záměru zadavatele?
Co bylo těžké, co bylo lehké? Proč?
Které postupy se osvědčily? Které
obraty a formulace se osvědčily?
Mluvíme všichni stejnou češtinou?
Čím se (ne)liší výsledky ostatních
dvojic, proč?
Na co se vůbec můžu při komunikaci s
druhým spolehnout, a na co ne? Která
vyjádření jsou spolehlivá, která naopak
ne?
Co dělat, když má nějaká instrukce víc
možných výsledků?
Co dělat, když vykonavatel
„neposlouchá“?
Jaké podmínky musí splňovat popis pracovního postupu, aby byl spolehlivě
proveditelný bez přemýšlení?

instrukce si samozřejmě každý
vykonavatel vykládá po svém.
Skvělá zkušenost.

Zpětná vazba

Žáci hru často pojmou dost
vážně, někdy až osobně. V takové
situaci nemá smysl rovnou řešit
algoritmy. Je nutno uvolnit, co žáky
nejvíc tlačí, např. pomocí otázek:

Jak jste se během práce cítili?
Proč?
Která role komu (ne)vyhovovala?
Proč?
Co bylo příčinou obtíží? (Nikoliv
„kdo“, odpověď na takovou otázku
k ničemu není.)

Studentské zlepšováky

Ve větším kolektivu se často objeví užitečné nápady, které by
neměly zapadnout. Studenti by měli dostat příležitost promyslet a
prodiskutovat jejich přínosy a úskalí. Později se studenti možná dozví,
že odhalili nějaký obecnější informatický princip. I proto je výhodné
vzájemné seznámení s různými nápady: studenti se už tady mohou
prakticky seznámit se základními koncepty a na tuto zkušenost v
pozdějším výkladu navážeme.

Odkazy („původně levý konec provazu“) nebo přímo pojmenování
(„bližší stranu papíru otočeného na šířku označíme S“)
Vyhledání určením extrému („nejdelší strana vzniklého
trojúhelníka“)
Symetrie („předchozí tři kroky zopakujeme zrcadlově na druhé
straně“)
Geometrie či jiné formalismy - studenti použijí termíny jako
úsečka, úhel, sever, popř. zavedou vlastní (přehyb, smyčka…)
Podmínky se objevují poměrně zřídka, zkoušíme zde především
sekvenční postupy a papíry a další pomůcky mají vhodné velikosti.
Pokud ale studenti postupy zobecňují, musí řešit např. špatně
odhadnutou délku provazu (a následné posunutí uzlu, nový
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začátek atp.)
Naopak cykly se objevují častěji, a to jak několikanásobné
opakování, tak i např. utahování „dokud to jde“ nebo posouvání
okraje papíru ke druhému „dokud nelícují“

Lodní smyčka

Úloha: Lodní uzel poslepu

Cílová situace: člověk si zapamatuje tvůj
návod, vezme do ruky provaz, třeba
někde uprostřed, postaví se ke kůlu,

zavře oči… a pak už záleží na tom, jak dobře je
napsaný ten návod.

Bude se vázat kolem pevného kůlu (např.
stromu). Uzel tedy nelze umotat a navléct,
je třeba ho opravdu uvázat.
Předpokládej, že máš kůl dost tenký a není
třeba obcházet, že máš dostatek provazu a
můžeš použít dvě ruce.
Na konci by nikdo neměl skončit přivázaný
ke kůlu.
Na variantě lodní smyčky (shora zdola, zprava, zleva...) nezáleží.
Kdo neumí vázat lodní smyčku, na chvíli se zastydí, a pak si to zjistí.
Zkus si to aspoň s provázkem a nohou stolu a při psaní průběžně ověřuj, jak ti
návod funguje.

Úloha: Vzájemné hodnocení návodů

Vyměňte si ve dvojici návod na lodní smyčku.1. 
Získaný návod podrobně prozkoumej a otestuj.2. 
Zhodnoť, jestli lze návod opravdu spolehlivě a bezmyšlenkovitě realizovat nebo

ne, a vysvětli proč tomu tak je. Jak by šlo návod vylepšit?
3. 

Podívej se na další návody a zkus zobecnit: Čím se odlišují lepší a horší návody?4. 

Sdílení návodů

Osvědčilo se vzájemné hodnocení zorganizovat poněkud
sofistikovaněji, jako dvojitě slepé recenzní řízení. Každý hodnotí tři
práce, nikdo (kromě učitele) neví čí, a nikdo neví, kým je hodnocena
jeho práce. Předání prací probíhá elektronicky prostřednictvím
školního LMS (odevzdat, pojmenovat soubory, rozdělit mezi
hodnotitele, shromáždit hodnocení, poskytnout správná hodnocení
správným autorům návodům). Příště zkusíme využít nástroj
[CrowdGrader (http://www.crowdgrader.org/)], který jsme objevili až
později.

Vzniklá hodnocení posloužila jako podklad pro skutečné hodnocení
žáků. Za tímto účelem (a také jako ulehčení práce hodnotitelům) je
vhodné stanovit kritéria a jejich bodové hodnocení. Žáci tato kritéria a
způsob hodnocení (např. je jejich známka se bude odvíjet od průměru
hodnocení tří spolužáků) znají předem. Kritéria odpovídají úkolu a
znalostem žáků (vč. zkušeností získaných předchozí aktivitou). Na
začátku tedy posuzují, jestli je postup srozumitelný, jestli vůbec vede k
výsledku atp. Pokud podobný způsob vzájemného hodnocení použijeme
i na pozdější práce, ke kritéria přibudou (splnění vlastností algoritmu,
splnění pravidel pro slovní popis pracovního postupu).

Na pečlivé zhodnocení tři postupů je potřeba dostatek času, velmi se
hodí práci nechat jako domácí. Získáme tím trochu času na přípravu
celého procesu hodnocení a další hodina na hodnocení postupů vhodně
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Princip přičítání
jedné je použit v
klikátku na obrázku,
stejně jako ve
vodoměru u vás
doma.

Náměty na další úkoly
Následující náměty slouží k inspiraci a
procvičování tvorby postupů (není nutné
udělat všechno!). Nejlepší je zkusit z každé
oblasti něco. Pokud pracuješ ve skupině,
práci si rozdělte, ať se můžeš podívat na
řešení více úloh.

Papírových skládanek (origami) či uzlů k
vázání je samozřejmě celá řada. S
vázáním souvisí i splétání copánků (a
pomlázek), drhání (macramé) a odtud už
je jen kousek k háčkování a pletení.
Takže: jaký je postup?
Náměty nabízí běžný život:

Jak nasadíš spadlý řetěz, jak vyměníš prasklou duši
jízdního kola? Jaké předpoklady musí být splněny
před započetím práce, jaké potřebuješ vybavení?
Liší se situace u předního a zadního kola, nebo lze
návod napsat obecně? Pro jaká kola nebode
fungovat vůbec a bude třeba jej přizpůsobit?
Klasickou oblastí je příprava jídel podle receptu.
Co umíš uvařit?
Návodů je plná první pomoc. Které z nich dovedeš
správně zformulovat? Proč jsou návody v první
pomoci tak důležité?
Návody slouží ke správě (a opravám) digitální
techniky. Jak se připojit ke školní wifi? Jak aktualizovat operační systém? Jak
nainstalovat?

Připomeň si naše předchozí témata:
Napiš návod na hádání čísel, na hádání data narození s nerovnoměrným
rozložením
Zkus návod na převádění mezi číselnými soustavami — desítkovou, dvojkovou,
šestnáctkovou, osmičkovou… pak můžeš zkusit postup zobecnit (zadáním je
zápis čísla a výchozí a cílová soustava), přidat „desetinná“ místa.

Mezi další klasické informatické úlohy patří:
Hledání největšího čísla v posloupnosti čísel
Řazení posloupnosti čísel podle velikosti
Množinové operace s posloupnostmi čísel (průnik, sjednocení…)
Hledání slova ve slovníku (seřazeném seznamu slov)

Obrovské množství námětů poskytuje matematika. Výhoda je, že
se při snaze správně zformulovat postupy můžeš použité
matematice lépe porozumět.

Dostaneš číslo napsané v desítkové soustavě. Jakým
postupem získáš číslo o jedničku vyšší? Co (jednoduššího) je
k tomu nutno znát či umět?
Zamysli se i nad dalšími zdánlivě jednoduchými úkony, o
kterých si myslíš, že je dokonale znáš: Ověření rovnosti
dvou čísel, porovnání velikosti dvou čísel, základní
matematické operace…
Písemné počítání: sčítání, odčítání, násobení, dělení.
Zjištění dělitelnosti čísla jiným číslem. Rozklad na
prvočinitele. Nalezení všech dělitelů. Nalezení největšího

navazuje. V rámci zadání takového domácího úkolu je na místě
předvést hodnocení na příkladu (především konkrétní formulace a
identifikace problémových míst).

Není nutno zpracovat
všechny náměty

Uvedených námětů je příliš
mnoho. Vyberte z nich třeba ty, které
nějakým způsobem oslovují konkrétní
studenty, nebo souvisí s další
probíranou látkou (i v jiném předmětu)
apod. Některé náměty jsou nosné pro
další výuku informatiky, k těm se na
příslušných místech vrátíme. Tím, že se
nad nimi studenti zamyslí už tady, se nic
nepokazí.
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společného dělitele, nejmenšího společného násobku. Zjištění, jestli je dané
číslo prvočíslem.
Počítání s mnohočleny, zlomky, vektory, komplexními čísly…
Cokoliv z předchozího, ale ve dvojkové soustavě. Nebo jiné soustavě. Nebo
libovolné soustavě.
Vyhodnocení aritmetického výrazu — to také jistě dobře zvládáš, tak nebude
těžké popsat, jak to vlastně děláš, že?
Nezapomeň na geometrii: Sestrojení osy úsečky a úhlu, kolmice, rovnoběžky,
trojúhelníku o daných délkách stran, výšek či těžnic, kružnice vepsané a
ostatních, jiné mnohoúhelníky…
Měli už jste stereometrii? Šel by napsat návod na sestrojení řezu krychle?

Zkus se poohlédnout i po jiných školních předmětech. Které úlohy lze řešit
algoritmicky, tedy pomocí jednoznačného postupu? Vyčíslení chemické rovnice?
Určování oxidačních čísel? Převody chemických názvů na vzorce a zpět? Převody
jednotek? Zjištění pravděpodobné zemědělské a průmyslové výroby dané oblasti s
pomocí atlasu? Interpretace literárního díla? Větný rozbor? Pravopis, např. kontrola
správnosti diktátu? Které úkoly si myslíš, že jdou, a které ne, a proč? Jaký je mezi
nimi rozdíl? Těmito otázkami se budeme zabývat v následujících kapitolách. Jsou
důležité, protože pokud je něco algoritmicky neřešitelné, bude to nakonec vždy
muset řešit živý člověk, a nikdy nebude jisté, jestli to vyřeší.

Kromě slovního návodu můžeš vyzkoušet také
tvorbu návodu s pomocí obrázků, fotografií či
tvorbu videonávodu. Taková práce jde snáz ve
dvou.

Slova vs. obrázky
Schválně se zaměřujeme na

slovní návody. Studenti je využijí nejvíc
a nejvíc je také potřebují procvičovat.
Návody s dalšími prvky jsou zajímavým
zpestřením a příležitostí připomenout si
účelnou práci s příslušnými nástroji. U
obrázkového návodu sice klesnou
nároky na přesnost vyjadřování,
studenti ale zjistí, že připravit návod
kvalitně také není zcela samo sebou.
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Slovní popis pracovního postupu

Zápis pracovního postupu přirozeným
jazykem má zřejmou zdánlivou výhodu: Každý
mu rozumí. Takže v běžných situacích dobře
poslouží. Má také jednu nevýhodu: ve
skutečnosti není pravda, že mu každý rozumí.
Je nesmírně obtížné vyjadřovat se přirozeným
jazykem jednoznačně. Všimni si, že i např.
právní jazyk má od jazyka přirozeného
poměrně daleko.

S postupy zapsanými přirozeným jazykem se
ale v životě setkáš nejčastěji — jako
vykonavatel, ale také jako jejich tvůrce. Máme
už s nimi nějaké zkušenosti, tak se podrobněji
podívejme, jak vypadá kvalitní popis
pracovního postupu přirozeným jazykem.

Kritéria pro kvalitní popis pracovního postupu
Co by mělo být součástí dobrého návodu?

Co se naučíš:

Posoudit kvalitu jiného postupu, identifikovat problémová místa a odstranit je.
Kvalitně popsat pracovní postup přirozeným jazykem. Znát a užívat příslušná
doporučení.

Formální jazyky
Pro popis pracovních procesů citlivých
na přesnost a jednoznačnost se spíše
ujaly jazyky formální. Ty jsou vytvořené

uměle, což ovšem umožňuje navrhnout
jednoznačná pravidla. S jednoznačnými (a ve
srovnání s přirozenými jazyky jednoduchými)
pravidly se snáze zajišťuje jednoznačnost
významu.

Ve formálním jazyce píšeš např. zápisy
geometrických konstrukcí a chemické rovnice.
Jazyk webových stránek uvidíš, když v
prohlížeči najdeš volbu Zobrazit zdrojový kód.
Také programovací jazyky, včetně Pythonu, jsou
příklady formálních jazyků.

Úloha:

Podívej se na postupy, se kterými jsme zatím přišli do styku v předchozích
hodinách, porovnej je mezi sebou. Jestli ti to nestačí, podívej se také na
příklady v učebnici.

Společně se spolužáky pak sestavte seznam pravidel pro slovní popisy pracovních
postupů. Může jít o nezávazné dobré nápady a doporučení, ale také o nutné
podmínky toho, aby měl návod vůbec šanci být kvalitním.
Zaměř se na různé oblasti - jak se v návodu vyjadřovat, jak jej strukturovat, jak jej
formátovat.

Spolupráce na kritériích

Dosud napsané návody a zkušenosti s nimi obvykle poskytují
dostatek pozitivních i negativních příkladů, je ale dobré mít je případně
vytipované předem a studenty na ně upozornit. Diskusi se snažíme
udržovat konstruktivní. Měli bychom dostat více či méně výsledky
uvedené níže.

Ke společné práci lze využít třeba [Dokumenty (https://docs.google.com
/?hl=cs%7CGoogle)]. Jestli studenti dosud nikdy současnou práci na
jednom dokumentu nezkoušeli, mají nejvyšší čas. Způsob práce pochopí
rychle, rolí učitele je podporovat strukturu, aby se práce nezvrhla v
chaos (resp. aby se z něj po úvodních minutách zase dostala). Tedy
rozdělení rolí a zodpovědností, rozdělení dokumentu na části atp.

Pamatuj si:
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Jaký by měl být popis postupu?

Několik doporučení

Tyto body mohou tvorbu dobrých postupů usnadnit.

Uváděj jednu instrukci na řádek.
Řádky čísluj.
Používej rozkazovací způsob.
Instrukce, které se týkají společného podúkolu, nebo spolu jinak souvisí, vhodně
vyznač — odsazením, rámečkem, barvou…
Nevyhýbej se opakování slov. Nepíšeš sloh. Bezchybné a snadné pochopení je zde
důležitější než čtenářský zážitek.
Vyhýbej se opakování instrukcí. Má-li se instrukce několikrát zopakovat, nevypisuj
každé opakování, raději popiš, co a jak se tedy má opakovat. Opakováním instrukcí
zvyšuješ riziko chyby v zápisu postupu, a čtenář bude unaven zjišťováním, jestli se

Nadpis
Věta o tom, k čemu postup slouží (pro lepší pochopení).
Popis vstupu: Přesný popis toho, s čím postup pracuje. Týká se

jak materiálu, tak informací. Něco z toho může být proměnlivé (lodní
smyčku lze vázat z různých provazů), ale obvykle to přesto podléhá
nějakým podmínkám (provaz musí být dost dlouhý).
Popis výstupu: Přesný popis výsledku naší práce ve vztahu ke
vstupnímu materiálu. Přinejmenším musí být jasné, jestli je
výsledkem uzel, číslo, slovo, vyléčený pacient nebo raketa.
Pracovní podmínky: Přesný popis předpokladů, které musí být
splněny, aby návod fungoval, např. co musí vykonavatel umět.
Teprve potom jsou na řadě jednotlivé kroky postupu.

Pamatuj si:

Tyto body je nutno dodržet za všech okolností:

Jazyková správnost. Pokud je něco česky, je šance, že to má jasně
daný význam (na kterém se všichni shodnou). Pokud něco není
česky, nemá to význam žádný. I kdyby se na Krásně
(http://www.mesto-krasno.cz/) všichni shodli na tom, co asi autor
myslel, a co je tedy nejpravděpodobnější význam.
Instrukce musí být poznat jako instrukce.
Instrukce musí být popsány dost podrobně, by bylo jasné, co dělat.
Všechna neznámá slova, termíny atd. musí být jasně a jednoznačně
vysvětlena.
Jasná návaznost instrukcí („co dělat dál“):

Zejména u rozhodování je nutno pokrýt všechny alternativy.
Při opakovaném provádění instrukcí musí být jasné, které
instrukce se opakují a za jakých podmínek.
Pokud postup nekončí na konci popisu, je třeba konec výslovně
sdělit.

Pokrytí všech očekávaných eventualit (co je či není očekáváno, je
vhodné vypsat už u pracovních podmínek).
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instrukce liší, nebo ne.
Vhodně používej proměnné. To jsou slova či symboly, které něco zastupují. V
průběhu postupu se může zastupovaný objekt měnit, nebo taky můžeme rozhodnout,
že už budeme proměnnou používat k zastupování jiného objektu.
Vhodně používej komentáře. To jsou popisky dění, které ale nejsou instrukcemi.
Pomáhají pochopit, co se děje (třeba příkladem). K úspěšnému provedení návodu
sice jeho pochopení není potřeba, ale obvykle to člověku výrazně usnadní práci.
Komentáře je nutno jasně odlišit od samotných instrukcí k provádění.
Pokus se o to, aby bylo možné podle návodu pracovat rovnou, aniž by bylo potřeba
ho jednou nejdřív celý přečíst (což v praxi samozřejmě všichni děláte, právě proto,
že návody často nefungují).

Prověření kritérií: kreslení křivky
Nově vzniklá kritéria je potřeba prověřit. Podívejme se na následující příklad.

Příklad: Kreslení křivky

Návod na nakreslení křivky.

Na začátku máš dvě kontrolní úsečky.

Kreslení:

Sestroj středy obou kontrolních úseček a také střed úsečky tvořené koncovými
body kontrolních úseček.

1. 

Narýsuj střed mezi středem kontrolní úsečky a středem úsečky z konců
kontrolních úseček.

2. 

Totéž na druhé straně.3. 
Nakresli prostředek mezi posledními dvěma středy, to je nový bod tvojí křivky.4. 
Takhle pokračuj, až budeš mít celou křivku.5. 

Úloha: Hodnocení popisu pracovního postupu

Zkus návod na kreslení křivky provést. Popiš, čím splňuje a čím naopak
porušuje kritéria pro dobrý popis pracovního postupu. Navrhni vylepšení
problematických míst.

Nápověda

Postupuj podle jednotlivých kritérií a doporučení. Kontroluj, jestli jsou
splněna nebo ne. Nezapomeň uvést místo, které pravidla porušuje, a
doporučení, jak dané místo vylepšit, např.:

Návod neobsahuje žádnou jazykovou chybu.
Návod obsahuje nepřehlednou instrukci č. 1, potřebovala by rozdělit na dvě.

Řešení

Není jasné, jaká křivka má být výsledkem, v jakém vztahu je ke „kontrolním
úsečkám“, co jsou ty úsečky vůbec zač a jaké splňují podmínky.
První krok obsahuje zbytečně hodně instrukcí najednou.
Druhý je věcně nejednoznačný. Není jasné, které konce kontrolních úseček
použít, takže nelze pokračovat.
Třetí krok se snaží být úsporný, což je dobře, jenže to dělá lajdácky. Není jasné,
co se má zopakovat (předchozí krok? všechny předchozí kroky?) a co je ta druhá
strana. Při opakování je nutné přesně udat, co má být stejné, a co se má změnit.
Ve čtvrtém kroku se odkazujeme na "poslední dva středy". Jsou to poslední
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Uvedený návod na kreslení křivek je sbírkou častých nešvarů. Vypěstuj si na ně citlivost:
nauč se je poznat, opravit, a především nedělat. Mnoho z vás teď ani netuší, jak vlastně
provedení návodu vypadá. Schválně to zkus podle návodu následujícího.

Drží se tento druhý návod pravidel a doporučení pro popisy pracovních postupů? Ve
srovnání s návodem předchozím je už o mnoho lepší. Dokonce i když si někdo není zcela
jist, k čemu má vlastně vést, je možné podle něj prostě začít pracovat a křivku úspěšně
dokončit. Označení bodů brání zmatení. Návod je sice suchopárný a nudný, ale to nevadí.
Prioritou je přesnost. Všimni si také, že nepopisujeme, jak hledat střed úsečky.
Předpokládáme, že kdokoliv bude postup provádět, středy hledat umí. Vždy, když
rozmýšlíme a popisujeme nějaký návod, musíme si ujasnit, jakou úroveň schopností
vlastně čekáme od realizátorů toho návodu.

Rekurze

sestrojené středy? Poslední použité? Poslední zmíněné v návodu? Pomohlo by
středy jednoznačně pojmenovat.
V pátém kroku je opět nejasně zadané opakování, dokonce vícenásobné. Jenže
opět není jasné co a jak máme opakovat, a navíc ani jak dlouho. Jak máme
poznat, jestli už je „hotová celá křivka“? Lupou? Mikroskopem? Hlasováním?
V celém návodu je nejednoznačná terminologie: rýsujeme, sestrojujeme,
kreslíme, hledáme a vyznačujeme středy a prostředky. To může být matoucí:
„Proč to asi rozlišují? Mám snad dělat pokaždé něco jiného? Co?“

Nedostatků se v návodu najde ještě víc, tyhle jsou nejvýraznější.

Příklad: Kreslení křivky podruhé (de Casteljau)

Tenhle postup slouží k postupnému nakreslení křivky se dvěma kontrolními úsečkami
podle principu známého z běžných grafických editorů. Potřebujeme plochu s
vyznačenými koncovými body A a B výsledné křivky. Z koncových bodů vychází
kontrolní úsečky (A, A'), (B, B'), které svou orientací a délkou určují konečný tvar
výsledné křivky. Křivka v koncových bodech ke kontrolním úsečkám těsně přiléhá na
úseku dlouhém úměrně délce kontrolní úsečky.

Potřebujeme umět pracovat s úsečkami a hledat jejich středy, např. pomocí tužky,
pravítka a kružítka, nebo např. pomocí Geogebry.

Kreslení:

Pokud všechny body A, A', B, B' splývají,
tvoří zároveň výslednou křivku, a máš
hotovo. Jinak pokračuj.

1. 

Najdi středy AS, BS obou kontrolních
úseček (pokud koncové body úsečky
splývají, splývá s nimi i její střed).

2. 

Najdi střed S úsečky (A', B').3. 
Najdi středy ASS, BSS úseček (AS, S),
(BS, S).

4. 

Najdi střed X úsečky (ASS, BSS).5. 
Vyznač X jako bod výsledné křivky.6. 
Nakresli podle tohoto návodu křivku s
koncovými body A, X a s kontrolními
úsečkami (A, AS) a (X, ASS).

7. 

Nakresli podle tohoto návodu křivku s koncovými body B, X a s kontrolními
úsečkami (B, BS) a (X, BSS).

8. 

Stručnější zápis

Množství bodů v postupu je vlastně jen
pomocných. Když jako S(K,L)
označíme střed úsečky (K,L), můžeme

bod X vyjádřit stručněji:

X = S(S(S(A,A'),S(A', B')),S(S(B,B'),S(A', B')))

Raději to zkontroluj!

Nápověda

Nějak si zvýrazni strukturu závorek,
např.:
S( S( S(A,A'), S(A',B') ), S( S(B,B'),

S(A',B') ) )

291



Možná ti připadají záhadné instrukce 7 a 8.
To máme v rámci provádění návodu
zopakovat celý ten návod, a hned dvakrát? A
v rámci těch dvou opakování návod provést
znovu, ještě čtyřikrát? A v každém z těch čtyř
opakování…? Ano. S podobnou situací už
jsme se setkali v postupu půlení intervalu.

Možná vidíš malý háček: když budeme takto
pokračovat — skončíme někdy? Ano, všimni si
kroku 1. Obsahuje tzv. ukončovací
podmínku. Pokud je splněna, právě
prováděný návod okamžitě končí, nedojde ke
kroku 7 ani 8, a nedojde tedy k vyvolání
dalšího provádění návodu. Pokračuje se naopak na předchozí úrovni, v provádění návodu,
kterým byl právě ukončený návod vyvolán.

Rekurze je velmi oblíbený nástroj informatiků. Umožňuje totiž zcela jednoduše a stručně
popsat jinak nepříjemně složité struktury a chování (nikoliv ovšem každé složité chování).
Jaké křivky znáš? Přímku, kružnici, parabolu, sinusoidu atp. a jejich případné kombinace.
Nyní máš k dispozici křivku, která nabývá mnohem bohatší škály tvarů. Přitom k jejímu
sestrojení stačí opakovat 8 instrukcí a ani není potřeba nic počítat.

Rekurze je schovaná i v samotných základech informatiky. Nejen, že je základním
kamenem počítání vůbec, využívá se k definici tak základních struktur, jako jsou
přirozená čísla:

Jiný příklad, který znáš, je pravidlo pro dělitelnost třemi:

Rekurze

Rekurze si nepochybně zaslouží
vlastní hodinu, nemá ale smysl na ni
čekat a použití rekurze omezit pouze do
ní. Rekurze se v informatice vyskytuje
běžně. Zde tedy stačí na ni stručně
upozornit, zbytek textu uvádíme pro
zájemce z řad studentů. Všichni by ale
po nějaké době výuky informatiky měli
vědět, co a k čemu rekurze je.

Zde si zaslouží pozornost označení
bodů. Některým studentům je třeba
výslovně vysvětlit, že každá úroveň
zanoření si body přeznačí po svém, aby
návod fungoval. Tedy návod vyvoláváme
např. s úsečkami (B, BS) a (X, BSS), ale
uvnitř toho návodu tytéž úsečky
uvidíme jako (A, A'), (B, B').

Pamatuj si:

Vyvolání návodu sebou
samým nazýváme
rekurze.

Pamatuj si:

Ukončovací podmínku musí obsahovat každý rekurzivní
návod, jinak by nebyl konečný.

Příklad:

Přirozené číslo je buď 1, nebo následník jiného přirozeného čísla. A to je buď 1,
nebo…

Úloha: Definice kruhem?

V definici přirozeného čísla tady používáme dosud nedefinovaný pojem
přirozené číslo. Není to definice kruhem? Proč si to myslíš?
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Prověření kritérií: vlastní tvorba

Příklad:

Dělitelná třemi jsou čísla 0, 3, 6 a 9 a přirozená čísla, jejichž ciferný součet je dělitelný
třemi.

Úloha: Vylepšení vlastního postupu

Vrať se k již dříve vypracovanému návodu, který považuješ za nejslabší. Vylepši
jej podle nových kritérií a doporučení. Porovnej původní a novou verzi. Vidíš
nějaké zlepšení?
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Co je to algoritmus

Definice algoritmu
Z předchozích aktivit nám vyplynuly některé podmínky, které musí pracovní postup
splňovat, abychom ho prohlásili za algoritmus:

Musí být popsaný. Jinak se nemáme o čem bavit.1. 
Musí nám dávat nějaký výsledek. Jinak se vlastně nemáme proč o něm bavit.2. 
Musí být složen z instrukcí tak základních, že je vykonavatel umí provést bez dalších
otázek či přemýšlení. Nejde říct „slož čepici“, to by mohlo dopadnout všelijak. Pokud
vykonavatel rozumí pojmům jako „na výšku“ či „vodorovná osa“, lze možná říct „otoč
papír na výšku a přelož podle vodorovné osy“. Možná je ale nutné říct dokonce „otoč
papír kratší stranou k sobě, vezmi nejvzdálenější okraj, přilož na nejbližší okraj a
papír přitiskni ke stolu.“ A to pořád něco předpokládá, např. že vykonavatel pozná
kratší stranu papíru (a samotný papír).

3. 

V každém okamžiku musí být postupem dané, kterou instrukcí se bude pokračovat.
Nesmí to záviset na svobodném rozhodnutí vykonavatele. Postup se také nesmí
„zaseknout“ kvůli neočekávaným okolnostem. Vždy musí být jasné, co dělat dál
(nebo že je konec).

4. 

K tomuhle maličko přidáme, a dostaneme definici algoritmu:

Determinovanost (jednoznačnost) algoritmů

Co se naučíš:

Jmenovat výhody algoritmů.
Znát definici algoritmu.
Umět vysvětlit význam vlastností (definičních, i těch ostatních).

Pamatuj si: Definice algoritmu

Algoritmus je pracovní postup, který má tyto povinné
vlastnosti:

Rezultativnost. To znamená, že vždy vydá nějaký výsledek.1. 
Finitnost (konečnost). To znamená, že někdy skončí. Jinými
slovy, skončí po konečném počtu provedených kroků.

2. 

Elementárnost (jednoduchost) popisu. Algoritmus je popsán
konečným počtem základních instrukcí. Tedy takových, o
kterých je jasné, jak se provedou (a tedy neumožňují žádný
osobitý výklad některého vykonavatele).

3. 

Determinovanost (jednoznačnost). Postup práce je jasně daný
a vždy závisí pouze na popisu algoritmu a na vstupu
(„pracovní materiál“, ať už jde o vejce, nebo o informace,
tedy nějaká čísla). Na průběh algoritmu nemá žádný vliv
náhoda nebo svobodná vůle vykonavatele.

4. 

Různá pojetí pojmu algoritmus
V běžné řeči a v různých učebnicích se
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má zcela zásadní důsledek: Pro stejný vstup
algoritmus vždy vydá stejný výstup. Nezáleží
na denní době, počasí či náladě. Výsledkem
sčítání dvou stejných čísel bude vždy stejný
součet, výsledkem hledání cesty mezi dvěma
body v mapě bude vždy stejná cesta. Uvedené
vlastnosti tak společně zaručují právě tu
hlavní a skvělou výhodu algoritmů, totiž že mohou být prováděny automatizovaně, bez
dozoru, a přitom se můžeme spolehnout na výsledek. Uživatelé nemusí ani vědět, jak
přesně fungují a co se v průběhu práce děje. Používají je jako tzv. černé skříňky (black
box). Do skříňky vloží povolený vstup a na druhé straně vypadne odpovídající výstup s
danými vlastnostmi. Co se děje uvnitř skříňky nemusíme vědět, což je často značné
ulehčení situace.

Další vlastnosti algoritmů
Kromě těch, které algoritmy definují, sledujeme i další zajímavé vlastnosti. Možná se
divíš, proč není součástí definice korektnost (správnost). Je to proto, že definicí
chceme vystihnout „spolehlivou bezmyšlenkovitou proveditelnost“, třeba i strojem.
Správnost je ovšem vždy otázka konkrétního zadání. Sled instrukcí není správný sám o

setkáte s různě přísným pojetím pojmu
algoritmus. Někdo požaduje splnění více z
uvedených vlastností, někdo méně. Základní
myšlenka je nicméně shodná. Algoritmus je
lidsky (a tedy nepřesně) řečeno strojově
proveditelný, spolehlivý a užitečný pracovní
postup.

Úloha: Rezultativnost vs. finitnost

Ty vlastnosti jsou si dost podobné. Neplyne konečnost z rezultativnosti? Nebo
rezultativnost z konečnosti? Kdyby tomu tak bylo, mohli bychom definici
algoritmu o jednu vlastnost zkrátit, což by všichni informatici a i studenti

informatiky velmi ocenili. Plyne tedy některá z vlastností z té druhé?

Nápověda

Když se takhle ptáme, tak to asi nepůjde. Abychom nabyli jistoty, je potřeba
najít protipříklady. Tedy postup, který je konečný a (aspoň někdy) nedá žádný
výsledek, a (jiný) postup, který sice nějaké výsledky dává, ale nekončí.

Úloha: Různé pohledy na jednoznačnost

Řekli jsme, že z jednoznačnosti postupu plyne jednoznačnost výstupu. Dává to
smysl: Kdyby se lišil výsledek jednoznačného postupu, musel by se postup v
nějakém kroku lišit. To ale nemůže, protože je jednoznačný. Jednoznačný tedy

musí být i výsledek.

Někdy se v definici algoritmu vyžaduje právě jednoznačnost výstupu (namísto
jednoznačnosti postupu). Je to opravdu totéž? Jsou jednoznačné postupy právě ty, které
dávají vždy stejný výsledek?

Nápověda

Z předchozího už víme, že jednoznačný postup dává jednoznačné výstupy.
Zbývá určit, jestli také postupy, které pro stejný vstup dají vždy stejný výstup,
mají také jednoznačný postup práce. Zkus najít protipříklad, tedy postup,

který pro stejný vstup může probíhat několika způsoby, ale přesto dá vždy správný
výsledek.

Úloha: Algoritmus přátelství

Která vlastnost nebo vlastnosti chyběly první verzi postupu v následujícím
videu?
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sobě,
to
nedává
smysl.

O

správnosti můžeme rozhodnout až se znalostí problému, který má postup řešit. Přitom to,
že postup neřeší správně nějaký problém, neznamená, že nemůže řešit správně jiný
problém, a už vůbec ne, že nelze vykonávat automatizovaně. Takže: musí být pracovní
postup správně, aby byl algoritmem? Ne. Chceme se zabývat především správnými
algoritmy? Samozřejmě ano.

Další zajímavou vlastností je univerzálnost (obecnost, hromadnost). Obvykle je
žádoucí, aby algoritmus řešil ne jeden konkrétní problém, ale celou škálu podobných
problémů. Neskládáme vlaštovku formátu A4, ale libovolného obdélníku přiměřených
proporcí. Nepřevádíme z dvojkové soustavy číslo 1101, ale libovolné číslo. Když už
trávíme čas tvorbou algoritmu, tak ať to stojí za to.

Někdy je hromadnost dokonce řazena mezi nutné vlastnosti algoritmu. Potíž je, že se v
mezních případech těžko rozhoduje. Kolik problémů je už dostatečná hromada, aby byl
algoritmus dost hromadný? Když uberu zrnko z hromady písku, asi to pořád bude
hromada. Asi i když uberu další… kdy to tedy přestane být hromada? Kde je hranice?
Proto hromadnost není vhodný pojem pro použití v definici. Přesto samozřejmě obvykle
upřednostňujeme co možná nejobecnější pracovní postupy.

Poslední podstatnou a žádoucí vlastností,
kterou zde zmíníme, je efektivita
(úspornost). Samozřejmě hledáme algoritmy,
které vedou k výsledku nejrychleji, nejsnáze,
nejlevněji, nejbezpečněji atd. Jistě si
pamatuješ naši snahu o rychlé uhodnutí čísla
(tedy nikoliv tipováním). K posuzování
efektivity algoritmů a ke způsobům zvyšování
jejich efektivity se později ještě vrátíme, je to
jedna z nejdůležitějších oblastí informatiky. I
neúsporný algoritmus je ale algoritmus. Opět
by se nám poměrně těžko hledala ostrá
hranice.

An error occurred.

Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.

Ze seriálu The Big Bang Theory, 13. epizoda 2. série. V případě potřeby se podívej na
dabovanou verzi (http://www.youtube.com/watch?v=nUHbVRSLlEs).

Speciální algoritmy
Je dobré nezapomínat, že se v
některých případech hodí i zcela
speciální jednoúčelové postupy. Přitom

mohou být automatizovatelné, tedy
algoritmické. Jako příklad nám poslouží postup
co nejpřesnějšího výpočtu čísla π, tedy zcela
konkrétního čísla. Jiným příkladem je výpočet
dráhy konkrétní komety, nebo řízení přistání
konkrétní sondy na konkrétní planetu. Taková
sonda se typicky použije právě jednou.
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Vývojový diagram vyřízení žádosti o informace,
© Otevřená společnost o.p.s.

Toto schéma nepředstavuje algoritmus. Vidíš
proč?

Příklad rozhodovacího
stromu pro připomenutí

Vývojové diagramy
Co se naučíš:

Vědět, k čemu je vývojový diagram dobrý a v odpovídající situaci ho použít.
Číst hotový vývojový diagram a pracovat podle něj.
Vytvořit či upravit vývojový diagram.

Přirozený jazyk mnohdy není ideálním nástrojem pro popis pracovního postupu. Jeho
interpretace je obtížná a jazyk sám často umožňuje nepřesné vyjadřování. To je v životě
mnohdy praktické, ale pro algoritmy se to vůbec nehodí. Podíváme se proto na dva jiné
způsoby popisu pracovního postupu: vývojové diagramy a potom na programování.

S vývojovými diagramy se běžně setkáš kdykoliv, kdy je třeba popsat postup, ve kterém
bychom se při ručním provádění snadno ztratili.

Jednoduchým příkladem vývojového diagramu může být rozhodovací strom.

Rozhodovací strom je zjednodušeným případem vývojového
diagramu. Princip ale zůstává stejný: Plníme instrukce v
jednotlivých blocích a postupujeme po spojovacích čarách,
dokud nedojdeme do konce. V rozhodovacím stromu jsme
začali nahoře a bloky vždy obsahovaly otázku, na základě které
jsme se rozhodli o dalším postupu. Vývojový diagram je o něco
bohatší.

Tento diagram ukazuje už dříve uvedený postup přípravy míchaných vajec. Srovnej oba
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Začátek

Příkazy

Rozhodování
Výstup

Konec

Vstupy

C
yk
lu
s

Zdroj: xkcd
(https://xkcd.com
/1195/), CC-BY-NC
2.5
(https://creativecom
mons.org/licenses
/by-nc/2.5/)

popisy — dělají totéž? Vidíme nové tvary bloků,
které nám usnadní čtení vývojových diagramů a tím
pádem i porozumění samotným algoritmům.

Začátek a konec jsou označeny obdélníkem
se zaoblenými rohy.
Do obdélníku píšeme příkazy neboli instrukce.
Kosodélník označuje příkazy vstupu a
výstupu, tedy místa, kde postup přijímá či
vydává informace nebo jiný materiál.
V kosočtverci jsou podmínky k rozhodnutí,
kudy pokračovat. Rozhodovací podmínky znáš
z tabulkového procesoru v souvislosti s funkcí
[KDYŽ (http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-
help/kdyz-HP005209118.aspx) (případně IF
(https://help.libreoffice.org
/Calc/Logical_Functions/cs#IF)).

Vývojové diagramy musí splňovat zásady, které asi
očekáváš, např.:

Začátek je v diagramu vždy právě jeden.
Z každého bloku (kromě rozhodovacího) vede jen jediná spojnice, aby bylo jasné,
kudy pokračovat.
Spojnice vedoucí z rozhodovacího bloku musí být označeny (typicky ano-ne, pravda-
nepravda, P-N, true-false, T-F, 1-0…), aby bylo jasné, kterou vybrat v jakém případě.
Spojnice nesmí začínat či končit „ve vzduchu“. Vždy vede z bloku do bloku, nebo se
připojí na jinou spojnici.
U každé spojnice musí být jasný směr postupu.

Tato (a další podobná) pravidla usnadňují dodržení vlastností algoritmů, především
jednoznačnosti postupu.

Spojnice ve vývojovém diagramu mohou (na rozdíl od spojnic
rozhodovacího stromu) vést i zpět na místa, kde už jsme byli. To nám
dává možnost několikrát zopakovat stejné kroky, např. pravidelně
míchat vejce, dokud nejsou hotová. Takové konstrukci říkáme cyklus.
Je samozřejmě potřeba dát pozor na to, aby cyklus někdy skončil.
Pokud se postup tzv. zacyklí, nikdy neskončí a není to algoritmus.

K čemu jsou ty tvary

Studenti by měli pochopit, že
smyslem přiměřeně správného použití
tvarů bloků v diagramech není tyranie
učitele, ale nástroj k jejich lepší
přehlednosti a tím i použitelnosti.

Úloha: Korektura

Vyber si některý diagram z této stránky
(http://www.commonsenseevaluation.com/tag/flowcharts/), najdi jeho

298



Postupy podle vývojového diagramu provádí zpravidla člověk, nikoliv počítač. Pravidla
proto nejsou dodržována zcela striktně (i když technické normy pro vývojové diagramy
existují). Především samotný obsah bloků závisí na oblasti použití postupu. Někde
můžeme použít matematické zápisy, někde zdrojový kód jako v programování, někde ale
musíme použít přirozený jazyk. Vývojové diagramy tedy pomáhají zajišťovat přehlednost a
jednoznačnost postupu, ovšem elementárnost, konečnost a další podobné otázky musí
ohlídat autor.

Analýza existujícího diagramu

nedostatky a uveď, jak ty nedostatky brání snadnému provedení postupu podle
diagramu. Zkus daný diagram samostatně vylepšit (především co do formy, ale třeba tě
napadne i obsahové vylepšení).

Řešení

Mezi typické chyby patří nerozlišování tvarů bloků, chybějící šipky a křížení čar,
označení odpovědí „ano“ a „ne“ někde daleko od otázky (nejasný směr postupu),
neoznačený začátek a konec…

I přes všechny tyto chyby jsou ovšem vývojové diagramy přehlednější, než textové
popisy!

Příklad: Záhadný diagram

Podívej se na následující vývojový diagram.

V informatice rozlišujeme různé významy
„rovná se“. To dvojité (==) v podmínce (v
kosočtverci) znamená porovnání, lze ho číst
jako „Hodnota proměnné x je rovna hodnotě
proměnné y.“ Z rozhodovacího bloku

Rozlišovat přiřazení a
porovnání v samotných vývojových
diagramech by nebylo zcela nutné.
Zmatek by ovšem nastal při pokusu
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pokračujeme podle toho, jestli podmínka
platí, nebo neplatí. Samo o sobě dvojité
rovnítko nic nedělá.

Jednoduché rovnítko v příkazech dole
znamená přiřazení. Čteme jej tedy např. jako „Do proměnné y přiřaď rozdíl y-x.“
Pokud bylo před provedením příkazu y==5 a x==2, platí po provedení příkazu y==3.
Hodnota x se nijak nezmění. Mimo popisy postupů v diagramech či v programování na
tomhle rozlišování tolik nezáleží, takže taky rovnítka nerozlišujeme.

Černý kroužek je spojka. Nedělá nic, jen spojuje přicházející čáry, pokračuje se z něj
tou třetí.

něco skutečně naprogramovat. Proto
pokládáme za lepší pro pořádek obě
možnosti rozlišovat rovnou.

Úloha: Krokování

Co udělá daný vývojový diagram, pokud na začátku vložíme hodnoty
x=12 a y=9?

x y
12 9
3 9
3 6

…

Nápověda

Pokud o daném postupu dosud nic nevíme, nezbyde, než jej provést, neboli
tzv. odkrokovat. Začni v počátečním bloku a krok za krokem postupuj podle
diagramu s danými vstupními hodnotami. Neustále sleduj, ve kterém jsi

bloku, a jaké jsou hodnoty jednotlivých proměnných. Vyplatí se zapisovat si jednotlivé
kroky, nebo aspoň postupně hodnoty proměnných.

Začátek1. 
Načtení hodnot x=12 a y=92. 
x==y neplatí3. 
x>y platí4. 
nová hodnota x: 3 (12-9)5. 
x==y neplatí6. 
x>y neplatí7. 
nová hodnota y: 6 (9-3)8. 
x==y neplatí9. 
x>y neplatí10. 
atd.11. 

Řešení

Postup vytiskne hodnotu 3.

Úloha: Smysluplné vstupy

Pro jaké vstupní hodnoty je postup algoritmem?

Nápověda

bonus: v podstatě se ptáme na definiční obor funkce Proměnné x a y
jsou patrně číselné. Pro vstupní hodnoty 12 a 9 jsme v konečném čase
úspěšně dostali jednoznačný výsledek 3. Takže přinejmenším pro tyto

vstupy postup algoritmem je. Jak to bude pro jiné vstupy? To je potřeba
otestovat. Postupem času si vyvineš cit pro to, které hodnoty jsou podezřelé a
vyplatí se na ně zaměřit. Jak pochodíme se dvěma stejnými čísly? Co když
bude jedno z nich nula, co když jedna? Co záporná čísla?

Zkontroluj samozřejmě všechny vlastnosti algoritmu. Brzy zjistíš, že jediný
problém je pro některé vstupy s konečností.
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Tvorba vývojového diagramu

Řešení

Postup skončí, pokud jsou obě vstupní hodnoty stejné, nebo pokud jsou obě kladné.

Pokud je aspoň jedno ze vstupních čísel záporné, bude se větší ze vstupů do
nekonečna zvětšovat.

Pokud je menším ze dvou čísel nula, bude se donekonečna odečítat od většího čísla
(jenže je to nula, takže bez efektu).

Úloha: Účel algoritmu

Co ten algoritmus vlastně dělá?

Nápověda

To je téměř detektivní otázka. Štěstí je, že už máš za sebou množství
pokusů, takže máš dobrou představu, jak algoritmus pracuje. Pečlivě
si uspořádej výsledky do tabulky, např.

x 12 13 14 15 9 12 12 12 …
y 9 9 9 9 12 10 11 12 …

Výstup 3 1 1 3 3 2 1 12 …

Formuluj hypotézy o vztahu vstupu a výstupu a systematicky je ověřuj. Když
se z výsledků zdá, že by nějaká hypotéza mohla být pravdivá, podívej se na
vývojový diagram, jestli dává hypotéza smysl i obecně.

Leccos mohou napovědět speciální případy. Co když jsou vstupní hodnoty
stejné? Co když se liší o 1, 2, 3, …? Co když je jedna z nich 1, 2, 3, …?

Levý horní roh ještě systematičtější tabulky by vypadal takto:

x
1 2 3 4 5 6 …

y

1 1 1 1 1 1 1 …
2 1 2 1 2 1 2 …
3 1 1 3 1 1 3 …
4 1 2 1 4 1 2 …
… … …

Všímej si: Co se opakuje? Co mají které hodnoty společného? Jak často se
objevují nové hodnoty? Které hodnoty jsou nejčastější, které naopak
nejvzácnější? Vidíš nějaké vzory? Dokážeš bez provedení algoritmu předvídat
výsledek pro nějaký vstup? Jak? Při hledání pravidelností může pomoct
barevné odlišování hodnot. Dost práce si ušetří ti, kdo ovládají podmíněné
formátování.

Řešení

Vývojový diagram zachycuje Eukleidův algoritmus pro hledání největšího
společného dělitele dvou přirozených čísel.
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Úloha: Kořeny kvadratické rovnice

Vytvoř vývojový diagram pro výpočet kořenů kvadratické rovnice.

Nápověda

V první řadě si práci rozděl na menší kousky. Je třeba vymyslet
samotný postup a následně ho zapsat pomocí vývojového diagramu.
Výhoda je, že postup na řešení kvadratické rovnice už ovládáš. Musíš

si ho jen trochu promyslet — umět něco udělat ještě neznamená umět to
dobře popsat.

Ujasni si: co všechno je vstupem hledaného algoritmu? Co je výstupem?1. 

V našem případě se jedná koeficienty rovnice, tedy o reálná čísla
tradičně označená jako a, b a c, z nichž a je nenulové.

Postup znáš. Zkus ho na nějakém příkladu a zapisuj jednotlivé kroky.
Zvol si způsob, který ti nejlépe vyhovuje: slovní popis, vývojový diagram
na papír či v počítači, nějaká varianta zdrojového kódu…

1. 

Zápis rozšiřuj o jednotlivá rozhodnutí. Musíš pokrýt všechny možnosti,
všemožné kombinace vstupních hodnot.

2. 

Pokud je zápis hotový, otestuj ho. Podobně, jako jsme v předchozí úloze
zjišťovali, co vlastně algoritmus dělá, teď zjištujeme, jestli to dělá
správně.

3. 

Pro tvorbu výsledného vývojového diagramu se dobře hodí např.
Lucidchart (https://www.lucidchart.com).

4. 
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Přestavením výstupků na válci změníme hranou melodii.

Programování

Programování je speciální způsob
řízení strojů. Program je zápis
algoritmu ve formě, v jaké mu stroj
porozumí stroj a je schopen ho
provést. Programem je v tomto smyslu
i válec s výstupky v hrací skříňce:
jednou jsme hudbu složili, pak ji
„naprogramovali“ do válce, no a od té
doby může skříňka hrát sama. Když
válec-program vyměníme, bude
skříňka hrát něco jiného.

V principu podobně můžeme
programovat pračku k praní různých
druhů prádla, domácí pekárnu k
pečení různých druhů chleba,
elektrárnu k poskytování různého
výkonu v průběhu dne.
Programovatelný stroj je mnohem mocnější, než stroj neprogramovatelný — právě proto,
že umožňuje provádět různé činnosti. Leckdy takové, o kterých původní autor stroje
neměl ani zdání. Na programovatelné kalkulačce můžete hrát hry (a dost si ulehčit
písemky), s neprogramovatelnou kalkulačkou taková zábava není.

Programovací jazyky
Jednoznačnost je pro informatiku tak důležitá, že si vyvinula nástroje, jak ji zajistit. Už
víš, že napsat jednoznačný slovní popis pracovního postupu je obtížné. Různí lidé přiřadí
stejné větě různé významy. Je to vlastnost přirozeného jazyka. Umožňuje leckdy
úspornější vyjádření, použití jazyka v umění… Volnost přirozeného jazyka se ale nehodí
do informatiky. K jednoznačnému vyjádření toho, co se má udělat, slouží programovací
jazyky.

Tak jako se lidé mezi sebou baví třeba česky, komunikují lidé s počítači pomocí
programovacích jazyků. Programovací jazyky jsou totiž (na rozdíl od přirozených) tak
zjednodušené, aby jim počítače dobře rozuměly. Pro každý správný zápis v daném
programovacím jazyce je jasně definováno, co znamená. Počítač si zápis v
programovacím jazyce umí přeložit a zařídit se podle něj.

Pamatuj si:

Programy se píší v programovacích jazycích. Jejich
důležitou vlastností je jednoznačnost:

O každém zápisu lze jednoznačně rozhodnout, jestli je to
správný zápis daného jazyka.
O každém správném zápisu lze jednoznačně rozhodnout, co
znamená (co přesně dává stroji za úkol).
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Malý hroznýš

Díky těmto vlastnostem odpadají otázky o elementárnosti a jednoznačnosti. Na druhou
stranu si jistě brzo všimneš, že to někdy přináší nutnost poněkud kostrbatého
vyjadřování.

Programátorské minimum
V učebnici na několika místech
použijeme programovací jazyk Python.
Bude se průběžně prolínat dalšími
kapitolami. Záleží ale na situaci v té
které škole, jak bude výuka vypadat —
do jaké hloubky se půjde, jestli se
bude prolínat s ostatní výukou, nebo
se naučíte základy „na jeden zátah“.
Souvisí to také s otázkou, proč se
programování učíš — nakouknout, jak
to vypadá, porozumět lépe fungování
technologií, ušetřit si trochu práce,
nebo se chceš stát profesionálním
informatikem?

Materiály k programování proto
řadíme mimo ostatní kapitoly
učebnice. Rozšiřuj si znalosti podle
potřeby. Pokud v učebnici narazíš na něco neznámého, je to znamení, že se máš podívat
do části o programování a posunout se zase o kousek dál.

Každopádně se ale co nejdřív podívej na několik úvodních kapitol, ať si uděláš obrázek, o
čem se vlastně jedná. Třeba tě to začne i bavit.

Přejít na kapitoly o programování
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Rozpoznávání algoritmů
Co se naučíš:

Rozhodnout, jestli je daný postup algoritmem, tedy ověřit splnění jednotlivých
nutných vlastností.
Rozhodnout a posoudit, jestli je daný algoritmus také správný a obecný.
Identifikovat a podle možnosti odstranit problémová místa (a tím udělat z
pracovního postupu algoritmus).

Elementárnost
Každý algoritmus je napsán pro někoho nebo pro něco: pro automatickou pračku, pro
čtvrťáka, pro automechanika atd. Elementárnost s tím úzce souvisí. Co je elementární pro
Sherlocka, není elementární pro Watsona. Abychom mohli kontrolovat elementárnost,
musíme vědět, kdo má algoritmus provádět.

Postupně probereme všechny úkony v popisu algoritmu a sledujeme, jestli jsou pro
daného realizátora dost jednoduché na to, aby si s nimi věděl rady a to za všech
myslitelných okolností (např. při různých hodnotách proměnných, i hodně vysokých,
záporných…). Nejtěžší na kontrole elementarity instrukcí tak je ujasnit si, co všechno
vlastně realizátor zvládá a co ne.

Proto je výhodné pracovat v ustáleném kontextu nějaké vymezené oblasti. I uzlování a
skládání papíru má známé základní kroky a jejich pojmenování a z těch základních kroků
jsou pak sestaveny složitější postupy. Také v případě programovacích jazyků jsou základní
instrukce dobře známé. Jsou definovány tak jasně, že lze elementárnost zkontrolovat
automaticky.

Pokud nějaká instrukce v návodu není elementární, je nutno ji podrobněji vysvětlit
pomocí jednodušších (základnějších) instrukcí. Místo mocnění je třeba použít postupné
násobení, pokud je násobení stále příliš složité, je třeba jej popsat pomocí sčítání. Pokud
není jasné, jak hledat střed úsečky, je nutno vysvětlit jednotlivé kroky konstrukce, pokud
není jasné, jak se dělá kruhový oblouk, je třeba vysvětlit i to.

Jednoznačnost
Jednoznačnost kontrolujeme také po jednotlivých instrukcích, je ale také potřeba
zkontrolovat jejich návaznost. Každá instrukce musí být jednoznačná sama o sobě. Ve
stejné situaci (při stejných hodnotách proměnných) musí vždy vést k témuž výsledku. To
by nemělo být těžké ověřit, pokud jsou instrukce elementární. Poněkud záludná může být
kontrola u popisů přirozeným jazykem, do kterého se snadno vloudí nejednoznačnost.
Nestačí ověřit, že instrukci rozumíme a je nám jasné, co přesně znamená. Musí to být
jasné i komukoliv jinému, kdo bude návod provádět, a navíc jeho interpretace musí být
stejná jako naše.

Kromě samotných kroků algoritmu sledujeme i jejich návaznost. Musí být jasné kde
začínáme, kam po jednotlivých krocích pokračujeme a kde končíme. Pokračování přitom
musí být jednoznačné pro všechny možnosti (např. všechna ohodnocení proměnných).
Nestačí říct, že když je diskriminant kladný, dostaneme dva reálné kořeny, je také třeba
říct, co všechno se může stát, když kladný nebude.

Pokud narazíme na místo, které je nejednoznačné, musíme ho opravit. Je třeba se
rozhodnout pro správný výklad (vzhledem k tomu, co má postup vůbec dělat), a podle
toho návod přeformulovat, doplnit nebo jinak zpřesnit.

Víceznačnost dělá největší potíže při komunikaci přirozeným jazykem. Programovací
jazyky a další způsoby komunikace informatiků proto bývají přímo navrženy tak, aby
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nejednoznačnosti ani obsahovat nemohly. V takovém případě opět ani není co
kontrolovat.

Konečnost
Kontrola konečnosti je často nejtěžší. V jednoduchých případech není příliš co řešit, pro
ty složitější si ukážeme jeden postup, který informatici rádi používají. Automaticky totiž
konečnost ověřovat nelze.

Pokud algoritmus neobsahuje cykly ani rekurzi, jde o provedení konečného počtu
instrukcí. Tím je ověření hotovo. Tak je to např. s hledáním kořenů kvadratické rovnice, s
rozhodovacími stromy, s výdejem lístků z automatu.

Pokud mají případné cykly přesně omezený počet opakování, taktéž není co řešit. Máme
nakapat 5 kapek proti kašli, přeplavat 40 bazénů, přehrát všechny tóny dané stupnice,
sečíst všechny cifry přirozeného čísla, koupit letenky pro všechny účastníky výletu? To
jistě nepotrvá nekonečně dlouho.

Co když předchozí předpoklady neplatí?
Typicky jde o případy cyklů, které končí
splněním nějaké podmínky. Když cyklus začne,
není jasné, kolikrát vlastně proběhne. Druhá
možnost je rekurzivní volání. V takových
případech musíme být důmyslnější. Hledáme
nějakou klesající veličinu, tedy „něco, co se v
průběhu algoritmu zmenšuje, až to jednou
narazí na nějakou mez“. Když máme štěstí, je
veličina zřejmá — např. když algoritmus
postupně zpracovává nějaké informace, k
jednou zpracovaným informacím už se
nevrací.

Hádání čísel: Možných čísel je omezený
počet a každou otázkou z nich nějaké
ubereme (i když není vždy jasné, kolik
přesně). Jednou nutně dojdou, takže
algoritmus musí skončit.

Uvedené příklady jsou poměrně jednoduché a
konečnost těch algoritmů se zdá leckomu
jasná. Existují ale i složitější případy:

Přesnější podmínky

Abychom si mohli být výsledkem jisti, je
třeba trochu opatrnosti. Hledáme
veličinu, kterou budeme sledovat v

nějakých definovaných uzlových bodech, které
se po celou dobu běhu postupu opakují (např. na
začátku každého opakování cyklu, před každou
otázkou na myšlené číslo atp.). Veličina musí
mít v těchto bodech vždy nižší hodnotu než
minule. Navíc musí existovat mez, pod kterou
už logicky klesat nelze (obvykle je to 0 nebo 1).

V matematice proberete přesnější podmínky
takového „nárazu“. Například posloupnost 1,
1/2, 1/4, 1/8… svědomitě klesá a jistě nemůže
klesnout pod nulu. Jenže konečná zjevně není.
Jak to? Co ještě musí klesající veličina splňovat,
aby nám posloužila pro ověření konečnosti
pracovního postupu?

Řešení

Potíž je, že se neustále zmenšuje krok, o který
veličina klesá. Klesání se sice nikdy nezastaví,
ale stále zpomaluje. Tomu potřebujeme
zabránit. Musíme např. požadovat, aby veličina
klesla vždy aspoň o nějaký minimální krok.
Takovou podmínku jednoduše splní veličina
celočíselná, která musí klesnout vždy
minimálně o 1.

Příklad: Collatzova domněnka

Vezmi přirozené číslo.1. 
Pokud je číslo jedna, skonči.2. 
Pokud je číslo sudé, vyděl ho dvěma,

jinak ho vynásob třemi a přičti jedna.
3. 

Pokračuj krokem 2.4. 

Např. pro úvodní volbu 3 dostaneme postupně hodnoty 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1.

Je uvedený postup konečný pro libovolné přirozené číslo? Mnoho matematiků a
informatiků se spolu s Lotharem Collatzem domnívá (https://en.wikipedia.org
/wiki/Collatz_conjecture), že ano. Odpověď ale nikdo nezná. Jedná se o tzv. otevřený
problém, tedy problém, jehož řešení neznáme. Fascinující přitom je, jak jednoduše je
zadaný.
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Uvědom si, že nestačí fakt, že zkoumaný proces zatím ve všech pokusech opravdu
skončil. Má-li být postup algoritmem, musí skončit pro každý povolený vstup. Kontrola
pouze omezeného počtu případů se může snadno vymstít.

Rezultativnost
Rezultativnost úzce souvisí s konečností. Předně tedy zjistíme, jestli je postup konečný, a
jestli ano, tak jestli před ukončením něco vrátí. Je ale třeba trocha pozornosti. Při
zjišťování konečnosti se obvykle soustředíme na situace, kdy se postup ke skončení příliš
nemá. Rezultativnost ale znamená vydání výstupu vždy, takže i při nějak předčasném
ukončení.

Zajímavé je najít i neplánovaná ukončení. K těm dojde tehdy, kdy nějakou instrukci nelze
provést. Robot těžko popojede o √(-1) nebo 42/0 metrů vpřed. Takový příkaz jej nejspíš
zmate natolik, že přestane poslouchat úplně. Při takovém ukončení postupu často žádný
výsledek nedostaneme. Takto ukončený postup není rezultativní, není tedy algoritmem a
potřebuje opravit.

Správnost
Prokázat, že je algoritmus správný (tedy že odpovídá zadání) není vždy jednoduché.
Jedna ze schůdných cest spočívá v prokázání správnosti mezivýsledků. Druhý krok úvahy
potom správnost mezivýsledku zkombinuje s konečností: Jestliže je mezivýsledek v
každém okamžiku správný, a algoritmus je zároveň konečný, musí algoritmus vydat
správný výsledek.

Kdo ví, třeba se ti povede ho vyřešit — buď dokázat, že vždy skončí, nebo naopak,
třeba najít takové přirozené číslo, pro které neskončí. Najít tady nějakou klesající
veličinu ale snad ani nezkoušej, zatím se to nikomu nepovedlo. Spíš pomůže, když
přijdeš se zcela jinou myšlenkou.

Utěšující zpráva je, že problém nemá žádné přímé praktické využití.

Úloha: Naivkova domněnka

Naivka si všimnul, že když začne s číslem 11 a přičte k němu dvojnásobek jeho
pořadového čísla (tedy 2⋅1=2), dostane 13, z toho dostane 13+2⋅2=17, potom
17+2⋅3=23 — to jsou samá prvočísla!

Platí domněnka, že popsaným způsobem získaná čísla budou vždy prvočísla?

Nápověda

Vypadá to na matematický problém. Informatik ale nejdřív zkusí „hrubou sílu“
a spočte několik prvních čísel, aby se podíval, jestli to jsou opravdu prvočísla.
Samozřejmě se mu nechce doopravdy počítat. Využij třeba tabulkový procesor

nebo Python. Když už jsou čísla vysoká a prvočíselnost nepoznáš od oka, nech ji
kontrolovat automaticky.

Řešení

Jedenáctý prvek posloupnosti je 121, což není prvočíslo. Domněnka tedy neplatí.
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