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Téma  práce  je  zaujímavá,  náročná  a  aktuálna.  Rozsah  spracovania  je  veľmi  široký  a  na
výskumníka kladie značné odborné znalosti. Z matematického a informatického pohľadu je práca
spracovaná pomerne dobre, v pedagogickej a psychologickej zložke vidím rezervy.

Autor na viacerých miestach uvádza, že realizoval „výskum vývojom“ (kapitola 3.2, strany 47-48,
alebo na strane 154). Pri takto deklarovanom výskume sa očakávajú iterácie s etapami: návrh
materiálov, overenie materiálov, analýza nazbieraných údajov, návrh na vylepšenie a to by sa malo
niekoľkokrát zopakovať. Tento postup však v práci nenájdeme. Nazdávam sa, že z formálneho
hľadiska autor  zrealizoval  pekný akčný výskum s  jednou dlhotrvajúcou intervenciou a  z  tohto
pohľadu som prácu aj posudzoval.

Je  dobré,  že  sa  autor  zamýšľa  nad  úlohou  školskej  informatiky,  informatickým  myslením,
preštudoval rôzne prístupy k vyučovaniu informatiky a čerpá námety z viacerých krajín. Táto časť
práce má miestami až filozofický charakter, ktorý by nevadil, má však aj priveľký rozsah (strany
15-83) s viacerými nejasnými implikáciami a diskutabilnými uzávermi. Napríklad, autor vymedzil
„informatické myslenie“ (kapitola 5.3, strany 67-68) spôsobom, ktorý je charakteristický aj pre iné
obory ľudskej činnosti,  napríklad matematiku, architektúru alebo umenie. Potom môže vzniknúť
oprávnená, ale kontraproduktívna otázka: načo zavádzať ďalší predmet, ktorý nič nové neprináša.

Naopak,  v  návrhu  školskej  mi  výrazne  chýbala  analýza  zvolených  tém  z pohľadu  didaktiky  a
poznávacieho procesu. Dôsledkom sú, okrem iného, aj prehnane vysoké požiadavky na vstupné
vedomosti  žiakov z matematiky,  ktoré autor  vyžaduje (strany 205-207,  strany 272-280).  Podľa
súčasných aj pripravovaných Rámcových vzdělávacích programov, väčšina bežných žiakov tieto
požiadavky splní až po skončení gymnázia.

Z pohľadu informatiky považujem spracovanie témy o vlastnostiach algoritmov za prekoné (strany
75-76, 294-299). Žiak sa naučí, že algoritmus je iba taký postup, ktorý má vstup, nepripúšťa vplyv
náhody,  musí  niekedy  skončiť,  atď.  Tým  sa  o  algoritmoch  vytvára  mylná  predstava,  ktorá
nekorešponduje  so  skúsenosťami  žiakov,  ani  s  teóriou,  ani  s  praxou.  V  podstate  sa  takouto
definíciou vylúčia pravdepodobnostné algoritmy alebo automaty s nekonečnými cyklami.

Za výbornú časť výskumu považujem tú, ktorá je zameraná na zistenie názorov a postojov žiakov
k novej informatike. Autor zvolil vhodné otázky, získané údaje spravoval a prehľadne prezentoval.
Výsledky si vážim najmä preto, že do ich interpretácie autor nezasahuje, ale ponecháva čitateľovi
priestor na to, aby si z celkového kontextu práce vytvoril svoj názor.

Autor vypracoval inšpiratívne vzdelávacie materiály pre vyučovanie informatiky na gymnáziách a
overil ich. Vďaka tomu otvoril širokú tému, ktorá navyše ponúka množstvo príležitostí pre ďalšie
nadväzujúce výskumy.

Mgr.  Daniel  Lessner  preukázal  predpoklady  k  samostatnej  tvorivej  a  vedeckej  práci.  Jeho
dizertačnú prácu navrhuje prijať k obhajobe.

V Bratislave 31. 7. 2018, Ľubomír Salanci
FMFI – UK, Bratislava


	Posudok oponenta na dizertačnú prácu

