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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

Diplomová práce obsahuje celkem 93 stran, dělí se standardně na teoretickou (38 s.) 
a praktickou část (35 s.). Předchází ji samostatné kapitoly s úvodem, vymezením výzkumného 
problému a se stanovenými cíli, úkoly i metodikou. Uzavírají ji přílohy. Práce byla v řádném 
termínu nahrána do prostředí informačního systému a odevzdána v tvrdých deskách. Splňuje 
většinu formálních náležitostí, obsahuje titulní list, abstrakt v českém a anglickém jazyce, 
podepsané prohlášení o samostatném vypracování práce, obsah práce, vlastní odborný text, 
seznam literatury a informačních zdrojů. Neobsahuje prohlášení žadatele o nahlédnutí do 
listinné podoby před její obhajobou, vložený evidenční list žadatelů o nahlédnutí do listinné 
podoby práce a zadání práce. Vzhledem k obsahu a zpracování jsou vhodně volena i klíčová 
slova. 

Práce se opírá o více než 50 informačních zdrojů orientovaných na algoritmické a informační 
myšlení. Informační zdroje jsou různorodé, orientované do vyučování, inspirace pro učitele 
a využitelné materiály do výuky, včetně kurikulárních dokumentů. Autor v práci střídá 
způsoby citování odkazů na literaturu a informační zdroje (např. v úvodu citování pod čarou, 
v první části v závorce s autorem a rokem, dále opět pod čarou).  

II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Cíle a k nim stanovené úkoly jsou vymezeny ve třetí kapitole. Cíle vychází z hlavního 
výzkumného problému a odpovídají zásadám vypracování vložených do SIS. Částečně 
naplněna se zdá být první bod: „Seznamte se s dosavadními přístupy k rozvíjení 
informatického myšlení, zejména pak algoritmického myšlení žáků 1. stupně ZŠ u nás 
a v zahraničí (např. na Slovensku, v Anglii). Zaměřte se především na to, jaké jsou zkušenosti 



s utvářením pojmů v případě žáků 1. stupně: podmínka KDYŽ – POTOM – JINAK.“ V práci je 
uveden krátký rozbor algoritmických konceptů prostřednictvím kurikulárních dokumentů 
(Slovensko, Polsko), aktivit Unplugged (Itálie) a přístup VŠ (Rakousko).  Při popisu ozobota a 
Lego Mindstormu se jedná o obecný popis bez nějakých konkrétních informací jako je např. 
způsob fungování. 

Vzhledem k typu práce byl hlavní metodou vhodně volen pedagogický experiment ve formě 
akčního výzkumu dle J. McNiffa. I teoretická část směřuje k přípravě výzkumného šetření, kdy 
autor zde navrhuje konkrétní aktivity do další fáze práce. Fakticky se tak teoretická část 
redukuje na cca. 14 n.m.s., ostatní části (např. precizně zpracované návrhy aktivit) se dají 
považovat za přípravu k akčnímu výzkumu.  

Akční výzkum je pak realizován na malé škole v pěti, resp. šesti blocích, které na sebe ve 
stanoveném návrhu (str. 67) logicky navazují. Autor využívá převážně vlastní navržené 
unplugged aktivity (evidentní stupňování složitosti připravovaných aktivit) a vybrané aktivity 
z code.org. Motivační vstup tvoří aktivity s ozoboty, které nejsou v práci příliš zdůrazňovány 
a nebyly ani prioritou výzkumného šetření. Na str. 69 se kombinuje představení projektu 
s následně prezentovanými výsledky. Výsledky akčního výzkumu jsou analyzovány na základě 
očekávání, nikoliv hypotéz. V rámci reflexe je pak v práci volen strukturovaný rozhovor 
(tvořený 15 otázkami) s osmi náhodně vybranými žáky dle třídy. Autor popisuje vhodně 
přípravu, průběh i reflexi akčního výzkumu a na úrovni získaných dat interpretuje závěry. 

Konkrétní věcné chyby (i z hlediska využívané terminologie) se v práci nevyskytují. Z hlediska 
prakticky orientované práce je úroveň odborného vyjadřování adekvátní. 

III. Výsledky a přínos práce  

Rozvoj algoritmického a informačního myšlení je v současném pohledu velmi nepostradatelná 
část obecného rozvoje osobnosti na základních školách. Zároveň zavádění metod a principů 
rozvoje algoritmického myšlení je v České republice téměř na začátku a vhodných 
komplexních materiálů pro první stupeň základní školy je neocenitelnou pomocí pro další 
učitele. V tomto ohledu je práce zcela jistě aktuální. Zároveň ukazuje velmi promyšlený způsob 
rozvoje algoritmického myšlení metodami práce bez počítače (unplugged). Díky různým 
typům navržených úkolů se stupňující se složitostí mohou nabídnout pro učitele inspiraci 
a zároveň učební materiály do výuky. Vzhledem ke svému praktickému zaměření je samotné 
zpracování i výsledky využitelné v práci učitelů na prvním stupni základní školy. 

Z hlediska obsahu práce je zadání ze SIS naplněno a stanovené cíle práce byly téměř splněny. 
Většinu práce tvoří příprava a realizace akčního výzkumu, a tudíž je možné výsledky 
považovat za původu. 

Systém Theses všechny shody s dalšími dokumenty a internetovými zdroji označil za menší 
než pětiprocentní. 

IV. Zpracování 

Celkové zpracování diplomové práce je na velmi dobré úrovni. Autor prokázal dovednost 
pracovat s informačními zdroji, českými i cizojazyčnými. Tiskové a typografické chyby se 
v práci vyskytují zcela ojediněle. Autor je v tomto ohledu velmi precizní a dodržuje i vysoký 
standard grafické stránky práce. Práce je jako celek vystavěna logicky a přehledně, striktně se 
drží vytýčených úkolů, resp. stanovených cílů. 



 
V. Další vyjádření, komentáře a připomínky: 

- Oponent by v práci očekával více teoretického základu algoritmického 
a informatického myšlení, nicméně uznává, že rozsah práce byl v této práci limitující 
faktor vzhledem k zpracování akčního výzkumu. 

- Zavádějící je kap. 4.4.1, kdy se může jevit, že toto jsou jediné možnosti rozvoje 
algoritmického myšlení, proto by bylo spíše vhodnější (z cíle): vybrané, nikoliv 
dostupné. 

- Logiku práce dle mého názoru ruší kap. 4.1.2: Analýza dostupných úloh a didaktických 
materiálů. Dle oponentova mínění se nejedná o analýzu, ale nějaké nezdůvodněně 
vybrané ukázky úloh a materiálů z konkrétních zdrojů. 

 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

1.) Jak byl naplněn cíl 1: zmapovat existující postupy ve výuce algoritmizace s využitím 
testovacích podmínek? 

2.) Jednalo se v případě akčního výzkumu o jednorázovou aktivitu, nebo bude mít Vaše 
práce obecně vliv na přístup k výuce ICT na základní škole, kde byl realizován (např. 
změnou ŠVP, zavedením kroužků, rozsahu hodin)?  

 
VII. Celková úroveň práce:  

Předložená práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce. Autor prokázal schopnost 
pracovat s informačními zdroji v teoretické části a zrealizoval časově náročný akční výzkum 
zaměřený na rozvoj algoritmického myšlení s využitím vlastních unplugged aktivit a code.org. 
Práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji práci k obhajobě. 
 
Práci  
doporučuji uznat jako práci diplomovou. 
 
V Praze dne 30. 7. 2018   
  
             
        …………………………………… 
                           podpis  


