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I. Základní náležitosti listinné podoby práce: 

Diplomová práce Bc. Radka Čumy splňuje všechny formální požadavky kladené na 
diplomovou práci. Je zpracována v rozsahu 104 normostran bez příloh. Obsahuje abstrakt 
a 6 klíčových slov v českém i anglickém jazyce. Součástí diplomové práce je 6 příloh. Do textu 
je zařazeno 37 obrázků. 

Seznam použitých informačních zdrojů je zpracován podle platných norem: obsahuje 
53 citací použitých zdrojů, z toho je 12 cizojazyčných (do tohoto počtu nejsou započítány 
citace slovenských autorů). 

 
II. Obsah a odborná úroveň práce: 

Obsahové zaměření diplomového projektu se týká návrhu a ověření metodického postupu, 
učebních aktivit včetně učebních pomůcek pro žáky určených pro výuku na 1. stupni ZŠ, 
která je zaměřena na propedeutiku algoritmických postupů a osvojení vybraných konceptů 
pro sestavování jednoduchých programů s použitím testovacích podmínek KDYŽ - POTOM, 
resp. KDYŽ – POTOM – JINAK a cyklů OPAKUJ N-krát, resp. OPAKUJ - DOKUD. 

Diplomová práce je rozdělena do 7 kapitol. V Kapitole 2 diplomant vymezuje výzkumný 
problém. V Kapitole 3 formuluje cíle své práce a charakterizuje použité metody k jejich 
dosažení. Hlavním cílem práce je navrhnout, uspořádat a ověřit metodické postupy pro 
výuku úvodu do programování se žáky na 1. stupni ZŠ s použitím podmínky KDYŽ a cyklu 
OPAKUJ. Hlavní cíl je rozpracován do 6 dílčích cílů a 16 úkolů. Při řešení diplomového úkolu 
k dosažení vytyčených cílů Bc. Čuma kromě teoretických analyticko-syntetických metod 
aplikoval metodu akčního výzkumu (viz Kapitola 3.3). 

Ke sběru dat byly ve výzkumné části použity zvukové nahrávky a video-záznamy pořízené 
během pozorování práce žáků ve výuce při řešení aktivit bez počítač, výstupy žáků 
v prostředí Code.org a rozhovory se žáky. 



TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části (Kapitola 4 v rozsahu 40 stran, s. 19-59) Bc. Čuma: 

• seznamuje s aktuální situací zařazení informatického myšlení a základů algoritmizace do 
kurikula ZŠ v ČR, na Slovensku, v Polsku, Itálii a Rakousku. 

• se zabývá tím, které soutěže pro žáky ZŠ (Informatický Bobřík, Matematický klokan), 
zdroje (CS Unplugged aktivity, materiály pro práci s Ozobotem, úlohy v Code.Org) 
přispívají k rozvoji algoritmického myšlení a k rozvoji představ žáků o podmínkách IF-
OPAKUJ. 

• Analyzoval dostupná a pro žáky ZŠ vhodná prostředí, v nichž lze rozvíjet algoritmické 
myšlení žáků (Blockly Games, Code.org, Scratch, Imagine Logo, Baltík, LegoMindstorm, 
OzoBlockly). 

Získané poznatky sloužily diplomantovi k sestavení sady osmi úloh bez použití počítače pro 
žáky (s. 37-50) a k výběru úloh v Code.org a k vytvoření pomůcky – sady kartiček s příkazy. 

VÝZKUMNÁ ČÁST 

V experimentální části (Kapitola 5, v rozsahu 9 stran - s. 60-69) seznamuje diplomant 
s uspořádáním pedagogického experimentu (případové studie) uspořádaného do 16 
výukových lekcí na malé vesnické škole se žáky 1. stupně (16 žáků 4. ročníku, 15 žáků 3. a 5. 
ročníku). Výuku realizoval za podpory vedení školy diplomant. 

Prostředí Code.org umožnilo diplomantovi sledovat průběžné výsledky a způsoby řešení 
úloh v jednotlivých sekcích. 

Úkolem žáků při práci s papírovými kartičkami, pomocí nichž sestavovali jednoduché 
skripty, bylo dopisovat na kartičky také příklady z běžného života. 

Diplomant zmiňuje i některé problémy, s nimiž se v průběhu případové studie ve výuce se 
žáky setkal (pravo-levá orientace, rozdíly mezi žáky v úrovni čtenářské gramotnosti – 
žáčkům 3. ročníku trvalo podstatně déle přečíst zadání úlohy). 

V Kapitole 6 (v rozsahu 26 stran, s. 70-96) diplomant vyhodnocuje výsledky získané 
v případové studii. 

 
III. Výsledky a přínos práce  

Zvolený postup řešení diplomového projektu a obsah diplomové práce plně koresponduje 
s jejím zadáním. 

Přínos práce spatřuji v tom, že diplomant navrhl, uspořádal a vyhodnotil výukový záměr 
v rozsahu 16 lekcí se žáky různých ročníků 1. stupně ZŠ a navrhl učební pomůcku, která 
přispívá k lepšímu pochopení žáků vybraných konceptů.  

Autor svou diplomovou prací upozornil na: 

• Význam motivace žáků v učení žáků (viz aktivity s Ozobotem) 

• Význam okamžité zpětné vazby při sestavování programů 

• Význam skupinové práce žáků pro jejich učení 

• Význam hledání chyby v algoritmu s použitím papírové učební pomůcky a s použitím 
vozidla z LEGO stavebnice (hlasité čtení kódu a jeho interpretace) – jeden žák čte kód 
a druhý žák vykonává příkazy. 



Porozumění konceptu OPAKUJ n-krát: 

Žáci zjistili, že se mohou opakovat celé skupiny příkazů a že se mohou do sebe vnořit cykly. 
Žáci se učili hledat situace z běžného života, k jejichž popisu by se mohl využít OPAKUJ n-
krát. 

Porozumění konceptu OPAKUJ  – DOKUD 

Žáci pochopili rozdíl mezi OPAKUJ n-krát a OPAKUJ – DOKUD. Uváděli řadu příkladů 
z běžného života. Určité problémy nastaly při provádění příkazu s autíčkem z LEGO po čtení 
zápisu. 

Porozumění konceptu POKUD – JINAK 

Testovací podmínky a použití tohoto konceptu nedělalo žákům potíže. 

Práce v Code.org 

Žáci 3. ročníku měli při sestavování algoritmů v úlohách Code.org řadu problémů, dělalo jim 
potíže najít ve svém řešení chyby. Žáci vyšších ročníků byli úspěšnější než žáci 3. ročníku. 
Rozdíly v počtu úspěšnosti řešení úloh v Code.org jsou méně patrné mezi žáky 4. a 5. ročníku 
(s. 80). 

Diplomant zvolil metodický přístup k osvojování základních algoritmických konceptů 
založený na kombinování aktivit bez počítače s aktivitami s počítačem, který je perspektivní 
a v souladu s podobnými přístupy v zahraničí (viz např. Y. Matsuzawa et al. (2018) 
Exploration of Algorithm Abstraction Process with Cubetto and Middle Grade Elementary 
Kids, prezentováno na konferenci Constructionism 2018, Vilnius 20.-25.8.2018). 

 
IV. Zpracování 

Práce s informačními zdroji 

Diplomant prokázal, že umí pracovat s informačními zdroji. 

Formální stránka zpracování diplomové práce 

Diplomová práce je uspořádána a strukturována logicky, přehledně, ze stylistického 
a jazykového hlediska je zpracována srozumitelně. Po formální stránce splňuje požadavky 
kladené na diplomovou práci.  

 
V. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

Co byste udělal jinak, kdybyste opal tento pedagogický experiment na 1. stupni ZŠ? Bylo by 
zapotřebí upravit pedagogický experiment pro případ, že byste jej realizoval na 2. stupni ZŠ? 
Pokud ano, jakým způsobem? 

 
VI. Celková úroveň práce: 

Výsledky diplomové práce jsou původní. 

Práci doporučuji uznat jako práci diplomovou. 

 

 

V Praze dne: 24. srpna 2018     ...............…………………………………… 

podpis 


