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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

Předložená diplomová práce splňuje všechny formální požadavky, které jsou na diplomovou 

práci kladeny. Práce má 96 stran a pravděpodobně 4 přílohy (nejsou číslovány). 

II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Stručně o obsahu práce 

Cíl práce je autorem naznačen již v úvodu. Za úvodem pak následují kapitoly, které práci 

představují obsáhlejší formou a věnují se vymezení problému, cílům práce a výzkumným 

metodám. 

V teoretické části práce se autor věnuje základním pojmům, které mají vztah k předmětu jeho 

práce. Rozebírá pojmy algoritmus a algoritmické myšlení, zabývá se možnými přístupy 

k rozvoji algoritmického myšlení žáků, ale i současným stavem tohoto rozvoje u nás i ve světě. 

Nakonec se stručně věnuje soudobým prostředkům, které lze v různé míře využít k rozvoji 

algoritmického myšlení (stavebnice, mikropočítače, mobilní zařízení). 

Dále se autor stručně zabývá programovacími jazyky a prostředími, které jsou v současnosti 

v různé míře využívány ve vzdělávání a plynule přechází k tvorbě aplikací pro mobilní zařízení, 

tedy k oblasti, které se chce podrobně ve své práci věnovat. Nejprve diskutuje soudobé nástroje 

pro vývoj mobilních aplikací, a z nich pak pro svou práci vybírá MIT App Inventor. 

V praktické části autor nejprve představuje výzkumný plán, resp. předpokládaný průběh 

akčního výzkumu, následně specifikuje sérii navržených výukových aktivit, které hodlá 



ověřovat. V další části pak popisuje průběh a výsledky ověřování, rozebírá vyjádření žáků 

k průběhu výuky a hodnotí dosažené výsledky. 

Všechny získané poznatky pak shrnuje v závěru práce 

Odborná úroveň 

Odborná úroveň práce je odpovídající. Silná je zejména v částech, které se týkají technologií. 

Jisté problémy se ale objevují především v kapitolách 2 a 3. V těchto kapitolách se autor věnuje 

vymezení problému a cílům práce. 

Pasáže, které by měly představit zkoumaný problém, jsou nejasné a ve skutečnosti nejsou 

vymezením problému. Navíc z nich není ani jasné, co je myšleno „využitím mobilních 

zařízení“. Že jde o tvorbu mobilních aplikací a mobilní telefony či tablety jsou v roli zařízení, 

na kterých žáci budou vytvořené aplikace testovat, se čtenář dozví až mnohem později.  

Ani formulace cíle není tak jasná, aby měl čtenář aspoň rámcovou představu o zaměření práce. 

Cíl je formulován následovně: 

Primárním cílem diplomové práce je ověřit, zda mohou mobilní dotyková 

zařízení a jejich využití při výuce algoritmizace pomoci v edukačním 

procesu. 

Z uvedené formulace primárního, resp. hlavního cíle práce není jasné, komu, jak nebo čemu 

mají mobilní dotyková zařízení „pomoci“ v edukačním procesu. Učiteli v organizaci výuky? 

Žákům při procvičování učiva? K ověřování výsledků výuky? K odpovědi na uvedené otázky se 

čtenář nepřiblíží ani po seznámení se s dílčími cíli práce. 

Z hlediska terminologického je diskutabilní používání sousloví „výuka algoritmického 

myšlení“. Dle názoru oponenta lze algoritmické myšlení rozvíjet (samozřejmě i v rámci výuky), 

ale nikoli vyučovat. Za vhodnější oponent považuje např. použití slovního spojení „výuka 

orientovaná na rozvoj algoritmického myšlení“. 

III. Výsledky a přínos práce  

Lze konstatovat, že řešené téma práce je aktuální, zadání práce bylo naplněny, výsledky práce 

jsou bez původní a využitelnost výstupů práce je v praxi možná. 

IV. Celková úroveň a hodnocení práce:  

Přes nedostatky uvedené v závěru bodu II. je celková úroveň práce nadprůměrná a mj. dokládá 

nadprůměrný vhled autora do problematiky.  

 
Práci  
doporučuji uznat jako práci diplomovou. 
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