
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

 Název: Zapojení Ozobotů do výuky algoritmizace a informatického myšlení 

 Autor: Anna Yaghobová 
 
 
 

Shrnutí obsahu práce 
 

Práce pojednává o možnostech využití robotických pomůcek při výuce informatiky na základních 
školách. V úvodní části seznamuje čtenáře s vlastnostmi a možnostmi jednoduchých robotů typu 
Ozobot a se způsobem jejich programování. Hlavním výsledkem práce je soubor několika úloh 
určených pro výuku informatiky a základů algoritmizace s využitím Oozbotů. Úlohy jsou 
odstupňovány podle obtížnosti, některé využívají snadnější programování pomocí barevných 
Ozokódů, jiné již vyžadují použití blokového programovacího jazyka Ozoblockly. Úlohy jsou 
podrobně rozpracovány formou metodických a pracovních listů a jsou doplněny metodickým 
doporučením a radami vycházejícími z vlastní zkušenosti autorky z jejich použití ve výuce. Přílohou 
práce jsou připravené pracovní listy pro žáky (hrací plány) ve skutečné velikosti, které si může 
učitel vytisknout a hned začít používat. 

 
 
Celkové hodnocení práce 
 

Téma práce.  Téma bakalářské práce je aktuální a dobře koresponduje se současným vývojem 
výuky informatiky na našich školách. Posílení výuky informatiky na základních školách, 
orientace na rozvoj algoritmického myšlení a využívání robotických pomůcek při této výuce je 
součástí Strategie vzdělávání 2020 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR, ve stejném duchu je připravována nová řada učebnic informatiky v rámci právě 
probíhajícího projektu PRIM.  

Téma práce se přímo vztahuje k oboru „Informatika se zaměřením na vzdělávání“, v němž byla 
bakalářská práce zadána a jehož studium autorka práce právě dokončuje. Náročnost a 
charakter zadání jsou přiměřené požadavkům na bakalářskou práci v učitelských oborech 
studia.  

Dosažené výsledky.  Vedle úvodní rešeršní kapitoly seznamující čtenáře s problematikou 
Ozobotů je hlavním výsledkem a vlastním přínosem práce soubor několika úloh připravených 
pro výuku. Zvolené úlohy jsou zajímavé a dobře použitelné, mají různou obtížnost, vyžadují 
různé vstupní znalosti a schopnosti žáků. Úlohy jsou zpracovány formou metodických listů 
s návodem a doporučením pro učitele a pracovních listů pro žáky. V příloze práce jsou úlohy 
doplněny „herními plány“ pro pohyb robota připravenými ve skutečné velikosti k okamžitému 
vytištění a použití. Výsledky práce by tak mohly nalézt přímé uplatnění na školách. 

 Ačkoliv práce obsahuje rozbor pouze dvanácti úloh, má poměrně značný celkový rozsah 100 
stran. To je sice nebývale hodně, většinu práce ovšem tvoří obsah pracovních listů, což je 
mnohdy třeba jenom jeden velký obrázek. Pro reálné využití při výuce na školách by jistě bylo 
velmi užitečné a potřebné doplnit navržené úlohy tak, aby tvořily ucelenou sbírku – aby jich 
bylo podstatně více a aby na sebe lépe metodicky navazovaly a pokrývaly celý rozsah výuky 
práce s Ozoboty. Vzhledem ke značnému rozsahu bakalářské práce to bylo možné realizovat 
třeba i tak, že by další úlohy nebyly rozvedeny až do detailní podoby pracovních a 
metodických listů, ale byla by zde uvedena pouze doporučená zadání úloh s případnými 
stručnými poznámkami pro učitele. 



 Autorka práce sice zvolila poměrně vhodné úlohy, jejich konečné zpracování ale není vždy 
úplně nejlepší, jak můžeme ukázat na některých konkrétních závadách. V úloze 1.1 se mají žáci 
naučit, jak se Ozobot chová na křižovatkách. Žáci ale mohou vyřešit úlohy a), b) tak, že po 
zakreslení obou tras žádné křižovatky na mapě nevzniknou. Podobně v úloze 2.1 existuje 
řešení bez křížení dráhy, které je výrazně jednodušší než řešení autorské a vyžaduje mnohem 
méně barevných značek. V úloze 2.2 jsou v metodickém listu některé značky zakresleny 
chybně, některé chybějí, CÍL je umístěn jinde než v pracovním listu. V úloze 3.2 jsou některé 
značky umístěny příliš blízko sebe navzájem nebo příliš blízko ke křižovatce, takže Ozobot 
nezvládá jejich zpracování a při pohybu dělá chyby. Pokud bychom tedy chtěli výsledky 
bakalářské práce skutečně využívat v pedagogické praxi, bylo by zapotřebí navržené úlohy 
ještě trochu doplnit a opravit. 

 Práce se zdroji.  Autorka používá převážně internetové zdroje. Využívá je prakticky pouze 
v úvodní kapitole, neboť převážnou většinu textu předložené bakalářské práce tvoří vlastní 
navržené a samostatně zpracované úlohy, které z žádného ze zdrojů přímo nevycházejí. Zdroje 
uvedené v práci jsou správně citovány. 

Formální úprava.  Po formální stránce je práce zpracována velmi dobře. Texty jsou srozumitelné, 
většinou i poměrně dobře zformulované, gramaticky bezchybné, bez překlepů či jiných 
technických nedostatků. Metodické a pracovní listy, které jsou hlavním výsledkem a součástí 
práce, jsou také graficky dobře upravené. Tvoří samostatnou přílohu práce, aby si je mohl 
učitel přímo vytisknout ve skutečné velikosti. Vzorové řešení každé úlohy je vždy ve 
zmenšeném tvaru součástí metodického listu pro učitele. V přílohách ale postrádám vzorové 
řešení v plné velikosti pracovního listu, které by mohl učitel následně použít ve výuce jako 
ukázku správného řešení úlohy. 

 Z hlediska formální úpravy textu bych práci vytkl nadbytečné členění do příliš mnoha krátkých 
odstavců se samostatným číslováním. Úvodní kapitola I má jenom 8 stran a při tomto 
nevelkém rozsahu používá čtyřúrovňové číslování kapitol se značením typu „I.1.d.iv“. To 
považuji za nevhodné a zbytečné, zvláště když některé z takto složitě očíslovaných 
„podkapitol“ jsou tvořeny jen několika málo řádky. Číslování kapitol má zpřehlednit orientaci 
v delším textu, ale zde čtenáře spíše ruší a přehlednost textu zhoršuje.  

 
Závěr 
 
Předložená práce odpovídá zadání a má dostatečný rozsah i kvalitu. Přes uvedené výhrady ji proto 
doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
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