
UNIVERZITA KARLOVA 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
Katedra informačních technologií a technické výchovy 

POSUDEK 

OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno a příjmení autora: Bc. Lucie Milichovská 

Studijní program: Učitelství pro střední školy 

Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy 
– informační a komunikační technologie 

Název tématu práce v českém jazyce: Programování na základní škole a rozvoj 
algoritmického myšlení žáků 

Rok odevzdání: 2019 
 

Jméno a tituly oponenta: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.   

Pracoviště: KITTV PedF UK 

Kontaktní e-mail: petra.vankova@pedf.cuni.cz   
 

 

I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

Studentka odevzdala práci do informačního systému SIS ve vypsaném termínu. Práce 
obsahuje všechny povinné formální součásti: abstrakt v českém a anglickém jazyce, vhodně 
zvolená klíčová slova, prohlášení, obsah práce, vlastní text i seznam informačních zdrojů. 
Práce obsahuje i zadání diplomového úkolu. 

Vlastní práce (celkem 118 stran) je dělena na teoretickou (17 stran) a praktickou část. Ze 
samotného rozložení je možné usuzovat, že se jedná spíše o prakticky zaměřenou 
diplomovou práci. 

Abstrakt není příliš stručný a vzhledem k akademické práci obsahuje nevhodné slovní 
obraty („ponořit se do tajů programování“). Bohužel, tento styl neodborného vyjadřování se 
vyskytuje v celé práci. Již zde autorka upozorňuje na cíl vytvořit 12 úloh určených pro žáky 
4.-6. třídy. Dle názoru oponenta by mělo spíše v cíli být uvedeno, že se bude snažit vytvořit 
soubor na sebe navazujících úkolů, ne si vytýčit konkrétní počet úkolů, které chce vytvořit. 

Seznam informačních zdrojů je přiložen na konci práce korektně, nicméně obsahuje pouze 
14 položek, což by se dalo odůvodnit vzhledem k praktickému zaměření diplomové práce. 
Nicméně autorka neprokázala v práci, že s informačními zdroji dokáže relevantně pracovat. 
Vzhledem k rozvíjejícímu tématu v současnosti se dá mluvit i o tom, že některé informační 
zdroje, které mají prezentovat současný stav rozvoje algoritmického myšlení, se dají 
považovat za zastarané. 

 

 



II. Obsah a odborná úroveň práce:  

V práci je vymezen pouze jeden cíl, jak bylo zmíněno výše, a to „sestavit ucelený soubor 
aktivity orientovaných na rozvoj algoritmického myšlení“ (v samotném textu již vhodněji 
oproti abstraktu). Nicméně vzhledem k zadání práce je toto nedostačující.  

Ve vymezení problému práce slibuje velmi zajímavý obsah, stejně jako v zadání práce, který 
následně není rozvíjen v samotné práci. Autorka se hlavně soustřeďuje na vytváření úloh pro 
žáky, ale nejsou popsány metody práce a nelze tak posoudit adekvátnost autorkou použitých 
metod. Dle názoru oponenta si autorka není vůbec vědoma, že by volila některé 
z výzkumných metod v průběhu celého zpracování diplomového úkolu a v metodologii 
popisuje strukturu úloh. 

Teoretická část práce by se měla dle zadání věnovat, kromě pojmům souvisejících 
s algoritmickým myšlením, také rozvoje algoritmického myšlení u konkrétní věkové skupiny, 
zmapovat nástroje pro rozvoj algoritmického myšlení a z nich následně vybrat konkrétní 
vhodný nástroj. Zde názoru oponenta toto v práci nenastává. Pojmy v práci (informatické 
myšlení, algoritmické myšlení, programování) jsou pojaty velmi obecně, nezachází do 
samotné podstaty a autorka zde až téměř ignoruje práci s informačními zdroji, stejně tak 
i v následných podkapitolách. Teoretická část práce nemá žádnou hloubku, ani užitečnost.  
Nedostatečně, vlastně vůbec, zdůvodňuje svůj výběr prostředí Scratch, který je založen na 
jejích sympatiích k prostředí. Kromě některých v textu uvedených příkladů online aktivit 
nebo nástrojů, neanalyzuje možnosti pro rozvoj algoritmického myšlení u žáků vybraného 
věku a cílí na konkrétní prostředí, které jako jediné popisuje. Zároveň úroveň odborného 
vyjadřování je na nízké úrovni, stejně tak terminologické vyjadřování. 

Praktická část je zaměřena na vytvoření souboru úloh pro rozvoj algoritmického myšlení se 
stupňující se obtížností. Z hlediska samotného popisu autorce chybí, co by se měl žák naučit 
(i když to je částečně popsáno v „cíli hry“). Cíl hry je v mnoha případech degradován na výčet 
algoritmických struktur, či prvků prostředí. Vstupní požadavky na žáka se mění na výčet 
vlastností objektů Scratch, popř. požadovaných algoritmických konstruktů prostředí Scratch, 
čímž se velmi blíží cíli hry. Testovací skupina je velmi malá (čítá osm žáků po min. 12 týdnů), 
navíc vybraných žáků a zhodnocení z hodin je obecné, nicméně pro účely reflexe vzhledem 
k vytvořeným úlohám a jejich případným modifikacím dostačující. Nedá se však usuzovat 
v obecnějších konsekvencích. 

Samotné úlohy jsou velmi nápadité a je volena vhodně i postupně se zvyšující náročnost. Pro 
samotné žáky byli jistě motivující. Velmi zajímavě autorka volí dvě možnosti zadání úkolu, 
a to postupem, nebo problémově (rozkladem na menší problémy). Myslí také na žáky, kteří 
budou mít rychleji splněny úkoly, a to formou tzv. bonusových úkolů. 

V rámci diplomové práce vznikla i webová prezentace všech úloh, které jsou popisovány 
stejně v diplomové práci jako na jednoduché webové stránce. Součástí konkrétního úkolu je 
jeho popis, samotný program, zadání v krocích a zadání formou úkolu. Tato webová 
prezentace může být inspirací pro učitele, kteří by se rozhodli zaměřit se na rozvoj 
algoritmického myšlení žáků konkrétního věku. 

   
III. Výsledky a přínos práce  

Práce se zabývá aktuálním tématem, tj. rozvíjením algoritmického myšlení u žáků na 
přelomu primárního a nižšího sekundárního vzdělávání. Avšak teoretické uchopení dané 
problematiky je zcela povrchní a oponent má pochybnosti i vzhledem k naplnění zadání 



práce. Jediný cíl stanovený v práci je naplněn, nicméně i zde má oponent pochybnosti 
o komplexnosti vzhledem k zadání práce.  

Vzhledem k webové prezentaci, která vznikla z vytvořených úkolů, může být práce přínosem 
pro další učitele, kteří hledají inspiraci pro rozvoj algoritmického myšlení u žáků prvního 
stupně základní školy, ale z hlediska didaktického a formulačního by bylo vhodné materiál 
opravit (stejně jako v samotné práci). 

 
IV. Zpracování 

Grafická a formální úroveň práce je na standardní úrovni. Gramatické chyby se v práci téměř 
nevyskytují. Práce je sice logicky konstruovaná přehledná, ale obsahuje hrubá porušení 
stylistiky a jazykového zpracování, které je vyžadováno od odborné závěrečné práce.  

Za všechny oponent vybírá: 
- jednopísmenná slova jako spojky na konci řádků, 
- studentka míchá dohromady edukační robotiku a robotické programovatelné hračky, 
- občasné chyby v interpunkci:  

o chybí čárka: nadpis kap. 2.2.1, 
o chybí tečky na konci věty (např. s. 15), 

- neexistence věty (např. s. 13), 
- využívání obecných, ničím nepodložených frází s. 14:"schopnost informaticky myslet 

je v dnešním světě pro člověka velice důležitá a užitečná, a to nejen pro uplatnění na 
trhu práce, ale i v běžném životě", 

- Konkrétní vyjádření v práci: 
o Ve vymezení problému, s. 9: „Existuje mnoho výukových programů pro tuto 

činnost, kdy mé největší sympatie získává výukový programovací jazyk 
Scratch.“, 

o s. 13: „S troškou nadsázky, by se dalo říct...“, 
o s. 20: „Každý, kdo někdy viděl žáka na prvním stupni základní školy 

asi přirozeně tuší…“, 
o s. 24 – „Je téměř samozřejmé, že nic nemůže být jen růžové, stejně tak Scrach, 

má své problémy a kritiky.". 
 

V. Další vyjádření, komentáře a připomínky: 

Oponent se nemůže ubránit dojmu, že teoretická část práce byla psaná na poslední chvíli, 
s čímž souvisí jak povrchnost kapitol, tak množství prohřešků proti psaní odborné práce. 
 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

- Jaký je rozdíl mezi algoritmickým myšlením a informatickým myšlením? (vzhledem 
k tomu, že je definován v úvodním odstavci u obou pojmů stejně) 

- Dle jakých kritérií byl zvolen výukový nástroj Scratch vzhledem k dalším nástrojům? 
- Jak a čím se nechala studentka inspirovat při tvorbě úloh? 
- Jaké změny prováděla/by prováděla na úlohách po vyzkoušení úloh v praxi? 

 



VII. Celková úroveň práce:  

Celkové hodnocení práce je nutné rozdělit na dvě části: 

- Teoretická část je podprůměrná a studentka v ní neprokázala ani práci 
s informačními zdroji. Odborně je tato část na velmi nízké úrovni, stejně tak styl 
samotného psaní.  

- Praktická část je na lepší úrovni. Autorka vytváří 12 úloh s gradující obtížností pro 
rozvoj algoritmického prostředí v prostředí Scratch. I když popis úloh je didakticky 
slabší, celková práce na úlohách je dobrá. Ověření materiálů probíhá pouze na 
8 vybraných žácích (nebo žácích, kteří se sami přihlásili do kroužku). Nicméně tato 
část práce má smysl pro další učitele i vzhledem k tomu, že autorka vytváří webovou 
prezentaci se všemi úlohami. 

Oponent má pochybnosti vzhledem k naplnění zadání práce a s tím související i definování 
cílů práce a v práci využívaných metod. 

 
Práci  
nedoporučuji uznat jako práci diplomovou. 
 
 
 
V Praze dne 6. 1. 2020 
  
             
        …………………………………… 
                           podpis  


