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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 130 stran a elektronickou přílohu na adrese scratch.milichovska.cz. 

Část teoretická (včetně kap. Cíle práce) má 20 stran, část praktická pak 95 stran. 

II. Obsah a odborná úroveň práce:  

V první kapitole (str. 8) autorka vymezuje problém a stanovuje cíl práce: „Cílem práce je 

sestavit ucelený soubor aktivit orientovaných na rozvoj algoritmického myšlení žáků ve věku 9 

až 12 let a následně jej ověřit v praxi.“. Současně zde také stanovuje základní rámec, či zásady, 

které při tvorbě souboru aktivit hodlá respektovat a stručně i očekávané výsledky, resp. 

využitelnost v praxi základních škol. Následně (kap. 1.3) autorka formuluje dílčí úkoly práce, 

které de facto představují logický sled kroků – postup, kterým hodlá směřovat k vymezenému 

cíli. S dílčími úkoly souvisí i návazná kapitola (kap. 1.4), která stručně představuje strukturu 

výstupů (navržených úloh), způsob jejich ověření v praxi a formu zpřístupnění učitelské 

veřejnosti. Název kapitoly „Metodologie“ však neodpovídá jejímu obsahu. 

Teoretická část zpracovaná ve druhé kapitole (kap. 2), je poměrně stručná, přesto se však 

věnuje jak velmi obecným kategoriím a pojmům (informační technologie, informační a 

komunikační technologie, …), tak i konkrétním prostředkům pro rozvoj algoritmického 

myšlení (Scratch). Vzhledem k rozsahu teoretické části (17 stran) tak celá kapitola ve výsledku 

působí jako nesourodá kombinace slovníčku základních pojmů, stručného nástinu aktuální 

podoby výuky informaticky zaměřených předmětů na ZŠ, pasáží o možnostech a prostředcích 

rozvoje algoritmického myšlení a stručné charakteristiky dětského programovacího jazyka 

Scratch. To vše navíc doprovázeno řadou názorů, zkušeností a soudů autorky. Odkazy na 



literaturu, resp. informační zdroje jsou řídké a v některých případech se jedná o zdroje zastaralé 

(např. citace zdroje z roku 2008 v posledním odst. na str. 13, kterou je dokládán postoj učitelů 

k výuce informatických předmětů na ZŠ). 

V úvodu praktické části (kap. 3, str. 29) autorka konkretizuje cíl práce, resp.  specifikuje, jak 

k jeho naplnění praktická část přispívá. Charakterizuje věkovou skupinu žáků, kterým má být 

zamýšlená sada úloh určena, zdůvodňuje výběr dětského programovacího jazyka Scratch a 

popisuje podmínky ověřování. Další podkapitola (kap. 3.3) je pak věnována jednotné struktuře 

popisů úloh a diskuzi možností a způsobů, jak lze navrženou sadu zařadit do výuky. 

Stěžejní část celé diplomové práce je věnována navržené sadě úloh (kap. 3.4, str. 35). Autorka 

zde představuje 12 na sebe navazujících úloh, které jsou do značné míry svou podstatou 

gradovanou sérií úloh, a ve které se postupně objevují nové algoritmické konstrukce, resp. pro 

Scratch specifické prvky. Záměr autorky, aby úlohy měly charakter hry se při pohledu na sadu 

jako celek podařilo naplnit. Řada úloh je velmi zajímavá a nápaditá. 

III. Výsledky a přínos práce  

Výsledkem práce je navržená sada úloh určených pro rozvoj algoritmického myšlení v prostředí 

Scratch, která má pro pedagogickou praxi jasný přínos – představuje užitečný materiál, který 

mohou bez problémů využít učitelé informatických předmětů ZŠ, a to jak ve smyslu zařazení 

celé sady či jednotlivých úloh tak, jak jsou navrženy, nebo jako zdroj inspirace při vytváření 

vlastních úloh.  

IV. Celková úroveň práce:  

I s přihlédnutím k tomu, že předložená diplomová práce je zaměřena prakticky a nelze tedy 

očekávat rozsáhlou teoretickou část s propracovanými analýzami apod., je nutné konstatovat, že 

teoretická část této práce je velmi slabá (podrobněji viz část II. posudku). V celé práci autorka 

navíc nezřídka používá hovorové obraty a další výrazy, které by v diplomové práci být neměly. 

Praktická část práce je na výrazně vyšší úrovni a jak bylo konstatováno (viz část III. posudku), 

je přínosná pro pedagogickou praxi. 

 
Přes výše uvedené nedostatky doporučuji práci uznat jako práci diplomovou. 
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