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1. Problematika práce
Téma bakalářské práce se týká tvorby výukových materiálů k doplnění praktických cvičení v rámci
výuky základů programování. Interaktivní metody výuky programování jsou žádané a užitečné.

2. Dosažené výsledky
V první části se student seznámil s robotickou stavebnicí LEGO Mindstorms EV3 a popsal její
základní prvky. Dále se seznámil s vývojovým prostředím EV3 pro blokové programování a RobotC
pro strukturované programování. Byly popsány základní funkce obou prostředí.
V další části student vytvořil algoritmy pro podporu výuky programování v rámci předmětu
Technické výpočty. Algoritmy zvolené pro praktickou část jsou jednoduché, což je správně, ale
nejsou vždy z pohledu výuky smysluplné, což by měla být jejich hlavní přidaná hodnota. Týkají se v
podstatě jen logických operací založených na cyklech a větvení, což nelze považovat za obtížně
řešenou úlohu, která by studentovi zabrala delší čas.
Na závěr provedl zhodnocení práce.

3. Původnost práce
2. 3. a 4. kapitola obsahuje základní popis stavebnice a vývojového prostředí EV3.  Vzhledem,
strukturou a formulacemi vět silně připomíná originální uživatelský manuálu ke stavebnici EV3.
Stejná situace nastává u popisu prostředí RobotC a uživatelským manuálem, který je však v originále
v angličtině. Snaha vyhnout se původnímu textu vede občas k né úplně vhodným formulacím.
5. kapitola obsahuje jednoduché algoritmy rozdělené do sedmi cvičení. Jednoduchost algoritmů je v
rámci kontextu v pořádku, i když občas jsou né úplně smysluplné. Jejich slovní popis je zbytečně
zdlouhavý, nepřehledný a působí neodborně. Diagramy algoritmů jsou v pořádku.

4. Formální náležitosti práce
Teoretická část práce je poměrně přehledná a je na ní vidět silná inspirace zdrojovými materiály.
Druhá část je po formální stránce v pořádku, ale zejména obrázky z prostředí EV3 jsou příliš malé na
to, aby z nich bylo možné pohodlně přepisovat algoritmy.  Dlouhé části měly být vloženy do textu na
výšku, nebo jako příloha. Odkazy na zdroje jsou v pořádku.

5. Dotazy na studenta
1. E-lerningový kurz na LMS.vsb.cz nebylo možno nalézt. V dodané příloze jsou pouze zdrojové
kódy a několik obrázků  sestavených robotů. V práci není uveden ani název kurzu pod kterým jsou
materiály zveřejněny. Proč nejsou v příloze? Předpokládám že krom videí se shodují s obsahem
kapitoly 5.
2. Když máme strukturu switch-case pro případy hodnot 1,2,3,4 a default (str. 78), proč je následně
řešen případ hodnoty >= 5 ?

6. Celkové zhodnocení práce
Teoretická část práce je dle mého názoru až příliš kopíruje původní materiály a při snaze vyhnout se
shodě vznikly nevhodné a laické výrazy, které provází celou práci. Na druhou stranu, z dokumentace
k HW a SW bylo nutné vycházet, takže určitá podobnost je pochopitelná.
Zvolené algoritmy a jejich zpracování nepovažuji za úplně vhodné. Týkají se krom základní
matematické operace pouze cyklů a větvení. Přes obsahovou jednoduchost působí složitěji a řešení
dle popisu úloh nedává vždy smysl. Ať už se jedná o zbytečné operace navíc nebo podmínky, které
nenastanou.
Příloha neobsahovala videa ani animace, o kterých je v textu zmínka.
Přes poměrně výrazné výtky doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.
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