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1. Dosažené výsledky
Výsledkem práce jsou zjednodušené studijní opory určené k obohacení cvičení předmětů zaměřených
na úplné základy algoritmizace s využitím stavebnice LEGO Mindstorms. Opory obsahují celkem 7
úloh, které postupně studenty seznamují se základními prvky algoritmů. Algoritmy úloh jsou uvedeny
ve třech formách: ve formě vývojových diagramů, v grafických blokových zápisech vývojového
prostředí EV3 Block Developer Kit a v jazyce C pro vývojové prostředí Robot C. Součástí je také
jednoduchá příručka programování pro uživatele stavebnice. Opora je k dispozici také formou
výukového modulu na e-learningovém portálu VŠB-TU Ostrava, jenž navíc obsahuje výuková videa.
Bohužel celkově tato opora není příliš zdařilá a implementace do výuky bude vyžadovat úpravy.
Nicméně, zadání práce je bezpochyby splněno.

2. Problematika práce
Práce se zabývá tvorbou výukových modulů pro potřeby cvičení v předmětu Technické výpočty.
Zaměřuje se na základní prvky algoritmů, které jsou demonstrovány na jednoduchých úlohách
sestaveného robotického vozítka stavebnice LEGO Mindstorms. Cílem je zatraktivnit cvičení
předmětu a zábavnou formou přiblížit problematiku algoritmizace studentům prvního ročníku
bakalářského studia na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava. Téma je aktuální s vysokou uplatnitelností
ve výuce. Náročnost tématu odpovídá standardu bakalářské práce jak po stránce časová i odborné.

3. Přístup studenta k řešení práce
Přístup studenta k práci byl na dobré úrovni. Počet konzultací byl mírně vyšší. Student pracoval
samostatně.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Členění je přehledné a logické. Výtku si zaslouží
nepříliš originální výklady, které často vyznívají jako nepříliš vydařený kompilát originálního
manuálu k programování LEGO Mindstorms. Studen ale zdroj přiznává početnými citacemi. Občas
se v textu vyskytují nepříliš zdařilé formulace nebo chyby v časování.

5. Dotazy na studenta
V práci se nezmiňujete o vytvořených animacích, které máte k dispozici na e-learnigovém portálu
VŠB-TU Ostrava. Můžete uvést seznam a ukázku vytvořených animací?

6. Celkové zhodnocení práce
Přes uvedené nedostatky je práce na dobré úrovni. Student bezpochyby prokázal schopnosti a
předpoklady pro budoucí uplatnění v oboru. Práci doporučuji k obhajobě.
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