
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
Institut vzdělávání a poradenství

Informační a komunikační technologie a jejich využití 
ve výuce předmětu práce s počítačem

Závěrečná písemná práce

Vedoucí: Ing. Jiří Husa, CSc.

Autor: Ing. Ondřej Hruška

© Praha 2007



Prohlášení
Prohlašuji,  že  jsem  závěrečnou  písemnou  práci  na  téma  Informační  

a komunikační  technologie  a  jejich  využití  ve  výuce  předmětu  práce  s počítačem 

vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v seznamu použité 

literatury.

V Praze dne 2. 4. 2007

podpis autora závěrečné písemné práce .........................



Poděkování
Úvodem  bych  rád  poděkoval  za  vedení  práce  a  odborné  rady  Ing.  Jiřímu 

Husovi, CSc. a také Ing. Petrovi Štorkovi za odzkoušení kurzu ve výuce.



Obsah
1 Úvod......................................................................................................................................1

2 Literární rešerše.................................................................................................................2

2.1 Kořeny e-learningu....................................................................................................2

2.2 Různé pohledy na  e-learning.................................................................................4

2.3 Specifika využití  e-learningových kurzů na středních školách ..................6

2.3.1 Výhody..................................................................................................................6

2.3.2 Nevýhody..............................................................................................................7

2.4 Software pro e-learning...........................................................................................7

2.5 Proces tvorby e-learningového kurzu................................................................10

3 Vymezení a zpracování tématu...................................................................................11

3.1 Význam výuky algoritmizace a programování...............................................11

3.2 Volba programovacího jazyka pro příklady....................................................12

3.3 Nástroje využité  při tvorbě kurzu.......................................................................13

3.3.1 Textový editor...................................................................................................14

3.3.2 Zpracování  obrázků.........................................................................................15

3.3.3 Vytvoření  animací  a úpravy zvuků.............................................................16

3.4 Obsah elektronického kurzu.................................................................................17

3.5 Názory studentů na kurz........................................................................................17

4 Závěr...................................................................................................................................20

5 Seznam použité literatury.............................................................................................21

6  Rejstřík

..................................................................................................................................................23

Přílohy:

 MATURITNÍ  POŽADAVKY  (specifické  cíle)  ke  zkoušce 

z informačně technologického základu zadávané MŠMT

 Náhled stran kurzu

 Dotazník ke kurzu



1 Úvod
Informační  a  komunikační  technologie  se  stále  více  prosazují  do  mnoha 

různých  oblastí  lidské  činnosti.  Dnes  j iž  nikoho  příliš  nepřekvapí  například 

využití  počítačů  v průmyslu,  kde  onen  „počítač  jako  rychlý  idiot“  vykonává 

stále  se  opakující  činnosti.  Stejně  tak  výpočetní  techniku  využívá  stále  větší 

skupina  lidí  jako  svého  pomocníka  v zaměstnání  i  v  soukromí  pro  běžné 

činnosti  – od vedení osobní korespondence,  získávání informací  z internetu až 

po  řízení  nukleárních  reakcí.  O moderní  společnosti  se  tak  často  mluví  jako 

o společnosti  informační.

Využití  takových  technologií  ve  vzdělávání  je  pochopitelným 

pokračováním  těchto  trendů.  Tato  oblast  se  obvykle  nazývá  e-learning 

(elektronické  učení/vzdělávání).  Zajímavé  je,  že  se  v  reálné  praxi  prosazuje 

nyní  zejména  v  podnikovém  vzdělávání,  příp.  jako  součást  vzdělávání 

vysokoškolského,  což  může  být  způsobeno  postupným  rozšiřováním  počítačů 

od  bohatých  podniků.  Tím,  jak  se  počítače  stále  více  stávají  součástí  běžných 

domácností,  začínají  se  objevovat  také  elektronické  kurzy,  které  jsou  určeny 

pro  střední  školy.  Právě  na  e-learningové  kurzy  pro  střední  školy  a  jejich 

specifika se práce soustředí.

Jako  součást  této  práce  byl  vytvořen  jeden  takovýto  kurz  věnovaný 

tématu  algoritmizace  a programování.  Jeho základním cílem je pokrýt  základy 

oblasti,  která  je  uvedena  v dané  podkapitole  maturitních  požadavků  ke 

zkoušce  z informačně  technologického  základu  zadávaného  MŠMT.  Záměrem 

je  vytvořit  tento  kurz takovou formou,  aby budil  zájem u jeho uživatelů  a  stal 

se  pomůckou  při  výuce  pro  jejich  učitele.  Při  výuce  výpočetní  techniky  často 

dochází  k situaci,  kdy  někteří  žáci  j iž  mají  určitou  znalost  probírané  látky, 

zatímco  jiní  s ní  nemají  žádnou  zkušenost.  Kurz  se  proto  snaží  zejména 

„srovnat“ vstupní předpoklady žáků.
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2 Literární rešerše
„Different  terminologies  have  been  used  for  online  learning,  a  fact  that  

makes  it  difficult  to  develop  a  generic  definition.  Terms  that  are  

commonly  used  include  e-learning,  Internet  learning,  distributed  

learning,  networked  learning,  tele-learning,  virtual  learning,  computer-

assisted  learning,  Web-based  learning,  and  distance  learning.  All  of  

these  terms  imply  that  the  learner  is  at  a  distance  from  the  tutor  or  

instructor,  that  the  learner  uses  some  form  of  technology  (usually  

a computer)  to  access  the  learning  materials,  that  the  learner  uses  

technology  to  interact  with  the  tutor  or  instructor  and  other  learners,  

and that some form of support is provided to learners.“ 1

(Athabasca University,  2005)

E-learning  je  poměrně  rozsáhlou  oblastí  vzdělávání,  která  nemá  zcela 

jasné ohraničení.  Neshoda panuje dokonce  i  v  samotném zápisu  slova  – lze  se 

tak  setkat  s označením  e-learning,  elearning,  E-learning,  eLearning  či

e-Learning.  Navíc  různí  autoři  používají  různé pojmy s  obdobným významem, 

což  dobře ukazuje  výše uvedená  citace.  Tato  kapitola  proto upřesňuje  chápání 

pojmů  užívaných  dále  v práci  a  pokouší  se  stručně  shrnout  význam  

e-learningu v edukačních procesech.

2.1 Kořeny e-learningu

Nejčastěji  je  e-learning  zmiňován  v  souvislosti  s  distančním  studiem, 

kde  nachází  široké  uplatnění,  a  proto  je  tato  podkapitola  zaměřena  na  tuto 

podobu  studia.  Distanční  vzdělávání  vymezuje  slovník  (Průcha,  Walterová, 

Mareš,  2003)  jako  formu  studia  zprostředkovanou  médii  (telefon,  rozhlas,  

1  Volný  překlad:  Rozdí lná  terminologie  využívaná  pro  onl ine  vzdělávání  má  za  následek 

obt ížné  nalezení  jednotné  def inice  pojmu.  Běžně  se  využívá  termínů  jako  e- learning, 

Internet  learning,dis tr ibuted learning,  networked  learning,  te le- learning,  vir tual  learning,  

computer-assis ted  learning,  Web-based  learning,  či  dis tance  learning.  Všechny  tyto  pojmy 

naznačuj í ,  že  s tudentům  je  poskytnuta  urči tá  forma  podpory,  ale  uči tel  (tutor ,  ins truktor)  

je  vzdálen  od  s tudenta,  pro  dis tribuci  s tudi jních  materiálů  se  využívá  technologie  

(nejčastěj i  počí tač)  a  technologie  umožňuje  i  vzájemnou  interakci  mezi  s tudentem 

a uči telem i  studenty  na vzájem.
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počítač,  zvl.  internet,  elektronická  pošta  aj.),  která  je  založena  na  

samostatném  studiu  účastníků,  řízeném  specializovanou  institucí,  bez  

prezenčního  kontaktu  studujících  s  vyučujícími .  Některé  definice  (Jůzová, 

Kočí  a  kol.,  2006)  navíc  zdůrazňují  předpoklad  samostudia 

a předpřipravených programů.

Za  kořeny  distančního  vzdělávání jsou  označovány  (Fowler,  2004; 

PLDG,  2003)  korespondenční  kurzy  těsnopisu,  jej ichž  autorem  byl  vynálezce 

těsnopisu  Isaac  Pitman  (1813  –  1897).  Jeho  studenti  opisovali  těsnopisem 

části  Bible a své výtvory mu posílali  ke kontrole prostřednictvím pošty.  

Později  bylo  možné  pro  výuku  využívat  nové  komunikační  technologie 

–  především  televizní  a  rádiové  vysílání  (od  20.,  resp.  40.  let  minulého 

století).  Ač  se  může  tato  forma  komunikace  zdát  na  první  pohled  vzdálená, 

jedná  se  o  možnost  běžně  používanou  –  příkladem  lze  uvést  recepty  na  j ídla 

popisované  v  rádiu  či  televizní  kurzy  cizích  jazyků.  Využití  telefonu  bylo 

překvapivě  mnohem  pozdější,  a  to  nejprve  pro  videokonference  (Microsoft, 

2005),  poté  pro  připojení  počítačů  k  sítím.  Z  dnešního  hlediska  může  být 

úsměvné,  ale  i  poučné,  mínění  Thomase  Alvy Edisona (1847 – 1931),  který  se 

domníval  (Brdlička,  1995  –  2001),  že  kinematografie  revolučním  způsobem 

změní vzdělávací systém a do značné míry,  ne-li zcela,  nahradí učebnice.

S  nástupem  počítačů  se  o  nich  začalo  uvažovat  jako  o  možných 

nástupcích  učitelů  i  učebnic  –  B.  F.  Skinner  (1904  –  1990)  vytvořil  takzvané 

programované  vyučování  (programmed  instruction),  které  spočívalo 

v rozčlenění  látky  na  malé  části,  které  si  student  nejprve  dokonale  procvičil, 

než  mohl  pokračovat.  Tato  metoda  zkrachovala,  když  výzkumy  ukázaly  nižší 

efektivitu  učení  (Dobrovská,  2004).  Také  její  nástupce,  tzv.  počítačem 

podporované  učení  (computer  assisted  learning,  CAL),  se  ve  své  původní 

podobě  setkal  s rozpaky,  když  vědomosti  žáků  získané  kombinací  klasické 

výuky s počítači  sice  nebyly  špatné,  avšak objevil  se silně aversní  postoj  vůči 

takto  probírané  látce  (Dobrovská,  2004).  Naopak  počítače  se  osvědčují  pro 

multimediální  učebnice  a encyklopedie,  stejně jako pro vyhledávání  informací 

prostřednictvím  internetu.  Někteří  autoři  (Barešová,  2003)  přisuzují 

neúspěchy  v počátcích  zcela  lineárnímu  uspořádání  kurzu,  zatímco  nynější 

hypertext umožňuje lepší propojení souvisejících úseků textu.

Nové  technologie  daly  vyniknout  tzv.  multimediální  vyučovací  metodě , 

při  níž  se  využívá  různá  didaktická  technika  (počítače,  výukové  filmy, 
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magnetofon,  tištěné materiály aj .).

2.2 Různé pohledy na  e-learning

Již  v úvodu  bylo  uvedeno,  že  e-learning  se  překládá  jako  elektronické 

učení/vzdělávání.  V nejširším  významu  tak  lze  konstatovat,  že  se  pojmy

 e-learning a multimediální  vyučovací metoda překrývají.

Proto  se  lze  někdy  setkat  s  rozdělením  e-learningu  do  tří  kategorií. 

Nejširší  pojetí  klade  důraz  spíše  na  „e“,  jedná  se  o  vzdělávání  využívající 

„elektronické“  přístroje,  obvykle  označované  jako  TBT  (Technology  based 

training).  Většina  lidí  si  však  pod  e-learningem  pravděpodobně  představí 

počítač  a  určitý  kurz  na něm,  což zdůrazňuje druhá kategorie  CBT  (Computer 

based  training).  Nemusí  to  být  však  pouze  počítač,  který  zprostředkovává 

přístup  do  kurzu  –  roste  obliba  malých  přístrojů  (různé  obdoby  výkonných 

mobilních  telefonů),  které  mohou  posloužit  stejně  dobře  jako  počítače  – 

a proto  moderní  pojetí  si  všímá  šíření  kurzů  v prostředí  počítačových  sítí  – 

WBT  (Web  based  training).  (Protože  mobilní  zařízení  tvoří  velmi  přitažlivou 

výzvu  pro  e-learning,  někdy  se  lze  setkat  také  s  pojmem  m-learning.  Pod 

tímto  pojmem  se  však  obvykle  rozumí  spíše  teoretická  schopnost

s  e-learningovým systémem pracovat  prostřednictvím mobilních  zařízení,  tedy 

jakási kompatibilita  a rozšíření stávajících systémů.)

Jednotliví  autoři  se  tak  ve  svých  definicích  e-learningu  snaží  co 

nejvýstižněji  pojmenovat  „svůj“  pohled  na  e-learning.  Pravděpodobně  první 

kniha  napsaná  a  vytištěná  v češtině  na  toto  téma  navrhuje  definici:

„E-learning  je  vzdělávací  proces,  využívající  informační  a  komunikační  

technologie“  (Barešová,  2003) .  Pedagogický  slovník  (Průcha,  Walterová, 

Mareš,  2003)  vymezuje  e-learning  jako  různé  druhy  učení  podporovaného  

počítačem,  zpravidla  s  využitím  moderních  technologických  prostředků,  

především  CD-ROM .  Dále  uvádí,  že  elektronické  učení  se  rozšiřuje  zejména 

ve sféře distančního vzdělávání a podnikového vzdělávání .

Na  internetových  stránkách  českých  e-learningových  společností  se  lze 

setkat  s podobnými  definicemi.  Společnost  Kontis  výstižně  uvádí:  „Řečeno 

stručně  a  velmi  jednoduše,  e-Learning  není  nic  jiného  než  efektivní  využívání  

Informačních Technologií  v procesu vzdělávání.  . . .  Tím není vyloučeno, že pro  

konkrétní  situaci  může být nejefektivnější  IT ve vzdělávání  nevyužívat  vůbec.“  

Na stránkách  produktu  eDoceo  je  snaha  o  komplexnější  definici:  „E-learning  
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v  širším  slova  smyslu  znamená  proces,  který  popisuje  a  řeší  tvorbu,  

distribuci,  řízení  výuky  a  zpětnou  vazbu  na  základě  počítačových  kurzů,  

kterým stále častěji  říkáme e-learningové kurzy.“

Poslední  uvedená  definice  si  všímá  faktu,  že  všechny  moderní

e-learningová  řešení  musí  umožnit  „něco  více“  než  jen  pouhé  vytvoření 

a distribuci  nějakého  kurzu.  Proto  jsou  často  počítačové  programy  pro  

e-learning  rozděleny  do  dvou  částí.  První,  která  umožňuje  zejména  vytvořit 

autorovi  kurz,  se  označuje  zkratkou  LCMS  (Learning  Content  Management 

System).  Druhou  je  pak  LMS  (Learning  Management  System),  který 

vytvořené  kurzy  distribuuje  a  umožňuje  také  například  sledovat  aktivitu 

studentů.

LCMS

systém pro tvorbu a sestavování 

obsahu

LMS

systém pro řízení výuky

 týmový proces tvorby obsahu;
 správu a znovu používání zdrojů obsahu,
 dekompozici  a  kompozici  obsahu  na 

učební jednotky;
 dodávání  individuálně  uzpůsobitelných 

učebních jednotek;
 detailní  sledování  aktivit  uživatelů  nad 

učebními jednotkami;
 podporu integrace výukových strategií e-

learningu.

• řízení  a  evidenci  všech  typů  výuky  od 
elektronických asynchronních kurzů, přes 
virtuální  učebny,  až po klasickou výuku 
v učebnách;

• centrální katalog všech vzdělávacích akcí 
(elektronické  kurzy,  virtuální 
třídy/videokonference,  učebny,  externí 
výuka), registrační procesy, správu zdrojů 
a financí s tím spojenou;

• modelování  organizace  a  kompetencí, 
evidování  dosažených  individuálních 
dovedností;

• zpřístupňování  vzdělávacích  akcí, 
sledování  aktivit  jednotlivých  uživatelů 
od  souhrnů  po  detaily,  reportování 
(zaznamenávání)  všech  typů  výukových 
aktivit společně i jednotlivě;

• bohatou  sadu  synchronních 
a asynchronních  komunikačních  kanálů 
mezi  studenty,  lektory  a  manažery 
vzdělávání,  prostředky  pro  zachytávání, 
výměnu a sdílení informací a znalostí.

Tab.  1:  Rozdí ly mezi  LMS a LCMS – co  musí  umožňovat  (Pejša,  2004)

Protože  tedy  existují  dva  systémy,  vyvstává  nutnost  existence  možnosti 

převádět  obsah  kurzu  mezi  více  systémy,  které  mohou  být  teoreticky  od 

různých  výrobců.  Jsou  proto  vytvořeny  normy,  které  by  měly  e-learningové 

systémy  splňovat,  aby  bylo  teoreticky  možné  převést  kurz  (či  jeho  část) 

vytvořený  v určitém  LCMS  do  libovolného  LMS.  Respektovaným  standardem 
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je  SCORM (Sharable  Content  Object  Reference  Model  =  referenční  model 

sdílitelných  objektů  obsahu,  vzniklý  díky  iniciativě  ADL  {Advanced 

Distributed  Learning  Initiative  –  Pokročilé  distribuované  vzdělávání}),  který 

popisuje  jednotlivé  části  e-learningu  a  klade  si  za  cíl  zrychlení  vývoje  a 

umožnění  znovupoužitelnosti  jednotlivých  částí  obsahu.  Další  možností  je 

AICC  (The  Aviation  Industry  CBT  {Computer-Based  Training}  Committee  – 

Komise  pro  CBT  v leteckém  průmyslu),  který  především  standardizuje 

komunikaci  s částí  vytvořenou v jiném systému.

Samotný  e-learning  často  nepřináší  požadované  výsledky,  a  proto  se 

mnohdy  využívá  začleněn  do  upravených  stávajících  edukačních  procesů. 

Stále  častěji  je  tak  zmiňován  blended2  learning  označující  výuku,  při  které 

dochází  ke  kombinování  více  metod  dodávání  výuky  pro  dosažení  cílového  

efektu (Pejša, 2003).

2.3 Specifika využití e-learningových kurzů na středních školách 

I  když  prakticky  každá  práce  věnovaná  e-learningu  obsahuje  rozepsané 

jeho  výhody  a  nevýhody,  jsou  uvedeny  i  zde.  Jedná  se  však  spíše  o  stručné 

shrnutí  –  podrobnější  rozepsání  je  možné  najít  v  množství  j iné  literatury 

(např.  Net-university,  2006;  Barešová,  2003).  Důraz  je  zde  kladen  na 

specifika českého středního školství.  

2.3.1 Výhody

Mezi  základní  výhody e-learningu  se  obvykle  zahrnují  nižší  náklady  na 

vzdělání,  široká přístupnost studia či snadná aktualizace studijních materiálů.

Všechny uvedené výhody se však v rámci  středních škol příliš  neprojeví 

–  do  úspory  nákladů  se  započítává  například  úspora  času  zaměstnance  (pro 

interní  firemní  kurzy)  nebo  výhody  úspor  z  rozsahu.  Na  středoškolské  úrovni 

není  ve  většině  předmětů  ani  nutné  měnit  často  studijní  materiály 

a přístupnost studia není příliš  velký problém.

Přesto  však  má  e-learning  co  nabídnout.  Jedná  se  například  o  efektivní 

využití  času,  protože  student  si  může  snadno  rozvrhnout,  kdy  bude  kurz 

studovat.  Stejně  tak  si  student  volí  tempo  svého studia.  To může  být  výhodné 

2  Blended  je  možné přelož i t  jako smíšený či  smíchaný.
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zejména  při  příchodu  žáků  ze  základních  škol,  kde  mohl  být  kladen  různý 

důraz na některé oblasti  vzdělávání  a vstupní úroveň žáků je tak různá.

Do  určité  míry  e-learning  může  snížit  některá  omezení  a  předsudky 

a integrovat  tak  studenty  s  určitými  handicapy  (určitý  stupeň  anonymity 

umožňuje rovnocenné zapojení  například tělesně postižených či  národnostních 

menšin).  Navíc se  uvádí  (Net-university,  2006),  že  zrak je z hlediska lidského 

vnímání  důležitější  než  sluch  (což  je  jeden  z  výrazných  rozdílů  mezi 

klasickou výukou a elektronickými kurzy – elektronické kurzy působí zejména 

na zrak, zatímco klasická výuka spíše na sluch).

2.3.2 Nevýhody

Při  využit í  e-learningu  je  důležité  zvážit  vhodnost  v  konkrétním 

případě.  Pokud  by  se  dokonce  eKurzy  používaly  pouze  přímo  ve  škole, 

výrazně by poklesly některé uvedené výhody.

Základním  předpokladem  využití  je  (v  případě  využití  internetových 

kurzů)  zařízení  s  dostatečně  kvalitním  připojením  k  internetu.  Údaje 

z loňského  roku  uvádějí  (Ambrož,  J. ,  2006),  že  počítač  vlastní  36  % 

domácností,  připojení  k  internetu  však  jen  27  %  (navíc  z  tohoto  čísla  se 

nepříliš  vhodné  vytáčené  připojení  drží  nad  třiceti  procenty).  Lepší  zprávou 

je,  že  připojeny  jsou  zejména  domácnosti  se  studenty  a  existuje  předpoklad 

dalšího  růstu  připojených  domácností  (průměr  EU15  (j inou  metodikou)  činil 

53 % oproti  29 % v ČR).

Navíc  se  elektronický  kurz  nemusí  hodit  pro  všechny  studenty, 

předměty  či  pedagogické  směry.  Ne  každý  student  je  schopen  studovat 

samostudiem  a  přes  internet  probíhá  přece  jenom  odlišný  způsob  například 

socializace.  Rovněž  edukační  proces  ohrožuje  zneužití  anonymity 

i fyziologicko-psychologické  hranice  práce  s  počítačem.  Nepříjemnosti  může 

rovněž  způsobit  nekompatibili ta  mezi  různými  e-learningovými  systémy, 

protože  není  možné  vždy  přenést  již  vytvořený  kurz  do  jiného

e-learningového systému.

2.4 Software pro e-learning

V  následující  kapitole  budou  podrobně  rozvedeny  prostředky 
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(počítačové  programy),  které  byly  využity  při  tvorbě  kurzu.  Ačkoli  kurz, 

který  je  praktickou  částí  práce,  nebyl  zpracován  pomocí  softwaru,  který  by 

byl  určen  primárně  pro  e-learning,  existuje  mnoho  speciálně  vytvořených 

programů  (e-learningových  systémů).  Sice  je  možné  se  bez  těchto  programů 

obejít,  je  to  však  cesta  pracná,  kdy  se  tvůrce  kurzu  musí  poměrně  dobře 

vyznat  zejména  v technologiích  pro  tvorbu  webu.  Již  v kapitole  2.2 bylo 

uvedeno,  že  software  pro  e-learning  lze  rozdělit  do  dvou  velkých  skupin: 

LCMS (pro tvorbu obsahu) a LMS (pro řízení výuky).  

Jako  velmi  jednoduchý  LCMS  si  lze  představit  například  PowerPoint, 

který  umožňuje  uživatelům jednoduše  vytvářet  a  formátovat  texty  či  obrázky. 

Existuje  dokonce  program  Macromedia  Breeze Presenter,  který  je  jakýmsi 

„doplňkem“  PowerPointu  a  umožní  převést  existující  prezentaci  a  případně  ji 

doplnit  o  zvuky  či  animace.  (Více  například  na 

http://el.lf1.cuni.cz/podporabreeze/.)  Další  možnost  představuje  iTutor CDS, 

který  umožňuje  například  správu  verzí  jednotlivých  objektů  (obrázků,  zvuků, 

textů  apod.),  paralelní  práci  na  obsahu  kurzu  (uzamykání  objektů),  či  import 

dat  z PowerPointových  souborů.  Poněkud  odlišný  přístup  představuje  Autor 

od  společnosti  eDoceo,  který  je  na  rozdíl  od  předchozích  programů  přístupný 

zdarma,  avšak  nabízí  jen  vytvoření  struktury  kurzu  z  existujících  materiálů. 

(Struktura kurzu však byla  vytvořena i tímto nástrojem pro případný export  do 

systému LMS eDoceo.)
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Obrázek 1:  Editor  iTutor  CDS/Publisher.

LMS  se  zabývá  správou  již  existujících  kurzů,  ale  také  vlastní  prací  se 

studenty  a  správou  celého  edukačního  procesu.  Z  hlediska  elektronických 

kurzů  se  jedná  například  o  sledování  práce  jednotlivých  uživatelů  (statistiky 

jejich  úspěšnosti,  doby  studia  aj .),  ale  také  třeba  umožněním  vzájemné 

komunikace  studentů  i  učitelů.  Obvyklá  je  u  těchto  systémů  modulární 

architektura,  která  umožňuje  nainstalovat  jen  určitou  část  používaných 

funkčností.  Do  určité  míry  je  možné  suplovat  LMS  pomocí  více  různých 

programů  (např.  ICQ  nebo  Skype  pro  komunikaci),  avšak  uživatelé  pak  musí 

být schopni ovládat množství  různých prostředí.

9



2.5 Proces tvorby e-learningového kurzu

Při  vytváření  elektronického  kurzu  by  se  nemělo  jednat  o  pouhý převod 

textových  dokumentů  do  elektronicky  přístupné  podoby.  Je  třeba,  aby  kurz 

své  uživatele  motivoval  k jeho  studiu  a  snažil  se  ho  zapojit  do  edukačního 

procesu.  (Studenti  by  v žádném  případě  neměli  být  jen  „pasivními 

konzumenty  moudrostí“  –  ve  své  podstatě  se  jedná  o  aplikaci  aktivizujících 

metod  v elektronické  oblasti).  Kvalitní  elektronický  obsah  (e-content)  může 

autor  vytvářet  sám,  nebo  se  může  využít  nabídek  na  zpracování  obsahu  (tyto 

služby poskytuje prakticky každá společnost zabývající  se e-learningem).

Představu  o  tom,  co  vše  je  při  vytváření  kurzu  potřeba,  je  možné  získat 

j iž  z krátkého  představení  rolí  obvyklých  (Zlámalová,  2002)  při  vytváření 

elektronického kurzu.  

Pochopitelně  zde  existuje  autor,  který  vytváří  obsah.  Ten  spolupracuje 

s pedagogem,  který  dohlíží  na  didaktickou  stránku  kurzu.  Velké  projekty 

zahrnují  také  manažera  (starajícího  se  o  řízení  projektu)  a  garanta 

odpovědného za kvalitu.

Při  přepisu  textů  lze  využít  programátora  a  grafika  (případně  se  může 

jednat  o  další  osoby  odpovědné  například  za  zvukovou  stránku  kurzu  nebo 

obsažené  animace).  Po  vytvoření  kurzu  by  mělo  následovat  otestování 

(nejprve  testery  na  „softwarovou  funkčnost“)  a  poté  případné  úpravy 

s ohledem na oponenta i prvotní čtenáře (studenty).

Chod  celého  kurzu  by  měl  zajišťovat  správce,  velmi  důležitá  je  i  role 

tutora  (Tutor je  metodický  zprostředkovatel  distančního  studia  a  hodnotitel  

průběžných  výsledků.  (Zlámalová,  2002)).  Protože  tutor  by  měl  být  zejména 

„rádce  a  průvodce“  kurzem  „s plnou  důvěrou  studentů  pro  případné  dotazy“, 

vlastní  hodnocení kurzu by měla obstarávat  jiná osoba – examinátor.
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3 Vymezení a zpracování tématu

3.1 Význam výuky algoritmizace a programování

Bohužel  v  současné  době  musí  výuka  algoritmizace  a  programování 

stále  ještě často „bojovat o své místo na slunci“.  Je však třeba si uvědomit,  že 

její  význam  na  středoškolské  úrovni  nespočívá  ve  výchově  programátorů,  ale 

v  pochopení  toho,  jak  počítačové  programy  fungují.  Navíc  algoritmizace 

úlohy  (tedy  vlastně  rozdělení  řešení  problému  do  jasné  posloupnosti  kroků) 

může  nalézt  uplatnění  i  v  „nepočítačových“  oblastech.  Programování  by  tedy 

mělo  být  zaměřeno  na  rozvoj  myšlení  žáků,  spíše  než  na  konkrétní  znalosti 

například  z  oblasti  syntaxe  a  sémantiky  konkrétního  programovacího  jazyka. 

Nejprve  je  třeba  začít  teorií,  která  může  být  pro  někoho  „nezáživná“,  ale 

věřím,  že  vlastní  programování  je  tvůrčí  činnost,  která  stojí  na  obecně 

platných  principech.  A  tvůrčí  práce  je  vlastně  hra  s  počítačem,  jež  snad  ani 

nemůže být nezábavná.

Velkým  přínosem  pro  tuto  oblast  tak  mohou  být  otázky  z  Katalogu 

požadavků  k  maturitní  zkoušce  (MŠMT,  2006),  kde  oblast  „Algoritmizace 

a základy  programování,  makra“  tvoří  jeden  z osmi  tematických  okruhů.  Je 

však  otázkou,  zda  bude  tento  okruh  skutečně  jednou  osminou  v  otázkách 

zastoupen  (j iž  v  katalogu  je  zastoupení  drobně  sníženo  na  10  %)  a  zda  mu 

bude věnována také osmina hodinové dotace předmětu.

Tematické okruhy %
Informace a informační  zdroje 10
Hardware a software, sítě 10
Využití  internetu 15
Textový editor 15
Tabulkový kalkulátor 15
Počítačová  grafika,  prezentace,  tvorba  webových  stránek, 

multimédia

20

Databázové aplikace 5
Algoritmizace a základy programování,  makra 10
Tab.  2:  Procentuální  zastoupení  tematických  okruhů  u  maturitní  zkoušky 

z informačně  technologického základu (MŠMT, 2006)
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3.2 Volba programovacího jazyka pro příklady

Nejednoduchou  otázku  při  výuce  programování  tvoří  volba 

programovacího  jazyka.  Velkým  ohrožením  pro  vlastní  programování  je 

pochopitelná  snaha  učitelů  učit  takový jazyk,  který  sami  dobře znají.  Bohužel 

programovací  jazyky jako například  C,  Basic  nebo Pascal  jsou ve své původní 

podobě  prakticky  „mrtvé“.  (Podobně  třeba  latina  je  jazyk,  který  je  pro  určité 

oblasti  dobré  znát,  ale  není  třeba,  aby  ho  všichni  uměli.  A  pokud  by  výuka 

cizích  jazyků  byla  zaměřena  na  latinu,  těžko  by  nacházela  své  zájemce.) 

Nelze  předpokládat,  že  studenty  zaujmou  složitě  vytvářené  textové  programy, 

které  v porovnání  s  programy  Windows  vypadají  opravdu  nepřitažlivě.  Sám 

jsem  se  jako  student  (i  na  vysoké  škole)  setkal  s  tvrzením,  že  jde  především 

o principy  a  pochopení  programování,  které  je  pak  podobné.  Toto  tvrzení  je 

sice  pravdivé,  ale  studenti  tráví  zbytečně  mnoho  času  zapisováním  příkazů 

a vzhled výsledného programu často neodpovídá vynaložené snaze.

Přitom  současné  programovací  jazyky  jsou  z  těch  původních  často 

odvozené  a  mají  základní  programové  konstrukce  zcela  shodné.  Navíc  pro ně 

existují  vývojová  prostředí  zdarma  (například  Delphi  Personal  Edition  nebo 

Express  Edition  pro  .NET),  která  obsahují  nástroje  snižující  množství  času, 

které by bylo nutné věnovat například obyčejné změně barvy a fontu písma.

Kurz  byl  vytvářen  především  s  ohledem  na  požadavky  „státních 

maturit“  i  s respektováním  pravděpodobného  softwarového  vybavení  většiny 

škol.  Proto  bylo  upuštěno  od  vytváření  samostatných  programů  a  na  místo 

toho  bylo  zvoleno  prostředí  textových  editorů.  Současné  textové  editory  totiž 

většinou  obsahují  možnost  vytvářet  si  v  jejich  rámci  nové  funkčnosti  (tzv. 

makra).

Navíc  mají  poměrně  jednoduše  ovladatelné  prostředí  pro  tvorbu  těchto 

maker  a  knihovnu  mnoha  užitečných  funkčností.  Rovněž  je  možné  se  v  tomto 

prostředí  setkat  s  moderními  prvky  programování  jako  je  objektový  přístup 

nebo  vizuální  tvorba  programu.  Jazyk,  který  využívá  v  České  republice 

nejrozšířenější  MS  Office,  vychází  z  jazyka  Basic  (přesnější  označení  je 

Visual  Basic  for  Application  –  zkratka  VBA).  Obdobný  jazyk  i  ovládání  lze 

nalézt  i  ve  volně  šiřitelném  OpenOffice.org.  Závěrečná  kapitola  kurzu  proto 

seznamuje  se  základy  jazyka  Basic  a  ukazuje  jejich  využití  v  rámci  maker 

Wordu.  Navíc  oblast  maker  v  kancelářských  aplikacích  je  oblast,  se  kterou  se 
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studenti  velmi pravděpodobně i  později  setkají.

Obrázek 2:  Editor  jazyka Visual  Basic v  MS Off ice,  ukázka krokování  programu

3.3 Nástroje využité při tvorbě kurzu

Kurz  vypracovaný  jako  součást  práce  byl  vytvořen  jako  propojené 

internetové  stránky.  Pro  vývoj  internetových  stránek  existuje  v  dnešní  době 

celá  řada  programů.  V této  kapitole  je  pojednáno o  těch,  které  byly  využity  – 

snahou  při  vytváření  celého  kurzu  bylo  používat  takové  programy,  které  jsou 

k  dispozici  zdarma  (přesné  a  aktuální  informace  o  licenci  produktů  je  možné 

najít  v jejich specifikaci  na internetu).

Volba  kurzu  jako  HTML3  stránek  má  velkou  výhodu  v  poměrně  snadné 

dostupnosti  uživatelům  v  prostředí  internetu.  Pravděpodobně  každý,  kdo  má 

přístup  k internetu,  má  i  prohlížeč,  který  by  umožňoval  přístup  do  kurzu.  Na 

druhou  stranu  mohou  nastat  určité  problémy  způsobené  nekompatibili tou 

3  HTML  je  zkratka  z  angl ického  HyperText  Markup  Language  (značkovací  jazyk  pro 

hypertex t) .  Primárně  je  určen  pro  popis  s t ruktury  dokumentu,  což  umožňuje  uzavíráním 

úseků  dokumentu  do  značek,  čímž  určuje  jeho  část i  (nadpisy,  odstavce  apod.) .  Využívá  se 

pro  vytváření  internetových  s t ránek.
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prohlížečů.  Kurz  byl  proto  odzkoušen  pro  prohlížeče  MS  Explorer  (MSIE 

6.0.x)  a  Mozzila  FireFox  1.5.x,  které  pokrývají  většinu  trhu.  Zároveň  byly 

v co  nejvyšší  míře  respektovány  standardy  W3C 4 ,  což  by  mělo  zaručit 

funkčnost stránek i v j iných prohlížečích.

3.3.1 Textový editor

Kurz  se,  jak  již  bylo  uvedeno,  skládá  z HTML  stránek.  Ty  je  možné 

vytvářet  například  v textových  editorech  v  módu  WYSIWYG 5 ,  kdy  pak  ale 

výsledné  stránky  obsahují  množství  „redundantního“  textu  a  nejsou  často 

příliš  kompatibilní  s  různými  prohlížeči.  Jednotlivé  stránky  byly  proto 

napsány  přímo  v HTML,  což  odstraňuje  zmíněné  problémy,  ale  na  druhou 

stranu vyžaduje dobré znalosti  problematiky tvorby webových stránek.

Pro  vytváření  kurzu  byl  proto  využit  český  produkt  PSPad  Editor. 

Součástí  kurzu  byl  rovněž  dotazník  vytvořený  v prostředí  ASP.NET 

(produktem Web Developer). 

4  The  World  Wide  Web  Consort ium  (W3C)  je  konsorcium,  které  se  stará  o  webové 

s tandardy  ( týká  se  technologi í ,  jako  jsou  značkovací  jazyky  HTML,  XML  nebo  kaskádové 

s tyly  CSS).
5  WYSIWYG  je  akronym  angl ické  věty  „What  you  see  is  what  you  get“,  tedy  česky  „co 

vidíš ,  to  dostaneš“.  Tento  způsob  je  využíván  například  v  tex tových  edi torech  a  označuje 

především  skutečnost ,  že  vyt iš těný  text  bude  stejný  jako  tex t  zobrazený  na  monitoru. 

(V tomto  konkrétním případě  se  „na  pozadí  generuj í“  HTML značky běžným formátováním 

textu.)
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Obrázek 3:  Stránka a jej í  HTML kód.

3.3.2 Zpracování obrázků

Pro  oblast  vytváření  a  úpravy  obrázků  existuje  velmi  široká  nabídka 

zdarma dostupných programů.  Asi nejjednodušší  možnost  představuje program 

Malování,  který  je  součástí  operačního  systému  Windows.  Pokročilejší 

malování  a  úpravy  umožňuje  GIMP,  který  navíc  není  vázán  pouze  na 

platformu  Windows.   Střední  cestu  představuje  602Photo  nebo  Microsoft 

Office Picture Manager (je součástí  MS Office).

Kromě  výše  uvedeného  softwaru  byl  využit  také  Diagram  Designer, 

který umožnil  rychlé  nakreslení vývojových diagramů ve třetí  kapitole  kurzu.
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3.3.3 Vytvoření animací a úpravy zvuků

Pro  vytvoření  skutečně  interaktivní  animace  v  prostředí  internetu 

neexistuje  bohužel  mnoho  nástrojů  ani  formátů.  Některé  části  kurzu  obsahují 

programy  v JavaScriptu 6 .  Je  v něm  vytvořeno  například  skrývání  a  odkrývání 

částí  stránek kurzu i některé testy.

Skutečně  interaktivní  animace  lze  vytvářet  pomocí  technologie  Flash. 

Jedná  se  o  velmi  mocný  nástroj ,  jehož  vývojová  prostředí  jsou  bohužel 

prakticky vždy placená  (byla  v něm vytvořena  animace  na  straně  2  –  „Úvodní 

slovo“).  Přesto  už  existují  zdarma  přístupné  programy,  které  umožňují  export 

do  tohoto  formátu.  Animace  (ve  druhé  a  třetí  kapitole  kurzu)  byly  vytvořeny 

ve skutečně povedeném programu Wink.

Program  Wink  umožňuje  i  určitou  práci  se  zvukem,  ale  prakticky 

profesionální  úpravy  umožňuje  Audiocity,  jehož  služeb  bylo  využito  pro 

nahrání a úpravu zvukových souborů MP3 7  v kurzu.
 

Obrázek 4:  Úprava jednotl ivých snímků animace v  programu Wink.

6  JavaScript  (včetně  jeho  „variant“  JScript  a  ECMAScript )  je  nej rozší řenějš í  programovací 

jazyk  pro  vytváření  „akt ivního  chování“  na  s t raně  kl ienta  (prohl ížeče) .  Místo  označení 

„program“  se někdy užívá s lovo „skript“ .
7  MP3  je  formát  zt rátové  komprese  zvukových  souborů,  který  snižuje  vel ikost  těchto 

souborů  odst raněním  zvuků,  které  jsou  pro  člověka  „zbytečné“,  protože  jsou  jen  obt ížně 

post řehnutelné.
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3.4 Obsah elektronického kurzu

Jak  j iž  bylo  uvedeno,  byl  kurz  vytvářen  především  s  ohledem  na 

požadavky  MŠMT  na  maturanty.  Učební  látka  byla  rozdělena  do  tří  kapitol 

tak,  aby bylo možné probrat  jednu kapitolu během běžné vyučovací hodiny.  

Po  části,  která  se  snaží  studenty  motivovat  ke  studiu  kurzu  i  je 

seznamuje  s obsahem  kurzu,  následuje  první  kapitola  věnovaná  základní 

terminologii  oblasti.  Studenti  se zde dozvědí,  co je to algoritmus,  co program, 

k  čemu  slouží  programovací  jazyk  i  jak  probíhá  vývoj  programů.  Po 

absolvování  druhé kapitoly  budou studující  znát  princip  vývojových diagramů 

(tato  oblast  sice není součástí  okruhů od MŠMT, ale je důležitá  pro pochopení 

zápisu  algoritmu  v  programovacím  jazyce)  a  získají  představu  o  objektovém 

přístupu.  Poslední  kapitola  už  není  tolik  teoretická  a  zaměřuje  se  na  znalosti, 

dovednosti  a  návyky  potřebné  při  tvorbě  programů.  Po  jejím  nastudování 

budou  studenti  schopni  vytvářet  jednoduchá  makra,  a  to  jak  prostřednictvím 

jejich záznamu v kancelářských balících,  tak zápisem zdrojových kódů.

Bylo  by  pochopitelně  chybou,  kdyby  se  kurz  skládal  pouze  z  textů 

a obrázků,  či  animací  a  zvuků.  Obsahuje  proto  množství  interaktivních  prvků, 

které  umožňují  "vtažení  uživatelů do kurzu". Někde se například studenti  mají 

zamyslet  nad  určitým  problémem  a  jeho  řešení  se  j im  zobrazí  až  po  kliknutí 

na odkaz. 

Každá  kapitola  navíc  končí  stránkou,  kde  si  studenti  mohou  otestovat, 

jak  pochopili  požadované  vědomosti.  Jedná  se  například  o  úkol  seřadit  etapy 

při  vývoji  softwaru  –  studenti  mají  za  úkol  pomocí  tažení  myší  seřadit  tyto 

činnosti  ve  správném  pořadí.  Po  druhé  kapitole  pak  následuje  doplňování 

textu  jako  odpovědi  na  otázku  (tento  způsob  má  tu  nevýhodu,  že  každý 

překlep  se  projeví  jako  nesprávná  odpověď,  na  druhou  stranu  ho  nelze  splnit 

„pouhým  namátkovým  klikáním“).  Test  v  poslední  kapitole  pak  obsahuje 

otázky  na  všechny  části  kurzu  v  asi  nejobvyklejší  podobě  –  výběru  správné 

odpovědi z více nabízených variant.

3.5 Názory studentů na kurz

Tato  kapitola  obsahuje  shrnutí  výsledků  dotazníku,  který  byl  vyplněn 
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studenty jako zpětná vazba po absolvování kurzu.

Kurz  byl  vyzkoušen  jednou  třídou  na  střední  škole  ekonomického  typu. 

Po  dohodě  s tamějším  vyučujícím  byly  první  dvě  kapitoly  kurzu  předloženy 

studentům ke studiu během první dvouhodinové vyučovací  jednotky.  Ve druhé 

dvouhodinové  vyučovací  jednotce  pak  byla  nejprve  se  studenty  zopakována 

látka  z předchozí  hodiny a poté  studenti  sami  pokračovali  ve studiu kurzu.  Na 

závěr  vyplnili  krátký  dotazník  týkající  se  kurzu  (dotazník  je  zobrazen 

v příloze  práce).  Dotazník  byl  přístupný v  elektronické  podobě a výsledky tak 

byly přístupné ihned.

Na  otázky  odpovědělo  celkem  9  žáků  čtvrtého  ročníku  dne  30.  března 

2007  (jednalo  o  6  studentek  a  3  studenty).  Jak  z dotazníku  vyplynulo,  nikdo 

z nich neměl  předchozí zkušenost s  elektronickým vzděláváním.

Všichni  studenti  mají  počítač,  z  čehož  pouhé  dva  počítače  nejsou 

připojeny  k  internetu.  Naopak  „nepřetržité“  připojení  k  internetu  měla 

nadpoloviční  většina  (5)  počítačů.  U počítače  pak  dle  odpovědí  tráví  studenti 

v průměru 33,11 hodin týdně.

1
2

5

1

neměl(a) jsem s úlohami
v ětší problém

občas jsem na problémy
narazil(a), ale ny ní je mi

v še jasné

my slím, že nakonec
jsem v še pochopil(a)

doteď nechápu, co jsem
měl(a) dělat

Úspěšnost v úlohách zadaných v kurzu 
(sebehodnocení)

Graf  1:  Výsledky dotazníku – sebehodnocení  úspěšnosti  v  úlohách.

Celkově  studenti  hodnotí  kurz  jako  zajímavou  zkušenost  (jedinou 

výjimkou  byla  odpověď  „bylo  to  skvělé“).  S  obsahem  kurzu  (probíranou 

látkou)  studenti  občas  měli  problémy  (4  dotazovaní  zvolili  možnost  „některé 

části  byly  pro  mě  nesrozumitelné“;  3  odpověděli  „až  na  pár  výjimek 
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srozumitelné“  a  po  jednom  hlasu  dostaly  obě  krajní  odpovědi  („rozuměl(a) 

jsem  bez  problému“  všemu  a  „v  kurzu  jsem  se  špatně  orientoval(a)  a  často 

nechápal(a)  souvislosti“)).  Úspěšnost  studentů  v  kurzu  až  na  dvě  výjimky, 

kopírovala  hodnoty  z  předchozí  otázky.  Je  možné,  že  v  hodnocení  kurzu  se 

může  projevit  také  vztah  k  počítači  obecně  –  žákyně  s  nejmenším  počtem 

hodin  u  počítače  ohodnotila  kurz  nejhůře.  Celkově  si  myslím,  že  hodnocení 

není  špatné,  vzhledem  k  tomu,  že  základy  programování  patří  v  rámci 

středoškolské informatiky spíše k náročnějším okruhům.

Připojení studentů k internetu

nem áte, nem áte 
ani počítač 0%

m áte, placené 
paušálně 
(například 

kabelová televize 
nebo ADSL) 56%

m áte počítač, ale 
nem áte připojení 

22%

m áte, platíte za 
čas /data ... 22%

Graf  2:  Výsledky dotazníku – otázka na vlastní  připojení  k internetu.

I  přes  malý  počet  respondentů  se  tyto  údaje  příliš  neliší  od  výsledků 

podobného  průzkumu,  který  byl  proveden  mezi  100  studenty  prvních  ročníků 

ČZU  v  Praze  v  loňském  roce  (Hruška,  2006)  a  nabízí  se  naopak  zajímavé 

srovnání.  

Průměrná  doba  u  počítače  dosáhla  v  případě  vysokoškoláků  23  hodin 

týdně  (stojí  ovšem  za  zmínku,  že  pro  prezenční  studenty  to  bylo  pouze  11). 

Tehdy  celkem  69  %  procent  odpovědělo,  že  má  připojení  k  internetu  placené 

za  čas/dat  a  dalších  16  %  pak  připojení  paušální.  Na  otázku  „Myslíte  si,  že 

kvalitně  napsaná  literatura  může  nahradit  učitele“,  která  je  obdobou  šesté 

otázky,  odpovědělo 68 % studentů kladně.

.
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4 Závěr
Již  v úvodu  bylo  zmíněno,  že  mnoho  lidí  nahlíží  na  počítač  jako  na 

„rychlého  idiota“.  Může  jim  proto  přij ít  zvláštní,  že  by  je  „idiot“  mohl  učit. 

Přesto  existuje  e-learning  (elektronické  učení/vzdělávání),  který  j iž  přestává 

být pouhým moderním trendem, ale nachází  praktické využití.

Práce  se  zaměřuje  na  možnosti  uplatnění  e-learningu  v rámci 

středoškolského studia,  kde  jeho  využití  nyní  stále  není  příliš  běžné.  Zmiňuje 

také  obecné  informace  o  elektronickém  vzdělávání  –  jeho  vývoj,  výhody 

i nevýhody či  uvádí příklady e-learningových systémů.

Jako  součást  práce  byl  vytvořen  elektronický  kurz  určený  pro  střední 

školy.  Studenti  po  jeho  absolvování  získají  základní  přehled  v  oblasti 

algoritmizace  a  programování.  (Navíc  obsah  kurzu  vychází  z  Katalogu 

požadavků k maturitní  zkoušce).

V práci  je  popsáno,  jak  byl  kurz  vytvořen,  i  které  programy  byly  pro 

jeho tvorbu využity.  

Celý  kurz  byl  studován  studenty  střední  školy  ekonomického  směru, 

kteří  po  dokončení  studia  kurzu  vyplnili  krátký  dotazník  týkající  se  jejich 

názorů  na  elektronické  vzdělávání  obecně  i  tento  kurz.  Zpracování  těchto 

dotazníků je součástí  práce.
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MATURITNÍ  POŽADAVKY  (specifické  cíle)  ke  zkoušce  z informačně 

technologického základu zadávané MŠMT 
(pouze 8. okruh – více viz. http://www.cermat.cz/)

Maturitní požadavky představují konkrétní požadavky k maturitní zkoušce z informačně
technologického základu. Vznikly promítnutím očekávaných znalostí a dovedností do tematických
okruhů a jsou podle tematických okruhů členěny. Maturitní požadavky jsou formulovány pomocí
aktivního slovesa, které navazuje na úvodní formulaci „Žák dovede“. Tato formulace pro lepší
přehlednost není před každým požadavkem uváděna.

...

8. Algoritmizace a základy programování, makra
8.1. algoritmizace úlohy, vlastnosti algoritmu
8.1.1. vysvětlit postup vzniku počítačového programu (analýza zadání, návrh řešení, algoritmizace
řešení, zápis programu a jeho ladění, podpora a údržba programu)
8.1.2. vysvětlit pojem a účel tzv. myšlenkové mapy a vytvořit myšlenkovou mapu zadané oblasti
8.1.3. vysvětlit pojem algoritmus a jeho vlastnosti (hromadnost, podmíněnost, opakovatelnost,
konečnost)
8.1.4. algoritmizovat jednoduchou úlohu
8.2. základní programové a datové struktury
8.2.1. vysvětlit základní příkazy strukturovaného programování (příkaz, posloupnost příkazů [složený
příkaz], podmíněný příkaz, cyklus s podmínkou na začátku a na konci, cyklus s pevným počtem
opakování a základní programové struktury (procedury a funkce)
8.2.2. vysvětlit pojmy proměnná, identifikátor a datový typ a znát základní typy proměnných (znak,
řetězec, celé číslo, reálné číslo, logická hodnota)
8.2.3. rozumět pojmu syntaxe programovacího jazyka
12
8.3. přehled současných způsobů tvorby programů (objektové a vizuální
programování)
8.3.1. vysvětlit princip objektového programování (zapouzdření proměnných, procedur a metod do
objektů, řízení tokem událostí)
8.3.2. vysvětlit princip vizuální tvorby programu (výběr připravených komponent a programování
reakcí na události, které jsou s nimi spojené)
8.4. záznam a spuštění makra
8.4.1. vysvětlit pojem makro
8.4.2. zaznamenat jednoduché makro (např. v textovém editoru)
8.4.3. pojmenovat a spustit dříve zaznamenané makro
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Náhled stran kurzu
Kompletní  kurz  je  přístupný  prostřednictvím  internetu  na  adrese 

http://algoritmizace.asp2.cz/. Zde jsou zobrazeny jednotlivé strany kurzu, avšak pochopitelně 

není takto možné zachytit interaktivní prvky (animace apod.).
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Dotazník ke kurzu
Vyplňovaný  dotazník  v elektronické  podobě  je  přístupný  na  stránkách 

http://algoritmizace.asp2.cz/Test.aspx,  jednotlivé  vyplněné  odpovědi  pak  prostřednictvím 

http://algoritmizace.asp2.cz/Test_vysledky.aspx. 
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