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Úvod 

Didaktikou programovania rozumieme vednú oblasť, v ktorej skúmame a hľadáme 
spôsoby, ako učiť programovanie. Snaţíme sa porozumieť poznávaciemu procesu, 
tomu, ako vzniká nový poznatok, ale aj ťaţkostiam, ktoré majú ţiaci s porozumením 
algoritmov, s programovaním alebo riešením informatických problémov. Pritom 
chceme objavovať zákonitosti alebo pravidlá, ktoré by prispeli k lepšiemu 
vyučovaniu informatiky. 

Pre tento modul je nevyhnutné mať k dispozícii nasledujúce softvérové prostredia: 
Cirkus šaša Tomáša, Imagine Logo, Karel, Scratch, Panák, IzyLogo, FreePascal, VBA, 
DevC. Tieto prostredia môţu byť k dispozícii v rámci intranetu 

Účastníci budú pouţívať vlastné notebooky. 

Výučba bude prebiehať v miestnosti s projektorom a s dostatočne veľkou tabuľou. 

Cieľ modulu 

Cieľom modulu je aby účastník vzdelávania: 

 Porozumel postaveniu, úlohe a cieľom programovania v informatike na ZŠ a 
SŠ. 

 Aby dokázal analyzovať programovacie jazyky a prostredia z pohľadu 
vyučovania programovania na ZŠ, SŠ. 

 Aby sa oboznámil s teóriou poznávacieho procesu, ktorú bude neskôr 
vyuţívať pri návrhu a zostavovaní vyučovacích hodiny z programovania. 

Vstupné vedomosti 

Požadované prerekvizity 

Účastník vzdelávania musí mať absolvované všetky moduly týkajúce sa 
programovania, t.j. Programovanie 1 aţ 9. 

Predpokladané vstupné vedomosti, skúsenosti a 
zručnosti 

Pozná aspoň tieto programovacie jazyky: Pascal (Delphi / Lazarus), Logo (Imagine). 
Dokáţe riešiť základné algoritmické problémy. Riešenie vie zapísať a odladiť 
v niektorom z programovacích prostredí. Vie čítať cudzie programy, dokáţe im 
porozumieť, analyzovať ich. 
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Kapitola 1: O didaktike programovania 

Z pohľadu informatiky ako vednej disciplíny povaţujeme programovanie na školách 
za dôleţité. Je to preto, lebo pri programovaní a riešení algoritmických problémov 
získavajú ţiaci mnohé poznatky a cenné skúsenosti s úlohami, s ktorými sa táto 
vedná disciplína zaoberá. Aj preto povaţujeme programovanie za vhodnú vstupnú 
bránu do sveta vedy – informatiky. Takéto významné postavenie programovania je 
zakotvené aj v Štátnom vzdelávacom programe, v ktorom nájdeme tematický celok 
s názvom Postupy, riešenie problémov a algoritmické myslenie. 

Naše pozorovania však ukazujú, ţe programovanie je pre väčšinu ţiakov veľmi 
náročné. Je podobne náročné, ako matematika. Niekedy nie je úplne jasné, čím je 
táto náročnosť spôsobená: zvolenou metodikou, abstrakciou alebo nevhodným 
metodickým prístupom učiteľa? 

Mnoho pedagógov má s vyučovaním programovania takéto skúsenosti:  

 časť ţiakov programovanie extrémne baví, 

 časť ţiakov programovanie primerane zvládne, 

 časť ţiakov programovanie vôbec nezaujíma a povaţujú ho za ťaţké. 

Tieto skupiny bývajú rôzne veľké. Preto aj učitelia v školách zaujmú k vyučovaniu 
programovania rôzne postoje. Napríklad: 

 Programovanie vôbec neučia. Učia iba aplikačný softvér, internet. 

 Vytvoria programátorskú skupinu alebo triedu - títo ţiaci sa učia 
programovanie. Ostatní ţiaci sa učia iba aplikácie a internet, ale 
s programovaním vôbec neprídu do kontaktu. 

Aktivita 1.1 

Diskusia 

Učí sa alebo učíte na vašej škole programovanie? 

Ak áno, ako máte zorganizovanú výučbu programovania? 

Vyučovanie informatiky a najmä programovania je náročné aj na samotného učiteľa. 
To v sebe totiţ spája dva rozmery – pedagogický a informatický. Učiteľ by mal mať 
dobré základy z informatiky a programovania a tieţ z didaktiky. 

Aktivita 1.2 

informatický

didaktický

bez pedagogického a 
informatického vzdelania

učteľ s informatickým aj
pedagogickým vzdelaním

 

Vytvorte spoločný graf tak, ţe intuitívne odhadnete a 
zaznačíte svoju pozíciu v obrázku: 

 Nakoľko sa cítite byť dobrým odborníkom 
v informatike? 

 Nakoľko máte dobré didaktické poznatky a skúsenosti 
z vyučovania informatiky? 

O čom vypovedá výsledný graf? 

Podrobnejšie o tematickom 
celku a Štátnom 
vzdelávacom programe 
budeme pojednávať 
v ďalšej kapitole. 
 
 
Môţeme však povedať, ţe 
vyučovanie programovania 
je náročné aj na samotného 
učiteľa. 
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Vyučovanie programovania je do určitej miery podobné vyučovaniu matematiky. 
Aj dobrý učiteľ matematiky musí mať výborné matematické základy, minimálne 
v takom rozsahu, ako bude učiť. Tieţ musí mať dobré poznatky a pedagogické 
skúsenosti z vyučovania matematiky. 

Vyučovanie matematiky má oproti informatike jednu veľkú výhodu: matematika má 
niekoľko tisícročnú históriu. Preto by sa mohlo zdať, ţe správne postupy, ako učiť 
matematiku, boli uţ dávno objavené, vymyslené. Nie je to však pravda. Napríklad, 
v priebehu minulého storočia sme boli svedkami toho, ako sa vo vyučovaní 
matematiky postupne vystriedalo niekoľko rôznych prístupov. A ako je na tom 
vyučovanie programovania?  

S vyučovaním programovania máme nazbierané iba niekoľko desaťročné skúsenosti – 
pribliţne od polovice minulého storočia. To je v porovnaní s matematikou 
zanedbateľne málo. Napriek tomu sme uţ zozbierali určité skúsenosti, zaznamenali 
rôzne pozorovania, analyzovali ich a podľa nich sformulovali určité pravidlá, 
akceptovateľné uzávery. Preto sa domnievame, ţe takéto skúsenosti uţ môţeme 
odovzdávať ďalej, budúcim učiteľom v rámci didaktiky programovania.  

Didaktika programovania: 

 Je pedagogická veda, ktorá sa zaoberá vyučovaním programovania.  

 Je súčasťou, teda podmnoţinou didaktiky informatiky. 

 Skúma: 
o ako učiť algoritmy a programovanie, 
o ako prebieha vývoj a porozumenie nového poznatku, 
o ťaţkosti, ktoré majú ţiaci s porozumením nového poznatku, 
o interakcie medzi študentmi navzájom,  medzi študentmi a učiteľom. 

 Hľadá, objavuje a vyvodzuje princípy, všeobecné pravidlá a zákonitosti 
vyučovania informatiky a programovania 

 Aplikuje predchádzajúce objavené poznatky, princípy a pravidlá: 
o pri písaní učebníc, študijných materiálov, 
o pri tvorbe metodík pre vyučovanie rôznych tematických celkov, 
o navrhuje obsah a rozsah vzdelávania, skúma jeho dopad na 

spoločnosť. 

 Hodnotí a kriticky sa zamýšľa: 
o nad rôznymi metodickými postupmi, 
o nad vhodnosťou a nevhodnosťou programovacích jazykov, 
o ... 

Zaujímavé je, ţe ak začneme takouto optikou hodnotiť vyučovacie prístupy alebo 
metodické materiály, objavíme veľmi veľa zlých príkladov. Tých dobrých zostane 
naopak, veľmi málo. 

V didaktike programovania pracujeme s ľuďmi. Pozorovania, ktoré počas výskumu 
uskutočňujeme a zaznamenáme, sa dajú viac či menej potvrdiť. Pracujeme aj 
s nepresnými alebo dokonca nejasnými hodnotami. Preto si musíme byť vedomí 
toho, ţe aj naše výsledky a uzávery sú platné s určitou pravdepodobnosťou. 

Správne pochopené didaktické princípy môţu pomôcť učiteľovi kvalitne učiť nie len 
súčasné témy, ale aj tie, ktoré sa v priebehu budúcich rokov objavia. Konečný 
výsledok však veľmi závisí od učiteľa. Ukazuje sa, ţe učiteľ je dôleţitý a vzťah, aký 
si ţiak vybuduje k predmetu, závisí najmä od učiteľovej osobnosti, jeho 
pedagogickej skúsenosti a odborných znalostí. 

Didaktika programovania nám pomáha zorientovať sa, analyzovať a hodnotiť 
nie len existujúce, ale aj nové témy alebo oblasti, ktoré sa v budúcnosti 
objavia. Didaktika programovania nám umoţní vyvarovať sa známych 
a zdokumentovaných chýb. Vďaka didaktike programovania dokáţeme 
navrhnúť vyučovacie hodiny tak, aby bolo naše vyučovanie zrozumiteľné pre 

čo najširšiu skupinu ţiakov. 
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Pri vyučovaní v škole zadávame úlohy, ktoré majú ţiaci samostatne riešiť. Niekedy 
však majú ţiaci s riešením problém. Vtedy sa pokúšame ţiakom napomôcť. Zahrajme 
sa teraz na ţiakov a učiteľov. Predstavme si, ţe sa ţiaci pri riešení úlohy vôbec 
nedokáţu pohnúť ďalej. Našou úlohou bude vysvetliť ideu riešenia takéhoto 
problému. 

Aktivita 1.1 Rozdeľte sa do skupín. Kaţdá skupina vyrieši jednu 
programátorskú úlohu: 

 Nakreslite vedľa seba 10 náhodne zafarbených 
štvorcov s veľkosťou strany 10. 

 Napíšte program, ktorý prevedie zadané číslo z 10-
kovej do 2-kovej sústavy. 

 Vytvorte program, ktorý z textového súboru vytvorí 
kópiu, v ktorej budú samohlásky nahradené znakom 

* (hviezdička). 

 Naprogramujte hru Pong pre jedného hráča. 

Úlohu riešte pri počítači. V skupine môţete vzájomne 
spolupracovať. Na konci si svoje riešenia porovnajte 
a vyberte také, ktoré sa vám najviac pozdáva. 

Aktivita 1.2 Kaţdá skupina si zvolí jedného člena, ktorý sa pri tabuli 
pokúsi vysvetliť ideu riešenia ostatným skupinám. 

Nepouţívajte projektor. Ak potrebujete, kreslite na tabuľu. 
Pokúste sa zmestiť do časového limitu max. 5 minút. 

Aktivita 1.3 Zhodnoťte  vysvetlenie vášho kolegu alebo kolegyne. 
Všímajte si nasledovné kritériá: 

 Bolo riešenie správne? 

 Bolo vysvetľovanie zrozumiteľne? 

 Dokázali by ste ideu riešenia zopakovať? 

 Porozumeli by ţiaci takémuto vysvetleniu? 

 Čo sa vám na vysvetľovaní páčilo? Prečo? 

 Čo sa vám na vysvetľovaní nepáčilo? Prečo? 

 Čo by mal vystupujúci zmeniť, aby bolo jeho alebo 
jej vysvetľovanie pochopiteľnejšie? 

 Postupovali by ste pri vysvetľovaní rovnako? 

Aktivita 1.4 Spomeňte si teraz na všetky štyri vystúpenia a porovnajte 
ich. Povedzte, akých rovnakých chýb sa dopustili všetci 
kolegovia pri vysvetľovaní? Aké odporúčania do budúcna by 
ste sformulovali, aby bolo vysvetľovanie zrozumiteľné? 

Programátorské úlohy 
v tejto aktivite majú rôznu 
náročnosť.  
 
Navyše, ak by sme chceli 
pouţiť tieto úlohy v škole, 
zadania by sme formulovali 
v kontexte, ktorý je blízky 
našim ţiakom. Potom by 
mohli mať formu aj 
takýchto mikropríbehov: 
 
Obyvatelia Farebnej ulice 
sa rozhodli svoje domy 
nanovo vymaľovať. 
Vytvorte program, ktorý im 
pomôţe sa rozhodnúť pre 
farbu svojho domu. 
Program by mal nakresliť 
vedľa seba 10 domčekov v 
tvare štvorca, pričom kaţdý 
dom bude zafarbený 
svojou, náhodne zvolenou 
farbou. 
 
Mladšia sestra Marienka 
počula, ţe „počítač pracuje 
v dvojkovej sústave“. 
Dvojkovú sústavu nepozná, 
ale je zvedavá, ako také 
čísla vyzerajú. Napíšte pre 
ňu program, ktorý prevedie 
zadané číslo z 10-kovej 
sústavy do 2-kovej a 
zobrazí výsledok. 
 
V počítači sa zabýval 
počítačový škriatok. Ten 
nahradzuje všetky 
samohlásky v texte znakom 
* (hviezdička). Ako vyzerajú 
také texty? Vytvorte 
program, ktorý z textového 
súboru vytvorí kópiu, v nej 
budú samohlásky 
nahradené znakom *. 
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Kapitola 2: História vyučovania informatiky 

Vyučovanie informatiky má na Slovensku uţ niekoľko desaťročnú tradíciu. Môţeme 
povedať, ţe siaha aţ do šesťdesiatych rokov minulého storočia. 

Aktivita 2.1 Povedzte, kedy sa na vašej škole začala učiť informatika. 

Aktivita 2.2 Čím bola charakteristická informatika v 60., 70., 80., 90. 
rokoch?  A čím je charakteristická v súčasnosti? 

Aký bol obsah informatiky v jednotlivých obdobiach? 

Čo sa v rámci informatiky učilo? 

Obsah predmetu informatika sa vyvíjal a v priebehu minulých desaťročí výrazne 
menil. Dá sa pozorovať, ţe obsah ako aj vyučovanie informatiky bolo podriadené 
vývoju počítačov a technológií. 

60. a 70. roky 

V 60. a 70. rokoch boli počítače pre verejnosť v podstate nedostupné. Informatika 
ako všeobecnovzdelávací predmet na základnej ani strednej škole neexistovala. 
Existovalo však niekoľko málo gymnázií, ktoré mali triedy so zameraním na 
programovanie (napr., na Gymnáziu Jura Hronca). Programy sa zväčša písali na 
papier. Ak bola moţnosť, program niekto prepísal na dierne štítky a spustil na 
minipočítači alebo sálovom počítači. Výsledky aj chyby v programe sa ţiaci dozvedeli 
niekedy aţ o týţdeň. Na Slovensku sa didaktika informatiky v tomto období rodila. 

Aj v zahraničí uvaţovali nad tým, ako sprístupniť programovanie začiatočníkom – 
spočiatku dospelým vysokoškolským študentom. Napríklad, uţ v roku 1963 bol 
navrhnutý programovací jazyk BASIC a jazyk Pascal vznikol v rokoch 1968–1969 s 
cieľom získavať dobré programátorské návyky. V roku 1967 však vznikol jazyk Logo, 
ktorý autori pôvodne navrhli pre účely hravého vyučovania matematiky. Postupne sa 
Logo sa stalo jazykom – prostredím, ktoré sprístupnilo počítače a programovanie 
deťom. 

80. roky 

V 80. rokoch sa rozrástol trh s počítačmi. Vznikajú domáce počítače 
a mikropočítače. V porovnaní so súčasnými počítačmi boli stotisíckrát pomalšie 
a mali pribliţne toľkokrát menej pamäte. Aplikácie, ktoré dnes beţne poznáme 
a pouţívame, ešte neexistovali, prípadne sa v tomto období začínali postupne 
vytvárať. 

Napriek akej–takej dostupnosti boli počítače v tomto období raritou. V rodinách, 
ktoré počítače vlastnili, sa prevaţne pouţívali na hranie hier. Aj vzhľadom na 
nedostatok aplikácii nebolo väčšine populácie jasné, na čo môţu byť počítače 
uţitočné. Prevaţne sa vnímali ako nástroj na hranie sa hier, zriedka ako vec, ktorá sa 
dá programovať. 

V priebehu 80. rokov sa informatika stáva povinným predmetom na gymnáziách. 
V tomto období prevládali na školách zväčša 8-bitové počítače PMD 85, Didaktik 
Alfa, niekde aj PP01. Vyučovanie informatiky bolo poznačené nedostatkom aplikácii. 
Keďţe tie neboli k dispozícii, predpokladalo sa, ţe si ľudia budú aplikácie sami 
programovať. Informatika sa v tomto období prevaţne stotoţnila s vyučovaním 
programovania v jazyku BASIC. Zjednodušene by sme mohli povedať, ţe informatika 
= algoritmy a programovanie. 
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Zaujímavé je sledovať aj typy úloh alebo problémov, ktoré sa v tomto období riešili 
v rámci Informatiky. Prevaţovali textovo orientované úlohy (úlohy, ktoré podľa 
zadaného vstupu vypisujú na obrazovku texty, čísla), numerické výpočty, 
programovanie jednoduchej textovej databázy. S korytnačkou Ţofkou (zjednodušený 
jazyk Logo) alebo prostredím Karel sa deti prevaţne stretli na programátorských 
krúţkoch. 

90. roky 

Koncom 80. a na prelome 90. rokov dobiehame „svet za oponou“. Navyše aj vo svete 
sú celé 90. roky zasiahnuté búrlivým vývojom a veľkými zmenami v informatike. 

Začínajú sa pouţívať 16 bitové počítače, ktoré sú onedlho nahradené 32 bitovými 
počítačmi. Menia sa operačné systémy: 8-bitové systémy sú nahradené systémom 
DOS, objavuje sa systém Windows 3.11, ktorý je nahradený systémom Windows 95 
alebo ďalšími systémami. Začína sa éra internetu (e-mail, web). Začínajú sa 
hromadne pouţívať nové zariadenia (myš, tlačiareň, skener, disketa, tablet). 
Vznikajú nové aplikácie T602, MS Word alebo webové prehliadače. 

V tomto období sa nemení iba hardvér a softvér, ale aj spôsob, akým pracujeme 
s počítačom. Počítač uţ netreba programovať, pretoţe je k dispozícii mnoţstvo 
aplikácií. Internet a rozmanité aplikácie dávajú počítačom nový zmysel vyuţitia. Je 
však potrebné naučiť sa počítač a jeho nové aplikácie ovládať. 

Ako na tieto zmeny reaguje škola? Začína sa s vyučovaním jazyka Pascal. Neskôr, 
v druhej polovici 90. rokov sa objavuje Comenius Logo, ako prostredie pre mladších 
ţiakov. Viac-menej sa však uvoľnenie atmosféry v spoločnosti prejavuje v snahe 
zmeniť obsah predmetu Informatika. Niektoré snahy viedli aţ k tomu, ţe vzniká 
odpor voči programovaniu (programovanie akoby upadlo do nemilosti) a vo vyučovaní 
informatiky prevláda pouţívateľský prístup – teda učenie aplikácií. Teraz by sme 
zjednodušene mohli povedať, ţe informatika = aplikácie. 

Je jasné, ţe mnohé zmeny sú potrebné. Na druhej strane sa však do vyučovania 
Informatiky zanášajú rôzne deformácie (napríklad, učenie sa klávesových skratiek 
naspamäť, kopírovanie súborov naslepo v programe Norton Commander, výučba 
príkazov z ponuky textového editora T-602 a pod.)  

Koniec predošlého a začiatok nového milénia, súčasnosť 

Búrlivý rozvoj vo svete informačných technológií bol zohľadnený aj v nových 
osnovách predmetu Informatika. Osnovy vznikli v roku 1997. Výučba aplikácií 
(presnejšie, nástrojov na spracovanie údajov) aj výučba programovania sú súčasťou 
týchto osnov. V osnovách je ponechaná dostatočná voľnosť pre školu a učiteľa na to, 
aby rozsah vyučovania jednotlivých oblastí informatiky prispôsobili moţnostiam školy 
aj svojich ţiakov. 

Okrem osnov bol postupne vypracovaný aj maturitný štandard z Informatiky. Z neho 
je zrejmé, ţe programovanie je pre informatiku veľmi dôleţité a tvorí podstatnú 
časť maturity z Informatiky (aţ 50%). 

S príchodom reformy školstva v roku 2008 sa Informatická výchova a Informatika 
stali povinnými predmetmi primárneho a niţšieho sekundárneho vzdelávania. 

Aktivita 2.3 Aký priestor má vo vašom vyučovaní tematický okruh 
Postupy, riešenie problémov a algoritmické myslenie? 
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Zhrnutie 

Obsah predmetu Informatika sa vyvíjal v závislosti od stavu technológií. Veľký posun 
nastal v tom, aké typy úloh a problémov sa v jednotlivých obdobiach riešili. Najskôr 
sa informatika stotoţnila s programovaním, neskôr sa na programovanie na školách 
zanevrelo a informatika sa stotoţnila s vyučovaním aplikácií. V súčasnosti je 
súčasťou informatiky aj výučba aplikácií aj programovania. 

Mohli sme si všimnúť, ako predmet Informatika reagoval na vývoj technológií, ako 
prispôsobil svoj obsah zmenám alebo poţiadavkám spoločnosti. Darilo sa to aj vďaka 
učiteľom, ktorí mali chuť skúmať, spoznávať nové technológie a paradigmy. 
Domnievame sa, ţe v tomto ohľade je informatika jedinečná. Takéto ohromné zmeny 
snáď ţiaden iný predmet v poslednom období nezaţil. 
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Kapitola 3: Programovanie v súčasných osnovách 

Predmet informatika bol donedávna povinným iba na gymnáziách v prvom ročníku. 
Mal časovú dotáciou 2 hodiny týţdenne: 

1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ a 8 roč. gym. Gymnáziá 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I. II. III. IV. 

– – – – – – – – – 2h – – – 

  Informatika 

V prípade záujmu si niektoré školy mohli zostaviť študijný program s väčším počtom 
hodín informatiky. Výnimočne sa Informatická výchova a Informatika učili aj na 
niektorých základných školách. 

V roku 2008 začala školská reforma. Nastáva preorganizovanie predmetov, školy 
dostávajú väčší priestor pri výbere predmetov, vzniká snaha o redukciu povinného 
učiva (toto sa ukazuje ako veľký problém pre ostatné predmety, keďţe si kaţdý myslí 
o svojom predmete, ţe je najdôleţitejší). 

Informatika sa po reforme stáva súčasťou vzdelávacej oblasti „matematika a práca 
s informáciami“. Stáva sa povinným predmetom aj na základnej škole: 

1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ a 8 roč. gym. Gymnáziá 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 I II III IV 

– 1h 1h 1h 0,5h 0,5h 0,5h 0,5h 0,5h 1h 1h 1h – 

Informatická výchova Informatika Informatika 

V tabuľke vidíme, ţe v niektorých ročníkoch sú hodinové dotácie na úrovni 0,5h za 
týţdeň. Hodinové dotácie si môţu školy v školskom vzdelávacom programe rozšíriť, 
napríklad 0,5h na 1h a podobne. 

Aktivita 3.1 Ako ste si poradili s „nešikovnými“ hodinovými dotáciami 
v 5. aţ 9. ročníku na ZŠ? 

Vzťah algoritmov a programovania 

Musíme dopredu upozorniť, ţe pojem programovanie pouţívame v našom dokumente 
v posunutom zmysle slova. Totiţ, definície pojmov „algoritmus“ a „programovanie“ 
hovoria zhruba nasledovné: 

 Algoritmus = postup, návod na riešenie problému. 

 Algoritmizácia = vytváranie (vymýšľanie a navrhovanie) algoritmov. 

 Programovanie = prepis algoritmu do programovacieho jazyka. 

Takéto striktné oddeľovania návrhu algoritmu od jeho prepisu do programovacieho 
jazyka malo v minulosti zmysel, pretoţe výpočtový čas bol drahý a neexistovali ani 
vhodné editory. V súčasnosti však takéto striktné oddeľovanie algoritmov od 
programovania stráca zmysel. Súčasné vývojové prostredia nám nielenţe umoţňujú 
algoritmy zapisovať priamo v programovacom jazyku, ale pomáhajú nám ich ladiť, 
vylepšovať (napr. profiler) alebo upravovať (napr. refaktorizácia).  

Pre konštruktivistický prístup vo vyučovaní algoritmov a programovania povaţujeme 
za nesmierne dôleţité to, ţe naše nápady môţeme okamţite vyskúšať. Napríklad, 
v interpretovanom jazyku Imagine Logo píšeme príkazy do príkazového riadku. 
Výsledok vykonávania príkazov vidíme ihneď po stlačení klávesu Enter na obrazovke. 
Ešte ďalej ide v tomto smere prostredie IzyLogo. V ňom skladáme program 
z kartičiek, pričom zmena programu alebo parametra príkazu sa okamţite prejaví na 
výslednom obrázku. Vďaka takémuto experimentovaniu získavajú ţiaci spätnú väzbu 
a cenné skúsenosti s tým, ako jednotlivé príkazy fungujú.  
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Na predchádzajúcich dvoch príkladoch sme mohli vidieť, ţe hranica medzi tvorbou 
algoritmov a programovaním sa stráca. 

V súčasnosti, najmä pri vyučovaní programovania, povaţujeme za dôležité, aby ţiaci 
čo moţno najskôr zapisovali a overovali si algoritmy vo vhodnom prostredí na 
počítači. Uţ nepovažujeme za potrebné učiť začiatočníkov tak, ako kedysi, 
rozmýšľať a zapisovať programy v špeciálnom „algoritmickom“ jazyku: 

 Takýto jazyk mával často textovú podobu. Pritom vychádzal z prirodzeného 
jazyka s rôznymi frustrujúcimi dodatočnými obmedzeniami. Napríklad, pri 
hľadaní najniţšej paličky metódou „pozriem sa a vyberiem najniţšiu“ učiteľ 
zakáţe operáciu „pozretia“ z pre ţiakov nejasných dôvodov. 

 Zvykli sa pouţívať aj rôzne grafické zápisy, napríklad vývojové diagramy 
alebo štruktúrogramy. Pri ich zápise uţ bolo potrebné dodrţiavať určité 
formálne pravidlá. Preto sa do určitej miery dajú tieto zápisy chápať ako 
programy, ktoré však nemáme šancu spustiť, vyskúšať.  

Takéto prístupy povaţujeme za prekonané. Algoritmické jazyky tvoria zbytočnú 
medzivrstvu medzi nápadom, programovaním a výsledkom. V konečnom dôsledku tak 
odďaľujú etapu zbierania skúseností. 

Úloha učiteľa pri vyučovaní programovania 

Spomínali sme, ţe dôleţitú úlohu pri vyučovaní programovania hrá samotný učiteľ. 
Je dôleţité, aby prišiel do triedy pripravený a mal pre ţiakov vymyslené veľmi dobré 
motivácie. Toto je najnáročnejšia úloha, pretoţe mať pripravené dobré motivácie 
nie je jednoduché.  

Učiteľ pri vyučovaní programovania však v našom ponímaní vystupuje ako pomocník. 
A to sa týka nie len ladenia a hľadania chýb v programe, ale aj jeho prístupu 
k vyučovaniu a riešeniu problémov. Niekedy na začiatku bude musieť ţiakom ukázať, 
ako sa pracuje v novom prostredí. Najmä však bude musieť perfektne a názorne 
objasniť nové koncepty. Určite sa stane, ţe ţiaci dostanú takú úlohu, ktorú sami 
nevedia vyriešiť. Vtedy by mal učiteľ preukázať svoje majstrovstvo – mal by ţiakov 
učiť rozmýšľať o probléme a učiť riešiť problémy. Tým nemáme namysli, ţe 
predvedie fantastické riešenie, ale bude ţiakom pomáhať a ukazovať to, ako treba 
pri riešení postupovať. 

Uvedomme si, ţe pri rozmýšľaní o probléme často kreslíme na papier obrázky: 
znázorňujeme si napríklad súradnice, vzťahy, robíme si poznámky alebo si niektoré 
postupy, či myšlienky zapisujeme v prirodzenom jazyku. Navyše, často sa nám 
problém nepodarí vyriešiť perfektne a na prvýkrát. Preto by ani učiteľ nemal 
vystupovať ako niekto, kto napíše a predvedie perfektné riešenie. Naopak, snaţí sa 
problém riešiť spolu so ţiakmi. 

Potom hodina informatiky, na ktorej sa programuje, určite nebude vyzerať iba tak, 
ţe ţiaci neustále píšu (nebodaj prepisujú) programy do počítača. Často je potrebné 
o probléme diskutovať, premýšľať, kresliť a znázorňovať veci na tabuľu. Pritom je 
veľmi dôleţité, aby aj sami ţiaci problém analyzovali a uvaţovali o jeho riešení. 

Programovanie v osnovách 

Téma algoritmy a programovanie sa začína vyučovať uţ na základnej škole. Ďalej 
pokračuje na strednej škole. Na jednotlivých stupňoch vzdelávania sa riešia rôzne, 
a pritom veku primerané témy v rôznych rozsahoch. 

Aktivita 3.2 Uvaţujte nad otázkou: „Prečo je programovanie dôleţitou 
časťou informatiky na ZŠ, SŠ?“. Dôvody povedzte. 

Niektorí učitelia na 
strednej aj základnej škole 
majú tendencia postupovať 
podobným štýlom, ako sa 
zvykne učiť na vysokej 
škole: stanovenie 
problému, jeho analýza, 
prípadne úvahy 
o efektívnosti, zápis 
v nejakom pseudojazyku, 
optimalizácie alebo 
dokazovanie správnosti 
a nakoniec prepis programu 
do programovacieho 
jazyku. Týmto 
vysokoškolským štýlom sa 
neučieva na strednej 
a tobôţ nie na základnej 
škole.   
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Obsah  informatiky a informatickej výchovy je na kaţdom stupni rozdelený na päť 
tematických okruhov (vychádzame z dostupných materiálov Štátneho pedagogického 
ústavu): 

 Informácie okolo nás 

 Komunikácia prostredníctvom IKT 

 Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

 Princípy fungovania IKT 

 Informačná spoločnosť 

Ďalej sa zameriame sa na líniu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie: 

 1. stupeň ZŠ: Informatická výchova 

 2. stupeň ZŠ: Informatika 

 Stredné školy: Informatika 

 Stredné školy: zameranie na informatiku 

Je dôleţité pripomenúť, ţe informatika spolu s matematikou tvoria vzdelávaciu 
oblasť Matematika a práca s informáciami. 

Aktivita 3.3 Preštudujte Štátny vzdelávací program pre jednotlivé 
stupne ISCED 1, ISCED 2 a ISCED 3. Zamerajte sa iba na 
tematický okruh „Postupy, riešenie problémov, algoritmické 
myslenie“. Referujte o obsahovom a výkonovom štandarde 
– čo sa očakáva od programovania na jednotlivých 
stupňoch? 

ISCED1 – 1. stupeň ZŠ: Informatická výchova  

Pojmy: 

 postup, návod, recept, 

 riadenie robota, obrázková stavebnica, postupnosť krokov, 

 detský programovací jazyk, elementárne príkazy, program, 

 robotická stavebnica. 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

 skladanie podľa návodov (stavebnice, hlavolamy, origami), 

 zápis/vytvorenie postupu, receptu, návodu a práca podľa návodu, 

 v počítačovom prostredí riešenie úloh pomocou robota, skladanie obrázkov 
z menších obrazcov, okamţité vykonávanie príkazov, vykonanie pripravenej 
postupnosti príkazov, 

 riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí 
(kreslenie obrázkov, pohyb animovaných obrázkov). 

Obsahový štandard: 

 získanie základov algoritmického  myslenia. 

Výkonový štandard: 

 získať základy algoritmického myslenia – príkazy v priamom reţime, 

 riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí. 

Komentár 

Na prvom stupni hrá veľmi dôleţitú úlohu vhodné prostredie, akými sú napríklad 
prostredia Cirkus šaša Tomáša, Baltík, Karel, Panák, EasyLogo alebo Ţivý obraz. Tieţ 
sa predpokladá, ţe pre riešenie rôznych hlavolamov, bludísk alebo úloh, v ktorých je 
potrebné hľadať závislosti alebo dodrţiavať stanovené pravidlá, vzniknú vhodné 
prostredia. 
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ISCED2 – 2. stupeň ZŠ: Informatika 

Pojmy: 

 postup riešenia, etapy riešenia problémov, 

 programovací jazyk, elementárny príkaz, postupnosť, procedúra, cyklus, 

 zloţitosť riešenia problému. 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

 v detskom programovacom prostredí riešenie úloh s opakovaním nejakých 
činností, zoskupovanie častí riešenia do procedúr, 

 porovnanie času trvania rôznych riešení problému. 

Obsahový štandard: 

 postup riešenia, formálny zápis riešenia, etapy riešenia problémov, 

 programovací jazyk, elementárny príkaz, postupnosť, cyklus, procedúra, 
parametre, premenná, hodnota, priradenie, 

 zloţitosť riešenia problému. 

Výkonový štandard: 

 ţiak dokáţe zapisovať a interpretovať postupy (napríklad zápis 
matematických algoritmov, algoritmus na jednoduché zašifrovanie textu), 

 ţiak demonštruje v detskom programovacom prostredí riešenie úloh 
s opakovaním nejakých činností, zapamätávanie výpočtov do premenných, 
zoskupovanie častí riešenia do procedúr, 

 ţiak dokáţe porovnať čas trvania rôznych riešení problému. 

Komentár 

Aj na druhom stupni základnej školy bude potrebné venovať pozornosť 
programovaciemu prostrediu a programovaciemu jazyku. Odporúčané prostredia sú 
Imagine, Scratch, Karel, Baltík, prípadne detské verzie jazykov (napríklad detská 
verzia jazyka Pascal). 

Ak vyţadujeme formálne (textové) zápisy programov, je výhodné pouţívať 
interpretovaný jazyky v prostredí, ktoré umoţňuje grafický výstup (Imagine–Logo). 
Ţiaci potom získavajú prvé skúsenosti priamym zadávaním jednoduchých príkazov, 
ktoré čosi kreslia. 

ISCED3 – stredná škola: Informatika 

Pojmy: 

 algoritmus, program, programovanie, etapy riešenia problému, 

 príkazy (priradenie, vstup, výstup),  

 riadiace štruktúry (podmienené príkazy, cykly),  

 premenné, typy, mnoţina operácií. 

Obsahový štandard: 

 problém, algoritmus, algoritmy z beţného ţivota, spôsoby zápisu algoritmov, 

 etapy riešenia problému – rozbor problému, algoritmus, program, ladenie, 

 programovací jazyk – syntax, spustenie programu, logické chyby, chyby počas 
behu programu. 

Výkonový štandard: 

 analyzovať problém, navrhnúť algoritmus riešenia problému, zapísať 
algoritmus v zrozumiteľnej formálnej podobe, overiť správnosť algoritmu, 

 riešiť problémy pomocou algoritmov, vedieť ich zapísať do programovacieho 
jazyka, hľadať a opravovať chyby, 
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 rozumieť hotovým programom, určiť vlastnosti vstupov, výstupov a vzťahy 
medzi nimi, vedieť ich testovať a modifikovať, 

 riešiť úlohy pomocou príkazov s rôznymi obmedzeniami pouţitia príkazov, 
premenných, typov a operácií, 

 pouţívať základné typy údajov v pouţívanom programovacom jazyku, 

 rozpoznať a odstrániť syntaktické chyby, opraviť chyby vzniknuté počas 
behu programu, identifikovať miesta programu, na ktorých môţe dôjsť k 
chybám počas behu programu. 

Komentár 

Tematické plány môţu byť pre školy rôzne. Napríklad, v jednom návrhu tematických 
plánov sa programovaniu venuje takéto mnoţstvo hodín: 

 v 1. ročníku 0 hodín z 32, 

 v 2. ročníku 8 hodín z 32, 

 v 3. ročníku 16 hodín z 30. 

Téme Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa venuje pribliţne 
štvrtina celkového počtu hodín Informatiky. Napríklad, v inom návrhu pre školy so 
zameraním na informatiku má programovanie: 

 v 1. ročníku 16 hodín (problém, algoritmus, etapy riešenia problému, 
programovací jazyk), 

 v 2. ročníku 16 hodín (príkaz priradenia, vstup, výstup, riadiace podmienené 
príkazy, cykly, premenné, typy, mnoţina operácií), 

 v 3. ročníku 0 hodín. 

Programovanie spočiatku tvorí malú časť informatiky. Postupne však jeho význam 
narastá. Predpokladá sa, ţe maturant si vyberie voliteľný predmet tak, aby maturitu 
z informatiky úspešne zvládol. Pre maturity je programovanie veľmi dôleţité. Ako 
sme mohli vidieť, programátorské úlohy na maturitách tvoria aţ 50% všetkých úloh. 

Chceli by sme dať do pozornosti aj to, ţe vzdelávací program nepredpisuje ţiadne 
programovacie jazyky ani prostredia. Vzhľadom na dobré skúsenosti a dostupnosť 
pedagogických materiálov by sme však odporučili poţívať Imagine, Pascal, Delphi 
prípadne Lazarus. Pripomeňme ešte, ţe maturitným jazykom je Pascal. 

Aktivita 3.4 Pre kaţdý stupeň ISCED 1, ISCED 2 a ISCED 3 vymyslite a 
navrhnite 3 aktivity. Môţu mať formu zadania, úlohy alebo 
príkladu z programovania tak, aby spĺňali obsahový 
a výkonový štandard príslušného stupňa. 

Zhrnutie 

Programovanie sa v osnovách objavuje uţ aj na prvom stupni základných škôl. 
Prirodzene, pre programátorské aktivity so ţiakmi v tomto veku je nevyhnutné 
poţívať vhodné programovacie jazyky a prostredia. Pritom základné programátorské 
koncepty, ktoré sú dôleţité pre informatiku, môţeme nájsť aj v rôznych hrách alebo 
prostrediach, ktoré veľmi pripomínajú hru. Programovanie sa v osnovách objavuje aj 
neskôr – na druhom stupni základnej školy ako aj na strednej škole. Aj v tomto 
prípade je veľmi dôleţité, aby sme si zvolili vhodné programovacie prostredia, riešili 
primerané a motivujúce problémy. Treba brať ohľad na to, ţe väčšina ţiakov sa 
programovaním nebude ţiviť. Naopak, pre študentov, ktorí budú z informatiky 
maturovať, je programovanie veľmi dôleţité a je vhodnou vstupnou bránou do 
informatiky ako vedy. Stále by sme však mali pamätať na to, ţe najmä na základnej, 
ale aj na strednej škole chceme, aby bolo programovanie pre študentov jedna 
úţasná a kreatívna činnosť, ktorá je zdrojom mnohých poznatkov a pozitívnych 
záţitkov. 
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Kapitola 4: Programovacie jazyky a prostredia 

História programovacích jazykov siaha uţ do 50. rokov minulého storočia. 
V nasledujúcom zozname vidíme vybrané známe programovacie jazyky usporiadané 
podľa roku ich vzniku (resp. roku, kedy sa začali pouţívať): 

 1954 – FORTRAN (FORmula TRANslator) 

 1958 – LISP (LISt Processor) 

 1958 - ALGOL (ALGOrithmic Language) 

 1959 – COBOL (COmmon Business Oriented Language) 

 1962 – APL  

 1964 – BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) 

 1968 – Logo (Logic Oriented Graphic Oriented) 

 1971 - C 

 1971 - Pascal 

 1972 - Smalltalk 

 1975 - Scheme 

 1983 - C++ 

 1985 – Object Pascal 

 1987 - Perl 

 1991 - Python 

 1991 – Visual Basic 

 1993 - Lua 

 1995 - Delphi 

 1995 - Java 

 1995 - JavaScript 

 1995 - PHP 

 2000 - C# 

 2001 – Imagine - Logo 

 2007 – Scratch 

Existuje veľa dôvodov, prečo vzniklo toľko programovacích jazykov. Napríklad, prvé 
programovacie jazyky vznikali preto, aby programátori nemuseli programovať 
počítače v strojovom kóde alebo assembleri. Programovacie jazyky z posledného 
obdobia vznikajú ako reakcia na poţiadavku vytvárať internetové aplikácie. Vďaka 
programovacím jazykom sú (by mali byť) programy pre človeka čitateľnejšie, 
zrozumiteľnejšie.  

Takmer všetky uvedené jazyky sa v priebehu rokov vyvíjali. Dokonca sa vzájomne 
medzi sebou aj rôznym spôsobom ovplyvňovali. Súčasné verzie programovacích 
jazykov sú oproti pôvodným verziám značne zdokonalené. Napríklad, v 80. rokoch 
boli jazyky C a Pascal rozšírené o objektovo–orientované programovanie. 

Mnohé programovacie jazyky si však so sebou nesú aj nedostatky, ktoré vyplývajú 
z ich prapôvodnej koncepcie. Povaţujeme za dôležité, aby sa ţiak – začiatočník učil 
programovanie vo vhodnom programovacom jazyku a programovacom prostredí. Nie 
je totiţ jedno, koľko technických detailov a syntaktických pravidiel musí začiatočník 
prekonať, zvládnuť. Čím je ich viac a čím sú komplikovanejšie, tým sa 
programovanie stáva pre začiatočníka menej prístupné, prípadne aţ frustrujúce. 
Prečo je to tak? 

Pokým sa skúsený vývojár trápi iba so syntaxou nového jazyka, chybovými hláseniami 
alebo pouţívaním nového prostredia, musí sa začiatočník navyše trápiť aj s niečím 
oveľa náročnejším a pre informatiku dôleţitejším. Tým je porozumenie základným 
algoritmickým konceptom: premenná, cyklus, vetvenie programu, pole, 
štruktúrovaná premenná, súbor, atď. 

Aktivita 4.1 Preskúmajte rôzne programovacie jazyky a prostredia. 

Programovacie jazyky 
nevznikli okamţite, ale od 
ich prvotného návrhu aţ po 
oficiálne uverejnenie prešlo 
niekoľko rokov. V určitých 
prípadoch boli uţ aj počas 
vývoja k dispozícii rôzne 
beta–verzie jazyka. Preto sa 
niekedy nedá presne 
povedať, kedy ten–ktorý 
programovací jazyk vznikol. 

Niektoré jazyky „vznikli“  
aj tým, ţe sa premenovali 
uţ  existujúce jazyky.  

 

Assembler (alebo aj jazyk 
symbolických adries) je 
nízkoúrovňový jazyk, 
v ktorom pomocou slov 
zapisujeme inštrukcie 
procesora. Jednej inštrukcii 
v jazyku assembler 
zodpovedá jedna inštrukcia 
v strojovom kóde. 

 

V 80. rokoch mala kaţdá 
väčšia počítačová firma, 
ktorá chcela vo svete niečo 
znamenať, svoj 
programovací jazyk alebo 
svoj kompilátor. 
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Aktivita 4.6 Ktoré vlastnosti programovacích jazykov alebo prostredí sú 
pre vás dôleţité? 

Môţete si napríklad všímať kritériá: 

 syntaktické pravidlá, 

 zmysluplnosť chybových hlásení, 

 podpora grafiky, 

 rýchlosť, 

 ... 

Ktoré z nich povaţujete za dôleţité pre profesionálnu 
tvorbu programov a ktoré pre vyučovanie programovania? 

Aktivita 4.7 Porovnajte programovacie jazyky z hľadiska ich vhodnosti 
pre vyučovanie programovania: 

Zostavte tabuľku, v ktorej 

 jeden rozmer tvoria vami stanovené kritériá pre 
vyučovanie z predchádzajúcej aktivity, 

 druhý rozmer tvoria vám známe programovacie jazyky 
alebo prostredia. 

Tabuľku vyplňte. 

Ktorý jazyk alebo prostredie spĺňa najviac kritérií a ktorý 
najmenej? 

 

BASIC 

Programovací jazyk BASIC vznikol v roku 1964 (John Kemeny and Thomas Kurtz). 
V tomto období ešte neexistovali osobné počítače. Minipočítače alebo sálové 
počítače sa pouţívali na riešenie matematických problémov a na tento účel sa 
pouţíval jazyk FORTRAN. Matematické úlohy a ani jazyk FORTRAN neboli pre 
kaţdého ľahké. Preto vznikol programovací jazyk BASIC ako jazyk pre technické 
univerzity na prípravu pre programovanie v náročnejšom jazyku FORTRAN.  

Ukáţka programu v jazyku BASIC: 

for i=1 to 10 

  print "Ahoj" 

next i 

Popularita jazyka BASIC dosiahla vrchol v 80. rokoch v ére 8-bitových počítačov. 
V súčasnosti sa s týmto jazykom môţeme stretnúť v prostredí Visual BASIC alebo 
v balíku Microsoft Office, kde sa pouţíva ako jazyk na tvorbu makier.  

Ukáţka zo skriptu v jazyku VisualBasic – prostredie Excel: 

For i = 1 To 10 

  Cells(i, 1).Value = i 

Next i 

Keďţe je tento jazyk veľmi jednoduchý, zdalo by sa, ţe je vhodný pre začiatočníkov. 
BASIC z 80. rokov však spôsobil veľa problémov, pretoţe vychoval veľa 
programátorov so zlými návykmi. Pôvodná verzia jazyka bola neštruktúrovaná 

BASIC (neštruktúrovaný): 
10 INPUT A 

20 IF A<0 THEN GOTO 50 

30 PRINT "zaporne" 

40 GOTO 60 

50 PRINT "kladne" 

60 GOTO 10 

Príkaz GOTO vykoná skok. 

Napríklad, GOTO 10 

zabezpečí, ţe procesor 

skočí na riadok 10 (teda 

na začiatok programu). 

PASCAL (Delphi): 
A:=IntToStr(Edit.Text); 

if A<0 then  

 ShowMessage('záporné') 

else 

 ShowMessage('kladné'); 

Aj jazyk Pascal pozná 

príkaz GOTO. Ten sa však 
neodporúča pouţívať, 
pretoţe značne sťaţuje 
čitateľnosť programu. Preto 
začiatočníkom tento príkaz 
radšej ani neprezrádzame. 
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a programátori museli vyuţívať príkaz GOTO - skok v programe. Týmto príkazom sa 
realizovalo vetvenie programu alebo cykly. Intenzívne pouţívanie tohto príkazu 
spôsobilo, ţe programy boli neprehľadné a veľmi ťaţko čitateľné. Aj pri vzniku chyby 
sa ťaţko dalo sledovať, odkiaľ nastal skok na chybný riadok. 

Programátori, ktorí boli odchovaní na príkaze GOTO, mali veľké problémy (resp. sa 
nechceli skokov vzdať) pri prechode do štruktúrovaného programovacieho jazyka, 

napríklad Pascal, v ktorom uţ existovali konštrukcie if then else alebo while 

do. Jazyk BASIC tak pokazil celú generáciu programátorov. 

Prostredie programu BASIC na 8-bitovom počítači bolo veľmi jednoduché. Na 
obrazovke sa zväčša zobrazovali riadky programu. Zapisovanie alebo úprava 
programu prebiehala v samostatnom dialógovom riadku, v ktorom sme mohli 
editovať iba jeden riadok z programu. 

Logo 

Programovací jazyk Logo vznikol v roku 1967 (Wally Feurzeig, Seymour Papert). 
Autori ho pôvodne navrhli pre účely hravého vyučovania matematiky, práce so 
slovami a vetami. Syntax jazyka Logo vychádza z funkcionálneho jazyka LISP. S 
jazykom Logo je spojená korytnačia grafika. Tá sa stala súčasťou jazyka Logo aţ 
neskôr, keď vznikla snaha riadiť reálny (korytnačí) robot. Postupne sa Logo stalo 
jazykom – prostredím, ktoré sprístupnilo počítače a programovanie deťom. Logo 
zaţilo svoj vzostup najmä v 80. rokoch, keď sa osobné počítače stali dostupnejšie. 

Ukáţka programu v jazyku Logo: 

  repeat 10 [print "Ahoj] 

Tento jazyk sa v súčasnosti úspešne pouţíva pri vyučovaní programovania. Z pohľadu 
didaktiky je nesmierne cenná najmä jednoduchosť a interaktívnosť  

programovacieho prostredia. Znamená to napríklad, ţe príkaz dopredu 100, ktorý 
zadáme do príkazového riadku, sa okamţite vykoná a na obrazovke vidíme výsledok – 
kresbu. 

 

Ukážka prostredia IMAGINE Logo 

Pokým nepotrebujeme vytvárať príliš zloţité projekty, má programovací jazyk pre 
začiatočníka jednoduchú syntax, jednoduché pravidlá, ktoré sa dajú vysvetliť 
priamo alebo prostredníctvom prístupných metafor (napríklad, korytnačka ako 
metafora pre grafické pero). Cenné sú aj zmysluplné chybové hlásenia. Nevýhodou 
jazyka Logo je, ţe uţ v mierne zloţitejších situáciách si musíme dávať pozor na 
vyhodnocovanie výrazov. Napríklad, pokým výrazy neumiestnime do zátvoriek, 

 

Prostredie Comenius Logo 
je uţ staršie a v porovnaní 
s prostredím Imagine 
vyzerá jednoduchšie. 
V prostredí Imagine však 
dokáţeme ľahko vytvárať 
zábavnejšie projekty. 

 

 

 

 

 

Ukáţka prostredia BASIC na 
počítači ZX Spectrum 
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vyhodnocujú sa inak, ako by hovorila intuícia: zoznam 1 alebo zoznam 1 2 3 

sú zlé zápisy, správne sú (zoznam 1) alebo (zoznam 1 2 3). 

C a C++ 

Prvotný vývoj jazyka C začal v roku 1969 a prebiehal aţ do roku 1973 (Dennis 
Ritchie, Bellove laboratória). Programovací jazyk C je spätý s vývojom operačného 
systému Unix. Jazyk C vznikol ako náhrada za assembler, v ktorom sa dovtedy 
operačný systém Unix programoval. Tým, ţe sa do jazyka C postupne dodali 
štruktúrované údajové typy, stal sa jazyk C dostatočne silný na to, aby sa v ňom dali 
efektívne programovať systémové aplikácie alebo operačné systémy. 

Ukáţka programu v jazyku C++: 

#include <iostream.h> 

 

void main() 

{ 

    for (int i=1; i<=10; i++) 

        cout << "Ahoj" << endl; 

} 

Začiatkom 80. rokov sa začína hlásiť k slovu objektovo–orientované programovanie. 
Jazyk C (podobne, ako iné programovacie jazyky, napríklad ani Pascal) neobsahoval 
podporu pre objektovo-orientované programovanie. Vývoj objektového jazyka C 
začína v roku 1979 a v roku 1983 sa objavuje prvýkrát pod názvom C++. Pre 
programovanie v jazyku C++ existuje veľa prostredí. Napríklad Microsoft Visual C, 
C++ Builder, Dev-C++ a ďalšie. 

 

Prostredie Dev-C++ 

Jazyk C sa stal populárny najmä vďaka svojej vyjadrovacej sile, krátkym a strohým 
zápisom a mnoţstvu kniţníc s funkciami, ktoré pre tento jazyk existujú. Jazyk C 
ovplyvnil vývoj aj mnohých iných programovacích jazykov (napríklad Java, C#). 

Ukáţka programu v jazyku C# –prostredie MS Visual C# (pouţili sme komponenty 
tlačidlo a textbox): 

  for (int i = 1; i <= 10; i++) 

  { 

      textBox1.AppendText(i.ToString()+"\n"); 

  } 

V minulosti sa počítače 
programovali v jazyku 
assembler, ktorý sa veľmi 
ľahko prekladá do jazyka 
procesora v počítači – do 
strojového kódu. Pritom 
pre rôzne typy procesorov 
existovali rôzne verzie 
týchto jazykov. Preto aj 
programy zapísané v jazyku 
assembler sa nedali priamo 
preniesť a pouţiť na inom 
type počítača. Jazyk C 
vznikol s cieľom vytvoriť 
„prenositeľný assembler“. 

 

 

 

Jazyky C a C++ sú aj 
v súčasnosti medzi 
mnohými vývojármi veľmi 
populárne. 

Jazyky C a ich klony sa 
pouţívajú v rôznych 
situáciách. Okrem 
programovania operačných 
systémov a aplikácií sa 
napríklad pouţívajú aj pri 
programovaní 
elektronických súčiastok 
(jednočipových počítačov).  
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S vyučovaním jazyka C++ je spojených niekoľko nepríjemných problémov: 

 Veľmi zjednodušene sa dá povedať, ţe v jazyku C++ má takmer kaţdý zápis 

nejaký význam. Napríklad, "Sucet je" + Sucet nezlepí dva reťazce 

(teda výsledkom nebude reťazec "Sucet je 123"), ale sčíta smerníky. 
Výsledok sa prejaví chybným výpisom na obrazovke alebo pádom programu. 
Pri vyučovaní programovania nastáva veľa podobných situácií. Aby sme 
dokázali ţiakom pomôcť, musíme porozumieť mnohým podobným 
„trikovým“ zápisom a komplikovaným syntaktickým pravidlám. 

 Kompilátor jazyka C++ málo kontroluje naše chyby. Napríklad nekontroluje 
rozsah hodnôt (tzv. range checking, ktorý poznáme z jazyka Pascal). Preto 

nám kompilátor dovolí indexovať neexistujúce prvky poľa A[-1]=123. 
Nekontroluje ani pretečenie aritmetiky (sčítanie dvoch veľkých čísel). 
Takéto chyby v programe sa veľmi ťaţko hľadajú. 

 Mnohé chybové hlásenia kompilátora nie sú zrozumiteľné. 

Z predchádzajúceho vyplýva, ţe vyučovanie jazyka C a C++ kladie na učiteľa veľmi 
veľké nároky. 

PASCAL 

Programovací jazyk Pascal vznikal v rokoch 1968–9 a verejnosti bol sprístupnený 
v roku 1970 (Niklaus Wirth). Jazyk bol od počiatku navrhovaný ako malý, ale pritom 
silný a efektívny programovací jazyk, ktorý by bol vhodný predovšetkým (avšak nie 
iba) pre vyučovanie programovania, pre získanie dobrých programátorských 
návykov a získavaní skúseností pri práci s údajovými štruktúrami.  

Ukáţka programu v jazyku Pascal: 

var i: integer; 

 

begin 

  for i:=1 to 10 do 

    writeln('Ahoj'); 

end. 

Objekty boli do jazyka Pascal zavedené aţ v roku 1986, čím vznikol jazyk Object 
Pascal. V tomto období boli mnohé vlastnosti objektovo orientovaného 
programovania dostatočne preskúmané. Preto sú určité vlastnosti objektovo 
orientovaného programovania implementované v jazyku Pascal premyslenejšie ako 
v jazyku C++.  

 

Prostredie programu FreePascal vychádza z legendárneho a obľúbeného vývojového 
prostredia TurboPascal. 

Firma Borland stála za 
vývojom obľúbeného 
prostrediaTurboPascal. 

V 80. a 90. rokoch sa tieto 
prostredia označovali 
skratkou IDE (Integrated 
Development Environment 
= integrované vývojové 
prostredie). IDE prostredie 
v sebe obsahovalo editor 
programu, kompilátor 
a nástroje na trasovanie 
a ladenie programov.  

V 90. rokoch, s nástupom 
prostredia Delphi, sa pre 
vývojové prostredie 
pouţívalo označenie RAD 
(Rapid Application 
Development = rýchly vývoj 
aplikácie). To preto, lebo 
pomocou komponentov 
mohli programátori rýchlo 
zostaviť vzhľad aplikácie. 
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V priebehu 90. rokov nastáva éra Windows, mení sa spôsob práce s počítačom a jeho 
aplikáciami. Doposiaľ beţala väčšina aplikácií v textovom reţime. Nové aplikácie 
však ponúkajú grafické pouţívateľské rozhranie. Preto aj tvorcovia oknových 
aplikácií musia vyuţiť iné stratégie programovania. V roku 1995 vzniká prostredie 
Delphi, ktoré pomocou komponentov umoţnilo elegantne vytvárať plnohodnotné 
oknové aplikácie. 

 

Prostredie Delphi 

Z didaktického hľadiska ostáva jazyk Pascal stále vhodným kandidátom na 
vyučovanie programovania. Existuje k nemu veľa metodických materiálov a 
postupov, nezaťaţuje ţiakov–začiatočníkov mnohými technickými podrobnosťami ani 
komplikovanými syntaktickými pravidlami. Pre začiatočníkov môţu byť problémom 
súčasné prostredia Delphi alebo Lazarus, ktoré, pokým ich vhodne 
nenakonfigurujeme, vyzerajú pomerne zloţito. Niektorí pokročilí ţiaci jazyk Pascal 
nemajú radi. Zdá sa im príliš rozvláčny a nie aţ tak trendový, ako „céčkové“ 
programovacie jazyky.  

JAVA 

V roku 1995 vznikla prvá oficiálna verzia programovacieho jazyka Java (James 
Gosling, Sun Microsystems). Začiatok vývoja tohto jazyka však siaha aţ do roku 1991. 
Prvotným úmyslom bolo vytvoriť jazyk, ktorým by sa programovali rôzne 
elektronické zariadenia. Aj vďaka prenositeľnosti aplikácií medzi rôznymi 
počítačovými platformami a rastúcej popularite internetu sa jazyk Java stal veľmi 
rozšírený a obľúbený najmä v počítačovom priemysle. 

Ukáţka programu v jazyku Java: 

public class pozdrav { 

    public static void main(String args[]) 

    { 

        for (int i=1; i<=10; i++)        

            System.out.println("Ahoj"); 

    } 

} 

Syntax jazyka Java vychádza z céčkových programovacích jazykov. Jazyk Java je 
oproti jazyku C++ v mnohom vylepšený a niektoré nedostatky jazyka C++ sú v jazyku 
Java opravené. V porovnaní s jazykom C++ je jazyk Java silne objektový. 

Ukáţka programu v jazyku JavaScript – webová stránka, časť HTML kódu: 

<script language="javascript"> 

    document.write("hello");         

    for (i=1; i<=10; i++) 

        document.write(i+"<br>");           

</script> 

Prostredia FreePascal  a 
Lazarus sa veľmi úspešne 
pouţívajú aj na 
celosvetovej súťaţi 
v programovaní ţiakov 
stredných škôl – na 
medzinárodnej olympiáde 
z informatiky. V súťaţi si 
ţiaci vyberajú jeden 
z jazykov Pascal, C a C++. 

 

Jazyk Pascal ovplyvnil 
vývoj jazykov Java aj 
C#. 
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Z pohľadu didaktiky je Java do značnej miery rozporuplný jazyk. Keďţe Java 
vychádza z jazyka C++, je prvým zdrojom problémov náročná syntax samotného 
jazyka. Ďalšou nepríjemnou vlastnosťou je prílišná „objektovosť“, z ktorej vyplývajú 
zloţité zápisy pri manipulácii s objektmi. Aj mnohé technické detaily kladú prekáţky 
porozumeniu základným konceptom. Príkladom môţe byť ošetrenie výnimiek pri 
práci so súbormi, ťaţkopádna tvorba grafických aplikácií, aplikácií s pouţívateľskými 
rozhraním alebo nešikovná práca s reťazcami. 

Tieţ si musíme si uvedomiť, ţe programovací jazyk Java bol pôvodne navrhovaný pre 
počítačový priemysel, pre profesionálne tímy programátorov. Nebol navrhovaný pre 
školské prostredie ani pre vyučovanie programovania. Dobré vlastnosti jazyka Java 
tak majú šancu oceniť najmä skúsení programátori, ktorí sú uţ zvyknutí na 
komplikované syntaktické zápisy, technológie a paradigmy. Navyše, momentálne 
chýba aj vhodná a overená metodika pre vyučovanie začiatočníkov v jazyku Java. 
Preto sa domnievame, ţe pre neskúseného začiatočníka je momentálne Java veľmi 
náročným úvodom do programovania. 

Detské a malé programovacie jazyky 

Medzi programovacími jazykmi sme spoznali také, ktoré vznikli pre vedecké 
a technické výpočty alebo počítačový priemysel (FORTRAN, APL, C++, JAVA). Tieto 
jazyky radi pouţívajú univerzitní odborníci alebo firemní profesionálni programátori. 

Takéto programovacie jazyky boli (a stále sú) pre mnohých začiatočníkov veľmi 
komplikované a náročné. Preto postupne začali vznikať značne zjednodušené jazyky, 
ktoré boli očistené od rôznych syntaktických a technických detailov tak, aby 
vyhovovali aj mladším ľuďom (BASIC, PASCAL, LOGO, KAREL). Viaceré z týchto 
jazykov povaţujeme za vhodné pre vyučovanie programovania aj v súčasnosti. 

Avšak, dnes sa počítače stali natoľko súčasťou beţného ţivota, ţe s nimi pracujú aj 
mladšie deti, ktoré majú iba 5 alebo 6 rokov. Viacerí ľudia sa preto neustále 
zamýšľajú nad tým, akoby mohli aj tieto deti zaujímavo stráviť pri počítači čas tak, 
aby sa zároveň niečo učili. Napríklad, aby sa veľmi opatrne učili niektoré 
programátorské koncepty. Musíme si uvedomiť, ţe deti v takomto mladom veku ešte 
nevedia čítať, prípadne sa čítať a písať práve učia. Znamená to, ţe programovanie 
v predchádzajúcich spomínaných programovacích jazykoch, v ktorých prevládajú 
textové zápisy, je pre takúto vekovú skupinu neprijateľné. 

 

Cirkus šaša Tomáša 

Tak postupne začali vznikať rozmanité prostredia, v ktorých sú programátorské 
koncepty skryté za rôzne príbehy. Textové zápisy sa vôbec nepouţívajú, alebo sa 
pouţívajú iba minimálne. Často sa vyuţíva motivácia vo forme hry. Tieto prostredia 
nazývame detské alebo malé programovacie jazyky. 

 
Ţivý obraz 

 

 
Definovanie správania sa 
objektov v Ţivom obraze. 

 
 

 
Panák 

 

 
Postavičku treba 

naprogramovať tak, aby 
prišla k dverám 

 
 

 
IzyLogo 

 

 
V IzyLogu treba so včielkou 
postupne navštíviť všetky 

kvetiny  
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Detské programovacie jazyky a prostredia musia rešpektovať nielen určité 
ergonomické kritériá, ale bezpodmienečne musia rešpektovať aj schopnosti detí 
v danom veku. Vieme napríklad, ţe deti do 12 rokov sú schopné rozmýšľať a 
vykonávať operácie s konkrétnymi predmetmi (tzv. obdobie konkrétnych operácií). 
Abstraktné myslenie (tzv. obdobie formálnych operácií) nastupuje a rozvíja sa aţ 
v neskoršom veku. 

Detské prostredia preto vyzerajú veľmi odlišne od prostredí, ktoré sú určené pre 
dospelých a profesionálnych programátorov. 

Aktivita 4.2 Pozrite si (prípadne vyskúšajte) niektoré prostredia: 

 Cirkus šaša Tomáša, 

 Karel, Baltík, Panák, 

 Ţivý obraz, 

 Izy Logo, 

 Imagine, 

 Scratch. 

Pritom sa zamyslite a povedzte: 

 Pre aký vek sú jednotlivé prostredia vhodné? 

 Prečo prostredia vyzerajú tak, ako vyzerajú? 

 Akým jazykom komunikujú s pouţívateľom? 

Čo je cieľom prostredia – aké informatické kompetencie 
rozvíjajú (objavovanie algoritmu, porozumenie pravidlám, 
ovládanie objektov v priamom reţime, zostavovanie 
poradia príkazov, trasovanie programu, riešenie 
elementárnych grafových alebo kombinatorických úloh, 
atď.)? 

Detské programovacie prostredia často vyuţívajú rôzne metafory. Napríklad, 
korytnačka zastupuje (zosobňuje) grafické pero, ktoré kreslí relatívnym pohybom 
(t.j. nevyuţíva súradnice). Vďaka metaforám ľahšie sprístupníme rôzne informatické 
koncepty, algoritmické konštrukcie, techniky aj mladším deťom. 

Aktivita 4.3 Porovnajte jednotlivé prostredia: 

 Aké metafory pouţívajú jednotlivé detské prostredia?  

 Aké koncepty tieto metafory zastupujú, predstavujú? 

 

Aktivita 4.4 Pripomeňte si prostredie Scratch. Vytvorte program, ktorý 
po stlačení zelenej vlajočky spustí cyklické pochodovanie 
kocúra. 

 

 
Scratch je detské 

programovacie prostredie, 
v ktorom vytvárame 

programy tým, ţe skladáme 
kartičky s príkazmi. 
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Aktivita 4.5 Porovnajte prostredia Imagine a Scratch: 

 Ako sa riadi pohyb hrdinov – korytnačky a mačky? 

 Aké výhody a aké nevýhody má zápis programov 
pomocou kartičiek? Porovnajte ho so zápisom 
programov v prostredí Imagine. 

 Aké programové konštrukcie ste objavili? 

 Na aké udalosti dokáţe hlavný hrdina reagovať? 

Zhrnutie 

Pre vyučovanie je dôleţité poznať výhody a nevýhody programovacích jazykov aj 
vývojových prostredí. Ak sme si vedomí problémov, ktoré nás očakávajú, alebo ich 
vieme dopredu odhadnúť, môţeme lepšie uvaţovať o tom, ako sa im pri vyučovaní 
programovania v škole vyhnúť. Výhody zase môţeme vyuţiť vo svoj prospech. 

Syntax jazyka určuje, do akej miery sú pravidlá zápisov programov komplikované 
(v C++ sú značne komplikované), ako rýchlo vieme napísať jednoduché programy, 
a koľko vecí musíme pritom „zatajiť“. Napríklad: 

 Jazyk C++ má veľmi zloţité pravidlá a porozumieť niektorým zápisom alebo 
správaniu sa programu v istých situáciách vyţaduje poznať mnohé „triky“, 
resp. detaily. 

 Aj v jazyku Logo, keď začneme vytvárať zloţitejšie výrazy, môţeme mať 
problém s porozumením zápisov. 

Programovacie jazyky majú aj rôzne vylepšenia. Napríklad: 

 Kompilátor jazyka Pascal nás môţe kontrolovať, či pouţívame správne indexy 
pri práci s prvkami poľa (tzv. rangechecking – kontrola rozsahov).  

 V niektorých jazykoch C++ (napríklad, v prostredí C++Buidler) elegantne 
fungujú automatické konverzie. Napríklad, pri výpise číselných výsledkov 

v príkaze TextOut nemusíme pouţívať IntToStr. 

Mnohé súčasné programovacie jazyky sú kompilované. Pri tvorbe programov je 
dôleţité, ako nás kompilátor informuje o chybách v programe. Napríklad, chybové 
hlásenia mnohých kompilátorov jazykov C++ a Java sú ťaţko pochopiteľné (pre 
začiatočníka nezrozumiteľné). 

Rovnako dôleţitý význam, ako programovací jazyk, má aj programovacie prostredie. 
Napríklad: 

 Výhodou prostredia Imagine je to, ţe ţiaci pracujú priamo s grafikou. 
Nakreslený obrázok je pre začiatočníka motivujúcejší ako vypísané texty 
alebo čísla. 

 Naopak, korytnačia grafika je spočiatku komplikovanejšia, pretoţe ţiak musí 
pracovať s uhlami a predstavovať si, ako riadi korytnačku relatívnymi 
príkazmi pre otáčanie vľavo alebo vpravo. 
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Môţeme tieţ pozorovať, ţe programovacie prostredia sa postupne vyvíjali 
a komplikovali. 

 Všimnime si jednoduché prostredia, z éry 8–bitových počítačov. Často však 
majú primitívne moţnosti editovania programov. 

 Prehľadné prostredie má TurboPascal z 80. aţ 90. rokov. Nevýhodou je práca 
v textovom reţime – grafika v prostredí DOS je zastaraná, pouţitie myši 
problematické. 

 Súčasné profesionálne prostredia (Delphi, Lazarus, C++Builder, Visual 
C++,...) sú komplexné a zloţité. Poskytujú však komfortný zápis a ladenie 
programov. 

Domnievame sa, ţe výber programovacieho jazyka a vývojového prostredia je veľmi 
dôleţitý pre ţiaka – začiatočníka. Dôleţitý je aj pre učiteľa. Zlý výber znamená, ţe 
sa natrápia nielen ţiaci, ale veľmi sa bude trápiť aj učiteľ: 

 Jazyky C++ alebo Java sú veľmi náročné na zvládnutie. Obsahujú priveľa 
zloţitých syntaktických pravidiel, technických detailov, „magických“ zápisov, 
ktoré sú poskladané z rôznych symbolov. Ţiaci teda budú musieť okrem – pre 
začiatočníka – náročných algoritmických konceptov, zvládnuť aj spomínané 
komplikácie s jazykom. Ţiaci ľahko napíšu zlý kód. Napríklad, v jazyku C++ 
sa začiatočníci často mýlia a namiesto porovnania: 
    a==0 

píšu v podmienenom príkaze priradenie: 
    a=1 

Alebo, namiesto zreťazenia sa sčítajú smerníky: 
    "Vysledok="+1000*500 

Napriek tomu kompilátor preloţí takýto zlý program, ktorý ale nebude 
správne pracovať, bude sa správať podivne, bude padať na čudných 
miestach. Väčšina začiatočníkov nemá šancu takéto chyby nájsť a opraviť 
ich. Učiteľ im bude musieť pomáhať a vysvetľovať chyby (čo je v istých 
situáciách problematické). 

 Niektoré kľúčové programátorské koncepty sa v niektorých (najmä 
profesionálnych) jazykoch realizujú veľmi komplikovane. Vyučovanie 
úvodných programátorských tém (napr. premenná, cyklus, pole, grafika) 
musí byť potom veľmi často doplnené o netriviálne technické detaily (napr. 
statické identifikátory, výnimky, dynamicky vytvárané polia). 

Aby dokázal učiteľ ţiakom pomôcť, bude musieť spoznať veľa rôznych pascí, zlých 
situácií a nesprávnych kombinácií, ktoré sú často dôsledkom syntaxe jazyka. Tieţ si 
treba uvedomiť, ţe pri voľbe nevhodného jazyka alebo prostredia nie je jednoduché 
venovať sa naraz 15 ţiakom, zvládnuť hľadanie, opravu a prípadne aj vysvetľovanie 
chýb. Vyučovanie v ţiadnom prípade nemôţe vyzerať tak, ţe v triede je 15 ţiakov, 
učiteľ sa ešte dvom venuje, pretoţe tí ho ešte vnímajú, prípadne s ním súhlasia 
a ostatní ţiaci netušia, o čom učiteľ rozpráva.  

Vidíme teda, ţe v školskom prostredí sú do značnej miery dôleţité iné kritériá, ako 
v profesionálnych programátorských tímoch, ktoré pracujú na veľkých projektoch. 

Aktivita 4.6 Uvaţujte a diskutujte nad tým, aká je úloha programovania 
v škole. Do akej miery má a dokáţe škola reagovať na 
poţiadavky softvérového priemyslu? 

 

 

Kontrola rozsahov v Delphi 
(obrázok hore) alebo 
Lazarus (obrázok dole). 

 

Pre začiatočníka, je 
zapnutá kontrola rozsahov 
dôleţitou pomôckou, ktorá 
výrazne pomáha pri hľadaní 
chýb v programoch. Preto 
túto voľbu nechávame pri 
vyučovaní zapnutú aj na 
ţiackych počítačoch. 

Mnohé vývojové prostredia 
vyzerajú po inštalácii 
komplikovane. Zobrazujú 
mnoho okien, líšt, príkazov. 
Pritom mnohé z nich ţiaci 
nebudú pouţívať. Preto 
zvykneme po inštalácii 
prostredie upraviť tým, ţe 
poskrývame pre ţiakov 
nepotrebné veci. Ţiaci 
potom pracujú v takom 
„upratanom“ prostredí. 
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Kapitola 5: O poznávacom procese 

V tejto kapitole si povieme viac o tom, ako v súčasnosti rozumieme poznávaciemu 
procesu v informatike a najmä pri vyučovaní algoritmov a programovania. 
Povaţujeme za dôleţité uvaţovať o poznávacom procese preto, lebo sami chceme 
porozumieť tomu, ako prebieha pochopenie informatického poznatku. Dostávame sa 
tak na hranicu medzi informatikou a psychológiou. 

Aktivita 5.1 Je programovanie ťaţké? Ak áno, prečo je to tak? 

Rozdiel medzi tým, čo učíme a ako tomu žiaci 
porozumejú 

Je relatívne, čo povaţujeme za jednoduché my, učitelia a čo ţiaci.  

Nezriedka sa stáva, ţe mladý učiteľ je zanietený, nadšený, entuziastický a má sklon 
učiť všetko, čo sám vie. Napríklad, učí ţiakov tému polia tak, ţe zadeklaruje pole a 
ako ukáţkový príklad predvedie triedenie. Môţe tak nadobudnúť dojem spokojnosti, 
pretoţe stihol veľa vecí porozprávať. Pritom však skombinoval dve náročné témy – 
polia a triedenia. Zabudol aj vysvetliť základné pojmy: čo je index, čo je prvok 
poľa. Navyše, tieto pojmy nestačí iba vysvetliť, ich pouţitie si musia ţiaci 
natrénovať. Najlepšie na malých, jednoduchých  príkladoch: pouţitie indexu ako 
konštanty, naplnenie poľa hodnotami, vypísanie obsahu poľa na obrazovku atď. 

Spomínané pojmy a algoritmy učiteľ ovláda, má ich natrénované, pretoţe s nimi 
beţne a dlhé roky pracuje. Preto sa učiteľovi zdajú polia jednoduché. Aj triedenie sa 
mu zdá jednoduché. Pre ţiakov sú toto dve nové a veľmi náročné témy. Navyše sú aj 
zle vysvetlené, takţe iba málo ţiakov má šancu výkladu učiteľa porozumieť. 

Pojmy v informatike 

V informatike pouţívame veľa odborných termínov, neznámych pojmov. Niektoré 
z nich dokáţeme vysvetliť populárne, prípadne sa im dokáţeme vyhnúť. Potom 
aj laik má akú–takú šancu porozumieť diskusii dvoch zanietených informatikov. 

V súvislosti s algoritmami a programovaním však pouţívame, a teda potrebujeme, 
aby naši ţiaci porozumeli pojmom, ktoré sú abstraktné. Takými sú napríklad uţ aj 
elementárne pojmy, ako premenná, cyklus, vetvenie alebo súbor, graf, 
prehľadávanie alebo aj model automatu, efektívnosť, zloţitosť, vypočítateľnosť. 

Preto nás obzvlášť musí zaujímať: 

 ako tieto pojmy vysvetlíme ţiakom – ako vznikajú v ich predstavách 

 ako im ţiaci porozumejú alebo neporozumejú (a prečo) 

 ako môţeme diagnostikovať nesprávne pochopené poznatky, a prečo 
k takýmto deformáciám dochádza 

Za meradlo kvality vyučovania rozhodne nebudeme povaţovať to, koľko informácií 
učiteľ porozprával – teda, ako sa učiteľ pred ţiakmi predvádza. Naopak, za kvalitné 
vyučovanie budeme povaţovať také, ktorému porozumie najviac ţiakov.  

Pri vyučovaní programovania máme dobré skúsenosti s aplikovaním teórie 
konštruktivizmu, princípov konštrukcionizmu a záţitkového učenia. 

Aktivita 5.2 V čom spočíva záţitkové učenie? 
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Aktivita 5.3 Máte aj vy dobré skúsenosti so záţitkovým učením? Ak nie, 
prečo (v čom spočíva problém)? 

Inšpirácia v matematike 

V potrebe porozumieť abstraktným pojmom sa vyučovanie informatiky do istej miery 
podobá matematike. Preto sa oplatí pozrieť na to, ako matematici rozumejú 
poznávaciemu procesu. Existujú rôzne teórie o tom, ako vzniká poznatok. Nám je 
najbliţšie teória, ktorú vypracoval prof. M. Hejný [8], [9]. Podľa neho vzniká 
matematický poznatok v etapách:  

 Motivácia 

  
 Izolované modely 

  ... zovšeobecnenie 
 Univerzálny (generický) model 

  ... abstrakcia 
 Vznik poznatku 

Napríklad zlomok, je abstraktný pojem: 

 Ţiaci si ho najskôr predstavujú na rôznych izolovaných modeloch, napríklad:  
o polovica chleba, 
o štvrť masla, 
o tretina torty, 
o polovica čokolády. 

 Modely im umoţňujú získavať skúsenosti: 
o pomáhajú pochopiť zápisy (1/3 .. tretina torty), 
o umoţňujú vykonávať operácie (+, –, *, /), relácie (=, ≠). 

 Nadobudnuté skúsenosti sa porovnávajú, zoskupujú a organizujú sa podľa 
spoločných vlastností. 

 Postupne sa začne jeden model (niekedy aj viac modelov) častejšie pouţívať 
– vzniká univerzálny model, pomocou ktorého sa ilustrujú operácie: 

o torta = kruh rozdelený na rovnaké mesiačiky, 
o čokoláda = obdĺţnik na štvorčekovom papieri 

 Univerzálne modely umoţňujú vykonávať všeobecnejšie operácie, napríklad: 
o tretina čohosi + tretina čohosi = dve tretiny čohosi. 

 Postupným organizovaním a preoganizovávaním skúseností vzniká schéma 
(všeobecný zápis, postup, princíp) aţ abstraktný poznatok. 

Matematika je zatiaľ do veľkej miery odkázaná na modely a rôzne predstavy. Modely 
v matematike slúţia na to, aby ţiaci pomocou nich získavali skúsenosti. Pre 
vyučovanie informatiky je takýto matematický pohľad veľmi cenný. 

Totiţ, aj v informatike pouţívame v istých situáciách modely na to, aby sme 
vysvetlili nové pojmy. V informatike však nie sme na modely odkázaní do takej miery 
ako v matematike. Je to preto, lebo ţiaci môţu získať praktické skúsenosti 
jednoduchšie – tým, ţe skúšajú veci na počítači. 

Pri vyučovaní informatiky dávame prednosť takému učeniu, pri ktorom ţiaci sami 
zbierajú vlastné skúsenosti. Teda napríklad aj tým, ţe ţiaci algoritmy prakticky 
programujú. Oproti matematike tak získavame výhodu v tom, ţe ţiaci si môţu 
algoritmy priamo vyskúšať, overiť, môţu sa s algoritmami „hrať“. Tým získajú ďalšie 
cenné skúsenosti napríklad z toho, ako sa fungujú príkazy, ako prebieha vykonávanie 
programu, algoritmu. Preto sme si „zakázali“ učiť programovanie na papieri. 

Z uvedeného vyplýva, ţe nie sme zástancami encyklopedických vedomostí (aj 
napriek tomu, alebo práve preto, ţe sa dobre skúšajú). Tie mávajú krátku trvácnosť  
a zbytočne zaťaţujú ţiakov faktami, ktoré málokedy vyuţijú. Nie zriedka bývame 
svedkami toho, ako ţiaci nedokáţu aplikovať encyklopedické vedomosti na riešenie 
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reálnych, a pritom triviálnych problémov. Pri ich riešení dokonca, ani netušia, ţe 
práve takéto svoje encyklopedické vedomosti majú aplikovať. 

Vyučovanie programovania 

Pri vyučovaní programovania budeme vychádzať z konštruktivizmu. Pritom bude 
dôleţité, aby ţiaci nazbierali dostatok vlastných skúseností (t.j. učiteľ neprezentuje 
svoje vedomosti, skúsenosti). Majstrovstvo, teda kvalita učenia nespočíva v tom, ţe 
učiteľ porozpráva všetko, čo sám vie, ale v tom, ţe povie toľko, koľko ţiaci 
potrebujú počuť. 

Vznik poznatku v programovaní, sa formuje v určitých etapách: 

 Motivácia 

  
 Zbieranie elementárnych skúseností 

  ... formovanie vzťahov 
 Zbieranie rozširujúcich skúseností, objavovanie pravidiel 

  ... zovšeobecňovanie, abstrakcia 
 Poznatok 

  
 Trénovanie poznatku 

Túto schému budeme ďalej pri vyučovaní dodrţiavať. Jednotlivé etapy vysvetlíme 
na téme premenná. Pojem premenná je abstraktný pojem a s touto témou mávajú 
ţiaci veľké problémy. 

Predpokladané vedomosti 

Ak začíname tému premenná učiť, predpokladáme, ţe ţiaci uţ pracovali 
v programovacom jazyku. Dokáţu zapísať postupnosť príkazov, ktorá čosi kreslí do 
grafickej plochy a rozumejú tomu, ţe v programe je dôleţité poradie príkazov. 

Aktivita 5.4 Povedzte, aké vedomosti predpokladáte u ţiakov pred tým, 
ako budete preberať premenné. 

Pokým pracovali v prostredí Delphi alebo Lazarus, uţ pravdepodobne nastavovali 
farbu textu alebo výplne. Preto uţ: 

 vedia vypísať texty a čísla pomocou príkazu: 
  Image1.Canvas.TextOut(x, y, text); 

 videli príkaz priradenia, zatiaľ ho však pouţívali v tvare 
  vlastnosť := hodnota 

 zoznámili sa s niektorými typmi údajov: string, Integer, Real, TColor 

 dokáţu zmeniť číslo na text a naopak 

 vedia pouţívať editovacie políčko na zadávanie vstupných údajov. 

Je výhodné, ak ţiakov naučíme uvedené poznatky ešte pred tým, ako budeme učiť 

premenné (pozri aj [10], s. 5 aţ 11)). Premyslenou prípravou tak zamedzíme tomu, 
aby sme na jednej vyučovacej hodine naraz učili viacero nových vecí. 

Analýza témy 

Skúsme tému premenná analyzovať. 

Aktivita 5.5 Povedzte, aké pojmy, syntaktické pravidlá a ďalšie 
vedomosti súvisia s premennými? 

 

Príkaz 
Image1.Canvas.TextOut 

ţiakom vysvetľujeme ako 
príkaz na výpis textu. Túto 
metaforu pouţívame preto, 
aby sme  sa vyhli 
neţiaducemu vysvetľovaniu 
objektov a volaniu metód. 
Pokým to nepreţenieme,  
bývajú metafory výhodnou 
pomôckou, ako sa vyhneme 
vysvetľovaniu náročných 
konceptov (pozri aj modul 
Didaktika programovania 2). 
 

 

Aby sme dokázali 
programovanie kvalitne 
učiť, musíme tému nielen 
ovládať, ale musíme aj 
rozumieť didaktickým 
postupom a naučiť sa ich 
správne pouţívať. 
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Vypíšme si pojmy, poznatky, syntaktické pravidlá, algoritmy, ktoré s premennou 
súvisia: 

 samotný pojem premenná, 

 operácie: nastavenie hodnoty, zapamätanie hodnoty, pouţitie hodnoty, 

 syntaktické pravidlá: deklarácia, meno premennej, typ, príkaz priradenia, 

 algoritmy: priradenie, vypísanie hodnoty, pouţite hodnoty vo výrazoch, 
vyhodnotenie výrazu, načítanie vstupných údajov, výmena premenných, 

 neskôr aj:  
o lokálne a globálne premenné, 
o záznamy, polia, objekty, 
o dynamické premenné. 

Premenná má v programovaní iný význam ako v matematike. V matematike sa 
premenná chápe skôr ako neznáma hodnota, hľadaná hodnota alebo parameter. 
V programovaní je premenná synonymum pre pamäťové miesto. 

Cieľ 

Vidíme, ţe pri analýze sme objavili veľmi veľký počet nových poznatkov, ktoré 
nestihneme počas jednej vyučovacej hodiny naučiť tak, aby im ţiaci rozumeli a aby 
ich dokázali pouţiť. 

Stanovme si realistický vzdelávací cieľ: čo vieme ţiakov počas jednej vyučovacej 
hodiny naučiť. Určite nebudeme na prvej hodine rozprávať všetko, čo o premenných 
sami vieme. Mnohé poznatky (ďalšie typy údajov, záznamy, polia) stačí, ak ţiakov 
naučíme neskôr. 

Cieľ pre jednu hodinu: naučiť pouţívať jednoduché premenné (pracovať s pamäťou). 

Motivácia 

Motiváciou sa snaţíme v ţiakoch vyvolať túţbu spoznať nové poznatky, vyvolať 
vnútorný rozpor medzi tým, čo vedia a tým, čo chcú dosiahnuť. Motivácia je 
najdôleţitejší faktor pri vyučovaní. Často sa však neuveriteľne podceňuje alebo 
úplne absentuje.  

Vymyslieť dobrú motiváciu je najťaţšia úloha učiteľa. Učitelia často roky skúšajú 
rôzne motivácie. Zatiaľ nevieme stanoviť všeobecné pravidlá pre to, ako motivovať 
ţiakov. Je veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú výber motivácie.  

Veľmi záleţí na tom, akú skupinu ţiakov učíme: aké majú predchádzajúce 
skúsenosti, vek alebo sociálne postavenie. Motivácia, ktorá fungovala pri jednej 
skupine, uţ nemusí fungovať pre inú skupinu ţiakov. 

Motivácia je určená ţiakom a má vyvolať v ţiakoch potrebu, chuť naučiť sa nové 
poznatky. Preto nám pri hľadaní motivácie môţe pomôcť, ak sa vţijeme do úlohy 
ţiaka a poloţíme si otázky: 

 „Prečo sa mám naučiť pouţívať premennú?“ 

 „Načo mi to v ţivote bude?“  

Motivácia môţe byť zaloţená na príbehu, situácii, úlohe, jasne formulovanom 
probléme, ktorý treba vyriešiť atď. Napríklad, dobré motivácie sú: 

 „Chcem vytvoriť program, ktorý počíta stlačenia tlačidla.“ 

 „Do stredu grafickej plochy chcem nakresliť domček.“ Nakreslíme ho na 
tabuľu. Naznačíme súradnice. „Vidíme, ţe veľakrát počítame súradnice 

stredu Image1.Width div 2 aj Image1.Height div 2. Pomohlo by 

nám, keby sme tieto hodnoty počítali iba raz a nejako si ich pamätali...“ 



Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika | 29 

Aktivita 5.6 Povedzte, akú motiváciu pouţívate (by ste pouţili) pri 
vysvetľovaní premennej? 

Od motivácie sa následne odvíja celá vyučovacia hodina: vzorový príklad, riešenie 
problému atď. 

Preto má byť správna motivácia: 

 pozitívna, 

 krátka, jednoduchá a stručná, 

 zrozumiteľná, vychádzajúca z existujúcich skúseností, 

 dostatočne silná. 

Pokým nás napadne viacero motivácií, zväčša volíme iba jednu z nich. V opačnom 
prípade sa stane vysvetľovanie nezrozumiteľné a ţiaci nebudú rozumieť tomu „o čo 
učiteľovi ide“. 

Príklady nevhodných motivácií: 

 „Premenná sa deklaruje takto...“ ... toto s motiváciou nemá nič spoločné. 

 „Naučím vás premenné, pretoţe ich budete potrebovať.“ ... takýto sľub 
„svetlejších zajtrajškov“ je pre väčšinou ţiakov slabou motiváciou. 

 „Vypočítajte korene rovnice ax2+bx+c=0“ ... toto je sporná motivácia: 
o umelé matematické problémy nie sú v súčasnosti u ţiakov obľúbené, 
o navyše riešenie matematického problému zakryje porozumenie 

pojmu premenná, 
o uţ v samotnom zadaní sa kombinujú premenné a parametre, takţe 

ţiakov takáto motivácia viac pomýli, ako pomôţe pri vysvetľovaní. 

Zbieranie skúseností 

Ďalej zväčša potrebujeme vysvetliť niektoré nové idey, princíp alebo syntaktické 
pravidlá. Napríklad, musíme objasniť pojem premenná. Ak pracujeme v jazyku 
Pascal, potrebujeme vysvetliť aj jej deklaráciu. 

Ukazuje sa, ţe samotné definície a teoretické vysvetľovanie nestačia. Podobne ako 
matematickým, tak aj informatickým pojmom ţiaci najlepšie porozumejú tým, ţe 
nazbierajú dostatok vlastných skúseností. 

Napríklad, predstavu o tom, čo je premenná, budujeme postupne. Prvé skúsenosti 
získajú ţiaci uţ tým, ţe: 

 sa pokúsime o krátke vysvetlenie: „Premenná je miesto v pamäti počítača.“, 

 vyuţijeme škatuľkový model: na tabuľu nakreslíme miesto v pamäti počítača 
ako obdĺţnik (bez mena), 

 pouţijeme prirovnanie: „Podobne, ako má kalkulačka jednoduchú pamäť M+, 
MR, aj počítač si dokáţe zapamätať výsledky – počítač si však dokáţe 
zapamätať veľmi veľa údajov.“. 

Predpokladáme pritom, ţe ţiak uţ má určité skúsenosti z práce s kalkulačkou 
a s tým, ţe pracovali s počítačom (kreslili obrázky alebo písali texty, ktoré si počítač 
pamätal). 

Pri programovaní sa nevyhneme vysvetľovaniu rôznych syntaktických pravidiel: 

 „Ak chceme v programe pouţívať premenné, musíme ich najskôr deklarovať: 

  var A, B Suma: Integer;“. 

 Uvedený kúsok programu pritom píšeme na tabuľu, a tieţ ukazujeme, na 
ktoré miesto v programe ho zapisujeme. 

 Pravdepodobne budeme musieť upozorniť na medzery a symboly (, : ;), 
ktoré pri zápise pouţívame. 

A 

 

 

B 

 

 

Suma 
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Pojem deklarácia je nový pojem, preto ho musíme vysvetliť: 

 „Deklaráciou počítaču vysvetlíme, ţe chceme pouţívať premenné – tie budú 

mať mená A, B a Suma“. 

 Zároveň na tabuľu kreslíme škatuľky, ktoré majú uvedené pomenovanie. 

 „Premenné A, B a Suma sú miesta v pamäti počítača. Premenná A je 
práve taká veľká, ţe si dokáţe zapamätať celé číslo. Podobne, aj premenné 

B a Suma si dokáţu zapamätať celé číslo – hodnotu typu Integer.“ 

 Gestom naznačíme, ţe slovo Integer vidíme v deklarácii. 

Ďalej potrebujeme ukázať, akým spôsobom priraďujeme hodnoty do premenných 
a ako ich pouţívame: 

 „Premenné si dokáţu pamätať hodnoty. Ak chceme, aby si premenná 
A pamätala číslo 1, pouţijeme príkaz priradenia: 

  A:=1;“ 

 Opäť budeme musieť ukázať miesto v programe, kam príkaz zapisujeme. 

 „Čo sa stane, keď program vykoná predchádzajúci príkaz? Do škatuľky A sa 

uloţí číslo 1.“ 

 Do škatuľky A vpíšeme číslo 1. 

 „Hovoríme, ţe do premennej A sme priradili číslo 1.“ 

 „Hodnotu z premennej A vieme vypísať: 

  Image1.Canvas.TextOut(0, 0, IntToStr(A));“  

 „Do premennej B chceme priradiť číslo 2. Viete povedať ako?“ 

 Očakávame zápis: B:=2; 

 „Nakoniec vykonáme priradenie: 
  Suma:=A+B*2; 

„Aká hodnota bude v premennej Suma?“  

 Vo výraze budeme názorne trasovať priebeh výpočtu: 

   

Ďalej sa môţu ţiaci zamýšľať nad rôznymi malými problémami. Napríklad: 

 „Aký bude obsah premenných, ak nakoniec ešte vykonáme príkaz A:=10?“ 

 „Aký bude obsah premennej A po priradení: A:=A+1;“ 

Takéto elementárne príklady, malé kroky povaţujeme za veľmi dôleţité. Slúţia na 
to, aby ţiaci: 

 získali predstavu o premenných – preto kreslíme škatuľky, 

 zbierali skúsenosti s tým, ako sa do premenných nastavujú hodnoty, 

 zbierali skúsenosti s tým, ako sa z premenných čítajú hodnoty, 

 zbierali skúsenosti s vyhodnotením výrazu s premennými. 

Zbieranie skúseností je pre ţiakov najcennejší, najhodnotnejší spôsob objavovania 
a nadobúdania poznatkov. 

Aktivita 5.7 Čo si predstavujete pod zbieraním skúseností? 

Zbieraním skúseností teda rozumieme: 

 jednoduché vysvetlenia, prirovnania, 

 elementárne príklady, situácie, úlohy a mikroproblémy, 

 trasovanie príkazov. 

Tým, ţe ţiaci získavajú skúsenosti, dostávajú šancu ich porovnávať, vytvárať medzi 
nimi vzťahy, vyvodzovať si vnútorné pravidlá, organizovať skúsenosti podľa 

A 

1 

 

B 

2 

 

Suma 
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spoločných a rozdielnych vlastností. Tým, ţe ţiakom poskytujeme aj mierne 

odlišnejšie úlohy od tých, ktoré zaţili doposiaľ (napríklad A:=A+1), sú nútení 
upraviť alebo preorganizovať svoju doterajšiu predstavu o pojme premenná. 

Zoskupovanie funguje postupne ďalej podľa viac a viac všeobecných kritérií: 

 

Nakoniec vidíme, ako sa zmenil jazyk, ktorým sa poznatok popisuje. Je úplne iný, 

ako bol na začiatku. Zápis „premenná := výraz“ je vysoko abstraktný. Je aţ na 
úrovni formálnej gramatiky, ktorou sa definuje syntax programovacieho jazyka. Aj 

opis operácie „do premennej sa uloží hodnota výrazu“ je vysoko abstraktný – 
v zápise sa uţ nevyskytujú konkrétne mená, ani konkrétne čísla, ani matematické 
operácie. Schopnosť porozumieť a pouţívať takýto metajazyk je príznakom vysokej 
abstrakcie, ku ktorej sa ţiaci dopracujú postupným zbieraním mnohých 
elementárnych skúseností. 

Nový poznatok sa tak stáva súčasťou siete iných poznatkov. Samotný pojem 
premennej sa v budúcnosti ešte dopĺňa a formuje tak, ako sa ţiaci postupne 
stretávajú s poľami, záznamami, dynamickými premennými alebo objektmi. 

Trénovanie poznatku 

Nový poznatok je potrebné trénovať a precvičovať. V informatike zvykneme 
poznatky často trénovať na gradovaných úlohách, ktoré ţiaci samostatne riešia. 

Napríklad: 

 Nakreslite štvorec so stranou, ktorú zadal pouţívateľ do editovacieho 
políčka. 

 Nakreslite krúţok s polomerom 10, ktorý má stred v náhodne zvolenom 
bode. 

 Povedzte, ktoré deklarácie sú správne, ktoré sú nesprávne a prečo: 

var  

  A, B: Integer; 

  C: cislo; 

  x, X, súčet: Integer; 

 Aký bude obsah premenných po priradeniach: 

var 

  u, v: Integer; 

begin 

  u:=5; 

  v:=u+10; 

  u:=3; 

  v:=v+u; 

 Napíšte program, ktorý si od pouţívateľa vypýta cenu jednej pesničky 
a počet pesničiek, ktoré plánujeme kúpiť. Potom vypočíta sumu, ktorú by 
sme za pesničky zaplatili. 
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 Vytvorte jednoduchú kalkulačku, ktorá sčítava čísla. Do editovacieho políčka 
zadáme číslo. Po stlačení tlačidla Plus sa číslo pripočíta k súčtu. Ak napríklad 

program spustíme a zadáme: 1 Plus 2 Plus 3 Plus, zobrazí sa výsledok 6. 

 Doplňte kalkulačku aj o ďalšie funkcie: zmazanie (vynulovanie) výpočtu, 
odčítanie, násobenie a delenie, rovná sa. 

 Doplňte kalkulačku aj o funkcie M+, M-, MR a MC. 

Aktivita 5.8 Aké ďalšie úlohy zvyknete riešiť? 

Zhrnutie 

V tejto kapitole sme sa pozreli na vyučovanie algoritmov a programovania z pohľadu 
poznávacieho procesu. Etapy poznávacieho procesu sme ilustrovali na konkrétnom 
príklade vyučovania premenných. Videli sme, ţe aj taká základná téma, akou sú 
premenné, obsahuje z pohľadu ţiaka mnoţstvo informácií a poznatkov. 

Ak by sme ţiakom porozprávali všetko, čo o premenných vieme, nášmu výkladu by 
nemali šancu porozumieť. Moţno by sa fakty dokázali naučiť naspamäť a vedeli by 
ich na najbliţšej hodine aj prerozprávať. Ich poznatky by však boli formálne –  
nerozumeli by pojmom, nevedeli by vyriešiť ani jednu úlohu. 

Preto musíme byť pri vyučovaní programovania obzvlášť obozretní a musíme veľmi 
zvaţovať, ktoré poznatky a akým spôsobom ţiakov naučíme. Musíme sa do 
najmenších detailov zaujímať o to, čo ţiakom povieme, čo kreslíme na tabuľu, aké 
úlohy riešime. Je napríklad neprípustné, aby sme uprostred hodiny začali pouţívať 
nevysvetlené pojmy alebo príkazy. Často sa musíme vzdať aj rôznych (pre nás) 
krásnych grafických efektov alebo algoritmov. Nám sa síce javia ako úţasné, avšak 
pre splnenie cieľa vyučovacej hodiny sú nepodstatné, samoúčelné. Ţiaci ich dokonca 
môţu chápať ako mágiu, ktorú im predvádzame, a ktorej nemajú šancu porozumieť.  

Analýza témy nám má pomôcť v tom, aby sme si uvedomili, koľko pojmov, faktov 
alebo technických detailov sa k téme viaţe. Takmer vţdy ich objavíme obrovské 
mnoţstvo. Z nich zvykneme vybrať ten najdôleţitejší poznatok a moţno zopár (1 aţ 
3) faktov alebo technických detailov, ktorým sa nevyhneme. Ako pedagógovia a 
informatici, ktorí majú v porovnaní so ţiakmi nad programovaním nadhľad, by sme 
mali byť schopní zvoliť si ten najdôleţitejší cieľ, odkaz, posolstvo, ktoré chceme 
ţiakov na danej hodine naučiť. Napríklad, pri premenných to nebudú všetky moţné 
typy údajov, záznamy, polia ani dynamické premenné. Premenné sú 
v programovacom jazyku nástroj na to, aby sme si údaje dokázali zapamätať, 
spracovať, pouţiť, zobraziť. Na prvej hodine nám bude stačiť, ak ţiaci dokáţu do 
premennej priradiť, zmeniť jej hodnotu a vypísať ju na obrazovku. 

Veľký dôraz kladieme na to, aby ţiak postupne nazbieral veľa vlastných skúseností. 
Pri vyučovaní novej témy začíname po malých krokoch, ukazujeme jednoduché 
situácie, riešime krátke a triviálne príklady. Nechávame si dostatok času na to, aby 
sme so ţiakmi tieto kroky absolvovali. Aţ potom postupne riešime gradované a 
mierne náročnejšie úlohy alebo problémy. Nezabudnime, ţe dobrá pozitívna 
motivácia hrá pri vysvetľovaní, zadávaní úloh aj riešení problémov veľmi dôleţitú 
úlohu. 
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Kapitola 6: Hodnotenie a klasifikácia 

Hodnotenie ţiakov je súčasťou nášho vzdelávacieho systému. Preto sa aj v rámci 
informatiky musíme zamýšľať nad tým, ako budeme hodnotiť našich ţiakov. 

Aktivita 6.1 Ako by ste vyskúšali ţiaka z programovania, napríklad, či 
dokáţe pouţívať pole? 

Vymyslite zadanie, navrhnite hodnotenie. 

Riešenie Predpokladáme, ţe ţiaci uţ riešili niekoľko príkladov 
s poľami aj v kombinácií s cyklami a podmienenými 
príkazmi. 

Zadanie: 
Chceme zistiť, koľko spoluţiakov má výšku 180 cm a viac. 
Výšky spoluţiakov uţ máme uloţené v poli: 
  var V: array[1..27] of Integer; 

Napíšte kúsok programu, ktorý uloţí do premennej N 
počet tak vysokých spoluţiakov. 

Očakávame, ţe ţiaci budú riešiť úlohu samostatne na 
papier. Riešenie by nemalo trvať dlhšie ako 10 minút. 

Hodnotenie: 

 Predpokladané riešenie: 
  N:=0;                       1 bod 

  for i:=1 to 27 do           2 body 

    if V[i]>=180 then N:=N+1  5 bodov 

 Súčet bodov 8 

 Známka podľa vzorca (10-body) div 2 

Všimnime si, ţe: 

 Nezisťujeme encyklopedické ani namemorované vedomosti. 

 Zadávame veľmi jednoduchý problém. Na to, aby sme videli, ţe ţiaci dokáţu 
pracovať s prvkami poľa, nám vyhovuje práve takáto jednoduchá úloha. 

 Pri hodnotení sledujeme, či ţiaci vedia: 

 prechádzať prvky poľa pomocou cyklu s vhodnými hranicami, 

 ţe v tele cyklu treba pouţiť podmienený príkaz, 

 zostaviť podmienku, 

 v podmienke pouţiť správnu syntax pre prístup k prvku poľa, 

 vykonať inkrementáciu pri splnenej podmienke. 

 Bodmi vyjadrujeme váhu a náročnosť úvah, ktoré musel ţiak uskutočniť pri 

vymýšľaní riešenia. Napríklad, posledných 5 bodov „za if“ znamená, ţe 
ţiak môţe získať 0, 1, 2, ... aţ 5 bodov podľa toho, nakoľko dobre zvládol 
príkaz zostaviť. Tak aj tento príkaz môţeme rozmeniť na drobné kroky: 

o za if ... +1 bod (bod by ţiak získal, aj keby nič iné nenapísal), 

o za správne pouţite indexu v[i] v podmienke ... +1 bod, 

o za test >=180 ... +1 bod, 

o za N:=N+1 ... +1 bod, 
o za správne telo cyklu ... +1 bod. 

Poznámka: Musíme počítať s tým, ţe, aj napriek našej dobrej príprave, ţiaci objavia 
iné, moţno netypické, a pritom správne riešenie. My by sme mali byť natoľko 
flexibilní a ústretoví, aby sme dokázali posúdiť a bodovať aj také riešenia. 

Aktivita 6.2 Viete si predstaviť aj nesprávne hodnotenie 
predchádzajúcej úlohy? Podeľte sa oň. 

Na zadanie si musíme dať 
veľký pozor. Testovaciu 
úlohu treba vymyslieť tak, 
aby bolo zadanie: 

 zrozumiteľné 
(jednoducho, a pritom 
jasne  formulované 
poţiadavky na 
riešenie), 

 ţiakmi riešiteľné 
(napríklad zlá úloha je, 
ak od ţiakov 
očakávame triediaci 
algoritmus, hoci sme 
predtým podobné 
problémy neriešili), 

 férové (teda nie 
hračky so slovíčkami, 
aby sa pri riešení 
nevyuţívali rôzne triky, 
exotické finty), 

 jednoznačné (aby sa 
úloha nedala pochopiť 
inak – vtedy musíme 
uznať ţiakove 
argumenty a jeho 
riešenie), 

 formálne správne 
(napríklad, musíme 
syntakticky správne 
deklarovať pole). 

 

 

 

 

 

Na hodnotenie sa pozeráme 
pozitívnou optikou  
(pouţijeme známe 
porovnanie s pohárom: 
nehovoríme, ţe pohár je 
poloprázdny, ale naopak, ţe 
je poloplný). Našim cieľom 
nie je dokázať ţiakom, čo 
nevedia, ale zistiť, čo vedia 
a ako tomu rozumejú. 
Tomuto prístupu nám 
napomáha aj pripočítanie 
bodov za splnené kroky pri 
riešení, resp. hodnotenie za 
to, koľko stačí v programe 
iba opraviť, aby fungoval. 

 

Je dôleţité, aby sme pri 
programovaní nehodnotili 
umelecký dojem. 
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Kapitola 7: Programátorské súťaže 

Na Slovensku sa realizuje viacero súťaţí z informatiky [13][14]. 

Aktivita 7.1 Aké informatické súťaţe poznáte, o akých ste počuli? 

Aktivita 7.2 Do ktorých súťaţí sa vaši ţiaci zapájajú? 

Aktivita 7.3 Aké máte skúsenosti s informatickým súťaţami vy? 

Mnohé z nich sú určené pre ţiakov strednej školy, existuje však niekoľko súťaţí, 
ktoré sú svojou náročnosťou nastavené aj pre ţiakov na základnej škole. 

Súťaţe pre základné školy: 

 Baltík ... http://baltik.infovek.sk 

 Cologobeţka ... http://edi.fmph.uniba.sk/~tomcsanyiova/ImagineLogoCup 

 First Lego League ... http://www.firstlegoleague.sk 

 iBobor ... http://ibobor.sk 

 ImagineCup ... http://edi.fmph.uniba.sk/~tomcsanyiova/ImagineLogoCup 

 Palma Junior ... http://di.ics.upjs.sk/palmaj 

 RoboCup Junior ... http://www.robotika.sk 

Súťaţe pre stredné školy: 

 iBobor ... http://ibobor.sk 

 Korešpondenčný Seminár z Programovania (KSP) ... http://www.ksp.sk 

 Liaheň ... http://liahen.ksp.sk 

 Olympiáda v Informatike (OI) ... http://oi.sk 

 Palma ... http://palma.strom.sk 

 ProFIIT ... http://www2.fiit.stuba.sk/ProFIIT 

 RoboCup Junior ... http://www.robotika.sk 

 Zenit ... http://siov.cmsromboid.sk/zenit 

Súťaţe pre stredoškolákov a dospelých: 

 Haluz ... http://www.haluz.org 

 Istrobot ... http://www.robotika.sk 

 Internet Problem Solving Contest(IPSC) ... http://ipsc.ksp.sk 

 Topcoder ... http://www.topcoder.com/tc 

 USACO ... http://train.usaco.org 

Súťaţe mávajú rôznu formu. Napríklad: 

 Olympiáda v Informatike má teoretické a praktické úlohy – niektoré sa riešia 
iba na papieri a iné na počítači. Stredoeurópska a medzinárodná súťaţ má 
iba praktické úlohy pri počítači (programuje sa v jazykoch C, C++ alebo 
Pascal). 

 iBobor je online súťaţ, ktorá je zameraná na IKT ale aj riešenie problémov. 

Kaţdá zo súťaţí má svoj cieľ a oslovuje určitú skupinu ţiakov. Napríklad: 

 OI, Zenit, alebo KSP sú zamerané na riešenie algoritmických problémov. 
Znamená to, ţe treba vyriešiť, prípadne naprogramovať zadanú úlohu. 

 iBobor je súťaţ pre všetkých ţiakov. Jej hlavným cieľom je podporiť záujem 
o informačné a komunikačné technológie. 

Niektoré súťaţe majú sústredenie, napríklad KSP má sústredenie ako odmenu pre 
úspešných riešiteľov alebo OI vyberá a trénuje súťaţiacich pre medzinárodné kolo. 

Informatické súťaţe 
povaţujeme za veľmi cennú  
súčasť vzdelávania. Keďţe 
sú pre ţiakov nepovinné, 
ich autori často zostavujú 
veľmi netradičné, 
zaujímavé aţ zábavné 
úlohy. Pritom takéto úlohy 
môţu byť niekoľkonásobne 
náročnejšie ako tie, ktoré 
sa beţne riešia na hodinách 
informatiky. 

Informatické súťaţe 
povaţujeme za dôleţité aj 
preto, lebo do značnej 
miery informatiku 
popularizujú. Na súťaţiach 
zaţijú ţiaci veľmi odlišnú 
atmosféru od tej, ktorá 
panuje v škole. Tým, ţe sa 
vzájomne porovnávajú so 
svojimi rovesníkmi, vzniká 
medzi nimi obrovská 
motivácia riešiť problémy. 
Úspešní riešitelia potom 
zaţijú aj úţasnú chuť 
úspechu alebo víťazstva. 
Pri riešení problémov 
nadobudnú ţiaci mnoţstvo 
vlastných  skúseností 
a nových poznatkov – 
takých, ktoré v škole 
nemajú šancu získať. 

Je prirodzené, ţe v škole sa 
nemôţe učiteľ venovať iba 
nadaným ţiakom. Preto sú 
mnohé súťaţe orientované 
na talentovaných ţiakov. 
Ukazuje sa, ţe takýto 
nenásilný a prirodzený 
mechanizmus, kde sa 
vzájomne dopĺňa formálne 
a neformálne vzdelávanie 
je v súčasnosti  veľmi 
výhodný pre ţiakov, 
učiteľov aj vysoké školy. 
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Čo sme sa naučili v tomto module 

Zhrnutie 

Spoznali sme históriu vyučovania informatiky a programovania. Poznáme jeho 
súčasnú úlohu v rámci informatiky na základnej a strednej škole. 

Diskutovali sme o vlastnostiach programovacích jazykov a vývojových 
prostredí a o ich vhodnosti pre vyučovania programovania začiatočníkov v 
škole. 

Vysvetlili sme teóriou poznávacieho procesu vo vyučovaní programovania. Je 
extrémne dôleţité, ţiaci sami získavali a zbierali dostatok elementárnych 
skúsenosti: aby riešili vhodné elementárne problémy, trasovali jednoduché 
situácie s konkrétnymi hodnotami, skúšali veci priamo pri počítači atď. Bez 
tohto sa poznatok nemá šancu sformovať.  

Diskutovali sme o hodnotení ţiakov z programovania. 

Venovali sme sa informatickým súťaţiam. 

Preverenie výstupných vedomostí 

Zvoľte si iný programovací jazyk, o ktorom sme v tomto dokumente nepísali 
a analyzujte ho. Kedy a prečo vznikol? Aké vlastnosti programovacieho jazyka by 
ocenili profesionálni programátori. A aké vlastnosti by ocenili učitelia a ţiaci v škole? 

Literatúra a použité zdroje 
[1] Salanci, Ľ. (2010) a kol: Didaktika programovania 1. Bratislava: ŠPÚ.  

ISBN 978–80–8118–037–8 
[2] Salanci, Ľ. (2010) a kol: Didaktika programovania 2. Bratislava: ŠPÚ.  

ISBN 978–80–8118–053–8 
[3] Blaho, A. (2006) Informatika pre stredné školy. Programovanie v Delphi. 

Bratislava: SPN. ISBN 80–10–00421–9 
[4] Blaho, A., Kalaš, I.: Tvorivá informatika. 1. zošit z programovania. Bratislava : 

SPN – Mladé letá, 2007. 48 s. ISBN 80-10-01223-7 
[5] Blaho, A., Kalaš, I.: Tvorivá informatika. 1. zošit z programovania. Bratislava : 

SPN – Mladé letá, 2007. 48 s. ISBN 80-10-01223-7 
[6] Bezáková D., Lovászová G., Kučera, P.: Programovanie 1. Bratislava: ŠPÚ. ISBN 

978-80-89225-65-1 
[7] Bezáková D., Kučera, P., Lovászová G., Tomcsányi, P.: Programovanie 4 (Logo). 

Bratislava: ŠPÚ. ISBN 978-80-8118-017-0 
[8] Blaho, A., Kubincová, Z., Salanci, Ľ. (2009) DVUI: Programovanie 2. Bratislava: 

ŠPÚ. ISBN 978–80–8118–007–1 
[9] Blaho, A., Kubincová, Z., Salanci, Ľ. (2009) DVUI: Programovanie 3. Bratislava: 

ŠPÚ. ISBN 978–80–8118–014–9 
[10] Blaho, A., Kubincová, Z., Salanci, Ľ. (2009) DVUI: Programovanie 4 (Pascal). 

Bratislava: ŠPÚ. ISBN 978-80-8118-018-7 
[11] Hejný, M. a kol: Teória vyučovania matematiky. Bratislava: SPN 1990. ISBN 80–

08–013443–3 
[12] Hejny, M.: Understanding and structure, Proc. of CERME 3. Bellaria 2003. 

www.dm.unipi.it/~didattica/CERME3/proceedings/Groups/TG3/TG3_Hejny_cerme3.pdf 
[13] Blaho, A., Salanci, Ľ.(2009) DVUI:  Programovanie 1 – 9 pre 2CS. Bratislava: ŠPÚ 

2009. 
[14] Lipková J.: Informatické súťaţe na Slovensku,. DidInfo 2009. Banská Bystrica: 

UMB. ISBN 278–80–8083–720–4. 
 

http://www.dm.unipi.it/~didattica/CERME3/proceedings/Groups/TG3/TG3_Hejny_cerme3.pdf


36 | Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika 

Tento študijný materiál vznikol ako súčasť národného projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl 
a stredných škôl v predmete informatika v rámci Aktivity „Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 
2. stupni ZŠ a na SŠ“. 

Autori © RNDr. Ľubomír Salanci, PhD. 
  PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD. 
  RNDr. Andrej Blaho 

Názov  Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika 

Podnázov Didaktika programovania 

Študijný materiál prešiel recenzným pokračovaním. 

Recenzenti Mgr. Ján Guniš 
RNDr. Gabriela Lovaszová, PhD. 

Počet strán 36 

Náklad 300 ks 

 

Prvé vydanie, Bratislava 2010 

Všetky práva vyhradené. 

Toto dielo ani ţiadnu jeho časť nemoţno reprodukovať bez súhlasu majiteľa práv. 

Vydal Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava, v súčinnosti s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach, Univerzitou Komenského v Bratislave, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitou Mateja Bela 
v Banskej Bystrici a Ţilinskou univerzitou v Ţiline 

Vytlačil  BRATIA SABOVCI, s r.o., Zvolen 

ISBN 978–80–8118–065–1 

 


	Page 1

