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Východiska: Současný celosvětový trend implementace rozvoje informatického myšlení do kurikula přináší mimo 
jiné i diskusi určování rozvoje úrovně informatického myšlení u žáků. S ohledem na v tuzemsku vrcholící revizi 
RVP v oblasti Informatiky a ICT podle Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, je vývoj 
standardizovaných prostředků a metod pro rozvoj a testování informatického myšlení u žáků základních 
a středních škol jedním z nejaktuálnějších pedagogických témat. Příspěvek představuje základní možnosti 
testování informatického myšlení a diskutuje jejich použití na školách v České republice. 
 

Cíle: Cílem výzkumu bylo vytvořit přehledovou studii mezinárodní literatury týkající se testování informatického 
myšlení, dále analýza příslušných kurikulárních dokumentů a navrhnutí testu úrovně rozvoje informatického 
myšlení aplikovatelného na školách v České republice. 
 

Metody: Hlavní metodou byla systematická analýza mezinárodní i tuzemské literatury týkající se testování 
informatického myšlení u žáků, analýza designu specializovaných testů a sestavení vlastního testu v českém 
jazyce.  
 

Výsledky: Hlavním výstupem je diskuse zahraničních výsledků testování úrovně informačního myšlení 
a představení návrhu testu aplikovatelného na školách v ČR a sumarizace jeho prvotních výsledků.      
 

Závěr: Byla zpracována přehledová studie dostupné zahraniční i tuzemské literatury zabývající se určení úrovně 
informatického myšlení u žáků. Z těchto poznatků byl vytvořen návrh didaktického testu úrovně informatického 
myšlení pro žáky pátých až šestých tříd základních škol. Jako další postup je navrhnuto pilotní ověřování tohoto 
testu a na jeho základě vytvoření standardizovaného didaktického testu úrovně informatického myšlení. 
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