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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cílem předložené práce je zkoumat, zda lze podpořit výuku matematiky metodou CLIL posílením 

domácí přípravy formou práce v LMS prostředí.  

Otázka toho, jak pomocí blended learning podpořit výuku metodou CLIL, je nesmírně zajímavá. 
Pečlivě připravený výukový experiment ale ukazuje, že práce v online prostředí v rámci domácí 

přípravy u žáků zvolené věkové skupiny není příliš efektivní a odezva je poměrně malá. Zdá se, že 

tato forma výuky je velkou prací pro učitele, a je otázkou, zda časová investice učitele za to stojí. 
Naopak velmi povzbuzujícím závěrem výukového experimentu je, že výuka vybraného tématu 

metodou CLIL byla úspěšná a žáci získali potřebné znalosti. To je velmi významný argument pro 
odpůrce metody, kteří jsou přesvědčeni, že metoda CLIL je na úkor znalosti a zvládnutí obsahu 

v nejazykovém předmětu. 

Autor cíl práce splnil, i když závěrem je spíše to, že podpora v online prostředí nebyla pro žáky 
příliš motivující. I to je velmi významné zjištění, se kterým lze dále pracovat, ať již v dalším 

výzkumu autora práce nebo v rámci práce jiného výzkumníka. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části autor čtenáře seznamuje 

s metodou CLIL i dalšími metodami, ve kterých se v rámci výuky používá cizí jazyk (immersion, 
soft CLIL, hard CLIL, CBLT) rozebírá výhody i nevýhody výuku, předkládá argumenty obhájců i 

oponentů této metody. Zabývá se potřebnými dovednostmi učitele i vhodnými výukovými 
materiály. 

 

Dále se v teoretické části věnuje online výuce, LMS i blended learning. Vysvětluje pojmy a opět 
uvádí výhody a nevýhody těchto forem výuky. Upozorňuje také na to, na co je třeba při využívání 

těchto přístupů dávat pozor. 
 

Poněkud nešikovné je složitá formulace výzkumného problému (ve třech sekcích: výzkumný 

problém – výzkumný úkol – vědecká otázka, str. 50). Toto členění vede k opakování klíčové 
myšlenky. 

 
Velmi zajímavý je samotný výukový experiment, který je velmi pečlivě a detailně popsán. Z textu 

jasně vyplývá, že autor věnoval přípravě celého experimentu velké množství času i energie a 

přípravu nepodcenil (včetně komunikace se zákonnými zástupci žáků).  
 

Závěry i odpověď na výzkumné otázky by potřebovaly ještě dopracovat. 

  

Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.)  

Z odborného hlediska je práce v pořádku.  

Martin ŠTEIDL 

Digitální prostředky domácí přípravy na výuku matematiky metodou CLIL 

PhDr. Hana Moraová 



Velmi vhodná je volba matematického obsahu pro výukový experiment. Z mnoha tematických 
celků si autor vybral nerovnice, a to z důvodu, že v rámci této látky lze využít slovní úlohy. Jde 

o velmi dobře zvolené téma, neboť právě prostředí slovních úloh je velmi vhodné pro rozvoj 

jazykových dovedností.  

Vysoce hodnotím také volbu jednotlivých aktivit do sociálně výukové platformy Edmodo. U každé 

z nich autor pečlivě analyzuje jejich vzdělávací hodnotu i atraktivnost pro žáky (s ohledem na jejich 

motivaci).  

Otázkou zůstává, zda validita experimentu není ovlivněna tím, že výuka matematiky v angličtině 
neproběhla ve standardních výukových podmínkách, ale v rámci půlených hodin (tedy 

v podmínkách výuky cizího jazyka). 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Práce se zaměřuje na velmi aktuální téma a provedený experiment je velmi přínosný. Ukazuje, že 

výuka metodou hard CLIL vedla k úspěchu žáků ve výstupním testu.  

Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, celková 

úprava) 

Diplomová práce trpí určitými formálními nedostatky. Autor se nevyvaroval gramatickým a 
typografickým chybám. Při práci s cizojazyčnou literaturou je často cítit původní anglický text, 

který je spíše převeden do českého jazyka než přeložen (prostředek instrukce, výměnný učitel, 
aktivní metody, smysl za zodpovědnost apod.). V některých případech kvalita překladů ovlivňuje 

porozumění autorova textu. Konkrétně na straně 40 je uvedeno: 

Klíčová kritéria přípravy a realizace blended learning jsou založena na:… 

• přípravě být k dispozici jako podpora, 

• založení procesu monitoringu, na kterém se se bude hodnotit efektivita výuky. 

Pokud autor v textu nechává původní anglické termíny, měl by je psát kurzivou (např. blended 

learning), text by tak získal na přehlednosti. V některých případech není zcela jasné, proč autor 

uvádí i anglické ekvivalenty (např. pre-service a  in-service training, str. 22).  

Autor práce by si měl ujasnit význam slov student a žák, nejsou libovolně zaměnitelná. Stejně tak 

termín metodika (vznikl překladem termínu methodology?) není vhodným termínem vhodně 
zvoleným (autor ho používá i v nadpisech některých sekcí). Na straně 20 autor uvádí, že při 

zavádění metody CLIL je třeba upravit vzdělávací plán. Pravděpodobně má na mysli školní 

vzdělávací program. Přitom na straně 49 tento termín používá správně. 

Nešťastná je ale např. i formulace v anglickém jazyce v zadání jedné z úloh (the exact same 

solution, str. 70). 

V práci jsou i gramatické chyby, např. žáci byly nemocní na straně 80, přijduvší oproti odejduvším 

žákům, str. 48 apod.  

Tyto chyby zbytečně odvádějí čtenářovu pozornost. 

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Šíře citovaných zdrojů je úctyhodná. Vybrané zdroje jsou pro práci relevantní. Autor by ale měl 

citace sjednotit např. – Coyle nebo Coylová. 

 

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Systém Theses nalezl dvě shody, jejichž rozsah je 

v obou případech menší než 5 %. Jedná se jednak o formální náležitosti práce, které jsou 
předepsány, jednak o citování materiálů, z nichž autor vychází. Všechny použité zdroje jsou v práci 

řádně citovány. 

Další poznámky 

 



Hodnocení: Autor se v práci věnuje velmi zajímavému a aktuálnímu tématu. I přes jisté formální 
nedostatky a ne zcela přesné zformulování závěrů práce splňuje podmínky kladené na diplomovou 

práci.  

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. I přesto, že se nepodařilo žáky motivovat ke skutečně aktivnímu zapojení do přípravy v rámci 

systému Edmodo a jejich zájem spíše klesal, uvádíte v odpovědi na výzkumnou otázku na str. 88, že 
„Ano, je možné úspěšně implementovat blended learning do CLIL na ZŠ.“ Jaké kroky by podle vás 

bylo nutné přijmout, aby byla implementace blended learning skutečně úspěšná? 

2. V praktické části jste narazil na problematiku návratnosti dotazníků, se kterými se potýká celá 
řada výzkumníků. Pokud byste výukový experiment koncipoval znovu, volil byste jinou formu 

získání dat? 

3. Na straně 87 uvádíte, že strach byl dobrým motivátorem. Jste si jistý, že je tato forma motivace 

správným krokem? 

4. Na straně 38 citujete Drtinu, který uvádí, že výhodou e-learningu je vyšší efektivita vzdělávání. 

Jak k tomuto závěru došel a sdílíte toto tvrzení po realizování vlastního výzkumu? 
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