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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 
M. Šteidl si zvolil pro svou magisterskou práci aktuální téma: CLIL (Content and Language 
Integrated Learning), tj. integrovanou výuku nejazykového předmětu, zde matematiky, a cizího 
jazyka, zde angličtiny. Tento přístup je zhruba od poloviny devadesátých let předmětem výzkumu 
a pilotních projektů v celé řadě evropských zemí, patří totiž v posledních letech k prioritám 
Evropské Unie. Uplynulá desetiletí jsou po celém světě spojována se dvěma významnými změnami: 
zavedením globální komunikační sítě a globalizací veškerých společenských, politických, 
ekonomických a ekologických procesů. Tyto i další změny mají obrovský vliv na rozmanité stránky 
našeho každodenního života, zejména pak na vzdělávání. To vše podporuje význam prací se 
zaměřením, které si autor zvolil pro svou magisterskou práci. 
Práce vznikla z podnětu autora, který byl inspirován jak zkušenostmi ze svých dvou aprobačních 
předmětů (matematika a angličtina) včetně kurzů zaměřených na integraci matematiky a angličtiny, 
tak i z prostudovaných materiálů. Autor se v práci zaměřil na důležitou, ale velmi obtížnou 
problematiku, otázky implementace prostředků ICT při výuce formou CLIL a využití blended 
learning při tomto způsobu výuky. I když je problematika zkoumána pro prostředí CLIL, jsou 
získané výsledky s drobnými modifikacemi platné i pro výuku v mateřském jazyce.  
Jako hlavní cíl práce si autor stanovil zjištění, jak budou na CLIL organizovaný formou blended 
learning reagovat žáci tercie osmiletého gymnázia. Na základě informací získaných z dostupné 
literatury i vlastních zkušeností připravil výukový experiment, který mu umožnil stanovený cíl 
splnit.  

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 
Práce má dvě základní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část pokrývá všechny oblasti, 
které jsou pro řešení zvolené problematiky potřebné: základní informace týkající se CLILu, e-
learningu a blended learningu. Tato část je kvalitním východiskem pro experimentální část práce. 
Experimentální část předložené práce je věnována realizaci připraveného experimentu, analýze 
získaných výsledků a závěrům, které z nich vyplývají. Je třeba vyzdvihnout, že  autor při přípravě a 
realizaci experimentu dodržel všechny požadavky kladené na výuku formu CLIL včetně využití e-
learningu a blended learningu. Způsob, kterým představil jak organizaci experimentu, tak vytvoření 
materiálů, je přehledný a vyčerpávající. Autor rozebírá obtíže jak z matematiky, tak i z angličtiny, a 
to jak očekávané, tak i neočekávané, na které při realizaci experimentu narazil.  
Při přípravě a realizaci práce autor prostudoval značné množství české, ale hlavně zahraniční 
literatury ze všech oblastí, jichž se zpracovávaná problematika týká. To bylo nutné vzhledem 
k charakteru zpracovávané problematiky, která je zatím v České republice málo studována. 
Formálně má práce dobrou úroveň a je přehledně strukturována. Obsahuje všechny potřebné 
teoretické informace, analýzy provedených šetření a závěry z nich.   

Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.) 
Odborná část obsahuje didakticko-matematický výzkum. Použitá matematika je na úrovni 
ZŠ/nižšího gymnázia. Výzkum je proveden dobře. Tvorba  blended learningového kurzu a jeho 
uvedení do praxe přesahují rozsah výuky budoucích učitelů matematiky. Výsledky prezentované 
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v práci vyplývají ze získaných dat. Všechny materiály použité při experimentu jsou v práci 
citovány. 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 
Práce je přínosná jak pro autora samotného, tak i pro další učitele a budoucí učitele. Přináší 
výsledky, které mohou být jedním z podkladů při rozhodování učitele o zařazení výuky formou 
CLIL a samostudia různými formami v jeho konkrétních podmínkách.  

Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, celková 
úprava) 
Autor se snažil vyhnout gramatickým, formulačním i typografickým nedostatkům, ne však zcela 
úspěšně. V práci zůstaly některé chyby všech uvedených typů. Nemají však vliv na srozumitelnost 
nebo věcnou stránku práce. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 
Některé části práce jsou vhodné k publikování v odborném tisku.   
Vyjádření ke shodám v systému Theses: Systémem Theses byly nalezeny dvě shody 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 
Práce vznikla z podnětu autora. Autor pracoval samostatně a vhodně aplikoval své zkušenosti 
z výuky matematiky a informace získané v kurzech didaktiky matematiky na fakultě a studiem 
vhodných publikací. Oceňuji zralost, se kterou se nelehkého úkolu, který si pro svou diplomovou 
práci vybral, zhostil.    
Hodnocení: Autor přistoupil k řešení diplomového úkolu velmi samostatně a splnil cíle práce. 
Práce splňuje podmínky kladené na diplomovou práci. Práci doporučuji k obhajobě 
 
 
Datum a podpis autora posudku: 12.8.2018 
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