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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cílem předložené diplomové práce je zkoumat dlouhodobé využití metody CLIL ve výuce 

matematiky. Jak autorka v diplomové práci uvádí, metoda CLIL sice vyvolává diskuzi učitelů a 

odborníků, chybí však výzkum v oblasti principů, přípravy, dopadů této metody na učitele, žáky i 

jejich znalosti. Pak je diskuze o CLIL mezi učiteli a odborníky nepodložená, často jde spíše o 

dojmy. 

Cílem autorkou připraveného experimentu bylo připravit, realizovat, zhodnotit proces dlouhodobé 

implementace metody CLIL do hodin matematiky v 7. ročníku ZŠ a popsat změny, které zařazení 

metody do výuky matematiky přineslo v oblasti motivace a matematických poznatků žáků. 

Autorka diplomové práce si zvolila akční výzkum – zkoumá a analyzuje vlastní dvouměsíční 

působení na pražské základní škole, kde vyučovala 7. ročník metodou CLIL, jednu hodinu 

procvičovacího charakteru týdně. Tématem výuky byl poměr, přímá úměrnost a nepřímá úměrnost. 

Jde o velmi dobře zvolená témata, protože autorce umožnila využívat množství úloh vyplývajících 

ze skutečných životních situací. 

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se skládá ze tří větších celků, 

ve kterých se autorka postupně věnuje definici a historickému vývoji metody CLIL, metodě CLIL 

ve výuce a poté specificky metodě CLIL ve výuce matematiky. Autorka prokazuje rozsáhlé znalosti 

v této oblasti a pracuje s úctyhodným počtem zahraničních i českých publikací, které pečivě cituje. 

Přímé citace, které sama překládá, v originále uvádí v poznámkách pod čarou (jen pozor na 

spelování slova shower, str. 13). 

 

V empirické části autorka hledá odpověď na výzkumnou otázku: Je metoda CLIL vhodná pro 

dlouhodobou implementaci do matematiky?, a to prostřednictvím akčního výzkumu. Výukový 

experiment má formu sedmi hodin matematiky (jedna hodina týdně), které sama odučila metodou 

CLIL.  

 

Tato část je velmi logicky a přehledně členěna, což čtenáři usnadňuje uchopení celého tématu. 

 

Velmi cennou části práce jsou rozsáhlé přílohy, ve kterých autorka předkládá přípravy na hodiny i 

hotové pracovní listy.  

 

V některých částech práce také autorka pojmenovává další aktuální problémy českého školství. 

Například na str. 44 popisuje autorka situaci v základní škole tak, že ve škole chybí koncepční 

podpora ze strany vedení a alespoň částečná metodická souhra 1. a 2. stupně ZŠ. Neodstatek spolupráce 

pedagogů na 1. a 2. stupni je opravdu jedním z problémů mnoha českých škol. 

 

 

Hana RESLOVÁ 

Využití metody CLIL ve vyučování matematice na 2. stupni ZŠ 

PhDr. Hana Moraová, Ph.D. 



  

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

Z odborného hlediska je práce na vysoké úrovni. Struktura práce je logická, systematická a 

přehledná. Výzkumné otázky jsou jasně zformulované.  

Velmi vhodná je volba matematického obsahu pro výukový experiment. Z mnoha tematických 

celků si autorka vybrala Poměr, přímou a nepřímou úměrnost. Jedná se o témata, která velmi úzce 

souvisejí s každodenním životem a umožňují proto volit takové úlohy, ve kterých je dostatečně 

používán anglický jazyk v každodenním kontextu. Téma dává prostor pro zařazení konverzačních 

aktivit.   

Metoda akčního výzkumu je dobře zvolená. Schopnost sebereflexe učitele a vedení reflektivních 

deníků je jednou z oblastí, které si zaslouží dostatek pozornosti. V rámci akčního výzkumu 

diplomantka ukázala, že je reflexe a sebereflexe schopná a umí s těmito nástroji dobře pracovat.  

Jak už to v podobném typu výzkumu bývá, není jednoduché stanovit experimentální a kontrolní 

skupinu, protože, ať už výzkumník stanoví kritéria výběru jakkoli, nebude se jednat o dvě 

srovnatelné skupiny. Skupina v 7.C byla menší a byla vybrána jako výkonově lepší skupina této 

třídy, 7.A je klasická třída s lepšími i horšími žáky a s celkově vyšším počtem žáků. Graf na straně 

57 ukazuje celkově o něco lepší výsledky žáků 7.C než žáků 7.A ve vstupním testu z matematiky 

(přestože autorka hovoří na str. 62 o tom, že jde o výsledky se zanedbatelným rozdílem 0,2 bodu na 

žáka). 

Velmi zajímavé by bylo zařadit do práce porovnání úskalí obdobné hodiny se stejnými 

matematickými cíli v hodinách vedených metodou CLIL i v českém jazyce.  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Práce se zaměřuje na aktuální téma a provedený experiment je velmi zajímavý.  Výsledky výzkumu 

jsou velmi optimistické – autorkou realizovaný výukový experiment ukázal, že při zařazení hodin 

vedených v anglickém jazyce v rozsahu 25 % celkové hodinové dotace se podařilo naplnit 

nejazykové cíle, žáci neztratili motivaci ke studiu matematiky a do hodin se aktivně zapojovali. To 

je opravdu velmi významné zjištění s ohledem na další rozšiřování metody CLIL ve školách.  

 

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

úprava) 

Diplomová práce je velmi pečlivě zpracována. Gramatika, styl i typografická úprava jsou na vysoké 

úrovni, práce se velmi dobře čte a je srozumitelná.  

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Autorka pracuje s úctyhodným počtem relevantních zdrojů a řádně je cituje. 

 

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Systémem Theses byly nalezeny menší než 5 %. Jedná 

se jednak o formální náležitosti práce, které jsou předepsány, jednak o citování materiálů, z nichž 

autorka vychází. Všechny použité zdroje jsou v práci řádně citovány. 

 

Další poznámky 

 

Hodnocení: Autorka se v práci věnuje velmi zajímavému a aktuálnímu tématu. Práce je zpracována 

velmi kvalitně a splňuje nároky na diplomovou práci. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 



Otázky k obhajobě: 

1. Pokračujete v 7.C ve výuce metodou CLIL i po ukončení akčního výzkumu? Zvažujete zavést 

tuto metodu i do paralelní 7.A? Umíte si představit, že byste metodou CLIL pracovala i ve slabší 

polovině třídy 7.C? 

 

2. Jaké byly reakce kolegů a rodičů na Váš výukový experiment? 

 

3. Ovlivnily Vaše přípravy hodin vedených metodou CLIL i přípravy standardních hodin? Poznala 

jste žáky z jiného úhlu pohledu? 

 

 

Datum a podpis autora posudku: 4. 5. 2019 

 

 


