
Mgr. Roman Hašek, Ph.D. 

Jihočeská univerzita v Č. B., Pedagogická fakulta 

Katedra matematiky 

Jeronýmova 10 

371 15 České Budějovice 

Posudek oponenta disertační práce 

Mgr. Jiří Vančura 

Využití online platforem k zadávání a hodnocení práce žáků ve výuce matematiky na střední 

škole 

Práce se zabývá konkrétními otázkami spojenými s použitím online prostředí webové stránky 

Khan Academy (khanacademy.org, dále též KA) ve výuce matematiky na střední škole. 

Jmenovitě pojednává o didaktickém výzkumu, který autor realizoval v průběhu let 20152018 

na dvou gymnáziích formou tří po sobě následujících kvantitativních empirických studií. V nich 

se prostřednictvím celkem sedmi výzkumných otázek zaměřil postupně na postoje žáků ke KA, 

především z hlediska jejího využití pro zadávání domácích úkolů, na schopnost žáků uplatnit 

v českém školním kontextu procedurální znalosti získané trénováním v prostředí KA a na vliv 

procvičování procedurálních znalostí žáků v KA na rozvoj jejich konceptuálních znalostí.  

Každá ze tří studií je podložena důkladnou rešerší relevantních zdrojů, odborných 

článků i didaktické literatury. Výzkumy ve studiích realizované byly pečlivě připravené a 

získaná data byla zpracována odpovídajícími statistickými metodami. Autor se dobře vyrovnal 

s limity výzkumu, jak z hlediska zaměření na poměrně úzkou oblast využití technologií ve výuce 

matematiky, tak i z hlediska velikosti zkoumaného vzorku, jednalo se o žáky škol, kde vyučoval. 

V nastolených výzkumných otázkách vhodně propojil konkrétní prostředí KA s obecnými 

otázkami didaktiky matematiky. Výsledky práce, především závěry výzkumů a z nich plynoucí 

doporučení pro výuku, tak bezesporu stojí za pozornost, a minimálně v kontextu výuky 

matematiky a didaktiky matematiky v České republice představují originální počin s aktuální 

platností. Práce si zaslouží pozornost i pro autorův příkladný respekt k vědecké metodě a 

důraz na didaktický výzkum, který by měl být se zaváděním technologií do výuky spojený. 

Text práce je uspořádán do tří kapitol s promyšleným systémem podkapitol. V první 

kapitole autor představuje dvě online platformy, Khan Academy a Techambition, které v roce 

2015, kdy svůj výzkum připravoval, identifikoval jako vhodné pro použití ve výuce matematiky. 

Uvádí též zdůvodnění výběru KA. Překvapilo mne, že nepokládal za nutné při prvním výskytu 

názvů produktů uvést patřičné odkazy na jejich citace. Uvádí je až dále v textu. Že se svým 

přehledem „neustrnul“ v roce 2015, dosvědčuje autor jednak svou publikační činností, viz 

str. 106, jednak závěrem práce, kde uvádí platformu Desmos, kterou v mezičase identifikoval 

jako další online prostředí pro výuku matematiky hodné pozornosti.  

Druhá kapitola představuje první studii zaměřenou na postoje žáků ke KA, především 

v souvislosti se zadáváním domácích úkolů. Vzhledem k použití prostředí KA v anglickém 

jazyce je zkoumán též vliv jazykové bariéry na postoje žáků. Než autor v souladu se zaměřením 

studie nastolí tři výzkumné otázky, viz str. 35, poskytne čtenáři zevrubný úvod do závěrů 

relevantních studií věnovaných postupně domácím úkolům, zpětné vazbě poskytované 



počítačovým programem a výukovým videím. Ukazuje v něm, jak důležité a navýsost aktuální 

je odborné pojednání těchto témat, s ohledem na jednoduchost, s jakou se dá v současnosti 

díky technologiím vytvářet vzdělávací obsah. Pro výzkum žákovských postojů použil autor 

dotazník s Likertovou škálou, viz příloha 2. Po vyhodnocení dotazníku uskutečnil s vybranými 

žáky polostrukturované rozhovory. Získaná data interpretuje prostřednictvím odpovídajících 

statistických nástrojů, realisticky, s vědomím limitů studie, jak s ohledem na rozsah vzorku, tak 

i s ohledem na to, že se opírá především o názory žáků. Závěry studie mimo jiné potvrzují 

důležitost dlouhodobého zkoumání přínosu inovativních metod výuky. Z hlediska didaktiky 

matematiky jsou přínosné důsledky studie pro výuku, které z výzkumu vyvozuje, konkrétně 

například doporučení pro zadávání domácích úloh, nebo poznatek o nevhodnosti KA pro 

použití v rámci metody převrácené třídy. Bohužel, pro získání uceleného obrazu výzkumu zde 

postrádám jeho pečlivější dokumentaci, například autentickou přípravu k polostrukturovaným 

rozhovorům, ukázkový přepis alespoň jednoho z nich nebo stručný protokol o provedených 

statistických výpočtech, viz použití Cronbachovy alfy pro určení spolehlivost testu na str. 38. 

Třetí kapitola představuje zbývající dvě studie realizované v letech 2016–2018. Jejich 

společným jmenovatelem bylo procvičování v prostředí KA, konkrétně s ohledem na rozvoj 

procedurálních a konceptuálních znalostí žáků. Autor se mimo jiné zabýval stále málo 

prozkoumanou otázkou vlivu procvičování procedurálních znalostí na rozvoj znalostí 

konceptuálních. Za pozornost stojí design výzkumu, jednak vytvořením schématu jeho 

organizace, kterým autor vyřešil malý rozsah zkoumaného vzorku žáků, viz příloha 5, jednak 

využitím revidované Bloomovy taxonomie (RBT), viz přílohy 3 a 4, coby báze pro vymezení 

pojmu konceptuální znalosti. Cíle studií jsou specifikovány formou čtyř výzkumných otázek, 

viz str. 56. Autorovi se podařilo prokázat, že žáci dokáží procedurální znalosti získané 

procvičováním v KA použít při řešení česky zadaných úloh a že procvičování v KA významně 

nepřispívá k rozvoji konkrétních konceptuálních znalostí vymezených dle RBT. Oba poznatky 

se přitom týkaly konkrétních tematických celků z gymnaziálního učiva matematiky. Autor opět 

upozorňuje na limity studií a vybízí k realizaci dalších výzkumů. Další otázkou, kterou se studie 

zabývaly, byla přínosnost KA dle vnímání žáků. Její vyhodnocení je ilustrováno přehlednými 

grafy. Nutno poznamenat, že první dva z nich nejsou histogramy, jak autor uvádí. Ocenění a 

náležitou pozornost si zaslouží použití RBT ke klasifikaci úloh z matematiky, ke kterému autor 

přistoupil při analýze zaměření cvičení dostupných na KA.  

Posuzovaná práce představuje originální a pozoruhodný počin na poli výuky matematiky a 

didaktiky matematiky. Zabývá se otázkami aktuálními a potřebnými. Svou koncepcí i obsahem 

představuje důsledně metodický přístup k posuzování vlivu technologických prostředků na 

výuku matematiky, na jehož uplatňování by se v dnešní době překotného vývoje 

technologických prostředků nemělo zapomínat. Závěry práce přinášejí originální výsledky 

i praktické podněty pro výuku matematiky a impulsy pro další didaktický výzkum. Disertační 

práce prokazuje předpoklady autora k samostatné tvořivé práci. Práci považuji za vyhovující a 

doporučuji ji k obhajobě. 
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