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

Mgr. Jiří Vančura si téma disertační práce zvolil na základě svého dlouhodobého zájmu 
o integraci digitálních technologií ve výuce matematiky. S využíváním online zdrojů, resp. 
výukových videí, ve školské matematice souvisela i jeho závěrečná práce v Kurzu vyučování 
všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika. V té době se také již ve své výuce na střední 
škole zajímal o přínos online platforem k procesu učení žáků, takže téma práce vzniklo zcela 
přirozeně.  

Disertační práce je věnována využití matematické části výukového webu Khan Academy 
v českém středoškolském kontextu. Doktorand se ve svém výzkumu zaměřil na několik 
výzkumných otázek, které řešil v průběhu tří dílčích výzkumných studií. Vzhledem 
k zaměření jednotlivých studií lze charakterizovat metodologii práce jako smíšenou, neboť 
zahrnuje jak kvalitativní, tak kvantitativní přístup. K vyhodnocení kvantitativních dat byly 
použity odpovídající statistické metody. 

První studie je zaměřena na postoje žáků k využití Khan Academy k zadávání a hodnocení 
domácích úkolů z matematiky a na faktory ovlivňující postoje žáků k této platformě včetně 
jazykové bariéry. Druhá studie se zabývá otázkou přenosu procedurálních znalostí z Khan 
Academy do školního prostředí, a to v tématech z analytické geometrie a komplexních čísel. 
Poslední, třetí studie se zabývá rozvíjením konceptuálních znalostí prostřednictvím cvičení na 
Khan Academy, a to v tématech limita, derivace a integrál. Oceňuji, že doktorand získané 
výsledky podrobil kritické analýze a v rámci práce upozorňuje na limity studie. Rovněž 
kladně hodnotím uvedení důsledků, které z výsledků jednotlivých studií vyplývají pro školní 
praxi. 

Doktorand po celou dobu aktivně a zodpovědně pracoval. Průběžné výsledky svého výzkumu 
publikoval nejen na kvalitních zahraničních konferencích (YESS 8, CERME 10, INTED 12) 
a na národních konferencích (Užití počítačů ve výuce matematiky, Setkání učitelů 
matematiky všech typů a stupňů škol, Dva dny s didaktikou matematiky), ale i v časopisech 
Scientia in educatione a Matematika-fyzika-informatika.   

Téma disertační práce Mgr. Jiřího Vančury je vysoce aktuální, v českém kontextu není mnoho 
prací, které by se hlouběji zabývaly online nástroji pro výuku matematiky. Práce má jasnou 
strukturu, je dobře logicky uspořádaná, dosažené vědecké výsledky jsou původní. Disertaci 
proto považuji za velmi kvalitní, doktorand jasně prokázal schopnost vědecky pracovat 
v oblasti didaktiky matematiky. Doporučuji práci k obhajobě. 
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