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Aktuálnosť zvolenej témy 

Predložená dizertačná práca sa zaoberá využitím digitálnych technológií vo vyučovaní 

stredoškolskej matematiky, čo je veľmi aktuálna téma. V posledných rokoch sa zvyšuje snaha 

učiteľov aplikovať rôzne formy e-learningu do vyučovania. LMS Khan Akademy, jeho 

videotutoriály aj e-testy sú relatívne rozšírenou možnosťou pre učiteľov aj z hľadiska 

čiastočnej lokalizácie do českého jazyka. Výskum využitia tejto platformy v Čechách aj na 

Slovensku je prínosný z hľadiska didaktiky matematiky. 

 

Splnenie cieľov dizertačnej práce 

Štúdia sa zaoberá tromi skupinami výskumných otázok. Cieľom autora bolo nájsť odpovede na 

výskumné otázky týkajúce sa zapojenia Khan Academy do online vzdelávania matematiky na 

strednej škole. Autor systematickým niekoľkoročným výskumom podľa môjho názoru splnil 

ciele práce a správne vyvodil závery výskumu. 

 

Metódy, použité v dizertačnej práci 

Práca z hľadiska metodológie výskumu čerpá z niekoľkých publikovaných zahraničných 

výskumov podobnej témy, hlavne autorov Murphyetal a Kay Kletskin. V prvej štúdii sa autor 

zameral na zisťovanie postojov a názorov študentov dotazníkom. Druhá a tretia štúdia sa 

zakladá na akčnom výskume, autor korektne použil metódu experimentu aj dotazníka. 

Vzhľadom na výskumné otázky je metodológia výskumu zvolená vhodne a oceňujem autorovu 

systematickú výskumnú prácu zároveň v roli učiteľa matematiky strednej školy. 

 

Štruktúra práce 

Dizertačná práca má 103 strán textu a 6 príloh. Práca má jasnú líniu a logickú štruktúru. Autor 

v celej práci preukázal, že naštudoval veľké množstvo relevantnej odbornej literatúry a aj z nej 

čerpal. V prvej časti autor opisuje a porovnáva dve online platformy pre vyučovanie 

matematiky Khan Academy a Techambition. Zároveň zdôvodňuje výber Khan Academy pre 

experiment. V druhej kapitole popisuje platformu Khan Academy z hľadiska použitia ako 
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domáce úlohy, jej obsahu, zloženia (videá a e-testy ako domáce úlohy) ako aj históriu vzniku 

platformy. Kapitoly 2.3 a 2.4 sa zaoberajú metodikou a analýzou dát dotazníkov 

a štrukturovaných rozhovorov, ktorým autor zisťoval odpovede na otázky: „Jaké jsou postoje 

žáků k výukovým videím a interaktivní sbírce úloh na KA a jejich preference domácích úkolů 

na KA ve srovnání s běžnou sbírkou? Jaké jsou výhody a nevýhody KA dle vnímání žáků? Jak 

jazyková bariéra ovlivňuje postoje žáků ke KA a jejímu využití ve výuce matematiky?“ 

Ako dôsledky prvej štúdie autor uvádza, že KA doporučuje používať ako nástroj na 

precvičovanie učiva v škole alebo doma, ale nedoporučuje použiť KA ako metódu prevrátenej 

triedy, t.j. „flipped classroom“.  

V tretej kapitole sa autor zaoberá vplyvom KA na zvyšovanie vedomostí žiakov. Venuje sa 

úlohám KA z hľadiska zaradenia podľa Revidovanej Bloomovej taxonómie úloh. Autor skúma 

možnosti prepojenia procedurálnych a konceptuálnych vedomostí v prostredí e-learningu KA. 

V štúdii 2 a 3 hľadá autor odpovede na otázky: „Umí žáci procedurální znalosti v oblasti 

analytické geometrie a komplexních čísel získané při procvičování na Khan Academy použít v 

českém školním kontextu? Rozvíjí procvičování na Khan Academy konceptuální znalosti, 

konkrétně vyšší kognitivní dovednosti ilustrování konceptů na vhodných příkladech a 

kontrolování předložené ho postupu dle revidované Bloomovy taxonomie v oblasti 

diferenciální ho a integrálního počtu? Jak přínosné je procvičování na Khan Academy z hlediska 

znalostí žáků dle vnímání žáků? Na jaké cíle dle revidované Bloomovy taxonomie jsou 

zaměřena cvičení na Khan Academy?“ Tomuto akčnému výskumu sa autor venoval 2 školské 

roky ako učiteľ matematiky na Gymnáziu Přípotoční v Praze.  

 

Výsledky dizertačnej práce 

Výsledky dizertačnej práce sú prínosom v rámci didaktiky matematiky. Odporúčania 

a dôsledky výskumu sú aplikovateľné pre vyučovanie matematiky na strednej škole s využitím 

platformy Khan Academy, prípadne aj podobných platforiem. Zistenia môžu do budúcna 

pomôcť pri vytváraní nových e-learningových platforiem s videami a e-testami pre učivo 

stredoškolskej matematiky. 

Pripomienky, otázky a poznámky. 

Práca nemá formálne nedostatky, no na úrovni pojmovej a obsahovej by som chcela položiť 

niekoľko otázok a pripomienok: 

− Na str. 8 a 9 autor uvádza ukážku z webu Matematika.cz, ale chýba zdôvodnenie, prečo je 

alebo nie je táto ukážka vhodná (nekvalitný obsah?) 

− Autor sa zaoberá online platformami Khan Academy a Techambition. Na Slovensku učitelia 

využívajú aj iné e-learningové softéry (napríklad HotPotatoes, softvéry pre interaktívnu 

tabuľu, LMS ako Google Classroom, Edmodo, Moodle a pod.) na vytváranie vlastných e-

materiálov a e-testov. Skúmal autor aj iné možnosti e-learningu pre vyučovanie 

matematiky aj z hľadiska autoevalvácie študentov dostupné v Českej republike? Má 

s niektorými vlastnú vyučovaciu skúsenosť? 

− V druhej kapitole autor opisuje metódu flipped classroom a metodu CLIL v súvislosti 

s Khan Academy. Aký je váš názor na využitie e-materiálov v súvislosti s rôznymi 
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vyučovacími metódami, napríklad konštruktivistickými, objavnými, heuristickými 

vyučovacími metódami? Máte skúsenosti s využitím e-materiálov a e-testov (napr. Khan 

Academy) v rôznych didaktických prostrediach? 

− Na strane 35 autor uvádza okolnosti zberu dát dotazníka Štúdie 1: „ Z účastnění žáci byli 

ve věku 15 až 20 let, pocházeli ze 7 různých tříd, které byly vyučovány třemi různými učiteli 

matematiky. Autor výzkumu byl v době šetření učitelem ve dvou zúčastněných třídách 

Gymnázia Přípotoční.“. Do akej miery (ako často) využívali žiaci všetkých tried platformu 

KA, a všetky triedy ju využívali rovnako? 

− Na strane 41 obrázok 2.9 uvádza rozdiely v odpovediach žiakov na otázku „Videa na KA 

nabízejí lepší vysvětlení než můj učitel“. Pri hodnotení ste brali do úvahy aj metódy 

vyučovania 3 rôznych učiteľov? 

− Na str. 68 sa uvádza „Data z žákovských dotazníků jsme analyzovali jednoduchým 

výpočtem průměrné hodnoty a vizualizací v podobě histogramu.“, ale asi nedopatrením 

chýba spomínaný histogram. 

− Na str. 57 sa uvádza: „Látka byla nejprve probrána ve š kole,...“. Môžete opísať didaktické 

prostredie, vyučovacie metódy, ako bola látka prebraná?  

 

Záver: 

Konštatujem, že práca, ktorú predložil Jiří Vančura, podľa mojej mienky vo všetkých ohľadoch 

spĺňa požiadavky na dizertačnú prácu v študijnom programe Matematika, študijní obor 

Obecné otázky matematiky a informatiky. Preto navrhujem predloženú prácu prijať a po 

obhájení práce udeliť doktorandovi titul Philosophiae doctor (PhD.).  

 

V Bratislave 19.6.2020  

 

                                                                                                 ________________________ 

                                                                                                 doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD. 


