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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Práce si kladla za cíl analyzovat vybrané učebnice z pohledu algebraických výrazů a připravit, 

realizovat a vyhodnotit vlastní výukový experiment. Tento experiment hojně využíval prostředí tzv. 

algebraických dlaždic, které představují geometrickou reprezentaci algebraických výrazů, a byl 

založen na principech podnětné výuky (výuky založené na principech konstruktivismu, se zásadním 

podílem vlastní práce žáků). Z mého pohledu byly cíle splněny uspokojivě.  

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje velmi stručné (spíše 

povrchní) pojednání o pojetích výuky a konkrétně o výuce výrazů s proměnnou. Na pomezí 

praktické a teoretické části je kapitola věnovaná analýze učebnic, která byla pro autorku 

prostředkem pro koncipování vlastní výuky. Při analýze učebnic si autorka stanovila kritéria, která 

u každé z nich sledovala: Zavedení proměnné, Modelování, Standardní manipulace.  

Jádrem práce je přes 60 stran dlouhá kapitola popisující přípravu a průběh vlastní experimentální 

výuky. Při jejím hodnocení jsem na rozpacích. Na jednu stranu autorka udělala obrovský kus práce, 

když odučila 44 vyučovacích hodin věnovaných tématu (a to dokonce ve dvou paralelních třídách 

8. ročníku) a podala o tom zprávu. Na druhé straně ovšem je tato zpráva nutně spíše povrchní 

(nutno však dodat, že se autorka poctivě snaží zprostředkovat své vyučovací hodiny i záznamem 

konkrétních promluv žáků). Před výukou a po ní byly žákům zadány testy s cílem ukázat, co se žáci 

při experimentální výuce naučili. Jejich vyhodnocení jde však jen po povrchu.  

Celkově bych za vhodnější považovala, kdyby autorka podrobně rozpracovala jen ty hodiny (či 

jejich části), které se věnují tématu práce, a sice výuce za pomoci algebraických dlaždic. To by byla 

nejcennější část práce, protože hluboký vhled do toho, jak v tomto didaktickém prostředí žáci 

pracují, jak uvažují, jaké mají problémy a jak jim algebraické dlaždice pomáhají, u nás zatím podán 

nebyl. (Autorka se mnou bohužel své rozhodnutí popsat v práci tak velký počet hodin 

nekonzultovala a v době, kdy mi práci zaslala, již hodiny popsané měla a na změnu pojetí práce 

bylo pozdě.) 

Pokud od výše uvedeného odhlédneme, lze konstatovat, že výuka tak, jak ji autorka realizovala, 

nese znaky podnětné výuky, jak bylo plánováno. Popsané přípravy ukazují, že autorka pečlivě 

vybírala úlohy, pomocí kterých se budou žáci problematiky zmocňovat, a využila k tomu relevantní 

zdroje. Z práce je vidět, že autorka má praktické zkušenosti, které dovedla vhodně obohatit 

o teoretické poznatky, které načerpala při svém studiu na fakultě (viz např. důraz na zobecňující 

úlohy, které se v českých učebnicích až na výjimky prakticky neobjevují). 

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

Z hlediska matematického i didaktického je práce zpracována dobře.  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Není pochyb, že je práce originální. Popis příprav na prakticky celé téma úprav algebraických 

výrazů tak, jak se zpravidla probírají v 8. ročníku, může být inspirativní pro učitele matematiky i 

budoucí učitele. Stejně tomu může být i u popisu prostředí algebraických dlaždic, který se v českém 

jazyce objevuje jen sporadicky.  

Ing. Lenka Konrádová 

Výrazy s proměnnou za pomoci algebraických dlaždic 

doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.  



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

V práci se objevují některé formální nedostatky, kterým se práce podobného rozsahu asi nevyhne. 

Až na výjimky nejsou na úkor srozumitelnosti textu. Onou výjimkou je špatné číslování obrázků, 

kdy zřejmě při úpravách došlo k automatickému přečíslování obrázků. Čtenář musí občas tápat, 

o kterém obrázku se v textu mluví. Textu by prospělo sjednocení používání přítomného a minulého 

času či sjednocení formulací zadání úloh. Za závažnější považuji některé nedostatky v citacích, 

které občas znesnadňují orientaci – u některých odkazů je v textu uveden jiný rok než v seznamu 

literatury či je na ně odkazováno jen jménem prvního autora, některé odkazy zůstaly v seznamu 

literatury a není na ně odkaz v textu. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Autorka využila relevantní zdroje, jen jeden z nich je cizojazyčný. Vše je řádně citováno. 

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Nalezené dokumenty mají méně než 5 % shody.  

Hodnocení: Přes výše uvedené připomínky se domnívám, že předložená práce splňuje požadavky 

na diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě. 
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