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Monika Mudrova: Od zakyne k u~itelce na hodinach matematiky 

Jako skolitel zameiuji se v posudku nejen na predlozeny produkt, ale i, ba zejmena na proces 

jeho tvorby. Ten byl dosti netypicky zejmena tim, ze diplomova prace vznikala pomeme 

dlouhou dobu. Jiz dobe (mor - duben 2005 autorka napsala prvni verze popisu historie sveho 

matematickeho skolovani od zakladni skoly po vysokou skolu. Tyto uvahy jsou uvedeny na 

stranach 9 aZ B.V cervnu 2005 pripravila a castecne realizovala pred-experiment. Pak ale do 

zivota Moniky, v te dobe Holeckove, vstoupily vafue zivotni udruosti, ktere na 20 mesicu 

praci pferusily. 

K pokracovani doslo aZ v bfeznu roku 2007. V te dobe se autorka snaZila svoji vlastni historii 

matematickeho skolovani rozsifit 0 obecnejSf myslenky, ktere nachazela v literature. Zde si 

pocfnala zcela samostatne, od vyhledani literatury, aZ kjejimu zpracovanf. Ke konci roku 

2007 byla tato cast prace (strany 3 aZ 20 stavajici diplomove prace) hotova ajajsem do textu 

vyrazneji nevstupoval, protoze jiz zde byla casova tisen. Stale jeste nebyly realizovany 

experimenty se zaky a bez nich bych praci nemohl povaZovat za obhajitelnou. Proto jsem od 

diplomantky zadal, aby zanechala pilovani obecnych textu a co nejdfive uskuteenila 

experimenty, ktere by bylo moine analyzovat. 

V lednu 2008 uskutecnila autorka Experiment I a v polovine (mora pak Experiment II, ktery 

byl natocen i na VIDEO a podrobneji analyzovan. V teto dobe jiz autorka pracovala 

intenzivne a jeji schopnost porozumet resitelskemu procesu zaka dosti rychle narustala. 

Vysledkem teto ani ne dva mesfc:e trvajici prace jsou uvedene na strane 34 aZ 62. Predstavuji 

znaeny objem prace a ukazuji, ze v prubehu kratke doby sousrredene prace se diplomantka 

znacne zlepsila v "remesle" experimentovani i v schopnosti analyzovat situace. Limitujicim 

faktorem pfi analyzach bylo nedostatecne rozvinute matematicke myslenf autorky. Na druhe 

strane kladem byla otevrenost a upfirnnost s niz popisovala vlastni nedostatky, dobra 

vnimavost na jemne emoeni jevy, ktere se u experimenru objevily a pfesna kognitivni empatie 

pfi analyze obou divek - Bary i Krisryny. 

Jsem presvedcen, ze kdyby stejne intenzivni prace pokracovala jeste dals{ 2 mesice, byla by 

predlozena prace v9razne lepsi. Chvat, ve kten!m byla prace dopisovana je na vysledku znat. 


Zaver. Hlavnim nedostatkem prace je jeji nedotaZenost vcetne absence propojeni prvni a 

druhe casti. Hlavnim pozitivem je samostatnost a upfirnnost v casti prvni a i v budoucnu 

pouiitelna realizace, evidence a analyza experimentu v casti druhe. 

Doporucuji pfedlozenou praci uznat jako diplomovou. 


V Praze 3. 5. 2008 Milan Hejpy I 
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