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Vyjádření vedoucího k diplomové práci Jaromíra Gloce: 

 

Rovnice a nerovnice ve středoškolské matematice s využitím internetu  
         

 

Diplomová práce je zaměřena na vytvoření výukové webové aplikace z tématu rovnice 

a nerovnice a je určena jako doplňkový materiál pro středoškolské studenty a jejich učitele. 

Předkládaná práce je součástí připravovaného souboru výukových webových materiálů, 

které postupně od roku 2001 vznikají na Katedře didaktiky matematiky. 

 

Vlastní práce je rozdělena do dvou hlavních částí – v první části diplomant vyhledal na 

internetu stránky, které jsou věnovány výuce rovnic a nerovnic, a to jak v českém, tak 

anglickém jazyce. Nalezené stránky hodnotil podle řady kritérií (pokrytí tématu, 

srozumitelnost, výskyt interaktivních prvků aj.) a hodnocení přehledně shrnul formou 

tabulky. Z uvedeného hodnocení vyplývá, že v českém jazyce není k dispozici dostatek 

kvalitních materiálů, nalezené stránky jsou převážně statického charakteru a často se v nich 

vyskytují nepřesnosti a chyby. V případě anglických stránek je situace o něco lepší. 

 

Těžiště diplomové práce spočívá však v její druhé části, která obsahuje diplomantem 

vytvořené nové stránky pro téma rovnic a nerovnic. Při jejich zpracování autor vycházel ze 

současných učebnic i vlastních zkušeností s výukou tohoto tématu. Výkladová části jsou 

v práci velmi dobře zpracovány jak po obsahové, tak i po formální stránce. Diplomant zde 

prokázal, že má nadhled nad probíraným tématem a současně umí přizpůsobit výklad 

tohoto tématu středoškolským studentům. Z didaktického zpracování příkladů je patrné, že 

autor již několik let učí a má odhad pro ty momenty řešení, které mohou studentům působit 

potíže. Text je psán jasně a srozumitelně, řešení vzorových příkladů je detailně krokováno. 

Kromě klasických témat z učiva rovnic, která se nacházejí v současné gymnaziální učebnici 

Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice, autor do práce také zařadil jednoduché 

typy kubických rovnic, dále reciproké rovnice a také iracionální nerovnice.  

 

Výukový materiál obsahuje různé interaktivní prvky, ke kterým patří hypertextové odkazy 

v rámci tohoto materiálu i odkazy na jiné webové zdroje, což umožňuje uživateli 

připomenout si pojmy, které byly zavedeny v práci v předchozích kapitolách, či si doplnit 

informace z dalších zdrojů. Dále k dynamickým prvkům náleží také postupně rozkrývaná 

řešení úloh, smajlíci s nápovědami či metodickými poznámkami. Součástí stránek jsou také 

jednoduché testíky v závěru každé kapitoly a čtyři rozsáhlejší testy, které slouží k prověření 

vědomostí z více témat. Pokud by tyto testy využívaly databázi úloh pro generování 

různých zadání, byl by didaktický přínos ještě výraznější. Všechny uvedené interaktivní 

prvky významně přispívají ke kvalitě a využitelnosti tohoto výukového materiálu.  

 

Diplomant ve své práci prokázal, že umí zpracovat zadané téma formou, která je přístupná 

středoškolským studentům. Dále také zvládl tvorbu webových stránek včetně programování 

dynamických prvků. Doporučuji uznat předkládanou práci za diplomovou na učitelském 

studiu s hodnocením 

        

                                                 velmi dobře. 

 

                                                                                        RNDr. Jarmila Robová, CSc. 

V Praze 28. 1. 2009 


