Oponentský posudek rigorózní práce
Mgr. Věry Olšákové:
"Rozvoj žákovských kompetencí v projektové výuce matematiky"
Předloženou rigorózní práci jsem četla s velkým zájmem. Zařazení projektové metody do
práce učitele je velice závažná a aktuální oblast školní matematiky zvlášť v souvislosti s právě
probíhající školskou reformou. Teoretické i praktické výsledky řady výzkumů potvrdily, že
zařazování projektů do vyučování je potřebné a užitečné. Řada studií to na různém stupni
obecnosti potvrzuje. Málokterý autor však pohlíží na projekty tak komplexně, jak to dělá V.
Olšáková ve své práci. Měla jsem možnost sledovat vývoj přístupu autorky k problematice
a k přípravě a realizaci práce při jejích vystoupeních na konferencích i při diskusích mimo ně.
Šíře a hloubka zpracování problematiky projektů jak v teoretické, tak i v praktické části jsou
hodné uznání.
Autorka ve svém pohledu na vyučování matematice vychází z toho, že "umět"
matematiku znamená umět určit, kdy, kde a jak použít poznatky, které má uživatel (a to nejen
žák) k dispozici. Tím je dán základní rámec celé práce, který je rozvíjen jak v části věnované
vlivu zařazování projektů do vyučování (nejen) matematice a rozvíjení kompetencí žáků
potřebných pro jejich další profesní dráhu i život ve společnosti, tak v konkrétním návrhu
komplexní série projektů pro celý druhý stupeň školy zaměřených na číselné obory všude kolem
nás. Již samotný pohled na mapu celého komplexu připravených a již částečně realizovaných
projektů to dokládá.
Posuzovaná práce se skládá ze dvou základních částí. Jednu tvoří kapitoly 1 až 3
a můžeme ji nazvat teoretickou. Je zde představena projektová metoda včetně její historie jak
u nás, tak v zahraničí, jsou shrnuty výsledky současných výzkumů a z nich plynoucí porovnání
projektové metody výuky ve srovnání s tradičním vzdělávacími strategiemi a pozornost je
zaměřena také na klíčové kompetence a jejich rozvoj u žáků při zařazení projektové výuky do
vyučování.
Druhá, prakticky zaměřená, část je tvořena kapitolami 4, 5, a 6. Tuto část považuji za
těžiště celé rigorózní práce. Navržený soubor projektů pokrývá učivo o číselných oborech na
celém druhém stupni školy a zahrnuje také vazby na další školní předměty a mimoškolní aktivity.
Autorce se zde podařilo propojit její vlastní pedagogickou činnost s teoretickými výsledky, které
shrnula v předchozí části, do jednoho celku. Celou prací prolíná autorčino pedagogické
přesvědčení a zásady, které aplikuje při své práci učitele. A výsledky realizovaných projektů,
zpětná vazba od žáků, ale i zapojení učitelů dalších předmětů do spolupráce na projektech jsou
dokladem velkého nasazení a nadšení, které lze v práci pozorovat. Autorka se nevyhýbá ani
diskusi o hodnocení projektů, které bývá často uváděno jako překážka pro zařazování projektů do
vyučování. Klade velký důraz na ref1exi a sebehodnocení žáků a také na zpětnou vazbu od
spolužáků. Dokládá jejich důležitost a pohlíží na ně jako na částečné nahrazení klasických forem
hodnocení. Souhlasím s tím, že mnohem důležitější než ohodnocení aktuálního výkonu je to, že
učitel má při projektové metodě možnost lépe lokalizovat příčiny neúspěchu žáků a následně
hledat cesty, jak žákovi pomoci. Navíc používání pojmů z matematiky v kontextu a vlastní
hledání postupů řešení je pro žáky motivující a je zdrojem trvalejších znalostí a porozumění
souvislostem
Ve stručném závěru práce v kapitole 7 (je dostatečný, protože všechny dílčí závěry jsou
podrobně zpracovány přímo v odpovídajících místech v předchozím textu) autorka zdůrazňuje
hlavně pozitivní přínos dlouhodobého zařazování projektů do vyučování a pozornosti věnované

nejen samotné přípravě a průběhu projektu, ale i prezentaci výsledků žáky. Hluboce souhlasím
s tím, že na takový způsob práce musí být učitel připraven a motivován. To je jeden z úkolů,
který stojí před institucemi připravujícími učitele, ať už v pregraduálním studiu, tak i v rámci
celoživotního vzdělávání.
Hodnocení práce: Práce je zpracována velmi kvalitně. Popsat přehledně, komplexně
a přitom srozumitelně celý rozsáhlý soubor projektů pokrývající 6. až 9. ročník školy je samo
o sobě obtížný úkol. Autorka ho úspěšně zvládla. Důraz je kladen na vzájemnou návaznost
jednotlivých projektových úkolů a na interdisciplinaritu. Z celé práce je vidět, že autorka
nezůstává "stát na místě", ale neustále se snaží zlepšovat a doplňovat projekty podle zkušeností
zjejich realizace. Přitom bere v úvahu i názory a návrhy žáků, kteří projekty řeší. Při čtení práce
jsem ocenila pečlivost a šíři přípravy jednotlivých projektových úkolů. Taková příprava je hodně
časově náročná, ale bez ní by výsledky použití projektové metody nebyly tak dobré jako
v popisovaných případech. Autorka nezůstává jen u přípravy samotného průběhu projektu,
pomůcek apod., ale pozornost věnuje např. i tomu, aby žáci měli dost času si v klidu zadání
prostudovat a rozmyslet si vhodné pracovní postupy. Z celého autorčina přístupu je vidět velká
důvěra, kterou má ke svým žákům a jejich pracovnímu nasazení. Oceňuji jak rozsah, tak
i atraktivní formu zadání a využití informačních technologií ve všech fázích řešení 'projektových
úkolů. Zapojení dalších učitelů do realizace projektových úkolů dokumentuje další významný
aspekt a tím je atmosféra nejen ve třídě, ale hlavně v celé škole. Z práce soudím, že pro učitele ve
škole čtyř lístek není práce učitele jen zaměstnáním, ale je v pravém slova smyslu posláním.
Práce je zpracována graficky velmi pěkně a přehledně. Není v ní příliš mnoho překlepů,
i když úplně se jim vyhnout autorka nedokázala. Většinou se jedná o vynechanou čárku za
vloženou větou nebo vytištění krátkého "i" místo dlouhého "í", pouze výjimečně je vytištěno jiné
písmeno: např. na str. 12, 11 shora, má být textech místo testech; na str. 24,
11 shora, je
uvedeno "aby mu ... " místo správného "aby jim ... "; na str. 25,
9 zdola, je uvedeno ,Jsou
rizikové", má tam však být ,Je rizikové"; na str. 43 je v textu odkaz na obr. 1, jedná se však
o obr. 3. V celém textu je vytištěno viz. s tečkou na konci, i když správně píšeme viz bez tečky.
Tyto drobné nepřesnosti však nemají vliv na kvalitu a srozumitelnost práce.
Práce mě vedla ke dvěma otázkám, na které bych ráda znala názor autorky:
• Při práci na projektech dochází zákonitě k tomu, že žáci si, aspoň na přechodnou dobu,
vytvářejí vlastní jazyk, který obvykle není přesný. Zajímá mě, jak se s tímto jevem autorka ve
své pedagogické práci vyrovnává a do jaké míry připouští takové nepřesnosti např. při
prezentaci výsledků žáky. Existují různé metody, jak lze nepřesnosti v používaném jazyce
zmírnit. Zajímá mě, jak v těchto případech postupuje autorka.
.
• U kompetence k řešení problémů mě zajímá, zda sem autorka zařazuje také kompetenci
k formulování dílčích úkolů, případně příbuzných úkolů. Formulování nových úloh je tvořivá
činnost, která vede žáky k hledání nových otázek a nevyřešených problémů a tím jim může
otevřít nové cesty k porozumění matematice a pomoci jim při analyzování projektových
situací a hledání vhodných řešitelských postupů.
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Závěr: Mgr. Věra Olšáková prokázala, že je schopna samostatné tvůrčí práce v didaktice
matematiky. Její práce obsahuje poznatky aplikovatelné ve školské praxi, podložené podrobným
studiem teoretického zázemí zapracovávané problematiky. Proto doporučuji její práci k obhajobě
v rámci rigorózního řízení.
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