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Diplomová práce je zpracována jako metodický návod, jakým způsobem je možné seznamo-
vat žáky s nějakým matematickým software, zde konkrétně s geometrickým programem GeoGeb-
ra. Diplomant měl sice k dispozici dva zahraniční vzory takové činnosti (oba jsou stručně v práci 
popsány), jeho diplomová práce je ale založena na originálním přístupu k této problematice.  

Diplomant zvolil cestu, že vybral několik fotografií, na nichž je možné najít vhodné geomet-
rické obrazce, a žákům zadal úkoly nějak s těmito obrazci manipulovat, proměřovat je. Ke každé-
mu obrázku povolil jen několik funkcí programu GeoGebra, přičemž ke každému obrázku to byl 
jiný soubor funkcí programu, ale neseznámil žáky s jejich možnostmi, nechal je objevovat jejich 
funkčnost. Považuji to za zajímavý způsob, pro žáky určitě atraktivní a pro učitele velice inspira-
tivní. 

Na diplomové práci je tedy dle mého názoru možné najít mnoho pozitivních prvků. Koncepce 
je promyšlená, je logicky dobře vystavěná, práce je napsána čtivě, srozumitelně, barevné repro-
dukce ji dodávají na atraktivitě. Práce není jen obvyklým kreslením na bílém pozadí; právě to ba-
revné pozadí může v žácích vyvolat např. pocit, že pracují jako v fotoshopu. 

Celá práce je zosobněním konstruktivistického experimentu. A je to propojení konstruktivis-
tického přístupu k výuce v informatice a v matematice, neboť museli žáci také hledat matematické 
prvky, které mají k řešení úloh použít. To je zajímavé, je tu však otázka, zda si něco žáci skutečně 
z výuky odnesli. To se již v práci bohužel neuvádí. 

Práci se dá ovšem také něco vytknout. Určitě to je podmiňovací formát textu, kdy to na čtená-
ře působí, jako že to jsou jen autorovy neověřené fantazie. Naštěstí je pak popsán praktický vý-
zkum, který autorův názor potvrzuje. Též by bylo praktičtější, kdyby popisované jednotlivé úkoly, 
které autor žákům zadal, byly na stejné stránce jako fotografie, na nichž žáci úkol zpracovávali, 
aby čtenář nemusel neustále obracet stránky. 

Ještě mám několika dalších připomínek: 
- literatura je na konci publikace, ale i celá citace ještě pod čarou v textu, což je zbytečné 
- na str. 27, 8.-9. ř. shora – je jiný způsob citování než v ostatním textu 
- str. 6 - domnívám se, že místo Jan Hlučín má být Jan Hučín 
- v literatuře 6.1 je poslední kniha celá kurzívou 
- chybí 11krát čárka před „a tak“ (např. str. 3, 2. ř. zdola, str. 12, 4. ř. shora), 2krát čárka před 

„a tedy“ (str. 16, 2. ř. zdola, str. 58, 15. ř. shora) 
- jsou tam hrubé chyby (str. 23, 4. ř. shora: „skupiny měli“, str. 62, 9. ř. zdola: „k cíly“) 
- jsou další gramatické a typografické prohřešky – vyšinutí z vazby, různé pády, chybně rozděle-

ný text na řádcích, chybějící či přebývající znaky a slova, chybné čárky – např. str. 22, 8. ř. 
shora, str. 23, 14.-16. ř. shora, str. 23, 14. ř. zdola, str. 27, 1.-4. ř. shora, str. 31, 6. ř. shora, 
str. 60, 12. ř. zdola, str. 63, 12. ř. shora, str. 32, 1.-2. ř. zdola, str. 33, 1. ř. zdola (má být „nachá-
zejí“), str. 35, 10. ř. shora, str. 42, 43, 2. ř. shora, str. 53, 3. ř. shora, str. 54, 6. ř. zdola, str. 54, 
16. ř. shora, str. 54, 2. ř. zdola, str. 55, 6. ř. shora, str. 55 (má být „n“ kurzívou), str. 58, 3. a 7. ř. 
shora, str. 64, 6. ř. shora. 

 
Celkové hodnocení: 
 
Navrhuji přijmout tuto práci jako práci diplomovou. 
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