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Autor si za téma své bakalářské práce zvolil problematiku výuky matematiky v japonských školách. 
K tomu ho vedl jednak vlastní zájem, jednak současná vlna zájmu o japonské školství zejména ze 
strany amerických výzkumníků zjišťujících kořeny jeho úspěšnosti právě v oblasti matematiky.  

Při své práci vycházel autor z řady cizojazyčných zdrojů, z nichž postupně vytvořil smysluplný 
celek. Prokázal tak schopnost orientovat se v literatuře a vybrat z ní relevantní partie do vlastní 
práce. Řádně přitom cituje a uvádí zdroje. 

V úvodu autor shrnuje motivaci k práci, která plyne z otázky, zda je možné vysledovat, jaké rysy 
japonské společnosti a zejména jeho školství přispívají k tomu, že je Japonsko v řadě vědních oborů 
velmi úspěšné. K tomu je nutné podívat se nejen na to, jaká je současná situace, ale zejména, 
z jakých kořenů tato situace vyrůstá. Tomu je věnována druhá kapitola, která zkoumá historii 
i současnost japonského školství. Autorovi se podařilo vysledovat význačná období v japonské 
historii, která stručně a výstižně popisuje. V části věnované současnosti se zabývá i charakteristikou 
japonských žáků a učitelů, jejich postavením ve společnosti, vzájemným vztahem, povinnostmi apod. 

Třetí kapitola je věnována výuce matematiky v japonských školách. Některé poznatky získal autor 
z TIMSS 1999 Video Study, která je, pokud je mi známo, dosud jedinou rozsáhlejší studií reálné 
výuky v sedmi zemích světa (mimo jiné i České republiky). Kromě toho jsou využívány další zdroje, 
jakými jsou např. články týkající se srovnávacích výzkumů mezi výukou matematiky v USA 
a Japonsku. Z nich autor čerpá poznatky týkající se způsobů výuky matematiky na základní a střední 
škole v Japonsku a osnov matematiky na základní a střední škole. Dotýká se také úspěchů 
japonských žáků v mezinárodních matematických soutěžích a srovnávacích výzkumech a shrnuje, 
kde tkví podstata jejich motivace ke studiu matematiky. Např. u nás je všeobecně známo, že japonští 
žáci jsou velmi pracovití a pro školu motivovaní. Oceňuje se také přístup učitelů k výuce 
matematiky, který je hodně badatelský – žáci mají poznatky odhalovat co nejvíce sami. Již méně se 
ví, že naprostá většina žáků a zejména studentů střední školy navštěvuje večerní školy, kde 
podstupují určité doučování a dril pro přípravu na přijímací zkoušky na vysokou školu. 

Tam, kde je to účelné, autor porovnává situaci v Japonsku se situací v České republice. Inspiraci pro 
naši výuku matematiky nachází zejména v oblasti tzv. lesson study, která je japonským specifikem 
a v současnosti velmi zkoumaným fenoménem. Jedná se o společnou práci několika učitelů 
a případně pracovníka univerzity na přípravě výuky matematiky a její následné reflexi. V Japonsku 
má lesson study velkou prestiž a její výsledky jsou pravidelně publikovány.  

K atraktivitě práce přispívají i zajímavé fotografie např. z lesson study, které autor získal při osobním 
setkání od prof. Steinbringa, který se tímto fenoménem dlouhodobě zabývá.  

Závěr 
Autor přistoupil k plnění svého bakalářského úkolu zodpovědně, provedl hlubokou rešerši dostupné, 
zejména cizojazyčné, literatury a poznatky, které tak získal, zpracoval v ucelené práci. Přitom 
přistupoval k pramenům kriticky a snažil se zkoumanou problematiku představit z různých stran. 
Práce má dobrou strukturu a je psána čtivým jazykem. Domnívám se, že splňuje kritéria kladená na 
bakalářskou práci, a proto doporučuji, aby byla za práci bakalářskou uznána. 

 

V Praze dne 22. 5. 2010                             Doc. RNDr. Naďa Stehlíková, PhD. 

 


