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Tematika práce je v současné době velmi aktuální a důležitá, a to nejen ve vzdělávání 
budoucích učitelů, ale i v dalším vzdělávání učitelů. Svědčí o tom jak vzrůstající počet 
různých národních, ale hlavně mezinárodních projektů s tímto zaměřením, tak i množství 
odborných publikací z poslední doby, které jsou využití videonahrávek věnovány.   

Autorka si jako východisko práce a současně jako zdroj vhodných videonahrávek zvolila 
TIMSS a TIMSS Video Study.  Je to vhodná volba, protože je zde možné najít videonahrávky 
z různých oblastí školní matematiky a od různých učitelů s různými výukovými strategiemi.   

V Úvodu jsou dobře formulované tři cíle práce. Tomu také odpovídá rozdělení práce do 
tří základních celků – jedné teoretické a dvou experimentálních částí. Práce je doplněna 
závěrečným shrnutím dosažených výsledků.  

Teoretický základ práce vychází z uvedených projektů TIMSS a TIMSS Video Study. 
Práce je zaměřena na využití videonahrávek v přípravě učitelů. Pro tuto problematiku autorka 
využívá závěry z publikacemi jak vedoucí práce, tak i dalších českých, ale hlavně 
zahraničních autorů. Použitou literaturu považuji za dobře zvolenou.   

Velkou pozornost věnuje autorka výběru dvanácti videoukázek pro využití v přípravě 
učitelů. Vybrala je z českých nahrávek z TIMSS Video Study. Protože nahrávky není 
povoleno volně šířit, je jejich obsah v práci vždy podrobně popsán. To není snadná záležitost, 
stačí si uvědomit, jak formálně působí mnohé popisy filmových nebo televizních epizod 
v běžném životě. Myslím, že autorka se tohoto nelehkého úkolu zhostila dobře. Každá 
z dvanácti videoukázek je doplněna autorčiným vlastním komentářem shrnujícím její vlastní 
názor na ukázku a návrhem na použití v přípravě učitelů včetně možných otázek 
k účastníkům kurzu. V této části trochu postrádám přehled didaktických jevů, které ukázka 
ilustruje. Zařazení těchto informací by podle mého názoru zvýšilo využitelnost navrhovaných 
aktivit jak v prezenčním, tak v e-learningovém kurzu. Na druhé straně je třeba ocenit, že 
autorka uvedla své vlastní hodnocení výuky a i s omezenými zkušenostmi z vyučování, které 
jako budoucí učitelka mohla získat, prezentuje a odůvodňuje své názory na činnost učitelů 
v ukázkách. V úkolech pro posluchače u jednotlivých ukázek se řada otázek opakuje nebo 
jsou si velmi podobné. Je to pochopitelné, pokud nemají být ukázky používány společně 
v jednom kurzu. Přesto si myslím, že by bylo přínosné, kdyby autorka úkoly/otázky rozdělila 
do skupin podle toho, zda jsou obecné, týkající se stejnou měrou všech ukázek, nebo 
specifické pro jednotlivé ukázky. Pak by mohly být společné úkoly/otázky shrnuty do 
společné části a u jednotlivých ukázek už by bylo zřetelně vidět, co je pro kterou z nich 
specifické.    

V další experimentální části autorka ověřuje reakce studentů, budoucích učitelů, na dvě 
z navržených videoukázek a jeden záznam celé vyučovací hodiny, který není součástí 
vybraných dvanácti videoukázek. Studenti nepracovali v prezenční formě kurzu, ale zhlédli 
videonahrávky samostatně a odpovídali na otázky písemně. Tato forma ověření má výhody 
i nevýhody. To, že neproběhla diskuse mezi posluchači nad ukázkami, vedlo na jedné straně 
k různorodosti odpovědí, někdy k naprosto protichůdným reakcím, což bylo pro autorčin 
záměr jistě vhodné; na druhé straně ale vzájemná diskuse nad ukázkami by mohla pomoci 
hlavně těm, kdo s podobnou formou práce nemají zkušenosti, zpřesnit si vlastní pohledy 
konfrontací s názory jiných. Autorka si toho je vědoma, v práci to uvádí. Všímá si navíc 
i rozdílů mezi názory studentů, kteří již mají dlouhodobější praktické zkušenosti z práce 
učitele, s těmi, kteří tuto zkušenost zatím nemají. Navíc společná práce s videoukázkami by 
mohla být doprovázena opakovaným zhlédnutím některých zvlášť zajímavých nebo 
problematických částí. Z písemných odpovědí autorka nemohla zjistit, zda respondenti 
sledovali některou část víckrát. 

  



Práce je psána srozumitelně a umožňuje čtenáři dobrou orientaci v textu. Po technické 
stránce neobsahuje práce téměř žádné překlepy. Přesto se autorka nevyvarovala některých 
drobných nedostatků, které však nemají vliv na celkovou srozumitelnost a obsahovou stránku 
práce: 
- Na str. 15 mi není úplně jasný třetí odstavec. Myslela jsem si, že „odlišování se“ je 

symetrický vztah. Zde je však uvedeno, že některé země se neliší od ostatních v žádném 
ukazateli a některé v řadě ukazatelů. Prosím o vysvětlení při obhajobě.  

- Na str. 35 v zadání úlohy je odkaz na obr. 3.2, ten jsem však v práci nenašla. (Na další 
stránce je obr. 3, ale ten neobsahuje písmena M, N a vztahuje se k jiné části textu.) 

- Na str. 45, 3. ř. shora, má asi být známkování za třetí úlohu, ne za první.  Na stejné stránce 
v zadání poslední úlohy nerozumím zápisu 4,-50 Kč apod. Asi se jedná o překlep a má být 
4,50 Kč. 

- V komentáři na str. 48 je uvedeno, že na tabuli není žádný obrázek. V popisu aktivity je 
však uvedeno, že dvě dívky kreslily na tabuli obdélníky ze zadání. Kam tyto obrázky 
„zmizely“?  

- Na str. 49 je uvedeno, že v ukázce č. 9 je řešena úloha z učebnice. Autorka pravděpodobně 
měla na mysli ukázku č. 10, v č. 9 jsou řešeny nestandardní úlohy, z nichž většina 
pravděpodobně nepochází z běžné učebnice.  

- Na některých místech, (napočítala jsem v celé práci jich pouze 10) chybí (hlavně před „a“ 
po vložené větě) nebo naopak přebývají čárky. Na str. 22, 1. ř. zdola je napsáno „učitel 
zvyklí“. Tuto gramatickou chybu je třeba v textu opravit. 

- Technická poznámka: Dávám přednost použití slovních spojení snadná/snazší, resp. 
obtížná/obtížnější úloha místo lehká/lehčí, resp. těžká/těžší.  
 
K práci mám několik poznámek, které nejsou míněny jako kritika, ale jsou vedeny mým 

zájmem o zpracovávanou problematiku: 
- Na některých místech při hodnocení videoukázek autorka konstatuje, že nejsou známy 

např. podmínky pro získání jedničky za některou činnost žáků apod. Je možné, že podobné 
aktivity jako v ukázce jsou používány ve třídách dlouhodobě a žáci tuto informaci mají 
z dřívějška. Celkově mohu autorčině pozornosti doporučit, aby se seznámila s pojmem 
„didaktický kontrakt“ z Teorie didaktických situací v matematice. 

- Mám poměrně bohaté zkušenosti z tvorby a využití videonahrávek v projektu Learners 
perspective study. V něm pracujeme vždy s celkem záznamů deseti navazujících hodin, 
které jsou doplněny řadou dalších materiálů (pro využití podobné, jako autorka navrhuje 
ve své diplomové práci, jsou vhodné hlavně záměry učitelů pro vyučovací hodinu 
a videonahrávky rozhovorů s učitelem bezprostředně po hodině nad natočenou 
videonahrávkou, kde učitelé hodnotí, co se v hodině podle jejich názoru podařilo, co ne, 
případně proč apod.). Právě takové doprovodné materiály ve videoukázkách v diplomové 
práci chybí. 

- I když to nebylo cílem práce, všimla jsem si, že řada z videoukázek by mohla být využita 
i k analýze možných řešitelských strategií žáků. To je také vhodné cvičení pro přípravu 
učitelů – uvědomit si, jaké správné i chybné strategie se mohou ve vyučování objevit, jaké 
znalosti a dovednosti jsou k nim třeba, případně jak odstranit chybné přístupy apod., by 
mělo patřit k základním dovednostem učitelů. Je však pravda, že k tomu většinou 
videonahrávka není potřeba. 

 
B. Stachová přistoupila k řešení diplomového úkolu velmi zodpovědně. Prokázala, že je 

schopna samostatné tvůrčí práce v didaktice matematiky. Předložená práce splňuje všechny 
požadavky kladené na diplomovou práci. Proto ji doporučuji k obhajobě. 
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