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matematiky 
Diplomantka se začala zajímat o využití videonahrávek pro budoucí učitele matematiky 
v kurzu didaktiky matematiky. Proto se rozhodla zabývat se otázkou výběru vhodných 
videoukázek z hodin matematiky. Kladla si tři dílčí cíle, které pojednám zvlášť z hlediska 
jejich splnění v práci. 

a) Na základě studia literatury zpracovat význam a způsob využití videonahrávek ve 
vzdělávání učitelů matematiky. 

Tento cíl je splněn ve druhé a třetí kapitole. Druhá kapitola se týká projektu, který prakticky 
stál u zdroje využití videí v přípravě učitelů matematiky i v jejich dalším vzdělávání. Jedná se 
o projekt TIMSS 1999 Video Study, jehož cílem bylo najít společné a rozdílné znaky výuky 
matematiky v 8. ročnících v sedmi zemích světa a jehož významným produktem byly 
videozáznamy hodin matematiky. Právě z videozáznamů české části tohoto projektu 
diplomantka čerpala videoukázky pro svou práci.  

V kapitole 3 shrnuje autorka význam videozáznamů pro budoucí učitele matematiky a učitele 
z praxe a představuje některé způsoby, jak jsou videa využita v kurzech pro ně. Vychází 
přitom z některých českých a řady anglických zdrojů, což hodnotím kladně. 

b) Vybrat videoukázky z hodin matematiky, které jsou využitelné v předmětu Didaktika 
matematiky pro budoucí učitele matematiky, a navrhnout jejich konkrétní využití. 

Jádro práce tvoří čtvrtá kapitola, která obsahuje celkem 12 videoukázek. Ty autorka 
zpracovala do tzv. videopřípadů, což jsou videoukázky doplněné kontextem a úkoly pro 
posluchače (tedy budoucí učitele nebo učitele z praxe). Zde je nutné zdůraznit, že výběr 
ukázek, které by skutečně měly dostatečný potenciál z hlediska didaktiky matematiky, není 
jednoduchý. Je třeba hledat krátké, úderné ukázky, které v sobě obsahují dostatek informací, 
aby byly srozumitelné, i když je vytrhneme z hodiny. Navíc v sobě musí nést nějakou 
důležitou didaktickou informaci, která má potenciál vyvolat mezi posluchači diskusi a vést je 
k reflexi zprostředkované zkušenosti. Doplňující otázky mají zaměřit pozornost posluchače 
k určitým aspektům situace, aniž by je příliš naváděly určitým interpretačním směrem. 
Autorka zhlédla desítky videozáznamů a z nich vybrala oněch 12 ukázek. Domnívám se, že 
ukázky i úkoly k nim jsou vybrány vhodně. Některé z nich mohu okamžitě využít při výuce 
didaktiky matematiky. 

Z důvodů autorských práv (videa byla uvolněna ke vzdělávacím a výzkumným účelům, ale 
nemohou být rozšiřována) nejsou videa k práci přiložena, ale videopřípady jsou zde 
pojednány jako textové, jsou tedy jen popsány. Tento popis je však dostatečně bohatý a 
domnívám se, že se tak tato část dá využít i bez doprovodných videí. Pokud by kromě 
videozáznamů byly k dispozici ještě doprovodné informace typu reflexe hodiny samotného 
učitele, samozřejmě by to významně rozšířilo možnosti popisu kontextu ukázek. Bohužel tyto 
reflexe pro českou část TIMSS Video Study k dispozici nejsou. 

c) Vyzkoušet některé navržené aktivity s videoukázkami se studenty učitelství.  

 Dva z navržených videopřípadů byly experimentálně vyzkoušeny se studenty učitelství (11 
studentů, kteří však tvořili ve školním roce 2010/11 celou studijní skupinu). Studenti se 
k videukázkám vyjadřovali prostřednictvím systému Moodle, což autorce umožnilo následnou 
analýzu jejich odpovědí na její otázky. Ukázalo se, že tyto dvě ukázky mají didaktický 
potenciál, což autorka podrobně dokládá ukázkami z reakcí studentů. Potvrdilo se to, co je 



známé z literatury, a sice že hodnocení studentů u jedné, byť krátké ukázky může být 
diametrálně odlišné, stejně jako jejich zaměření pozornosti. 

Právě zaměření pozornosti studentů je námětem 6. kapitoly. V ní autorka analyzuje rozbory, 
které studenti učitelství psali po zhlédnutí jedné celé vyučovací hodiny matematiky, a dospívá 
k závěru, že studenti komentují velice různé aspekty hodiny a různě je hodnotí. Proto jsou 
vhodné při náslechu na hodinách případně u videozáznamů různé otázky a úkoly, které zaměří 
pozornost určitým společným směrem, o němž lze pak diskutovat. 

V závěru jsou shrnuty hlavní výsledky práce a v poslední kapitole je seznam použité 
literatury. 

Práce je pečlivě napsána, má jasnou strukturu. Domnívám se, že splňuje nároky kladené na 
diplomovou práci, a proto doporučuji ji jako diplomovou práci uznat. 

 

V Praze dne 7. 9. 2010                             Doc. RNDr. Naďa Stehlíková, PhD. 

 
 


