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Autorka si vybrala téma, které je v době, kdy se stále hledá optimální pojetí výchovně 

vzdělávací práce současné školy, velmi aktuální. Výběr tématu i jeho zpracování svědčí o 

skutečném zájmu autorky o realitu současné školy a o hledání cest к jejímu zkvalitnění. 

Autorka prostřednictvím své práce hledá odpovědi na otázky, které si by si ve své výchovně 

vzdělávací práci měl klást každý přemýšlivý a tvořivý učitel. 

Předložená práce má 70 stránek a je doplněna devíti funkčními přílohami. Vlastní 

text autorka rozdělila do pěti kapitol. V první zdůvodňuje výběr tématu práce a charakterizuje 

obsah jednotlivých kapitol. Chybí však jasně zformulovaný cíl práce. V druhé kapitole 

autorka vymezuje základní pedagogické pojmy, s kterými dále pracuje. 

V třetí kapitole autorka propojila obě své aprobace a charakterizuje nejen možnosti 

využití organizačních forem ve výuce matematiky, ale i nové požadavky kladené na výuku 

matematiky. V této části práce autorka prokázala, že se velmi dobře orientuje v odborné 

literatuře a že ji tvořivě využívá к utváření svého individuálního pojetí výuky. 

Ve čtvrté kapitole se dostává autorka od teorie к praxi. Charakteristiku jednotlivých 

organizačních forem ilustruje příklady hodin matematiky, které při své pedagogické praxi 

jednak sledovala, jednak sama projektovala a realizovala. Na str. 47 autorka uvádí "jedná se 

o mé návrhy... . Některé jsem vyzkoušela v praxi, jiné pouze sestavila s přihlédnutím к zatím 

získaným zkušenostem."... Domnívám se, že v této části práce měla autorka popsat nejen 

projekty hodin, ale podrobněji analyzovat i zkušenosti získané při jejich realizaci. Ukázat, že 

výsledek reálné vyučovací hodiny je závislý i na řadě jiných faktorů, než je promyšlená 

didaktická koncepce. O některých zkušenostech z realizace svých hodin by se autorka mohla 

zmínit při obhajobě práce. 

Drobné výhrady mám к formální stránce diplomové práce (za poslední číslicí 

desetinného třídění se nepíší tečky a nové kapitoly se začínají na nové stránce). 



Závěr: 

Po obsahové stránce je diplomová práce zpracována na velmi dobré úrovni. Autorka 

prokázala, že odborné poznatky získané studiem odborné literatury dokáže velmi dobře 

aplikovat ve vlastní praxi. Velmi dobře zvládla práci s odbornou literaturou. Použitá odborná 

literatura je vzhledem к tématu adekvátní. Navrhuji, aby byla přijata к obhajobě. 

Návrh klasifikace : velmi dobře 
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