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Hodnocená práce byla zadávána v době, kdy začala být v českém základním a středním školství 
uváděna do praxe kurikulární reforma založená na aplikaci rámcových vzdělávacích programů do 
podmínek jednotlivých škol. Autorka práce měla možnost tento proces pozorovat na jedné z pilotních 
škol celého projektu. Vzhledem ke své aprobaci (učitelství matematika - pedagogika) se rozhodla zvolit 
jako základní téma své práce studium aplikace různých organizačních forem ve vyučování matematice. 

Hodnocená práce má rozsah 70 stran a je doplněna přílohami. Je rozdělena do dvou základních 
částí. První z nich (kapitola 2) je věnována obecnému popisu dané problematiky z pedagogického 
hlediska, druhá část (kapitoly 2 a 3) se zabývají specifikací dané problematiky na vyučování matematice 
v teoretické i praktické rovině. 

V Úvodu (kapitola 1) popisuje autorka práce důvody, které ji osobně vedly к volbě tématu práce, 
uvádí podněty, které využila ke zpracování práce, a vymezuje obsah následujících kapitol práce. 

V kapitole Organizační formy vyučování (kapitola 2) definuje autorka práce pedagogické pojmy, 
se kterými bude dále pracovat. Obsah kapitoly i její uspořádání svědčí o tom, že se autorka práce dobře 
orientuje vdané problematice a že si je vědoma omezení, které má užití jednotlivých forem 
v konkrétním vyučování. Z textu kapitoly je také možno nepřímo usuzovat, na jakých základech autorka 
buduje svoje individuální pojetí výuky. 

Za stěžejní část hodnocené práce považuji kapitoly 3 a 4. V kapitole Organizační formy ve 
vyučování matematice (kapitola 3) autorka práce nejprve popisuje tu část Rámcového vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání (vzdělávací oblast Matematika a její aplikace), která se 
bezprostředně dotýká vyučování matematice. Následně ukazuje, jaké jsou vstupní podmínky pro 
aplikaci záměrů Rámcového vzdělávacího programu do podmínek současné školy. Stručně 
charakterizuje zkušenosti s reformami vyučování matematice v uplynulém období v České republice 
(Československu) a v některých spolkových zemích Německa. Vychází přitom nejen ze studia literatury, 
ale i ze svých osobních zkušeností (pozorování a rozhovory na českých školách, diskuse s některými 
autory reformy v Německu). Jako základní nástroj možné změny pojetí vyučování matematice jsou 
v práci popisovány konstruktivistické přístupy. Pohled autorky práce na „nové" pojetí vyučování 
matematice je v tomto směru podle mého názoru silně ovlivněn přístupy uplatňovanými v německém 
pojetí, které je reprezentováno díly E. Wittmanna, a se kterými se bezprostředně setkala při svém 
studijním pobytu v Německu. 

V kapitole Použití organizačních forem ve vyučování matematice (kapitola 4) předkládá autorka 
práce konkrétní ukázky vyučovacích hodin, na jejichž přikladu se pokouší ilustrovat použití jednotlivých 
organizačních forem ve vyučování matematice. Vychází přitom jednak z pozorování, která uskutečnila 
během své pedagogické praxe, jednak z ukázek hodin, které sama připravila a realizovala. 



Celá práce je psána Kultivovaným jazykem. Obsahové zpracováni svědčí o tom, že autorka práce 
velmi dobře ovládá celou problematiku a je schopna ji aplikovat ve své praxi. Za přínos celé práce pro 
diplomantku samotnou považuji to, co pro ni bylo asi nejtěžší - skloubit při práci na diplomovém úkolu 
i při zpracování práce oba pohledy - pedagogický a oborově didaktický. Podle mého názoru obstála při 
plnění tohoto úkolu velmi dobře. 

Hodnocenou práci je nutno nahlížet i z jiných pohledů. Její autorka prokázala, že existují cesty, 
jak je možno propojit teoretické poznatky s konkrétní školskou praxí. Z tohoto pohledu postrádám 
v práci podrobnější analýzy pozorovaných nebo realizovaných vyučovacích pokusů. Musím však také 
konstatovat, že bylo pro autorku práce velice obtížné při rozsahu celé problematiky zvolit správnou 
proporci mezi teoretickou praktickou částí práce. 

Na závěr bych chtěla zdůraznit ještě jeden významný rys práce. Autorka práce při jejím 
zpracování významně využila poznatků, které získala pň svém studijním pobytu v Německu. Nejde mi 
jen o rešerši literatury, ale především o tvořivé zapracování podnětů, které ji oslovily. 

Text hodnocené práce rozhodně nevyjadřuje množství práce, které autorka práce při plnění 
diplomového úkolu vykonala. Věřím, že nadšení a zájem a o danou problematiku, se kterým jsem se 
u autorky práce setkávala během práce na diplomovém úkolu, ji bude provázet i v její budoucí učitelské 
práci. Navrhuji, aby hodnocená práce Dorotey Kovářové byla uznána jako diplomová a aby byla 
v případě úspěšné obhajoby hodnocena klasifikačním stupněm 

- VÝBORNĚ - . 

V Praze 14.1.2006 doc. RNDr. Marie KUBÍNOVÁ, CSc. 


