
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
Katedra informačních technologií a technické výchovy 

POSUDEK  

OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno a příjmení autora: Václav Strnad 
Studijní program: Specializace v pedagogice (B7507) 
Studijní obor: Matematika a technická a informační výchova 

Název tématu práce v českém jazyce:  

Tvorba výukových www stránek zaměřených na technickou matematiku 

Rok odevzdání: 2011   

 

Jméno a tituly oponenta: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.  

Pracoviště: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra ITTV 

Kontaktní e-mail: jiri.stipek@pedf.cuni.cz    
 
 
I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

 Předložená práce má 48 stran, 4 jednostránkové přílohy a včetně seznamu obrázků a seznamu 
použité literatury má 55 stran.  

 Z hlediska rozsahu práce splňuje požadavky.  

 Zadání práce není součástí vázaného výtisku a není ani na přiloženém CD. Pro posouzení splnění 
zadaného úkolu byly použity informace ze Studijního informačního systému – Zásady pro 
vypracování. 

 Práce obsahuje všechny další povinné části. 

 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

 Práce neobsahuje podkapitolu, ani jinou část vymezující cíle a nejsou ani naznačeny v úvodu. 
Posouzení práce se proto bude dále zakládat na předpokladu, že cílem práce je splnění Zásad pro 
vypracování (SIS), které svou povahou mohou suplovat cíle práce. 

 Zvolený postup řešení je adekvátní stanoveným úkolům jak celkově, tak i v jednotlivých krocích. 
Odborné vyjadřování odpovídá typu studia, které autor absolvoval. 

 
III. Výsledky a přínos práce 

Celkově lze konstatovat, že cíle práce byly splněny. Současně je třeba vyzdvihnout zejména vlastní návrh 
a implementaci www stránek pro podporu výuky matematiky (téma: funkce). Webové stránky dostupné 
na adrese http://kraken.pedf.cuni.cz/~strnv3ap/funkce/  jsou po vizuální stránce mimořádně zdařilé. Po 
obsahové stránce jsou kompletní, resp. pokrývají v plném rozsahu zvolené téma. Prezentovaná 
problematika je logicky členěna a v každé části je daný problém rozebírán v postupných krocích, které 
jsou vždy doprovázeny odpovídajícím interaktivním prvkem. Volba postupných kroků se v tomto případě 



jeví být z didaktického hlediska velmi efektivní. Interaktivní prvky jsou též řešeny pro daný účel vhodným 
způsobem. V tomto ohledu stojí za zmínku např. nastavování aditivních a multiplikativních konstant 
funkcí posuvníkem místo zadávání čísel z klávesnice. 
Praktická využitelnost autorem vytvořeného produktu je nadprůměrně vysoká v relativním srovnání 
s obvyklými výstupy bakalářských prací.  

 
IV. Zpracování 

Práce je členěna logicky, je přehledná a čtivá. V některých pasážích se však objevují stylistická zakolísání. 
Práce s literárními zdroji odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci. Za méně šťastné však lze 
považovat skutečnost, že se autor v první kapitole ve zvýšené intenzitě opírá o dizertační práci (Dvořák, 
2006), která (soudě dle uvedených citací) nemá valnou úroveň (její posouzení však autorovi bakalářské 
práce nepřísluší). 

 
V. Další vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 Str. 9, odst. 1: Nelze souhlasit se slovním spojením: „... interaktivní řešení simulující výukový 
proces“. 

 Str. 10, odst. 3: Autor zde uvádí výsledky výzkumu, přičemž není jasný jeho původ či zdroj, ani 
doba realizace. 

 Str. 24, obrázek: Obrázek působí poněkud rozpačitě, zejména při vědomí skutečnosti, že jej 
vytvořil student IT (v popiscích ponechal zobrazené formátovací znaky). 

 
VI. Otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 
V tab. 1. je uvedeno, že Cabri geometrie pracuje s rastrovou grafikou. Jak lze pak vysvětlit, že např. při 
zvětšování a zmenšování nedochází ke změně kvality zobrazení? Jak je pak řešena animace rastrového 
obrazu? Je nativní formát souboru Cabri vektorový nebo bitmapový? 

 
VII. Celková úroveň práce:  

Textová část bakalářské práce je (s výjimkou výše uvedených připomínek) na dobré úrovni. Praktická část, 
resp. autorem vytvořené webové stránky integrující gradované série interaktivních výukových objektů je 
na vynikající úrovni a v tomto směru více než dostatečně kompenzuje slabší stránky textové části, které 
se tak stávají marginálními. 
 

Práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
 
 
 
V Praze, 5. 5. 2011   
  
             
        …………………………………… 
          PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. 


