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Předložená diplomová práce Ireny Matalové je specifická tím, že se v ní odráží jednak její 
studijní pobyt v rámci Erasmu na univerzitě ve finském Joensuu, odkud pramení volba 
diplomového úkolu, a dále její následná spolupráce v mezinárodním projektu IIATM v rámci 
programu Comenius. Aktivní účast v projektu IIATM Irenu přivedla к těsné spolupráci 
s vynikající učitelkou Jitkou Michnovou ze základní školy v Neratovicích. V práci se rovněž 
pozitivně odráží i poměrně dlouhá doba, kterou se Irena věnovala mimovýukovým 
matematickým aktivitám ve dvou různých školách, při nichž sbírala materiál. 

Úvodem musím konstatovat, že práce je napsána velmi čtivě a velice kultivovaným jazykem, 
jednotlivé kapitoly jsou dobře propojené a celý text na sebe navazuje. Je dobře zpracována po 
grafické stránce a je třeba ohodnotit i přiložené CD, kde jsou kromě práce samotné uvedeny 
materiály, které čtenář nutně při četbě nepotřebuje. To vše svědčí o neobyčejně zodpovědném 
přístupu к řešení diplomového úkolu. 

Autorka rozdělila svou diplomovou práci do 5 kapitol, z nichž těžištěm práce je kapitola třetí 
(84 stran). Nicméně i ostatní krátké kapitoly jsou cenné. 

V první kapitole - Úvod - Irena čtivě popisuje volbu tématu, vymezuje název své 
mimovýukové aktivity - Ematika a jasně formuluje cíle své práce. 

Druhá kapitola - Teoretická část - je pojata poněkud netradičně, ale účinně. Na základě práce 
s odbornou literaturou, které je pozoruhodná řada (viz použitá literatura, s. 100-102), definuje 
význam 19 pedagogicko-psychologických pojmů, v jakém jsou v textu použity. Jejich první 
použití v práci je vyznačeno odlišným fontem, takže se čtenář může snadno zorientovat. Toto 
považuji za dobrý nápad. 

Třetí kapitola - Praktická část - je, jak název kapitoly i celé práce napovídá, věnována 
dlouhodobé práci s dětmi mimo pravidelnou výuku, nejdříve ve spolupráci se zkušenou 
učitelkou, později samostatně. Tato etapa zpracování diplomového úkolu směřuje к nalezení 
jednak optimální formy mimovýukové matematické aktivity a také vhodného souboru úloh. 
Vyzkoušela formu nástěnkové soutěže a zájmového kroužku. Vhodnost úloh byla posuzována 
z několika hledisek - míra atraktivnosti pro děti, možnost propojení úlohy na učivo probírané 
ve škole, možnost modifikovat úlohu z hlediska obtížnosti. Při hledání cest ke 
konstruktivistickému přístupu je rovněž nutné důkladně poznávat své žáky. To Irena 
realizovala několika ne příliš hlubokými analýzami žákovských řešení, důkladným 
pozorováním žáků v kroužku, mnohými úvahami o jejich reakcích, které měla evidovány 
v záznamu průběhu několika hodin, o jejich chování v kroužku a o jeho celkovém klimatu a 
reflexí žákovského hodnocení soutěže nebo kroužku. 

Tato část práce obsahuje velké množství nasbíraného materiálu., který je na dobré úrovni 
zpracován. Musím podotknout, že zde není zahrnut materiál, kterým by dokumentovala úplně 
počáteční práci sama na sobě, a sice řešení úloh, které byly zadávány spolupracujícím 
učitelům v projektu IIATM. To by však již přesáhlo únosný objem diplomové práce. 

Ve čtvrté kapitole - Sebereflexe - diplomantka hodnotí, co jí zpracovávání diplomového 
úkolu dalo, jak se dokázala prostřednictvím analýz hodin a žákovských řešení podívat sama 



na sebe, co všechno se o sobě a svém edukačním stylu dozvěděla. Cenné na tom je to, že si 
Irena sama otevřela cestu, jak na sobě dále pracovat a jakým způsobem se dále rozvíjet. 

V Závěru práce se diplomantka vrací к cílům vysloveným na počátku a hodnotí, jak se jí je 
podařilo naplnit. S uspokojením konstatuje, že přes počáteční pochybnosti všechny cíle 
splnila. Já se к tomuto názoru vřele přikláním. Navíc formuluje, jak práci dále vylepšovat. 

Práce, do které byla Irena nejméně po dva roky ponořena, končí velmi nadějně - otevřením 
dalších úkolů, kterými se bude dále na své cestě ke konstruktivistickému přístupu к vyučování 
ve své učitelské praxi zabývat. 

Domnívám se, že předložená práce v plném rozsahu splňuje požadavky kladené na práci 
diplomovou, dokonce podle mého názoru patří k pracem nadstandardním, a doporučuji ji 
к obhajobě. V případě úspěšné obhajoby ji navrhuji klasifikovat stupněm výborně. 

V Praze dne 10. 5. 2006 RNDr. Darina Jirotková, PhD. 


