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Název práce 
 

Autor posudku 
 
 

 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

10 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

8 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

8 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

8 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

9 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

10 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

8 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na diplomovou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

8 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

10 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

8 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 
 

Otázky k 
obhajobě 
 

1. Jak se diplomantce podařilo velice dobře zorientovat v rozsáhlých možnostech 

vzdělávání učitelů matematiky? Bylo to náhodné hledání nebo pomoc nějakého 

zkušeného kolegy? 

2. Proč byli dotazování jen 4 učitelé? Byli vybráni náhodně nebo podle jako 

reprezentativní vzorek? Proč nebylo vybráno více starších zkušenějších učitelů? 

3. Co se do práce nepodařilo zakomponovat? Jak by se měla rozšířit, upravit? 

Poznámky 
 

Práce je rozsáhlá a téměř vyčerpávající. Svědčí o zájmui diplomantky o problematiku. 
Téměř neshledávám nedostatky informací, snad jen je opomenuta vzdělávací možnost 
pomocí učebnic z matematických nakladatelství, konkrétně z Promethea. Tolik 
informací nemá snad nikdo v ČR. Doporučuji práci zveřejnit na matematickém 
portálu. Líbí se mi strukturovanost, provázanost a přehlednost textu, i když místy se 
text opakuje (např. Talnet na str. 32 a 44). Ne úplně všechny informace jsou přesné 
(Rozhledy ne vždy vycházely 4x ročně), to je ale daň začínající učitelky. Výzkum se mi 
zdá vhodně zvolený, jeho výsledky se mi ale jeví nedostatečné a málo průkazné (to je 
důvod bodové penalizace). Text je zpracován pečlivě, přesto tam je několik 
gramatických chyb („standard učitelovi práce“ na st. 31, „akce byli spojeny“ na 
str. 77) a překlepů. Např. na str. 66-69 je rozházené stránkování. 

 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
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