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Matematické úlohy z reálného života  

pro střední školu za pomoci interaktivní tabule 
Diplomová práce se věnuje využití interaktivních tabulí (dále IWB) ve vyučování matematice. Práce 

obsahuje kromě úvodu a závěru dvě hlavní kapitoly – Teoretickou část a Praktickou část.  

V teoretické části autor nejprve podrobně popisuje problematiku IWB z technického hlediska, 

přičemž nezapře svoji druhou specializaci, a následně se věnuje zkušenostem s využíváním IWB 

v různých (zřejmě náhodně vybraných zemích) Evropy. Autor pracuje s velkým množství zdrojů, nelze 

však souhlasit vždy s hodnocením výsledků studií, které podává. Jako příklad lze uvést závěr na str. 

23, kdy fakt, že při osvojování poznatků v matematice postupují pomaleji žáci ve třídách s IWB než 

bez nich, hodnotí víceméně kladně a jako úspěch. Právě tato jedna z mála kvantitativních studií by 

přitom měla být výrazným varováním před slepým spoléháním na technologie. 

Hlavní součástí praktické části je prezentace vlastního výukového materiálu vytvořeného pro IWB a 

hodnocení jeho experimentálního použití. Před dalšími kritickými slovy je nutné vyzdvihnout a ocenit 

zvolené téma i technickou úroveň, kterou autor při zpracování materiálu prokázal. Mé výtky 

k materiálům lze rozdělit do dvou oblastí: 

1. Přesto, že autor operuje s použitím reálných situací ve výuce, uchyluje se, mnohdy zcela 

zbytečně, ke zkratkám a zjednodušením: 

a. Nulová odhodová výška závodníka jistě není ukázkou reálné situace. 

b. Optimální odhodový úhel není 30-35 stupňů, ale pohybuje se okolo 40 stupňů. 

c. Hmotnost náčiní není 1 kg, ale 800 g u mužů a 600 g u žen. 

2. Druhá výtka je závažnější, tematika kvadratických funkcí přímo volá po využití dynamického 

prostředí. Ovládání pomocí posuvníku by jistě odstranilo problémy se zadáváním funkcí, 

stejně tak posouvání grafu funkce v soustavě souřadnic a následné ověřování popisu by bylo 

jistě mnohem zajímavější a pro žáky přínosnější. 

Zajímavým doplněním praktické části je SWOT reflexe experimentu, která je ovšem v některých 

bodech lehce zjednodušena, což se projevuje i v závěru práce. Např. z čeho autor vyvozuje, že 

„vlastním experimentováním s pomocí speciálních softwarů získávají žáci poznatky, které jim déle 

vydrží“? V práci jsem nenašel žádný odkaz, který by tuto skutečnost potvrzoval. 

Po textové i jazykové stránce je práce zpracována velice pečlivě, několik drobných chyb nenarušuje 

kontinuitu textu. 

Předloženou práci hodnotím jako zdařilou po obsahové i formální stránce a konstatuji, že splnila 

všechna kritéria kladená na práci diplomovou, a jako takovou ji doporučuji k obhajobě. 
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