
Posudek vedoucí na diplomovou práci 
Martin Hyánek: Matematické úlohy z reálného života pro střední školu za 

pomoci interaktivní tabule  
Cílem diplomové práce bylo prozkoumat didaktický potenciál interaktivní tabule při výuce 
matematických funkcí. Diplomant nejdříve provedl rozsáhlou rešerši dostupné literatury 
týkající se využití IWB nejen v matematice a nejen v České republice. Zjištěné poznatky 
využil pro tvorbu vlastních prezentací. 
V teoretické části práce je přehledně zmapována situace v oblasti využívání interaktivních 
tabulí (dále IWB) ve vybraných zemích Evropy a následně i v České republice. V části IWB – 
didaktický pohled diplomant též využívá svého druhého aprobačního předmětu Informační 
technologie. V poslední části druhé kapitoly se pak již soustřeďuje na možnosti využití IWB 
ve výuce matematiky a na její postavení v rámci současné kurikulární reformy. Oceňuji, že 
kromě technického pohledu na využívání IWB diplomant zpracoval výsledky některých 
výzkumů, které zejména v zahraničí zjišťovaly účinnost vyučování pomocí IWB. Své 
poznatky diplomant shrnul v části 2.5, která přináší přehledný seznam výhod a nevýhod IWB. 
V části 2.9 je podán přehled programů a dalších zdrojů, které jsou k dispozici konkrétně pro 
výuku matematických funkcí za pomoci IWB. Diplomant provedl také jejich stručné 
hodnocení z hlediska interaktivity a upozorňuje na nebezpečí „statických“ prezentací.  

Jádro práce spočívá v její praktické části. Diplomant navrhl a vytvořil tři poměrně rozsáhlé 
interaktivní prezentace Kvadratická funkce ve sportu, Exponenciální funkce v geografii a 
Goniometrická funkce sinus v hudební výchově. Problematiku funkcí si vybral za prvé díky 
potenciálu IWB ve výuce právě této partie matematiky – je možné využít matematické aplety 
na internetu či matematické programy zobrazující grafy funkcí. Druhým důvodem byla 
možnost využít pro výuku funkcí reálné problémy. Při tvorbě prezentací diplomant využil 
poznatků z literatury a zkušeností s IWB popsaných v literatuře zejména pro to, aby skutečně 
využil interaktivní potenciál IWB a aby nešlo, jak tomu často je, jen o statickou prezentaci, 
pro niž není IWB vlastně potřeba. Prezentace mají stejnou, dobře promyšlenou strukturu: 
začínají motivační částí (videem nebo apletem), pokračují teoretickou výkladovou částí a 
procvičující částí a končí závěrečnou aktivitou ve skupinách. Ve všech případech je kladen 
důraz na motivaci žáků reálným problémem a interaktivitu, tedy na maximální zapojení 
každého žáka a využití potenciálu IWB, což považuji za jeden z důležitých přínosů práce.  
Z pochopitelných důvodů jsou prezentace v práci pouze popsány. Nedílnou součástí práce 
jsou tedy přílohy na CD, které obsahují plně funkční prezentace vytvořené v programu Smart 
Notebook a soubory vytvořené v programu vykreslujícím grafy. Samozřejmou součástí 
prezentací jsou interaktivní „vykreslovače“ grafů, odkazy na internet a na matematické aplety. 
Podle mého názoru mohou být prezentace s patřičným komentářem dány k dispozici učitelům 
matematiky např. prostřednictvím www.suma.jcmf.cz. 
První z prezentací byla využita ve výukovém experimentu se žáky jedné třídy gymnázia 
během tří hodin matematiky. Experiment byl zaznamenáván na videokameru a na základě 
jeho vyhodnocení SWOT analýzou provedl diplomant některé úpravy prezentace (např. 
zjednodušení zadání závěrečné skupinové práce). Výukový experiment je v práci dostatečně 
popsán a vyhodnocen. Dotazník, který vyplňovali žáci, ukázal, že IWB je pro ně atraktivní a 
že oceňují např. názornost „vykreslovače“ grafů. Žáci též zaujali spíše pozitivní postoj 
k využití reálných problémů v prezentaci. 

V závěru práce jsou shrnuty její hlavní přínosy. Je zdůrazněno, že IWB není samospasitelná, 
ale že má potenciál pro zefektivnění výuky. Nebezpečí však tkví zejména v tendenci 
vyučujících výuku za pomoci IWB zrychlovat či využívat stále složitější problémy.  



Práce je přehledně napsána, má jasnou strukturu. Je doplněna sedmi přílohami, jejichž seznam 
bohužel v práci chybí (je však na ně odkaz v textu). Jak již bylo řečeno, nedílnou součástí 
práce je CD s vytvořenými pracovními materiály. Literatura, z níž diplomant vycházel, je 
rozsáhlá a převážná většina je v angličtině. Vytvořené prezentace jsou, pokud je mi známo, 
zcela originální a podle mého názoru mohou být pro žáky atraktivní. Oceňuji též fakt, že se 
diplomant věnuje problematice IWB na střední škole, kde není její potenciál na rozdíl od 
základní školy ještě příliš využíván. 

Závěrem konstatuji, že diplomant zpracoval téma do velké míry samostatně a přistoupil 
k němu originálním způsobem. Doporučuji tedy, aby byla práce uznána za práci diplomovou.  
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