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 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).  

10 

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

6 

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

6 

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

8 

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

8 

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

6 

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

7 

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). 

7 

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

 
Otázky k obhajobě  

 

 

1. Proč autor považuje MS Office za výukový program? 
2. Zvažoval autor doplnění apletů, které nejsou funkční na každém počítači, např. 

neinteraktivními animacemi? 
3. Proč nebyly podle podnětů respondentů opraveny alespoň matematické chyby ve 

výkladu? 
 
Poznámky  

Bc. Václav Strnad 

Webová podpora výuky funkcí na střední škole 

Mgr. Derek Pilous 



  Primárním cílem autora bylo vytvořit webový portál pro výuku funkcí na úrovní střední školy, diplomovou práci tvoří 
teoretický základ a vyhodnocení výsledku tohoto projektu. Splnění cíle autor věnoval značnou energii – i samotný text 
je rozsahem nadprůměrný, o tvorbě samotného webového portálu  nemluvě. Tato skutečnost byla umožněna i tím, že 
ze autor projektu věnuje dlouhodobě a byl i námětem jeho bakalářské práce, což je vzácný a pozitivní případ. Celkově 
autor ve svém záměru uspěl, i když se nevyhnul chybám, které specifikuji dále. 
  Teoretická část práce je vyčerpávající – autor se zabývá jak použitím ICT technologií ve výuce matematiky obecně, 
tak konkrétně výukovými programy. Kromě popisu problematiky zařazuje i hodnocení (tedy výhody a nevýhody 
použití), a uvádí je do kontextu svého projektu jako východiska. Některá jeho tvrzení jsou však přinejmenším 
problematická (jako zařazení MS Office mezi aplikační výukové programy, str. 14), přičemž není zřejmé, zda jde o 
citaci literatury, nebo autorovu vlastní koncepci. V některých případech zřejmě nevhodnou citací vznikají vyjádření, 
která bez znalosti kontextu nelze smysluplně interpretovat, např. poznámka pod čarou na str. 12: „scaffolding teaching 
strategy – spočívá v individualizované podpoře založené na zóně nejbližšího vývoje“. Autor se také nezdržel některých 
tvrzení, která jsou s použitím ICT technologií spojována prakticky jako klišé, ačkoli jejich platnost je pochybná. Zde 
mám na mysli především tvrzení, že použití těchto technologií působí na žáky motivačně, přičemž z výzkumů i 
zkušeností učitelů vyplývá, že tato motivace je způsobena zavedením nového prvku do výuky a není tudíž trvalá. 
  Autor k realizaci svého záměru využil výukového programu GeoGebra, což je volba přirozená a správná, a proto se 
tímto programem zabývá podrobněji i v samotné práci. Protože však jeho projekt využívá již hotových apletů, považuji 
popis prostředí programu (str. 21) za zbytečný, až rušivý. Při popisu programu autor uvádí, že je spojením programu 
dynamické geometrie a CAS; nezmiňuje ovšem podstatný fakt, že v prvním ohledu je program zcela plnohodnotný, ba 
v současné době stanovující obecná kritéria na tento typ programu, zatímco CAS část je v plenkách a se skutečnými 
CAS programy jako Mathematica naprosto není srovnatelný. 
  V další části autor mapuje současný stav stránek pro výuku matematiky, což je velmi pozitivní, neboť podobné 
projekty bohužel stále běžně vznikají „na zelené louce“, bez přihlédnutí k tomu, co již bylo vytvořeno. Autorův přehled 
je navíc velmi kvalitní, jak rozsahem, tak hloubkou. V následující části stejným způsobem hodnotí materiály zabývající 
se tvorbou výukových stránek a ač je zpracování stejně kvalitní, je otázkou, zda je její zařazení vhodné. V případě 
samotných výukových stránek totiž autor uvádí příklady jiných, již vytvořených děl stejného typu, zatímco materiály o 
tvorbě stránky jsou v tomto případě metaúrovní, z níž by měl autor čerpat, resp. shrnout její základy (což dělá, a 
dobře, v kapitole následující), ale zařazení jejich přehledu nemá dobrý smysl. Výsledný dojem je stejný, jako kdyby ve 
vědeckém článku (např. o matematice) byl zařazen přehled studií o tom, jak psát vědecké články. Tentýž problém se 
opakuje i později, kdy autor uvádí (byť již ne tak rozsáhle) svůj výzkum kvality vlastního portálu rozborem metod, tedy 
dotazníků a řízeného rozhovoru. Jde o situace, kdy by méně bylo patrně více. 
  Dále se autor věnuje popisu samotného vytvořeného portálu. Zde stojí za zmínku uvedení výsledků pilotního 
nasazení, podle nichž autor stránky modifikoval. To je ukázka autorova promyšleného a zodpovědného přístupu, který 
u projektů tohoto typu (tedy v rámci kvalifikačních prací) není bohužel zcela obvyklý. 
  Poslední kapitola se věnuje hodnocení vytvořeného portálu především učiteli a částečně studenty středních škol. 
Autor, jak bylo naznačeno výše, použil dotazníky (které se zdají být velmi kvalitně navrženy) a strukturované 
rozhovory. Velikost vzorku učitelů (165 respondentů) je velmi solidní, vzhledem k použité metodě lze však 
předpokládat, že vzorek není náhodný. Protože však autor nepoužívá výsledky k obecným tvrzení, ale především jako 
námět k vylepšování projektu, je jeho metodika více než postačující. Velikost vzorku žáků není uvedena. Výsledky 
výzkumu autor prezentuje také ve formě grafů. 
  Po formální stránce je práce vyhovující. Pravopisná a stylistická úroveň je dobrá, byť ne bezchybná (např. hned 
úvodní ostavec na str. 10 nebo str. 73 dole: „Objevovali se zároveň i komentáře pochvalné…“). Autor přiměřeně a 
koretkně cituje a odkazuje na bohatou a reprezentativní literaturu, v níž nechybí (byť jen jedna) cizojazyčná práce. 
Grafické prvky práce jsou zdařilé. 
  Vzhledem k zaměření práce je třeba kromě textu hodnotit i kvalitu vytvořených stránek. Forma je zdařilá, stránky 
jsou přehledné, logicky (s jistými výhradami) členěné a technicky dobře zpracované. Tím více zamrzí problémy 
obsahové. Výklad je – jak ostatně bylo autorovi vytknuto i respondenty výzkumu – značně formální a pro 
středoškoláka nepřístupný. Při vysoké formalizaci bych očekával alespoň matematickou korektnost, avšak ani ta není 
dodržena - hned základní stránka výkladu, Co je funkce?, obsahuje řadu chyb a  nepřesností: definice funkce požaduje 
předpis (což obvyklé definici neodpovídá, a navíc co je předpis je definováno až dodatečně), definiční obor je v definici 

označen pouze D, ačkoli se dále používá pouze D(f), dvakrát se vyskytuje nesmyslný zápis „[x;y] je ∈ f“, poznámka 
k definičnímu oboru „Při hledání definičního oboru zkoumáme, pro která x není funkce definována (pro ta x nebude 
existovat graf funkce)“ je zjevně chybná a tvrzení v závorce zcela nesmyslné, v definici oboru hodnot je zaměněn obor 
hodnot za definiční obor a i v případě opravy je definice splněna pro každou podmnožinu skutečného oboru hodnot, 
poznámka za ní nemá smysl (ze stejného důvodu jako u definičního oboru) a mezi způsoby zadání funkce je zařazeno i 
grafické zadání, tedy její graf, což samozřejmě není – snad kromě funkcí s konečným definičním oborem – možné. 
Přehled základních elementárních funkcí není členěn podle toho, jak jsou na střední škole probírány, v jejich popisu 
chybí základní informace (graf, definiční obor atd.; ty jsou až výsledkem úloh, které ovšem nejsou bez znalosti těchto 
informací řešitelné) a každá obsahuje podkategorii Význam koeficientů, který pomocí apletů GeoGebry ukazuje 
dynamicky změny grafu při změně koeficientů, což má dobrý smysl jen u funkcí, které koeficienty obsahují, tedy 
zvláště algebraických. U ostatních, jak čtenář zjistí, jde o skládání dané funkce s lineární funkcí zevnitř a/nebo zvenku, 
a není jasné, proč tyto transformace nejsou zařazeny jako zvláštní téma, když fungují u všech funkcí stejně. Výsledkem 
zvoleného přístupu je, že např. funkce a·(x+b)^n+c je označena jako mocninná, což odporuje její uvedené definici. 
Některé odkazy působí značně nesourodě, např. v tématu Operace s funkcemi lze vedle velmi obecného skládání 
funkcí najít třeba úpravu na čtverec, použitelnou jen u kvadratických funkcí (nemluvě o tom, že pojem operace 
znamená u každého z uvedených příkladů něco jiného). Autor také plně nevyužívá potenciál hypertextových 
dokumentů, např. různé třídění obsahu. Tak např. pro každou funkci je možno nechat si (jako řešení úlohy) vykreslit 
graf, není však možno nechat si najednou vykreslit všechny grafy, aby je bylo možno porovnávat. 
 

 

 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
 

 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 
30.8.2013      



    


