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Diplomant se ve své práci zabývá využitím interaktivní tabule ve výuce matematiky. Cílem 
práce je analyzovat možné způsoby zařazení této pomůcky do výuky na různých typech škol, 
prozkoumat dostupné výukové materiály a posoudit jejich kvalitu. Součástí práce jsou také výukové 
materiály, které diplomant vytvořil.  

 
První část práce, která je věnována možnostem využití interaktivní tabule ve výuce, je dobře 

zpracována, diplomant zde přehledně uvádí hlavní výhody a nevýhody této pomůcky a poukazuje na 
významnou roli učitele při jejím využívání.  

Následující část práce je věnována hodnocení některých dostupných webových zdrojů, které 
mohou učitelé i žáci využívat při práci s tabulí. Souhlasím s autorem práce, že kvalita některých 
materiálů, konkrétně DUMů, je často nízká, neboť chybí odborná kontrola zveřejňovaných materiálů. 
V této části však postrádám jednak přesnější formulaci kritérií, podle kterých diplomant hodnotil 
webové stránky, jednak kritický přístup k formě materiálů, neboť řada z nich má statický charakter. 
Takové materiály v podstatě nepřinášejí pro výuku s podporou interaktivní tabule žádnou přidanou 
hodnotu, neboť vlastně nahrazují učebnice. To také koresponduje i s jedním zjištěným výsledkem 
v rámci ankety, neboť se ukazuje, že učitelé-respondenti nejvíce využívají tabuli jako promítací 
plochu.  

Otázky formulované v anketě, kterou autor vytvořil, považuji za vhodné, výsledky jsou 
přehledně zpracovány. V části, která je věnována diskusi výsledků, bych však očekávala také vazbu na 
relativně krátkou dobu, po kterou jsou tabule ve školách využívány. S tím souvisejí zejména malé 
zkušenosti učitelů i jejich opatrný přístup z hlediska hodnocení přínosu interaktivní tabule. 

V poslední části diplomant vytvořil dvě prezentace pro interaktivní tabuli, ve kterých je využit 
kromě programu Smart notebook také program GeoGebra. Uvedené prezentace považuji z hlediska 
zpracování za běžné, kladně hodnotím didakticky promyšlený postup v prezentaci s kružnicemi. K této 
části práce mám tyto dotazy a připomínky: 

– Proč autor volil rozpracování konstrukce kružnice opsané formou samostatných snímků 
a nezmínil či nevyužil možnosti krokování konstrukce v GeoGebře? 

– V prezentaci na téma opsané a vepsané kružnice je na snímku číslo 11 nadpis „Jak se mění 
opsaná kružnice v závislosti na trojúhelníku?“. Tento nadpis neodpovídá, neboť jde o polohu 
středu kružnice v závislosti na typu trojúhelníku. Proč zde není uvedena poloha středu pro 
pravoúhlý trojúhelník, ale jen pro ostroúhlý a tupoúhlý? 

– Na snímku číslo 20 je v odpovědi na druhou otázku uvedeno „Ne. Důkaz:“ a odkaz na 
konstrukci v GeoGebře. Samotný dynamický obrázek nelze považovat za důkaz. Proč 
neodpovídá značení objektů (bodů, přímek) v dynamickém rysu a na snímku v prezentaci? 

– Vhodnější název pro druhou prezentaci místo „Posuny funkcí“ by byl „Posuny grafů funkcí“, 
resp. „Transformace grafů funkcí“, funkce je zobrazení. 

– Proč byly pro ilustraci vlivu parametrů a, b, c v předpisu kvadratické funkce zvoleny tři 
samostatné rysy v GeoGebře ? Totéž bylo možné demonstrovat pomocí jediného rysu, navíc 
tyto parametry jsou ve všech rysech k dispozici (jsou ale skryty). Nepovažuji za vhodné 
nastavit rozsah posuvníků pro parametry a, b, c jen od –2 do 2 a to ještě s krokem 2, vhodnější 
by byl větší rozsah a detailnější krok.  
 
Diplomant splnil zadaný úkol, doporučuji uznat předkládanou práci jako diplomovou na 

učitelském studiu s hodnocením velmi dobře. 
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