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Posudek vedoucího diplomové práce

Práce je věnována různým aspektům využití interaktivní tabule ve výuce matematiky, a to především
na střední škole. Je rozdělena na čtyři hlavní části:

• Stručné seznámení s fungováním tabule, diskuse o výhodách a nevýhodách jejího využívání ve výuce.

• Přehled vybraných webových stránek s hotovými materiály, které lze ve spojení s tabulí využít. Autor
se neomezuje na pouhý výčet, ale kriticky hodnotí klady a zápory jednotlivých stránek.

• Vyhodnocení ankety, kterou autor rozeslal vybraným středoškolských učitelům s prosbou, aby vyjádřili
své názory ohledně využívání interaktivní tabule a další techniky ve výuce.

• Ukázkové elektronické materiály, které autor sám vytvořil. Jedná se o dvě témata, kružnici opsanou
a vepsanou trojúhelníku a grafy funkcí.

Autor téma své práce sám navrhl, po celou dobu pracoval zcela samostatně a využíval svých osobních
zkušeností s výukou na střední škole. Kromě webových stránek s výukovými materiály prostudoval též
řadu metodických prací věnovaných interaktivní tabuli a prokázal, že se v problematice dobře orientuje.

Práce je kvalitně vysázena v TEXu, počet překlepů a typografických chyb je vzhledem k rozsahu práce
přiměřený.

Přiložené CD obsahuje ukázkové výukové materiály ve formátu Smart Notebook, jejichž součástí jsou
též interaktivní ukázky vytvořené v programu Geogebra. Materiál věnovaný grafům funkcí nepovažuji za
příliš originální a domnívám se, že z pohledu uživatele by se dal zpracovat atraktivněji. Je např. poněkud
nepohodlné, že pro funkce s více parametry je význam každého z nich studován v samostatné ukázce místo
toho, aby jedna ukázka obsahovala možnost hýbat se všemi parametry. Naproti tomu ukázky ilustrující
pojmy opsané a vepsané kružnice považuji za zdařilé a domnívám se, že ve výuce mohou posloužit lépe,
než nepřesný a statický obrázek na klasické tabuli.

Přestože závěry práce nejsou nijak převratné, domnívám se, že zadání bylo splněno a výsledný text může
být užitečný v praxi.

Doporučuji předloženou práci uznat jako diplomovou a navrhuji hodnocení výborně.
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