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Bc. Matouš Lomnický: Komparativní analýza moderních vizualizačních 

prostředků užívaných ve výuce funkcí na SŠ a jejich historie 

Práce Bc. M. Lomnického má dvě části: teoretickou a praktickou. 

Teoretická část obsahuje čtyři okruhy.  V prvním z nich se autor věnuje charakterizaci vizualizace, 

problematice komunikace pomocí vizuálií a míře vizualizace v současném školství. Druhý okruh se 

soustřeďuje na nemateriální a materiální didaktické prostředky ve vzdělávacím procesu. Nejde zde 

jen o pouhý popis jevů a situací, ale i o jejich, byť většinou subjektivní, hodnocení (např. kritický 

pohled na RVP atd.). Ve třetím okruhu uvádí autor stručný historický přehled užívání prostředků 

vizualizace ve výchovně-vzdělávacím procesu (od prvobytně pospolné společnosti až po současnost). 

Zde autor prokazuje, že má dobrý nadhled nad sledovanou problematikou, smysl pro postižení 

podstaty věci. Bylo by užitečné věnovat se těmto otázkám detailněji (např. soubory materiálů pro 

zpětný projektor pro témata Funkce, Goniometrie, seriály televizních výukových pořadů ze 

středoškolské matematiky Je to jen hra?, Matematika převážně vážně s garancí JČSMF, experiment 

na SŠ s kalkulátory TI-81 v rámci projektu na KDM MFF UK atd.), to by však asi překročilo únosnost 

rozsahu práce. Čtvrtý okruh je věnován otázkám výuky funkcí na ZŠ a SŠ. Za problematické zde 

považuji kritérium pro rozdělení učiva o funkcích na základní a nadstavbové (str. 45-47). 

V praktické části práce jde o výzkum používání technických vizualizačních prostředků ve výuce na 

středních školách v České republice (řada bodů se váže speciálně na výuku funkcí). Autor zvolil 

dotazníkové šetření, respondenty byli učitelé matematiky středních škol. Otázky se týkají nejen 

popisu (charakterizace) současného stavu. Autor se zcela správně ptá i na to, s jakým didaktickým 

účelem jsou pomůcky používány, jaká přinášejí pozitiva i negativa, které formy vizualizace 

respondenti postrádají atd.  Odpovědi respondentů jsou zpracovány podrobně, přehledně a 

fundovaně. Z výsledků je dobře vidět, které pomůcky se užívají nejčastěji, od kterých se upouští, 

které se objevují nově. Jsou zde postiženy i nedostatky v přístupech k didaktickým pomůckám 

v učitelském studiu na jednotlivých vysokých školách.  Výsledky dotazníkového šetření mohou  

inspirovat nejen vysoké školy, ale i další instituce, které jsou spjaty se školstvím. 

Doporučuji uznat tuto práci jako diplomovou práci na učitelském studiu s hodnocením  

                              velmi dobře. 

 V Praze dne 26. 5. 2015                                              Doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. 

 

 

 

 

 

 



 

 


