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Název práce 

 

Autor posudku 

 

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Jako stanovené cíle autorka uvádí: vyvození předností a nedostatků analyzovaných učebnic, 

zhodnocení obsahové shody s RVP, provedení dotazníkového šetření a pokus o stanovení „ideální 

učebnice“. Stanovené cíle jsou v práci formálně splněny, ale v mnohém autorka zůstává velmi na 

povrchu a nezřídka jsou její závěry velmi diskutabilní. Toto se týká zejména dotazníkového šetření 

a pokusu o stanovení ideální učebnice. Např. na straně 73 autorka tvrdí, že: „výrazná část z nich 

(myšleno učitelů) se totiž brání používání počítačů a jakékoliv techniky…“, což je například  

v rozporu s výsledkem 5. otázky dotazníkového šetření, kde je výsledek 15 ku 9 ve prospěch 

používání geometrických programů, i s tvrzením na straně 83, že: „Ve využívání dynamických 

geometrických programů jsou dnešní učitelé rozděleni na dvě poloviny…“  

Samotný návrh učebnice je pak jen kosmetickou záležitostí. Autorka se ve svých návrzích nepouští 

do hlubší anylýzy dopadů navrhovaných změn. Navíc je poněkud rozporuplné navrhovat rozšíření 

učebnice, pokud učitelé neučí ani současné rozšiřující učivo, protože mají méně hodin. Nicméně lze 

s autorkou souhlasit, že navrhované učivo je zvládnutelné aparátem středoškolské planimetrie 

a rozhodně nepostrádá určitou atraktivitu.    

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Řazení i výběr kapitol je promyšlené a dobře provedené. 

 

Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.) 

Autorka si vytkla poměrně nelehký cíl a ve své podstatě zůstala před jeho branami. Lze však 

konstatovat, že odvedla poměrně velké množství práce, při procházení jednotlivými učebnicemi. 

A je více než jisté, že se musela s těmito učebnicemi řádně seznámit, aby je pak mohla relevantně 

porovnávat. Při zpracování jednotlivých textů se pak ale bohužel nevyhnula přílišným 

zjednodušením, které (vytržením z kontextu) vypadají jako zcela chybné – str. 12: „Dvě různé 

polopřímky dělí rovinu na dva úhly AVB.“ Podobných nedostatků je zde povícero, a pokud má text 

mimo jiné sloužit i pro učitele matematiky, aby si mohli udělat srovnání, tak může být zavádějící.  

Jinak autorka velmi poctivě prochází každou kapitolou a seznamuje nás s jejím obsahem po stránce 

obsahové (definice a věty). Avšak prakticky nikde se nepíše, jaké úlohy jsou zde prezentovány, což 

může být pro učitele daleko zajímavější kritérium výběru (výjimkou je např. úloha na str. 31a 32). 

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Přínosem je určitě seznámení s novou interaktivní učebnicí nakladatelství FRAUS.  

 

 

 

Bc. Lucie MACHOVCOVÁ 

Výuka rovinné geometrie na středních školách 

PhDr. Petr DVOŘÁK, Ph.D. 



Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, celková 

úprava) 

K formálním náležitostem práce nemám námitek. 

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Zdroje jsou relevantní a jsou řádně citovány. Jejich rozsah by mohl být větší. Schází mi zde odborné 

publikace zaměřující se na analýzu učebnic. 

 

Další poznámky 

 

 

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  Žádné shody  

Hodnocení: Práce splňuje podmínky kladené na závěrečnou práci. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

Pokud práce míří na učitele, je dobré se také ptát, zda k uvedeným učebnicím existují nějaké 

metodické materiály, a pokud ano, zda jste je také měla k dispozici. 

Jakou úlohu hrají učebnice podle Vás ve vyučování matematice, pro koho jsou hlavně určeny? 
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