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Nástroje pro budování vlastní edukační strategie  
 

V poslední čtvrtině minulého století se stále početnější část didaktiků 

matematiky začala zabývat otázkou, proč značný objem teoretických 

poznatků jen velice liknavě proniká do praxe. Desítky fundovaných studií 

dokazují, že konstruktivistický způsob vyučování je účinnější než způsob 

transmisivní a navzdory tomu převážná většina hodin matematiky je 

odučena transmisivním edukačním stylem. Snaha o řešení tohoto problému 

sílí a značná pozornost výzkumu je dnes zaměřena na učitele, jeho 

hodnotový systém, jeho pedagogické přesvědčení a na možnosti toto 

přesvědčení ovlivňovat a měnit. Příspěvkem do tohoto proudu bádání je i 

předložená práce. Je to analýza změn pedagogického přesvědčení u G. 

Hlavaté a případová studie o posunu pedagogického přesvědčení autorky. 

Podkladem zde je diplomová práce G. Hlavaté a evidence osobních 

zkušeností autorky. V prvním případě se jedná o analýzu externí, ve 

druhém o analýzu interní, která využívá introspekci. Práce tohoto typu jsou 

východiskem pro základní výzkum, který bude mít naději na úspěšné 

řešení problému v obecné rovině. 

Širší úvod byl potřebný k tomu, abych osvětlil, v čem spočívá jak 

aktuálnost, tak i potřebnost předložené práce.   

Alexandr Dumas napsal Tři mušketýry, kteří jsou vlastně čtyři. Stejně i 

autorka na straně 9 formuluje tři cíle své práce, které jsou vlastně čtyři. 

Jsou to cíle dobře volené a dobře zpracované. Zejména poslední z nich, 

který je de skriptum třetí, ale de facto čtvrtý (tedy ten, který odpovídá 

d’Artagnanovi) je zpracován velice zdařile.  

Po úvodní části následuje výklad nástroje, kterým je možné popisovat 

změny pedagogického přesvědčení učitele. Zde jsou autorkou 

interpretovány některé další teoretické myšlenky z didaktiky matematiky.  

Pozitivní je, že se zde autorka neomezuje na doslovné citace literatury, ale 

snaží se o vlastní uchopení, například volbou vhodných ilustrací.   

První část třetí kapitoly, nazvaná Změna edukačního stylu učitele, je 

věnována aplikaci 20-ti položkového nástroje diagnostikujícího 

pedagogické přesvědčení učitele na informace od G. Hlavaté. Analýza 

tohoto typu je náročná na metodiku: nejdříve člověk čte práci Hlavaté a 

hledá v ní jednotlivé položky diagnostického nástroje, pak k položkám 

hledá v textu vhodné úryvky. Obě tyto činnosti se prolínají a nakonec je 

nutné z jednotlivých analýzou získaných epizod vytvořit kompaktní text. 

Přihlédneme-li k tomu, že pro autorku je to její první zkušenost v této 



oblasti, je nutné výsledek hodnotit velice kladně. V závěru k této části se 

autorka snaží sumarizovat výsledky analýzy a myslím, že správně 

poukazuje na malou sebedůvěry G. Hlavaté, když uvádí, že je příliš 

sebekritická a téměř se nechválí.  

V druhé část třetí kapitoly, nazvané Introspekce, aplikuje autorka 20 

položkový na vlastní pedagogické přesvědčení a jeho vývoj. Výchozí 

databáze je zde pochopitelně výrazně menší než v předchozím případě, 

protože autorka má zatím jen malé pedagogické zkušenosti nahlížené 

z pozice učitele. Přesto i tato analýza je obsáhlá a zajímavá. Určitě k tomu 

přispěla desítka ilustrací provázená komentáři. Za skvělé považuji 

například ilustrace „vyhozený rohlík“ (str. 51), nebo „TV názvosloví (str. 

56-57).  

Třetí část třetí kapitoly (která mohla být kapitolou čtvrtou) podává 

cenný a dobře organizovaný materiál, vhodný jak k dalšímu zkoumání, tak 

i k ilustracím pro lektory H-matu. Ukazuje též značný objem času a 

energie, který do práce autorka vložila.  

Celkově práce hodnotím jako zajímavou, dobře koncipovanou s mnoha 

původními ilustracemi i myšlenkami.  

Doporučuji, aby tato práce byla připuštěna k obhajobě. 

 

V Praze 5. 5. 2015           Milan Hejný 

 

 

 

U obhajoby se zeptám na  

 ilustraci ze strany 48; zajímá mne, zda by mi autorka dokázala poradit, 

jak bych měl já, MH s danou učitelkou rozmlouvat po hodině 

v kabinetu; 

 povolení učitelů a rodičů žáků vystupujících ve videích k zveřejnění.  


