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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

V úvodu práce na s. 9 jsou jasně formulovány její cíle. Jsou čtyři, i když v číslování je překlep 

a čtvrtý cíl má rovněž číslo 3). Následuje popis, jak budou cíle naplněny. První cíl je naplněn 

studiem odborné literatury a vyjasňováním klíčových pojmů. Cenná je část, kde si autorka 

prohlubuje porozumění jak formulacím i obsahu jednotlivých parametrů popisujících edukační styl 

učitele, tak klíčovým pojmům, které se parametrech vyskytují a které se týkají výuky obecně. 

Vychází přitom z mnoha odborných pramenů a citace doprovází svými pohledy. Shrnuje 

a komentuje i teoretické východisko poznávacího procesu v matematice – Teorii generických 

modelů M. Hejného.  

Dále následuje kapitola praktická, kde jsou naplňovány cíle práce 2) a 3). Jako druhý cíl práce si 

Karolína stanovila ověřit si, jak dobře nástroji 20 parametrů pro charakteristiku edukačního stylu 

učitele rozumí a jak jej umí používat. Pokusila se je velice zdařile aplikovat na příběh učitelky 

G. Hlavaté, která reflektuje svůj vlastní posun od transmisivního ke konstruktivistickému stylu 

vyučování matematice v rámci diplomové práce obhájené v předchozím roce. Shodou okolností 

měla Karolína možnost vidět i výukovou hodinu dané paní učitelky a tedy vidět v akci výsledky 

změny, které v sobě paní učitelka prodělala.  

Po tomto „tréninku“ se Karolína pustila do zkoumání a popisu vlastního edukačního stylu 

a odhalování svých předností a nedostatků, které je možné a potřebné někam posunout. Výzkumný 

materiál nebyl tak ucelený, jako byla daná diplomová práce. Měla k dispozici jednak vzpomínky, 

eseje a poznámky z dřívější doby, přípravy na vyučovací výstupy v rámci praxe a prohlubujícího 

modulu a sebereflexe a reflexe spolužáků a hlavně řadu videonahrávek. Již ve vzpomínkách na 

dobu střední školy lze nalézt zárodky nespokojenosti s reproduktivním způsobem a vnitřní 

nasměrování na konstruktivistický způsob učení se. V mnoha parametrech, zejména skupiny C – 

Osobnost, Karolína vyjadřuje, jak by si situaci ideálně přála, což vyvolává řadu otázek a nutí ji 

k hlubší introspekci, která je vždy velice upřímná, otevřená a sebekritická. V závěru odstavce 3.2 

si Karolína uvědomuje, jak jí struktura parametrů pomohla utřídit myšlenky, vyvolala nutnost 

doplnit vědomosti, odhalila její silné i slabé stránky a pomohla formulovat zcela reálné vize o tom, 

jaká by chtěla být učitelka.  

Velmi cenné a zdařilé jsou odstavce 3.3 a 3.4, kde autorka podává přehled svých na video 

nahraných hodin z dobrovolné i ze souvislé praxe a provádí jejich fenomenologickou analýzu. To 

znamená, že vybere důležité didaktické jevy, jako například motivace, diskuse ve třídě, klima, 

reflexe, hlasová přítomnost učitele a ty průřezově sleduje ve všech videozáznamech. Zde práce 

popsaná na několika stranách představuje mnoho dní, spíše týdnů intenzivního znovuprohlížení 

videí, přepisování zvukového záznamu, sepisování a porovnávání jevů. To všechno však Karolíně 

pomáhá dokreslit pohled na sebe sama jako na učitelku, popsat svůj edukační styl (3.5) a ujasnit si, 

kde je potřeba se stále zamýšlet a pracovat na sobě. To je velice cenný výsledek práce na 

diplomovém úkolu.  

Splnění cílů práce je zdařile reflektováno v závěru práce, v kapitole 4.  

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce obsahuje 4 kapitoly, které jsou dobře a logicky koncipovány, teoretické vstupy jsou funkční 

a jsou organicky propojeny na praktickou část. Autorka navíc promítá do práce i zkušenosti z jiných 

oblastí svého pedagogického působení než didaktiky matematiky a snaží se hledat a popsat 

analogické situace ve výuce matematiky.  

 



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

Domnívám se, že práce je na vysoké úrovni z hlediska didaktiky matematiky. Bylo nutné 

prostudovat mnoho zdrojů nejen z didaktiky matematiky, ale i z obecné didaktiky a pedagogiky. 

Poznatky získané studiem Karolína uměla provázat na praktickou část práce a správně situace 

popisovat.  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Práce Karolíny Pešinové navazuje na vědecký výzkum popsaný ve studii M. Hejného a D. Jirotkové 

o edukačním stylu učitele, jeho charakteristice a o hledání možností, kde je možné edukační styl 

učitele ovlivnit. Tím ukázala, že soubor 20 parametrů rozdělených do 4 oblastí je učitelem 

uchopitelný a že může sloužit i k sebepoznávání a sebezdokonalování. Tím propojila teoretické 

výsledky výzkumu s praxí. Zároveň si tím pro sebe do budoucna ověřila účinnost nástroje na 

sledování svého dalšího vývoje. Tím je práce naprosto originální a vysoce přínosná. Pokusím se 

o publikaci některých jejích částí.   

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

úprava) 

Gramatická stránka textu je celkem dobrá. Bohužel na několika místech lze gramatické chyby najít. 

Text je psán kultivovaně,  velice čtivě a je logicky strukturován. Přehledy podané tabulkami jsou 

srozumitelné. Odkazy a citace odpovídají normě.  

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Seznam použité literatury je bohatý, aktuální a relevantní a obsahuje i publikace v cizím jazyce.  

 

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

s hodnocením ………….. 
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