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Autor posudku 

 

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cílem práce bylo „vytvoření série úloh zohledňující konstruktivistický přístup k výuce, při jejichž 

plnění by studenti prohloubili svoje znalosti o křivkách, zasadili si tyto znalosti do historických 

souvislostí a naučili se provádět geometrické konstrukce na počítači“. Cíl však opisuji až ze závěru 

práce, protože jinde není explicitně vyjádřen. Čtenář si ho má vydedukovat sám. 

Cíl práce byl splněn částečně. Kurz byl vytvořen a doplněn didaktickými a historickými 

poznámkami. Ovšem není dostatečně dokumentováno, jak si studenti prohloubili svoje znalosti 

o křivkách. Proběhly sice výukové experimenty ve třech třídách, ale o jejich průběhu se dozvídáme 

jen velmi málo. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce sestává z části teoretické a praktické (viz také další bod posudku). Vlastní kurz je rozdělen do 

tří kapitol (4 až 6), což mi nedává příliš smysl, nicméně to je věc názoru. Kapitola 7 se týká 

dotazníkového průzkumu, který však není nikde v cíli práci uveden a není mi jasné, jak do práce 

vlastně zapadá. Reflexe výukových experimentů je udělána souhrnně v kapitole 8, ovšem částečně 

se objevuje v kapitolách 4 až 6 – viz níže. Z hlediska obsahu v práci nic nepostrádám. 

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

Teoretická část sestává z teorie generických modelů, konstruktivistických přístupů k výuce a 

dynamické geometrie ve výuce. Jsou využity relevantní zdroje. Na s. 14 se píše, že teorie 

generických modelů je příkladem konstruktivistického přístup k výuce. To samozřejmě není pravda. 

Jednou z možností konstruktivistických přístupů k výuce je využití teorie generických modelů jako 

teorie pojmotvorného procesu, pomocí níž lze koncipovat výuku. Z existujících výzkumů bych ještě 

uvítala větší pojednání o použití dynamické geometrie a její efektivitě. 

Praktická část sestává z prezentace úloh, jejich řešení v GeoGebře a využití se studenty tří tříd. Dále 

je zařazena kap. 7, která je věnovaná dotazníkovému průzkumu. U něho však není uveden cíl, proč 

byl vůbec zadáván, a zejména jak se vztahuje k celkovému cíli práce. V něm není dotazník vůbec 

uveden. 

Autorovi bylo v posudku k předchozí verzi práce vyčítáno, že nedostatečně popsal výukové 

experimenty a že v práci chybí teoretická část. Teoretickou část autor doplnil, problém však vidím 

v tom, že poznatky z teoretické části téměř nevyužil pro interpretaci praktické části (kap. 4 a ž 6). 

První zmínka, a to spíše formální, se objevuje na s. 60, další až na s. 106. O využití poznatků 

z teoretické části se autor pokouší v samostatné, velmi stručné kapitole 8, kde se alespoň dozvídáme 

více o tom, jak studenti na úlohy reagovali a jak je řešili. Autor zcela správně rozebírá nejen úlohy, 

ale také další kontext jejich zadávání (např. pracovní klima, dostatek času na přemýšlení) jako 

nutného předpokladu účelného využití konstruktivistických přístupů. 

Větší problém však spatřuji v tom, že didaktické poznámky, které jsou zařazeny v kap. 4 až 6, 

nejsou jasně vyhraněné. Na jedné straně dávají učitelům pedagogická doporučení k dané úloze (což 

je zcela správné), ovšem na druhé straně se tváří, jako by byly založeny na vlastní experimentální 

výuce. Přitom však jsou psány směsí minulého, budoucího a přítomného času. Nelze tedy 
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rozhodnout, zda a) autor plánuje, že se to tak má udělat nebo že tak mohou žáci reagovat, b) už se to 

stalo a autor to popisuje na základě skutečnosti. Jako ukázkový příklad může posloužit didaktická 

poznámka na s. 29 (ale platí to pro všechny poznámky): „Díky intuitivnosti ovládání GG se studenti 

celkem rychle sžívají s prostředím a mají snahu sami prozkoumávat nové funkce.“ Je to na základě 

skutečnosti, nebo autor předpokládá, že se to stane? „U druhé části, hledání opsané kružnice, již 

nechám studenty, aby si program sami zkoušeli.“ Plánuje to tak autor, nebo to tak realizoval? 

„Studenti bez obtíží nacházejí řešení klasickým způsobem a obvykle najdou i některý ze způsobů, 

jak si práci ulehčit.“ Co znamená obvykle? Zde by to mělo být napsáno takto: „Předpokládám, že 

studenti bez obtíží…“, případně: „V mých výukových experimentech našli studenti bez obtíží…“. 

Na s. 71 se náhle v pedagogické poznámce objevuje minulý čas“ „Když jsme tuto úlohu řešili se 

studenty oktávy …“. Tato neujasněnost, která se bohužel táhne celou částí práce popisující úlohy, 

snižuje kvalitu práce. Z příliš stručného popisu není vůbec jasné, zda autor skutečně experimenty 

provedl v konstruktivistickém duchu (jak obecně píše), nebo ne. 

Naopak jako přínosné a dobře zpracované hodnotím historické poznámky. Zde autor prokázal 

dobrou práci s literaturou a vybral relevantní informace. 

Kvalitní a účelné jsou také hojné obrázky, které jsou autorovým vlastním dílem.  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Práce je originální tím, že přináší podnětné úlohy, s jejichž pomocí si studenti mohou rozšířit své 

znalosti z geometrie a seznámit se s programem GeoGebra. Pokud by byla odstraněna výše popsaná 

neujasněnost didaktických poznámek, byl by kurz dobře využitelný i učiteli z praxe. 

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

úprava) 

Práce je poměrně přehledná a dobře zpracovaná. Přesto se autor nevyhnul některým chybám, které 

popíši níže v pořadí, v jakém se objevovaly: s. 2 – místo diplomová práce je dvakrát napsáno 

bakalářská práce; s. 6 – chybné zarovnání částí položek obsahu; s. 7 – mohu místo správného 

mohou; s. 14 – jeho místo správného jejich, 2. řádek; s. 18 – Academ místo správného Academy; 

s. 45 – obrázek umístěn uprostřed odstavce (totéž s. 47 a s. 73); s. 60 – v historické poznámce 

nejsou v prvním odstavci proměnné kurzívou; s. 62 – bod F není kurzívou; s. 63 – chybějící mezera 

mezi slovy v popisu ilustrace 16; s. 75 – chybějící kurzíva u popisů bodu a dvou úseček; s. 76 – 

dvakrát použit spojovník místo znaménka mínus (totéž na dalších stranách); s. 78 – slovo „je“ navíc 

ve druhém řádku odspoda; s. 80 – malé písmeno na začátku věty, chybějící mezera mezi slovy; s. 81 

– chybějící sloveso v prvním řádku; s. 83 – čísla v popisu ilustrace 29 by měla být indexy; s. 87 – 

zdvojenásobení místo zdvojnásobení; s. 90 – malé písmeno na začátku věty, x není kurzívou, 

nadbytečné písmeno za slovem y-ovou; s. 96 – divné slovo místo slova nutné, písmeno y není 

kurzívou; s. 107 – u čtvrté otázky je dvakrát zmíněna poslední varianta odpovědi; s. 110 – překlep 

ve slově studety; s. 111 – citace Hejného 2009 neodpovídá literatuře; s. 115 – citace Hejného prací 

by měly být v opačném pořadí.  

Na mnoha místech je u stránkového rozsahu spojovník místo pomlčky (např. s. 35, 62), totéž v textu 

(např. v popisku ilustrace 4). Místy se objevuje nevhodné, spíše hovorové vyjádření. Příkladem je 

s. 48 „Pokud má někdo problém s rozjezdem, můžeme ho lehce popostrčit návodnou otázkou.“ a 

s. 99, kde se hovoří o čtvrtce kružnice. Některé matematické výrazy jsou umístěny nad řádkem 

místo v řádku. Příkladem je str. 54, kde tři řádky v sobě obsahují výrazy špatně umístěné, a s. 86, 

kde je navíc špatné formátovaná odmocnina. Podobně je špatný formát matematického výrazu na 

s. 88. (Vycházím z elektronické verze práce.) 

Práce obsahuje chyby v čárkách. Chybějící čárky: s. 124, 137, 1315, 148, 1913, 2111, 222, 311, 455, 

562, 6713 (dvakrát), 681, 693, 737, 7413 (dvakrát), 782, 7912, 8512, 961, 974, 975, 1033, 1109. Čárky 

navíc: 149, 717, 9111. 
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Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Jsou využity relevantní zdroje a jsou využity správně. Zejména historické zdroje jsou využity 

účelně. 

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  SIS ukazuje 72 % shody s předchozí verzí diplomové 

práce, která však nebyla obhájená. Je to tedy v pořádku. U ostatních dokumentů je shoda 

nevýznamná. Zdroje jsou řádně citovány. 

Otázky k obhajobě: 

1. Na s. 64 autor cituje Hromadovou a tvrdí, že předložené konstrukce jsou z hlediska 

didaktického „neocenitelné“. Může to při obhajobě rozvést? 

2. Na s. 111 se píše, že mělo smysl určité úlohy do kurzu zařadit, protože byly pro studenty 

změnou. Může autor rozvinout, z jakého hlediska byly tedy úlohy významné? Za změnu 

můžeme přeci považovat téměř jakékoli úlohy. Bylo by třeba argumentovat ve prospěch úloh 

lépe. 

3. Může autor uvést nějaký příklad zajímavé diskuse s žáky nad úlohami? 

Hodnocení: Přes výše uvedené připomínky práce splňuje podmínky kladené na diplomovou práci. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Datum a podpis autora posudku: 

4. 1. 2016 


