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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Diplomová práce si kladla za cíl vytvořit na báze konstruktivistického přístupu k výuce matematiky 

kurz na téma algebraické křivky, který by na jedné straně obeznámil studenty s některými 

základními křivkami algebraické geometrie a na druhé straně je uvedl do programu GeoGebra. Lze 

konstatovat, že práce tento cíl splnila vynikajícím způsobem. 

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce je obsahově značně bohatá. Vedle obecně-pedagogického úvodu, věnovaného výkladu 

základních principů konstruktivizmu práci tvoří kurs, kterého cílem je naučit studenty základní 

poznatky z geometrie algebraických křivek, které přesahují standardní rozsah učiva z geometrie na 

střední škole. Tyto poznatky ale zavádí systematicky, takže všechno potřebné si studenti osvojí 

během řešení zadávaných úloh. Ve stručném dotazníkovém šetření autor prezentuje hodnocení 

kursu studenty, které vyznívá pozitivně. Proto volbu i řazení materiálu možno hodnotit jako zdařilé. 

 

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

Po odborné stránce diplomová práce představuje vhodnou kombinaci zajímavého nestandardního 

matematického učiva s jeho promyšleným didaktickým podáním a závěrečnou reflexí z pohledu 

konstruktivizmu. Matematické učivo je náročné, jeho podání je po matematické stránce správné. 

Výstavba kurzu je dobře promyšlená a kurz tvoří konzistentní celek. Celkově kurs ukazuje, že autor 

zvládl principy konstruktivismu nejen v rovině teoretické, ale dokáže je také aplikovat ve své 

učitelské praxi. 

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Práce má vynikající koncepci a je určitě přínosná. Kladně hodnotím především bohatství materiálu, 

pozvolný začátek umožňující studentům seznámit se s GeoGebrou a narůstající náročnost probírané 

látky. Kurz je použitelný jak při školním vyučování, tak pro mimoškolní práci.  

 

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

úprava) 

Po jazykové stránce je práce uspokojivá. Grafické zpracování je na velmi vysoké úrovni. Práce je 

přehledná, obsahuje bohatství reprodukovaného materiálu z programu GeoGebra. Odkazy na 

literaturu jsou ve standardním formátu. 
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Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Práce se opírá o dvacet šest zdrojů, z nichž jsou tři v angličtině. Vzhledem k tomu, že v českém 

jazyce existuje velice kvalitní literatura věnovaná didaktice geometrie (autorů Hejný, Kuřina, 

Koudela, Lomtatidze, Vopěnka), výběr literatury je podle mého názoru reprezentativní. Autor 

použil také dva historické zdroje dostupné v českém překladu (Euklida a Descarta), které velmi 

zdařile využívá ve svém textu. I výběr literatury z oblasti didaktiky matematiky je reprezentativní.  

 

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  Systém vykázal 72% shodu s předešlou verzí autorovy 

diplomové práce. Vzhledem k tomu, že předkládaná práce představuje přepracovanou verzi 

předešlé práce, tato shoda dokládá míru přepracování. Kromě toho systém uvádí ještě dalších 7 

dokumentů, u kterých je však shoda nevýznamná. 

 

Další poznámky:  

Didaktické poznámky za každou řešenou úlohou svědčí o autorových bohatých didaktických 

zkušenostech. Poznámky poskytují dostatečné vodítko pro učitele, který by chtěl kurs použít. 

 

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