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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Práce se zabývá výukou matematiky metodou CLIL na 2. stupni ZŠ, konkrétně pak výukou osové
souměrnosti a shodných útvarů v rovině v 6. třídě ZŠ v anglickém jazyce. Cílem práce je ověřit
vhodnost daných témat pro výuku metodou CLIL a zkoumat účinek použití této metody na průběh
výuky.  Cíle  práce  jsou formulovány relativně  obecně a z  mého pohledu jsou obtížně  měřitelné
a dosažitelné.  Ve zkoumané skupině žáků lze konstatovat jejich splnění. v obecné rovině by jejich
naplnění vyžadovalo zkoumání většího vzorku populace. Dalším cílem práce je připravit, realizovat
a vyhodnotit sérii vyučovacích hodin zaměřených na výuku daných témat. Tento cíl byl splněn.

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

V první, teoretické části práce nejprve autorka charakterizuje metodu CLIL, výhody a nevýhody
jejího využití a  pojetí metody z hlediska učitele a žáka. Následně popisuje metodologii CLILu,
pojetí integrace a výběr učiva pro použití této metody. Teoretická část je zpracována systematicky
a přehledně. Uvedená teoretická východiska považuji za vhodně vybraná a postačující pro potřeby
práce. Uvítal bych konkrétnější informace o tom, jak využila autorka tato teoretická východiska při
přípravě a realizaci aktivit.

Ve  druhé  části  práce  autorka  popisuje  metody  a  principy,  které  využila  při  přípravě  sérií
vyučovacích  hodin v českém jazyce.  Příprava vyučovacích  hodin je velmi  přehledně a detailně
zpracována.  Autorka při  přípravě a realizaci vycházela z konstruktivistického přístupu ve výuce
a z četných materiálů na dané téma, což je dokumentováno v obsáhlém seznamu literatury a dalších
zdrojů.

V třetí části práce je popsána realizace experimentu ve třídách. Výuku realizovala autorka práce,
která  na  základě  vlastního  pozorování  a  záznamu  hodin  zpracovala  svoji  zkušenost  s  výukou,
úspěšně  realizované aktivity a možné problematické momenty. Na konci této části jsou zpracovány
a analyzovány výsledky závěrečného testu a dotazníkového šetření mezi žáky.

Jako velmi  cennou přílohu obsahuje práce vytvořené  pracovní  listy,  zadání  samostatných prací,
ukázky žákovských prací  a seznam terminologie. 

Po  obsahové  stránce  považuji  práci  za  velmi  kvalitně  zpracovanou  a  přínosnou  pro  výuku
matematiky na ZŠ. 

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

Těžiště  práce  spočívá  v  přípravě  a  realizaci  série  vyučovacích  hodin  na  téma  „shodné  útvary
a osová souměrnost“ metodou CLIL ve dvou třídách 6. ročníku ZŠ a česky v jedné třídě 6. ročníku
téže školy. Matematické i jazykové poznatky a vědomosti odpovídají 2. stupni ZŠ a jsou používány
správně a  konzistentně.  V komentářích  k průběhu jednotlivých hodin  autorka  detailně  popisuje
zkušenosti s výukou. Tuto analýzu považuji za velmi cennou pro další využití připravených aktivit
ve výuce.

Při  shrnutí  úspěšnosti  řešení  úloh  a  při  vyhodnocení  závěrečných  dotazníků  používá  autorka
procentuální  vyjádření  počtu  vyřešených  úloh,  průměrný  počet  vyřešených  úloh  na  žáka
a průměrnou známku. Použití těchto informací při malých počet žáků ve zkoumaných skupinách
nemá podle mého názoru velký význam pro popis dané situace, v práci nejsou tyto výsledky použity
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pro srovnání jednotlivých tříd ani způsobů výuky. Místo informací typu „průměrný žák uspěl v 2,5
úlohách“ (s. 105) z tří zkoumaných úloh bych uvítal zaměření se na jednotlivé žáky nebo úlohy
a podrobnější analýzu úspěšnosti řešení jednotlivých úloh z pohledu matematiky.

Na konci experimentální výuky byly třídy podrobeny srovnávacímu testu, jehož cílem bylo zjistit,
jak si žáci osvojili probíraná témata, a ověřit výzkumné hypotézy. Test považuji za vhodně zvolený.
Také v této části  bych uvítal  podrobnější  komentář  k výsledkům testu a  detailnější  interpretaci
výsledků.

Přínos (originalita, použitelnost apod.)

Práci považuji za velmi přínosnou pro výuku témat „shodné útvary a osová souměrnost“ metodou
CLIL i  v  českém jazyce.  Pracovní  listy  jsou vytvořeny systematicky a  přehledně  po obsahové
i grafické stránce a mohou být přímo použity ve výuce v českém i anglickém jazyce.

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

úprava) 

Práce  je  logicky  přehledně  členěna  do  kapitol  a  podkapitol,  jednotlivé  části  na  sebe  vhodně
navazují.  Z  formálního  hlediska  je  práce  v  pořádku,  zdroje  jsou řádně citovány.  Z jazykového
hlediska je práce velmi dobře zpracována a  obsahuje minimální množství nejasností. Obrazová část
práce je také velmi pěkně zpracována. Celková úprava práce je na výborné úrovni.

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití)  

Použité zdroje jsou relevantní k tématu výuky shodných útvarů a osové souměrnosti a jsou v práci
vhodně použity a řádně citovány 

Další poznámky

-

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  

V systému Theses  jsou ve všech oblastech  uvedeny shody menší  než   5  %, jedná  se zejména
o citování  materiálů,  z  nichž  autorka  vychází  při  shrnutí  současného stavu poznání  a  přípravě
a realizaci aktivit.  Všechny použité zdroje jsou řádně citovány.

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

Otázky k obhajobě

1. V kapitole 2.1 je zmíněno, že témata „shodné útvary a osová souměrnost“ byla zvolena pro 
jejich názornost a jednoduchou slovní zásobu. Ověření vhodnosti těchto témat je zároveň 
jedním z deklarovaných cílů práce. Prosím o vysvětlení.

2. V abstraktu a závěru práce je psáno: „Výsledky pozorování a analýzy potvrzují, že je možné
úspěšně propojit výuku matematiky a cizího jazyka. Prosím o komentář k tomu, jak byla 
hodnocena úspěšnost zmíněného propojení.

3. Jednotlivé třídy pro výuku v anglickém jazyce byly vybrány na základě porovnání jejich 
výkonnosti v anglickém jazyce. Prosím o informaci a případné zdůvodnění, zda a proč 
(ne)byla zjišťována úroveň jejich matematických znalostí a jak se tato úroveň případně 
mohla projevit ve výsledcích závěrečného testu.
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