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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

V. Sedláčková si zvolila pro svou magisterskou práci aktuální téma: CLIL (Content and Language 
Integrated Learning), tj. integrovanou výuku nejazykového předmětu, zde matematiky, a cizího 
jazyka, zde angličtiny. Tento přístup je zhruba od poloviny devadesátých let předmětem výzkumu 
a pilotních projektů v celé řadě evropských zemí, patří totiž v posledních letech k prioritám 
Evropské Unie. To vše podporuje význam prací se zaměřením, které si autorka zvolila pro svou 
magisterskou práci. 
Ruku v ruce se zkoumáním teoretických otázek vázaných na CLIL jde i praktická aplikace výsledků 
výzkumu v praxi. V České republice se rychle zvětšuje počet škol, které buď CLIL začínají 
uplatňovat, nebo se k tomu chystají. Jak management, tak učitelé si kladou řadu praktických otázek 
z různých oblastí vázaných na zavádění CLIL do školní praxe (vliv na úroveň porozumění žáků 
odbornému předmětu, organizační záležitosti včetně nutných vstupních jazykových znalostí učitelů, 
související legislativa apod.). Jistá váhavost, která vyplývá z reakcí učitelské veřejnosti na možnost 
zapojení se do výuky metodou CLIL, je dána hlavně obavami z vlastní jazykové vybavenosti 
učitelů a jazykové vybavenosti žáků, nedostatkem zkušeností s podobnou výukou a obavami 
z horších výsledků žáků ve srovnání s klasickou výukou v českém jazyku. Z tohoto pohledu je 
diplomová práce velmi důležitá, protože autorka se v práci za hlavní cíl stanovila zjistit vliv použití 
cizího jazyka na porozumění žáků matematice, speciálně v oblasti shodných útvarů v rovině.  
Cíl práce autorka splnila. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce má dvě základní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část pokrývá oblasti, které jsou 
pro řešení zvolené problematiky potřebné: informace týkající se CLIL a integrace anglického 
jazyka, metodologie tohoto způsobu výuky, vhodnosti předmětů pro realizaci formou CLIL 
a hodnocení při tomto způsobu výuky.  Tato část je kvalitním východiskem pro další, stěžejní část 
práce. 
Experimentální část je věnována realizaci připraveného experimentu, analýze získaných výsledků 
a závěrům, které z nich vyplývají. Autorka zde nejprve podrobně představuje metody vhodné pro 
experiment, výběr úloh, podrobnou přípravu výukových jednotek pro experiment včetně vlastní 
tvorby materiálů. Protože při experimentu pracovala také s kontrolní skupinou, kde stejnou látku 
učila v češtině, připravila všechny materiály ve dvou verzích – české a anglické. Práce obsahuje 
podrobné informace z realizace hodin v 6. třídách školy, kde autorka působí.  
Pro zjištění vlivu použití anglického jazyka na porozumění žáků probírané látce a na řešení úloh, 
použila autorka formu testu. Výsledky testů v jednotlivých třídách analyzovala a porovnala. Vztah 
žáků k výuce matematiky v angličtině zjišťovala pomocí dotazníků. Na základě výsledků 
experimentu zformulovala výsledky šetření a odpovědi na otázky, na které v práci hledala odpověď. 
Je třeba vyzdvihnout hloubku a pečlivost, s jakou autorka k celému experimentu přistoupila. 
Výsledky analýzy jsou přesvědčivé. 
Práce obsahuje všechny potřebné teoretické informace, podrobné analýzy provedených šetření 
a závěry z nich.   

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

Bc. Veronika Sedláčková 

 Výuka matematiky metodou CLIL na 2. stupni ZŠ 

prof. RNDr. Jarmila NOVOTNÁ, CSc. 



Odborná část obsahuje didakticko-matematický výzkum. Použitá matematika je na úrovni ZŠ 
a úroveň zvládnutí anglického jazyka žáky byla při experimentu postačující. Výzkum je proveden 
dobře, autorka pracovala svědomitě. Výsledky prezentované v práci vyplývají ze získaných dat. 
Všechny materiály použité při experimentu jsou v práci zařazeny. 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Práce je přínosná jak pro autorku samotnou, tak i pro další učitele a budoucí učitele, kteří se 
rozhodnou vyučovat formou CLIL. Práce jim může pomoci při přípravě vlastních výukových 
jednotek. Zkoumané otázky a získané závěry však mají význam i pro výuku matematiky v jazyce 
mateřském.  

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

Z hlediska formálních náležitostí je práce v pořádku. Vše je řádně citováno. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Použité zdroje jsou relevantní. Jsou řádně citovány.  

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Rozsah shod, které byly nalezeny systémem Theses, je 
ve všech případech menší než 5 %. Jedná se jednak o formální náležitosti práce, které jsou 
předepsány, jednak o citování materiálů, z nichž autor vychází nebo s nimiž srovnává své výsledky 
v závěrečné diskusi. Všechny použité zdroje jsou v práci řádně citovány. 

Další poznámky 

Práce vznikla z podnětu autorky. Autorka pracovala samostatně a vhodně aplikovala své zkušenosti 
jak z výuky matematiky, tak angličtiny.   

Hodnocení: Autorka přistoupila k řešení diplomového úkolu velmi samostatně a zodpovědně 
a splnila kvalitně cíle práce. Práce splňuje podmínky kladené na diplomovou práci. Práci doporučuji 
k obhajobě.  

Otázky k obhajobě 

Nemám žádné otázky. 
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