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Autor posudku 

 

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cílem práce je jednak navrhnout metodiku výuky tématu obsah trojúhelníku a rovnoběžníku 

založenou na konstruktivistickém přístupu (podnětné vyučování) a popsat přístup k výuce zaměřený 

na sledování žákova pojmotvorného procesu a způsob nabývání poznatků. Takto jsou cíle popsány 

v úvodu, zatímco v abstraktu autor ještě dále uvádí, že jeho cílem je navrženou výuku zhodnotit – a 

to ze dvou hledisek: kvalitativně (klíčové objevy, situace při výuce a zapojení žáků do výuky) a 

kvantitativně (srovnání výsledků pre-testu a post-testu). Domnívám se, že přehlednosti práce by 

prospělo, kdyby byly všechny stanovené cíle popsány na jednom místě; případně doplněny o 

formulaci výzkumných otázek, které si autor pravděpodobně klade. Myslím tím například otázky: Je 

konstruktivistický přístup pro toto téma a věk žáků vhodný? Je výuka navrženou metodou účinná 

(nezávisle na tom, jaký typ výuky žáci absolvovali před tím)? Liší se metody práce žáků v závislosti 

na tom, jak byli před tím ve výuce vedeni? Jsou žáci schopni za pomoci vhodné série úloh sami 

objevit generický model? Ovlivňuje zvolený přístup pozitivně motivaci žáků? Apod. Na mnohé 

z těchto otázek nalézáme v práci odpovědi, ale výzkumné otázky jako takové nejsou v práci 

konkrétně formulovány. Nicméně se domnívám, že cíle práce byly odpovídajícím způsobem 

naplněny – navržená výuka je detailně popsána včetně průběhu realizace výukového experimentu. Je 

rovněž detailně popsán jak pre-test tak post-test, včetně analýzy kognitivní náročnosti úloh, výsledků 

žáků a přehledu strategií používaných při řešení. Výukový experiment byl zhodnocen jak 

kvalitativně, tak kvantitativně a autor dochází k závěru, že navržený přístup je pro toto téma velice 

vhodný (s drobnými úpravami při realizaci, jako je například větší časová dotace pro manipulativní 

úlohy). 

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce na mě působila velmi uspořádaným a logicky strukturovaným dojmem. Všechny části na sebe 

navazují a tvoří smysluplný a napínavý „příběh“. Teoretická část je vhodným východiskem pro 

autorův vlastní experiment. Na ni navazuje analýza zavádění pojmu obsah na prvním stupni podle 

dvou učebnicových řad (nakladatelství Alter a Fraus) a představení výuky zvoleného tématu podle 

nejpoužívanější řady učebnic pro 7. ročník ZŠ (Prometheus). Za velmi pěkné považuji schématické 

znázornění postupu výuky v obou řadách učebnic. Dále se čtenář může seznámit s profilem 

jednotlivých tříd – oceňuji zejména zařazení rozhovorů s bývalými třídními učitelkami, které se 

týkaly způsobu, jak pojem obsah ve třídách zaváděly a procvičovaly. Následuje pre-test s analýzou 

úloh, úspěšností žáků a pozorovanými strategiemi výpočtu. Na základě těchto informací, pak autor 

navrhl plán výuky a popsal, jak vypadala jeho realizace. Všechny úlohy jsou v práci představeny s 

řešeními; autor uvádí všude, kde to je možné, několik postupů řešení úlohy. U každé úlohy je vždy 

uveden cíl a důvod zařazení. Autor prokázal schopnost tvořit odpovídající úlohy pro žáky 

přizpůsobené stanoveným cílům. Při popisu výuky mě zaujala jeho organizace do etap podle teorie 

generických modelů – je vidět, že vlastní výzkumná práce tvoří s teoretickým rámcem konzistentní 

celek. Na závěr pak nalézáme post-test, jeho analýzu a výsledky (kvantitativní zhodnocení) a 

kvalitativní zhodnocení výuky. Práce obsahuje všechny potřebné teoretické informace, podrobné 

analýzy provedených šetření a závěry z nich. 

 

Bc. Pavel Sovič 

Podnětná výuka obsahu trojúhelníku a rovnoběžníku ve dvou třídách s rozlišnou 

zkušeností s výukou matematiky 

Mgr. Veronika Tůmová 



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

Autor jednoznačně prokázal schopnost připravit, realizovat a vyhodnotit výukový experiment. Práce 

je celkově velmi kvalitní a uváděné výhrady jsou spíše drobné. 

Při četbě analýzy učebnic jsem si kladla otázku, zda by nebylo vhodné zmínit ještě jiné teoretické 

hledisko než konstruktivistické (TGM). Učebnice řady Fraus (Hejného metoda), byly podle této teorie 

vytvořeny a je zřejmé, že učebnice založené na odlišném teoretickém rámci nemusí splňovat 

požadavky zvoleného konstruktivistického přístupu. Připadá mi to, jako kdybychom chtěli hodnotit 

učebnici angličtiny a španělštiny z hlediska přínosu pro zlepšení angličtiny – budou rovněž 

neporovnatelné. Analogie možná není úplně vhodná, nicméně se domnívám, že takto postavené 

srovnávání učebnic může působit zaujatě (ačkoliv toto zaujetí osobně plně sdílím). 

Dále bych přivítala hlubší diskusi kvantitativních výsledků – nedomnívám se, že velmi výrazné 

zvýšení rozptylu lze vysvětlit pouze heterogenitou třídy. Pre-test na uvedenou heterogenitu 

nepoukazoval: 7.B měla dokonce zjevně menší rozptyl výsledků než 7.C, zatímco v post-testu se to 

obrátilo. To mi připadá jako velmi zajímavé a hodné dalšího zkoumání. 

V textu se vyskytují nepřesnosti v definicích: např. pojem výška (str. 18) je definován jako úsečka 

vedená vrcholem k jeho protější straně a jako jeden její krajní bod je uváděna „pata kolmice“ místo 

„pata výšky“. U definice rovnoběžníku se opakovaně používá tvrzení, že protější dvojice stran jsou 

rovnoběžné (str. 18 a 56) – což by mohlo vyvolat dojem, že i lichoběžník je rovnoběžníkem – dala 

bych rozhodně přednost jasnější formulaci, že obě dvojice protějších stran jsou rovnoběžné (nebo dvě 

a dvě strany jsou rovnoběžné), aby nemohly vzniknout pochyby.  

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Práci jsem četla s velkým zaujetím. Myslím, že nabízí jasné praktické využití (návrh metodiky výuky) 

i motivaci pro učitele zkusit jiný přístup k výuce tohoto tématu. Domnívám se, že prací zabývajících 

se tématem výuky obsahu konstruktivistickým přístupem není mnoho – rozhodně ne v české 

literatuře. Co považuji za opravdu unikátní, je možnost srovnání práce a výsledků dvou tříd, z nichž 

jedna byla na 1. stupni konstruktivisticky vedena a druhá ne. Práce přináší rovněž podněty pro další 

výzkum v této oblasti (např. již zmiňovaný nárůst rozptylu ve výsledcích či porovnání s klasickou 

výukou se stejnou časovou dotací apod.). 

 

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

úprava) 

Práce se jeví, co do gramatiky, typografie a celkové úpravy jako velmi dobrá. Práce je čitelná, 

doplněná řadou barevných ilustrací. Překlepů se v práci vyskytlo jen zanedbatelné množství.  

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

V práci jsou použity relevantní zdroje. Zdroje uvedené v literatuře jsou skutečně v práci používány. 

Autor používá dostatek vhodné literatury jak české, tak zahraniční. Pravděpodobně díky přehlédnutí 

není v seznamu literatury uvedena práce Laborde (2005) citovaná na straně 97, považuji to za 

nedostatek pouze drobný. 

 

Další poznámky 

 

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Žádné shody. 

 

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

 



Otázky k obhajobě  

1. Můžete, prosím, podrobněji okomentovat výsledky v post-testu u 7.B, a to zejména z hlediska 

obrovského nárůstu rozptylu? Jak byste se vyrovnal s případnou námitkou, že z nárůstu 

rozptylu ve výsledcích třídy je patrné, že konstruktivistický způsob vyučování je pouze pro 

„nadané“? Vyučujete běžně třídu 7. B konstruktivistickými metodami? 

2. Poměrně podrobně popisujete u grafu typu boxplot (str. 54), co znamenají jednotlivé 

vodorovné čáry tvořící onu „krabici“. Můžete doplnit ještě, jak jsou zkonstruované vousy a 

kdy je pozorovaná hodnota považována za odlehlou (outlier)? 
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