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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Hlavním cílem diplomové práce bylo „na základě odborné literatury a učebnic naplánovat 

podnětnou výuku obsahu rovinných útvarů (konkrétně trojúhelníku a rovnoběžníku), následně ji 

realizovat formou výukových experimentů ve dvou třídách 7. ročníku s odlišnou předchozí 

zkušeností s výukou matematiky na prvním stupni („klasická“ vs. „Hejného metoda“) a závěrem 

tuto výuku zhodnotit“. Cíl byl beze zbytku splněn. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce sestává z části teoretické a praktické; obě jsou organicky propojené. 

Teoretická část sestává jednak z vymezení podnětné výuky a popisu teorie poznávacího procesu 

v matematice a jednak z popisu pojmu obsah geometrických útvarů. Autor pojal tuto problematiku 

komplexně, včetně popisu toho, jak se asi pojem obsah v mysli žáka buduje a jaké obtíže žáci mají.  

Třetí kapitola se věnuje analýze učebnic prvního stupně, a to těch řad, podle nichž se učili zkoumaní 

žáci. Autor se zaměřuje na to, jaké aspekty míry v geometrii přestavené v teoretické části se 

v učebnici objevují v úlohách a jaké naopak chybí. Výsledky analýzy je možné brát jako zpětnou 

vazbu pro učitele, který si tak může uvědomit, jak by měl učebnice při výuce doplnit. Dále je 

analyzována učebnice pro 7. ročník základní školy z hlediska přístupu k výuce pojmu obsah 

rovnoběžníku a trojúhelníku. 

Jádrem práce je popis experimentální výuky. Ta byla pečlivě připravena v souladu s principy 

podnětné výuky. Je vždy náročné přehledně popsat tak komplexní záležitost, jakým je 

experimentální vyučování v rozsahu více než jedné vyučovací hodiny. Autorovi se to podle mého 

názoru podařilo. Na základě rámcového popisu výuky si čtenář udělá povšechný obrázek, který mu 

umožní lépe porozumět podrobnějším popisům v oddíle 4.6. Oceňuji, že tento podrobný popis je 

udělán z pohledu teorie pojmotvorného procesu.  

Autorovi se podařilo pro experimentální výuku získat dvě třídy 7. ročníku, z nichž každá měla 

hodně odlišné zkušenosti s výukou matematiky na 1. stupni. Autor obě vyučoval už v 6. ročníku, 

podnětná výuka tedy pro ně nebyla zcela neznámá. Navíc před vlastní výukou autor zadal a 

vyhodnotil vstupní test, který mu umožnil získat představu, jaké znalosti a představy si žáci přinesli 

z prvního stupně, a využít je při koncipování vlastní výuky. K tomu využil i poznatky získané 

rozhovory s učitelkami, které třídy vyučovaly na 1. stupni. Popis obou zkoumaných tříd je skutečně 

komplexní a je třeba ho ocenit. Na konci výuky byl pro zhodnocení její úspěšnosti zadán 

diagnostický test, jehož výsledky jsou prezentovány krabicovým grafem (s. 101 a 102).  

Práce končí vyhodnocením experimentální výuky a navržením změn v původním plánu výuky. 

V samotném závěru je pak shrnuto splnění cíle. Za zajímavý výsledek považuji např. to, že třída, 

která byla na 1. stupni vedená spíše tradičním způsobem, s malým důrazem na konstruování 

poznatků, vykazovala sice na začátku výuky větší nedostatky v představě obsahu (viz krabicový 

graf na s. 54) a tendenci k (často nesprávnému) využívání vzorců, avšak po experimentální výuce se 

rozdíly mezi oběma třídami hodně setřely a u řady žáků došlo k reedukaci formálních poznatků.  
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DVOU TŘÍDÁCH S ODLIŠNOU ZKUŠENOSTÍ S VÝUKOU MATEMATIKY 

Doc. RNDr. Naďa VONDROVÁ, Ph.D. 



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

Autor prokázal, že dobře porozuměl teorii poznávacího procesu a dokázal ji vhodně využít nejen 

pro koncipování vlastní výuky, ale i pro její vyhodnocení. 

Z hlediska matematického je práce v pořádku. Z hlediska metodologického také neshledávám 

nedostatky. Oceňuji, že se autorovi podařilo výuku zaznamenat na videokameru. Jistě by bylo 

vhodné, aby na více než dvou hodinách byl přítomen pozorovatel, ovšem i tak se podařilo 

shromáždit velké množství cenných dat (včetně zachycených obrazovek z interaktivní tabule). 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Práce je zcela originální. Autor využil vhodným způsobem různé zdroje, aby vytvořil a ověřil svůj 

vlastní výukový přístup. Navíc jeho práce přinesla vhled do problematiky implementace stejného 

výukového přístupu v různých třídách. Žákovské artefakty mohou být využity i v přípravě 

budoucích učitelů matematiky. Doporučuji, aby autor vytvořil na základě diplomové práce článek 

do časopisu Učitel matematiky. 

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

Práce je na dobré úrovni z hlediska formálních záležitostí. Autor se nevyhnul drobným nedostatkům 

(např. na s. 50 místo slova ročníku je slovo ročník, na s. 91 je „vidět na Obrázek 4.74“, zbytečně 

dlouhá souvětí např. na s. 72 v posledním odstavci nebo na s. 69 ve 2. odstavci), které však 

nesnižují hodnotu práce. V práci je velké množství obrázků dokumentujících výuku a žákovské 

práce.  

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Autor využil relevantní zdroje a vše řádně cituje. Byly využity 4 anglicky psané zdroje. 

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  Žádné shody  

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

 

Datum a podpis autora posudku: 

31. 8. 2016 


