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Strukturální matematika představovala obsahovou složku modernizačního hnutí ve vyučování 
matematice (nazývaného také New Maths) v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. 
Konstruktivistické proudy, které formují současný přístup k didaktice matematiky, se zrodili 
z kritiky její nedostatků a přinesli překonání jejích didaktických principů. 

Originální a podnětnou myšlenkou diplomanta bylo poukázání na skutečnost, že modernizační hnutí 
sedmdesátých a osmdesátých let sice v obsahové rovině odmítlo tradiční výuku matematiky s jejím 
důrazem na úpravy algebraických výrazů a na zvládání geometrických konstrukcí (a tyto tradiční 
celky nahradilo strukturální matematikou, tedy logikou, množinami, číselnými obory a funkcemi), 
ale po formální stránce se vlastně od tradiční matematiky moc nevzdálilo – používá transmisivní 
frontální výklad (strukturálně pojatého) učiva. Konstruktivistické přístupy devadesátých let přinesly 
kritiku modernizačního hnutí ve formální rovině; transmisivní výuku nahrazují konstruktivistickou 
a frontální výklad kolektivním učením. Ale v důsledku odmítnutí modernizačního hnutí byla 
z vyučování odstraněna i strukturální matematika, která s ním byla spojována. 

Diplomant navrhuje oddělit strukturální matematiku od její asociace s modernizačním hnutím a 
pokusit se o její propojení strukturální matematiky s konstruktivistickými metodami výuky. Toto 
propojení je originální a má veliký praktický potenciál ve vyučování.  

Předložená diplomová práce má teoretický charakter a široký záměr. V první kapitole diplomant 
nastiňuje vznik a vývin různých pojetí strukturální matematiky od Bourbakiho „mateřských“ 
struktur, přes teorii kategorií a univerzální algebry až po teorii modelů. Druhá kapitola představuje 
formativní působení strukturální matematiky na modernizaci školní matematiky jako ve světě tak u 
nás. Třetí kapitola přináší různá didaktická hlediska, která překonávají pojetí modernizačního hnutí, 
především konstruktivizmus, dále zohlednění jazyka a instrumentální praxe matematiky. Čtvrtá část 
práce přináší rozbor didaktických chyb modernizačního hnutí a návrh jak se jim vyhnout. Pak 
následuje několik námětů pro strukturální vyučování na střední škole. 

Za hlavní přínos práce považuji zasazení modernizačního hnutí do širšího kontextu, její reflexi 
v rámci české didaktiky matematiky, oddělení formální a obsahové složky modernizace a návrh 
vrácení strukturálního přístupu do středoškolského učiva. Vysoce hodnotím i šíři použité literatury, 
se kterou autor pracoval. 

 
Hodnocení: Práce splňuje podmínky kladené na diplomovou práci. Práci doporučuji k obhajobě a 
navrhuji hodnotit výborně. 
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