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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Komparace didaktiky matematiky v prezenční a distanční výuce na střední 
škole 

Jméno autora: KALLMÜNZER FILIP 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení pedagogických a psychologických studií 
Oponent práce: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Předložená bakalářská práce, která je zacílena na analýzu a komparaci didaktických nástrojů využívaných zejména 
gymnaziálními učitelkami a učiteli matematiky jak při prezenční výuce, tak i při její distanční formě, může dozajista najít 
své místo mezi živými tématy diskutovanými napříč odbornou veřejností. V době, kdy se (nejen) české školství začíná 
pomalu vyrovnávat s negativním dopadem koronavirové pandemie na kvalitu vzdělávání a kdy realizace výzkumných 
šetření (byť i malého rozsahu) nabývá o to více na aktuálnosti, je žádoucí přispět k výzkumu. Zadání práce hodnotím  
z pohledu oponenta jako průměrně náročné až náročnější, stanovený cíl jako správně formulovaný a přiměřený. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předlož. záv. práce splňuje zadání. Případ. uveďte body zadání, které nebyly zcela splněny, nebo zda je práce 
oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Pro detailním prostudování obsahu celého textu bp mohu konstatovat, že v zásadě splňuje zadání a stanovené cíle práce 
byly splněny na dostatečné úrovni. Významnou roli při tvorbě práce sehrála avizovaná opora o dobře naformulovaných 
sedm hypotéz (kterých je – na straně druhé – vzhledem k typu předložené vědecké práce snad až příliš mnoho). Splnění 
zadání přispívá také dobře navržená podoba konceptu a struktury práce, včetně uváženého výběru odborné literatury. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Už na první pohled je ze studia textu předloženého k posouzení patrné, že jeho autor zná dobře vzdělávací prostředí 
středních škol, do něhož byla bp implementována. Jak bylo již výše naznačeno, text má logickou stavbu, a tudíž se jeho 
autor může začít už od str. 14 věnovat popisu dotazníkového šetření, jehož cílem je zjištění zkušeností učitelů z vlastní 
výuky realizované v posled. dvou letech. Autor klade důraz „na zjištění jejich obtíží s dodržováním realizace didaktických 
zásad, jejich preferencí v použitých didaktických prostředcích, způsobu a míře realizovaných hodin či hodnocení znalostí 
žáků“. Autor práci koncipoval do čtyřech stěžejních částí, přičemž na výše zmiňovanou kapitolu logicky navazuje kapitola 
obsahující dvě přípravy na vyučovací hodinu matematiky s tím, že je každá vedena v jiné formě. S ohledem na výběr 
tématu i nároky zadání na komparaci výsledků šetření lze zvolené metody řešení i postup považovat za uvážený a efektivní. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odb. literatury, podkladů a dat z praxe. 
Úroveň práce je poměrně vysoká zejména v kvalitě zpracovaných podkladů. Také v částech věnovaných empirickému  
šetření, kde to u značné části bp nebývá vždy pravidlem, je viditelná snaha autora používat jazyk oboru, pokud možno co 
nejserióznějším způsobem, což prospělo navýšení odborné úrovně textu. Zřejmá je i provázanost všech částí, stejně jako 
snaha o širší využití podkladů a dat získaných z praxe. Škoda jen, že student v úvodních kapitolách lépe nevyužil příležitosti 
k širšímu rozkrytí otázek týkajících se didaktických kategorií, což bude pravděpodobně v budoucnu očekávat nejeden 
čtenář bp s ohledem na obsah zadání. Studentům, kteří by případně chtěli navázat na výsledky šetření Filipa Kallmünzera, 
díky tomu bude chybět část vstupních teoretických poznatků potřebných k hlubším úvahám o možnostech dalšího bádání. 
Ty sice mohou získat odjinud (např. z dostupné odborné literatury), ale pokud by autor předložené bp věnoval více 
pozornosti rozšíření teoretické části, např. o žádoucí detailnější odborný popis vybraných klíčových didaktických nástrojů, 
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měl by díky tomu i on sám logický důvod pro realizaci pokusů o následné zavedení vzorových příprav do praxe SŠ, vč. 
zhodnocení ověření jejich reálného dopadu na kvalitu výuky probíhající v různých prostředích. Avšak uskutečnění tohoto 
pro praxi užitečného kroku nebylo součástí zadání práce, tudíž není na místě, jakkoliv zohledňovat při posuzování. Proto 
celkově hodnotím využití znalostí získaných studiem a z odb. literatury, vč. podkladů a dat získaných z praxe „velmi dobře“. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Předložená práce je po formální a jazykové stránce víceméně v pořádku, odpovídá požadavkům na typ vědecké práce a lze 
ji ohodnotit jako velmi dobrou. K tomuto hodnocení v rámci posuzované úrovně textu kladně přispěla i jeho nadprůměrná 
gramatická správnost. Jisté výhrady lze mít snad jen k některým pasážím v textu, které na můj vkus vykazují zbytečně až 
příliš patrné známky strohosti. Z pohledu oponenta, který v průběhu ani zpětně nevidí do jednotlivých fází tvůrčího 
procesu psaní práce, se pak nemohu seriózně vyjádřit k tomu, zda tato o něco méně propracovaná místa souvisejí třeba 
s nedostatkem času na její dotažení po form. stránce, ev. zda jejich textově chudá podoba odpovídá možnostem studenta 
s ohledem na to jaký je autorský typ. Celkově musím pochválit autora za snahu zúročit dřív. zkušenosti ze psaní věd. prací.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relev. zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převz. prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k poruš. cit. etiky, zda jsou bibl. citace úplné, v souladu s cit. zvyklostmi a normami. 
K výběru pramenů a využívání studijních materiálů mám celkem tři připomínky:  
1) Výběr zdrojů sice odpovídá povaze práce a je pro její účely postačující, ale bibliografie mohla být i o něco rozsáhlejší, a 
to zejména s ohledem na ještě lepší využití nejnovějších odborných textů.  
2) Rovněž by mě zajímalo, proč se student Filip Kallmünzer vůbec neopřel při psaní textu ani o jeden z titulů, které 
původně uvedl do zadání bp? Přikládám sken odpovídající část textu formuláře, s nímž se lze seznámit v úvodní části práce: 

 
 
  

3) Autor si zvolil citování za pomoci odkazů v textu vyjádřenými čísly v hranatých závorkách. Jde sice o méně obvyklý  
způsob citování pro závěrečné práce, ale jeho dodržování je v celém textu jednotné, což je chvályhodné. Přestože je tento 
způsob citování z hlediska kontroly korektnosti citací nejnáročnější, zdá se, že v práci není zjevné porušování citační etiky. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Jak už bylo výše naznačeno (viz doporučení v části zaměřené na posouzení odborné úrovně textu) by práci jako takové 
celkově prospělo, kdyby byl její autor ochoten se nad tématem i jeho výzkumným potenciálem zamýšlet více do hloubky a 
následně se třeba pokusil své profesionálně vyvedené přípravy přenést do praktické roviny. Poskytnutí základního vhledu 
do výukových momentů v rámci žádoucích – ať už více či méně úspěšných – pokusů o aplikaci teorie do praxe a prezentace 
komparačních zjištění by ve výsledku určitě napomohlo většímu vyniknutí obsahu empirické části práce, která by se 
rozhodně měla dostat do hledáčku zájemců o reflexi a změny „k lepšímu učení a vyučování“ z řad středoškolských učitelů. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Autor předložené bakalářské práce si zvolil téma, které jde naproti potřebám profesního společenství učitelů.  
Z pohledu oponenta mohu v samotném závěru hodnocení konstatovat, že všechny posuzované části textu 
odpovídají standardním požadavkům na tento typ závěrečné práce. I přes některé výše uvedené dílčí 
nedostatky (např. očekávané využití zpětné vazby) splnil autor vytyčené cíle a práci lze doporučit k obhajobě. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Datum: 31.8.2021     Podpis: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., v. r. 


