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Celkové hodnocení práce (max. 1800 znaků)  

Studentka předložila práci zaměřenou na praktickou výuku matematiky na 1. stupni základní 

školy, a to konkrétně na využití didaktických her. Autorku tematika zajímá, protože je učitelkou 

1. stupně ZŠ. Didaktickou hru považuje především za vyučovací metodu aktivizující žáky. 

Studentka si sama didaktické hry vymýšlí, vyrábí k nim pomůcky, inspiruje se u dalších 

pedagogů. 

Téma práce je aktuální. Moderní a tvořiví učitelé stále hledají inspiraci, náměty na aktivizaci 

žáků, na inovaci výuky. V oblasti výuky matematiky na 1. stupni je tato tendence důležitá, 

protože napomáhá zpřístupnění obávaného, ale v naší době podstatného matematického 

učiva žákům. Žáci se při hrách lépe učí matematickému myšlení. 

V teoretické části studentka vysvětlila základní pojmy. Věnuje se ukotvení matematiky 

v kurikulárních dokumentech, vyučovacím a zejména aktivizujícím metodám, klasifikaci her a 

důraz klade na didaktické hry. Text je napsán srozumitelně a přehledně, je soudržný. 

Studentka v praktické části předkládá sborník her do výuky matematiky, které rozdělila na část 

aritmetickou a geometrickou. Výuku se zařazením těchto her studentka realizovala a 

reflektovala. Materiál je detailně z metodického hlediska dobře zpracovaný a snadno 

uchopitelný pro realizaci každému z pedagogů. Oceňuji vlastní tvorbu materiálů ke hrám. 

Reflexe z realizované výuky jsou poměrně stručné, často schematické, někdy i chybí. 

Postrádám jasnější, podrobnější vyhodnocení realizace her.  

Po stránce formální a jazykové je práce na dobré úrovni. Autorka správně odkazuje na zdroje, 

se kterými pracuje, a řádně uvádí seznam použitých zdrojů. 

Význam práce spatřuji ve vytvoření praktického výukového materiálu, který napomůže výuce 

matematiky.   
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Náměty pro obhajobu:  
  

1. Zamyslete se nad možnostmi přehlednějšího vyhodnocení realizace her ve 

výuce a nad jasnou formulací závěrů.    
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