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Název práce 

 

Autor posudku 

 

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Autorka si ve své práci klade za cíl prozkoumat představy žáků o pravděpodobnosti některých jevů 

před probíráním tohoto tématu na 2. stupni ZŠ. Kromě vlastního určení jednotlivých prekonceptů 

a miskonceptů si klade za cíl i zjistit, nakolik lze vhodnými aktivitami změnit chybné představy 

žáků. Tento cíl byl v práci splněn. Hlavní zjištění jsou pak shrnuta v závěru práce. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Vlastní práce je dělena do dvou hlavních částí – teoretické a praktické, které jsou doplněny o úvod 

a závěr. Součástí práce jsou i obsáhlé přílohy. 

V teoretické práci se autorka věnuje především poznávacímu procesu žáků, žákovu pojetí učiva 

a roli žákovských představ ve vzdělávacím procesu. Připojena je samostatná kapitola věnovaná 

výuce kombinatoriky a pravděpodobnosti na základní škole. 

V praktické části autorka představuje nejprve metodologii výzkumu. Další část praktické části je 

rozdělena podle typu výzkumných nástrojů, které autorka použila. Zde je vždy nejprve popsán 

nástroj, následuje popis experimentu a jeho vyhodnocení, včetně diskuze. 

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

Autorka dobře připravila jednotlivé experimenty. K realizaci ani vyhodnocení nemám připomínek. 

Kladně oceňuji úlohy, které autorka použila v jednotlivých dotaznících. Díky jejich správně volbě 

se jí podařilo objevit některé miskoncepty, které si žáci do výuky pravděpodobnosti přinášejí.  

Velmi mne potěšil způsob, jakým autorka využila moderní literaturu pro děti (kniha Trix Solier: 

čarodějův učeň od S.V. Lukjaněnka) pro demonstraci Monty Hallova problému. 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Přínos práce spatřuji především odhalení některých miskonceptů, které mohou ovlivňovat výuku 

pravděpodobnosti na záklandí škole. Zde bych chtěl především zmínit přesvědčení žáků o tom, že 

jednotlivá čísla na hrací kostce nepadají se stejnou pravděpodobností, které se promíná do řešení 

některých navazujících úloh, např. pravděpodobnost součtu při hodu dvěma kostkama. 

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

úprava) 

Práce je srozumitelná a dobře čitelná. Ke stylistice nemám připomínek.  

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Zdroje jsou reprezentativní a správně citované.  

Bc. Kateřina Jaroušová 

Prekoncepty a miskoncepty ve výuce pravděpodobnosti na 2. stupni ZŠ 

doc. RNDr. Antonín JANČAŘÍK, Ph.D. 



Hodnocení:  

Práce splňuje podmínky kladené na závěrečnou práci. Práci doporučuji ve stávající podobě 

k obhajobě. 

 

V Lysé nad Labem 7. 5. 2018    doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 


