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Autor práce  

 

Název práce 

 

Autor posudku 

 

 

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Autorka stanovila jako cíl práce navrhnout s oporou o teorii generických modelů M. Hejného 

a následně ověřit v praxi možnou výuku tematického celku procenta, a to včetně jejího zhodnocení 

a popisu související teorie. Práce obsahuje popis dobře promyšlené a pečlivě připravené podnětné 

výuky tematického celku procenta, spolu s její detailní reflexí. Proto lze konstatovat, že práce 

splnila zamýšlený cíl vynikajícím způsobem. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce je po obsahové stránce přehledně vystavěná. Začíná stručnou teoretickou částí, která přináší 

jednak charakterizaci pojmu podnětné výuky, popis poznávacího procesu v pojetí M. Hejného a 

výklad historie tématu procenta. V druhé části se autorka věnuje rozboru vybraných učebnic, které 

obsahují tematický celek procenta. Tato část práce je zajímavá tím, že autorka učebnice posuzuje 

z hlediska podnětnosti výuky a že musí konstatovat, že většina učebnic obsahuje pouze několik 

podnětných úloh, ale zavedení pojmu procenta je v nich instruktivní, zaměřené na algoritmus řešení 

úloh. I tato skutečnost poukazuje na aktuálnost a význam zvoleného tématu. Ve třetí, nejrozsáhlejší 

části je popsaná experimentální výuka, její rozbor a hodnocení. Lze konstatovat, že všechny části 

práce jsou relevantní a jejich řazení je přirozené. 

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

Po matematické stránce je text elementární, zaměřený na učivo základní školy. Všechny formulace 

v textu jsou správné, výstavba práce je logicky promyšlená a konzistentní.  

Za určitý nedostatek práce považuji, že autorka pouze popisuje, jakých chyb se žáci dopouštějí, ale 

nepouští se do analýzy příčin chyb. Tak například na str. 22 za obr. 1.5 autorka konstatuje, že 

„nejčastější chybou byla u českých žáků odpověď D, přičemž důvodem této chyby byla 

pravděpodobně záměna slevy a ceny po slevě“, ale nezamýšlí se, zda je to chyba matematická nebo 

chyba porozumění textu.  

Podobně na s. 58, za obr. 3.2 píše “Z těchto chyb je možné soudit, že některým žákům chybí 

představa zlomku jako části celku, nemají jeho generický model“. Chyba popisovaná na obr. 3.2 je 

nádherná chyba, která je hodná publikování. Tato chyba odhaluje určitý kognitivní fenomén v jeho 

čistotě, a proto ji považuji za nejzajímavější objev celé práce – je to konzistentní, systematické 

chybné pravidlo, které ale s představou zlomku jako části celku nemá nic společného. Je to 

interpretace zlomkové čáry jako desetinné čárky, tedy přenesení syntaxe (a ne sémantiky) 

desetinných čísel na zlomky. Za obrázkem 3.3 na stejné straně autorka konstatuje, že „v této úloze si 

již žáci vedli podstatně lépe“, ale nesnaží se porozumět tomu proč.  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Hlavní přínos práce vidím v důrazu na metodu podnětného vyučování. Z podrobného popisu 

průběhu experimentální výuky je patrné, že se autorce podařilo téma procent žákům podat tak, že 

nebylo nutné základní strategie řešení úloh formulovat jako poučky, ale že je žáci objevili sami.  

 

Kateřina Pechmanová 

Podnětná výuka tématu procenta ve dvou třídách s odlišnou zkušeností s výukou 

matematiky 

Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc. 



 

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

úprava) 

Práce je napsaná jasným a kultivovaným jazykem. Grafické zpracování je na dobré úrovni. Práce je 

přehledná a obsahuje velké množství vložených grafů a obrázků na dobré úrovni.  

Určitou slabinou autorky je, že u odkazů na citovanou literaturu, až na výjimky, neuvádí stranu, ze 

které cituje. Seznam literatury obsahuje úplné bibliografické údaje, ale jeho přehlednosti by 

pomohlo určité předsazení nebo větší odstupy mezi jednotlivými položkami. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Práce se opírá o 3 zahraniční zdroje v angličtině, což je na diplomovou práci málo. Především chybí 

odkazy na mezinárodní didaktický výzkum v dané oblasti. Práce odkazuje na 15 teoretických prací, 

kde dominují autoři Hejný a Vondrová a 11 analyzovaných učebnic. Použitá literatura je relevantní 

a autorka ji používá korektně.  

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Bylo nalezeno 7 podobných dokumentů s méně než 5 % 

shody. Vše je řádně citováno.  

 

Otázka k obhajobě: 

Mohla by autorka podrobněji představit chyby na obr 3.2 a obr. 3.4 (tj. uvést, u kolika žáků se 

objevují) a pokusit se vysvětlit jak pravděpodobně žáci při řešení postupovali? 

 

 

 

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