
Posudek oponenta na bakalářskou práci Nicol Gruberové: Žákovské strategie 

řešení matematických slovních úloh s mimoškolním kontextem 

 

Posuzovaná bakalářská práce je tvořena 81 stranami textu. Literatura a přílohy navíc 

zaujímají dalších 33 stran. Rozsah vlastního textu tedy výrazněji překračuje stanovená 

doporučení, ale jeho nutnost je patřičně vyargumentována.  

Práce se zabývá strategiemi řešení slovních úloh s různými typy kontextu u žáků 3. 

ročníku.  V teoretické části autorka představuje jednak kognitivně psychologické teorie, které 

jsou relevantní pro její výzkum, tak rovněž současné výzkumy, zabývající se kontextem 

slovních úloh.  Kromě českých zdrojů a zdrojů přeložených do češtiny autorka využívá rovněž 

několik původních originálních zahraničních studií. Literatura je zvolena dobře a umožňuje 

studentce žádoucí provázání s vlastním výzkumem.    

Cíl a výzkumné metody jsou představeny v části 6. Hlavním cílem výzkumu je dle 

autorky zjistit, zda kontext, do kterého jsou slovní úlohy zasazeny, pomáhá dětem v řešení. Za 

tímto účelem studentka zvolila dvojice úloh, které se lišily právě jen kontextem a následně je 

zadala celkem 6 dětem. 

Rozbor úloh je uveden v kapitole 7. Kromě vlastních nápadů týkajících se způsobu 

možných řešení, autorka jednotlivé úlohy vztahuju k dříve představeným teoriím, což velmi 

oceňuji. Opačný proces by ale možná byl ještě užitečnější. Pokud by totiž studentka nejprve 

vybrala vhodné typy úloh/kontextů a k nim následně zvolila či vymyslela vlastní úlohy, mohly 

by tyto úlohy být vzhledem k výzkumným otázkám ještě relevantnější.   

Jednotlivé úlohy byly dětem zadávány při dvou individuálních sezeních. Úkolem dětí 

bylo řešit předkládané úlohy a současně se studentkou sdílet své myšlenkové postupy.  Pokud 

žáci nevyřešili úlohu samostatně, studentka se je odstupňovanou nápovědou snažila dovést ke 

správnému řešení. V této fázi studentka prokázala jak schopnost zprostředkovaného vedení, tak 

rovněž svou citlivost pro myšlenkové postupy žáků. Celý proces vedení dětí je podrobně popsán 

ve výsledkové části. Osobně k ní mám pouze dvě výhrady. Ta první je metodologická. Původní 

ambicí autorky, alespoň tak jak jsem ji z metodologické části pochopila, bylo pospat rozdíly 

mezi úlohami, které jsou způsobeny kontextem (samozřejmě v omezené platnosti, dané nutným 

rozsahem výzkumu). Ovšem skutečnost, že úlohy byly všem dětem předkládány ve shodném 

pořadí (jeden soubor úloh při prvním sezení, druhý soubor úloh při druhém sezení), výrazně 



snížila možnosti uvažování o vlivu kontextu na řešení úloh. A to proto, že se zde ve velké míře 

objevil efekt zácviku. Autorka sice tuto skutečnost velmi pěkně využívá k popisu transferu 

naučeného, ale domnívám se, že toto nebyl primární cíl výzkumu.  Druhá má výhrada je pak 

spíše formálnějšího charakteru. Na některých místech této části (ale v určité míře to platí i pro 

části jiné) autorka využívá jazyk, který není pro tento typ prací zcela obvyklý. Vyjadřování je 

navíc na některých místech méně přesné či zbytečně komplikované. Výraznější vliv na 

srozumitelnost práce to ovšem nemá.  

Diskuze s literaturou je zpracována dobře. Dokonce se zde autorka dokázala alespoň 

částečně vypořádat s oblastí, kterou bych jinak musela považovat za slabinu práce.  Jde o vztah 

mezi kontextem úlohy a její obtížností. Na str. 28 píše: Mým velkým motivem k bakalářské práci 

je svými zjištěními a svým malým souborem rozšířit výsledky výzkumů psychodidaktiky 

matematiky a přispět tak drobným dílem k inovaci školních vyučovacích postupů tak, aby 

matematika byla pro větší část dětí zajímavým a oblíbeným předmětem. V uvedeném tvrzení je 

zřejmě implicitně zahrnut předpoklad, že větší obliba matematiky (tedy i atraktivita slovních 

úloh zprostředkovaná kontextem?) může vést k lepším výsledkům (tedy k nižší obtížnosti 

slovních úloh?) Tento předpoklad, který ovšem není v úvodních částech reflektován, se podle 

mého názoru negativně promítnul i do sběru dat, respektive do popisu této procedury. Z textu 

totiž není zcela patrné, jak autorka postupovala při tom, když vedla žáky k posuzování 

atraktivity/obtížnosti.  V rámci obhajoby bych tedy studentku poprosila objasnění této 

problematiky.  I přes dílčí nejasnosti však v závěreční části práce autorka dochází k nutnosti 

rozlišovat mezi motivačními a kognitivními vlivy kontextu a celý vztah k obtížnosti úloh 

problematizuje. Navíc tyto aspekty propojuje s typologií myšlení. Mám tedy pocit, že 

minimálně v implicitní rovině u studentky došlo k jakési změně paradigmatu. Je jen škoda, že 

tuto změnu v textu explicitně nereflektuje. 

 

I přes uvedené dílčí nedostatky práci považuju za zdařilou a jednoznačně ji doporučuji 

k obhajobě.  

 

V Praze dne 24.5.2019 

PhDr. Anna Páchová, Ph.D.  


