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Nicole Gruberová se ve své bakalářské práci pustila do nepříliš populárního tématu učebních procesů 

ve školním kontextu, za což ji patří velké ocenění. Její motivací bylo přemýšlet a snad i přispět k tomu, 

aby se zvýšila obliba a úspěšnost v matematice na prvním stupni. Ačkoliv tato ambice překračovala 

možnosti bakalářské práce, zájem o školní učení a jeho efektivitu u budoucí psycholožky mě moc těší.  

Bakalářská práce je velmi dobře strukturovaná, má jasný a vhodný styl, neobsahuje gramatické chyby 

ani překlepy. Využívá rozsáhlý seznam literatury. Práce s literaturou je na výborné úrovni.  

V práci velmi oceňuji teoretická východiska, v nichž studentka představila zejména relevantní 

kognitivně-psychologické teorie, a to zejména Vygotského a Brunera, a rovněž aktuální výzkumy na 

poli kontextuálních faktorů ovlivňujících žákovskou úspěšnost v řešení. Text svědčí o skvělém 

porozumění primárním pramenům. Teorie jsou nejen strukturovaně vyloženy, ale také kriticky 

aplikovány na vlastní výzkumné téma. Díky Brunerově a Vygotského konceptům se autorce podařilo 

získat vhled jednak do analyzovaných slovních úloh a jednak do žákovských strategií řešení.  

Ve výzkumu autorka sledovala strategie řešení u série slovních úloh. Jednalo se o úlohy použité ve 

fakultním výzkumu. Z velkého souboru úloh autorka vybrala sadu úloh, které se lišily svým 

matematickým a situačním modelem. Každá úloha měla dvě varianty odlišující se zejména 

kontextem. Autora provedla nejprve jejich psychodidaktický rozbor, prostřednictvím kterého se 

snažila identifikovat optimální a alternativní strategie řešení a jejich překážky. Rozbory hodnotím jako 

velmi zdařilé, originální. Následně autorka úlohy zadávala postupně prostřednictvím dvojice 

rozhovorů šesti dětem ze třetího ročníku ZŠ a také je rozebírala v rozhovoru s jejich třídní učitelkou. 

Rozhovory s dětmi zahrnovaly jednak jejich komentování postupu při řešení úlohy a v případě chyb 

také jejich reakce na výzkumničiny pobídky a jednak odpovědi na otázky týkající se atraktivity úlohy. 

Jak způsob vedení rozhovorů (dopomoc při chybovosti), tak analýza dat, potvrdily citlivost a vhled do 

kognitivních a motivačních procesů.    

Výzkumné cíle mířily do třech oblastí: 1) vliv různých typů kontextu na úspěšnost řešení, 2) strategie 

řešení v závislosti na matematickém a situačním kontextu úlohy a 3) vliv dopomoci při řešení úlohy. 



Rozsah výzkumu samozřejmě nedovoloval všechny tři oblasti prozkoumat v dostatečné hloubce a 

propojenosti. Bohužel se však nepodařilo uvedené cíle dostatečně provázat.  

Výzkum ukázal, že mezi dětmi byl rozdíl v úspěšnosti podle typu myšlení a kognitivních schopností 

(potvrzených učitelkou). Dále se ukázalo, že dopomoc byla funkční u všech dětí, ale silněji u dětí 

s vyššími schopnostmi (ovšem s tím omezením, že tyto děti méně chybovaly, takže u nich bylo méně 

příležitostí k využití dopomoci). Nebylo prokázáno, že by kontexty úloh měly systematický vliv na 

kognitivní porozumění, ovšem ten se projevil v oblasti motivace. Zkušenost s určitým kontextem a 

jeho obliba zvyšovaly zaujetí dětí, a tedy i jejich úsilí do řešení úlohy. Byly tyto výsledky pro autorku 

překvapující? 

Autorka s použitím odborné literatury argumentuje, že děti v mladším školním věku se nachází 

v období konkrétních operací, kdy ještě vázne nacházení alternativních řešení a systematické 

využívání fantazie. Děti tedy obvykle předpokládají, že matematické úlohy mají pouze jedno správné 

řešení a že matematika je uzavřenou oblastí bez překryvu s reálným životem. Na pozadí této 

charakteristiky, považuje autorka apel, aby školní matematika byla prakticky orientovaná a využívala 

propojování s mimoškolním životem, za realistický a správný?  

 

Závěr: Bakalářskou práci Nicole Gruberové považuji za velmi zdařilou. Autorka prokázala badatelské 

dovednosti a výborné analytické dovednosti i při práci s teoretickými zdroji. Bakalářská práce je 

zajímavá a přínosná – jistě ji využijeme v rámci fakultního psychodidaktického výzkumu v oblasti 

matematiky.  
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