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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Autorka diplomové práce Šárka Chvátalová (studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ) hned 

v kapitole 1. Úvod popisuje, co ji vedlo k výběru tématu z oblasti didaktiky matematiky a hlavně 

uvádí, že žáci, u kterých asistovala, ji přivedli k myšlence zabývat se hlouběji smyslem stavebnice 

Kapla pro žáky. Zároveň si uvědomuje, že téma stavebnice o přestávkách stojí na pomezí didaktiky 

matematiky, pedagogiky a psychologie. Protože si žáci hrají se stavebnicí, v kapitole 2 autorka 

vhodně uvádí z odborné literatury vymezení pojmu hra, dále se zabývá klasifikací her a dalším 

vymezením pojmů, jako je didaktická a volná hra. V kapitole 3 Charakteristika výzkumu je popsána 

metodologie výzkumu (způsob zpracování dat, charakteristika výzkumného vzorku), ale také si 

autorka stanovuje tři výzkumné otázky: 1. Jaké matematické dovednosti žáci při hře se stavebnicí 

rozvíjejí? 2. Jaké sociální dovednosti žáci při hře se stavebnicí rozvíjejí? 3. Jaký diagnostický 

potenciál má pozorování hry učitele? Tyto tři výzkumné otázky jsou řešeny jak v teoretické části, 

tak ve výzkumné a jsou součástí tří dalších kapitol (4. Hra se stavebnicí a matematika, 5. Hra se 

stavebnicí a sociální rozvoj žáků 1. stupně ZŠ, 6. Význam volné hry jako nástroje pedagogické 

diagnostiky). Autorka odpovídá na všechny tři otázky v dílčích závěrech tří částí výzkumu, které 

jsou pojmenovány kapitolami. V kapitole 7. Závěr autorka shrnuje, co se vypracováním 

diplomového úkolu naučila. Autorka jednoznačně prokazuje v práci, že si dokázala stanovit 

přiměřené cíle, splnit je a následně reflektovat jejich splnění.  

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Diplomová práce obsahuje 9 kapitol, viz informace výše (Kapitola 1. je Úvod, kapitola 2. Hra 

(včetně 4 podkapitol), kapitola 3. Charakteristika výzkumu (včetně 5 podkapitol), kapitola 4. Hra se 

stavebnicí a matematika (4.1 Teoretická část (včetně dvou podkapitol), 4.2 Výsledky výzkumu 

(včetně 3 podkapitol)), kapitola 5. Hra se stavebnicí a sociální rozvoj žáků 1. stupně ZŠ (5.1 

Teoretická část (včetně tří podkapitol) a 5.2 Výsledky výzkumu (včetně tří podkapitol)), kapitola 6. 

Význam volné hry jako nástroje pedagogické diagnostiky (6.1 Teoretická část (včetně 4 podkapitol) 

a 6.2 Výsledky výzkumu (včetně tří podkapitol)), kapitola 7. je Závěr, následuje kapitola 8. Seznam 

literatury (8.1 Knihy a 8.2 Elektronické zdroje), poslední kapitola je 9. Přílohy (9.1 Seznam 

použitých obrázků a 9.2 Seznam přepsaných situací)). Po obsahové stránce je diplomová práce 

úplná, kapitoly jsou vzhledem k vybranému tématu relevantní, řazení kapitol přirozené. Oceňuji 

netradiční pojetí autorky o vřazení teoretické části do jednotlivých kapitol, které se týkají 

výzkumných otázek, tedy v každé kapitole praktická část předchází teoretické části, obě části jsou 

poctivě zpracovány. Především oceňuji teoretickou schopnost autorky popsat, v čem je hra se 

stavebnicí Kapla přínosná.  

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

Práce svým zaměřením plnohodnotně patří do oblasti didaktiky matematiky 1. stupně ZŠ. Autorka 

výborně pracuje s odbornou literaturou. Oceňuji, že pracuje i se zahraniční literaturou. Teoretické 

části jsou velmi kvalitně zpracované. Je možné konstatovat, že část praktická je vyvážená 

v porovnání s praktickou.  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Šárka Chvátalová 

Využití stavebnic žáky o přestávce 

PhDr. Jana Slezáková, PhD.  



Domnívám se, že práce je z hlediska originality a použitelnosti nadprůměrná, což prokazuje 

samotné téma práce, ale i celková úroveň zpracování teoretické a praktické části. V kapitole 4. a 

nejen v ní oceňuji, že autorka popsala autentické situace, které provazuje s teorii (např. budování 

představy hranice určité plochy, také ve vztahu s obvodem, pojem obsah, pojem objem, pohledy 

shora a z boku, relace (vyšší/nižší, více/méně, …), budování souměrnosti, rytmu, počítání po dvou a 

řada sudých čísel, násobilka, součet po sobě jdoucích čísel). V kapitole 5., která se týká sociálního 

rozvoje žáků 1. stupně ZŠ oceňuji kromě teoretické části, že autorka kvalitně ilustrovala své 

výsledky výzkumu pomocí protokolů z experimentů (ty nazývá Situace 4 – první část, Situace 4 – 

druhá část, takto uvádí Situaci 5, Situaci 6, Situaci 7, Situaci 8, Situaci 9, za každou situací  autorka 

poukazuje na zajímavé jevy a v závěru této části shrnuje obdržené výsledky). V kapitole 6, která se 

týká diagnostiky, oceňuji v praktické části charakteristiky konkrétních žáků u aktivit se stavebnicí, 

včetně dodání několika situací k jevům, které se této kapitoly jednají, tj. impulzivita/reflektivita, 

nebo poznávání třídy jako skupiny.  

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

úprava) 

V práci nejsou typografické chyby, ani chyby v interpunkci. Práce je psána čtivým způsobem. Práce 

je zpracována po grafické stránce na velmi vysoké úrovni. Oceňuji autentičnost práce, autorka do 

kapitol dodala přiměřené množství fotografií, které dokládají jevy, které autorka sleduje.  

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Použité zdroje a data získaná výzkumem jsou relevantní a vzhledem k cíli práce je považuji za víc 

než dostatečné. Práce je nadprůměrně reprezentativní.  

Otázky od oponenta:  

Co jste se zpracováním diplomového úkolu nejvíce naučila? Co jste neočekávala? 

Co je pro stavebnici Kapla natolik charakteristické, že to nenajdete v jiných tématech matematiky 1. 

stupně ZŠ? 

Je možné najít jinou stavebnici, či pomůcku, která by umožňovala podobný charakter výzkumu 

s názvem Využití  stavebnic žáky o přestávce? 

Hodnocení:  

Práce z mého pohledu splňuje podmínky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Datum a podpis autora posudku:14.5.2019  Jana Slezáková 


