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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Předložená diplomová práce má výzkumný charakter a zabývá se žáky 2. ročníku ZŠ. Autorka práce 

formuluje tři cíle svého výzkumu ve třetí metodologické kapitole. Každému cíli je pak věnována 

jedna kapitola. První cíl práce míří na žáky a jejich matematické dovednosti. Druhý cíl směřuje do 

oblasti osobnostně sociální a třetí cíl do oblasti kompetencí učitele. Vytčené cíle práce autorka splnila 

vrchovatě. Je to patrné ze závěru každé kapitoly i závěru celé práce.  

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Kromě úvodu (první kapitola), závěru, literatury a příloh má práce pět kapitol.  

V Úvodu autorka podává zpověď o svém vztahu k matematice a zdůvodňuje volbu tématu.  

Druhá kapitola (s. 11 až 16) je čistě teoretická. Sumarizuje na základě studia mnohé literatury 

poznatky o pojmu hra. Rozlišuje pojmy didaktická hra a volná hra. Volné hře se věnuje podrobněji, 

neboť na ní je založen obsah diplomové práce.  

Třetí kapitola (s. 17 až 18) je metodologická. Popisuje zde metody výzkumu, způsob zpracování 

výzkumných dat, charakterizuje výzkumný vzorek a hlavně, formuluje 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 pro učitele?  

 

Další tři kapitoly tvoří jádro práce. Mají stejnou strukturu – formulace problému, shrnutí teoretických 

východisek, která jsou potřebná pro analýzu diagnostikovaných jevů, popis výsledků výzkumu, 

závěr. Teoretická východiska formulována na základě studia mnohé odborné literatury jsou organicky 

provázána s výzkumem a výsledky výzkumu. Vhodně jsou uvedena v rámci té kapitoly, ke které se 

váží.  

Výzkumná data tvoří sada 24 videozáznamů, z nichž Šárka vybírá situace, které podrobněji popisuje, 

nebo přepisuje doslova komunikaci dětí. Dále pracuje s dlouhodobě sbíraným souborem 86 fotografií 

a svými poznámkami z mnoha hodin pozorování.  

Čtvrtá kapitola je zaměřená na zkoumání matematických dovedností, které se při hře spontánně 

rozvíjejí. Motorem poznávání v matematice je motivace. To byl první důležitý jev, kterému Šárka 

věnuje pozornost. Popisuje, jak se motivace projevuje a k čemu žáky vede. Dále pozoruje, popisuje a 

bohatě dokumentuje tyto matematické jevy: obsah, hranice a obvod, objem, pohledy na stavby, relace 

týkající se míry, souměrnost, rytmus, aritmetické jevy – sudá čísla a počítání po dvou, násobilka, 

součet řady. To je poměrně úctyhodný seznam jevů, které Šárka diagnostikovala v dětské hře se 

stavebnicí Kapla.  

Pátá kapitola je věnována jevům z oblasti sociální, které se odehrály při volné hře. S velikou citlivostí 

a teoreticky podloženě popisuje a ilustruje jevy jako komunikace a řešení konfliktů a konfliktních 

situací, rozvoj empatie žáků, práce žáků ve skupině, role žáka ve skupině.  

Poslední výzkumná kapitola je zaměřena na rozvoj kompetencí učitele při pozorování žáků při hře, a 

sice schopnost učitele diagnostikovat žáky, jejich sociální i matematické chování. Vše je ilustrováno 

příběhy a popisem didaktických situací.    

 

 

 

 

 



 

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

Obsahově je práce velice bohatá, a to jak z hlediska matematiky, tak z hlediska pedagogicko 

psychologického. Šárka projevuje velkou empatii do myšlení žáků a dobrou schopnost analýzy 

videozáznamů. Text je velice čtivý, s logickým členěním a jasně formulovanými myšlenkami.  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Dosud jsem neviděla takto zpracované téma volné hry s konkrétní stavebnicí. Velkým přínosem je 

dlouhodobě sbíraný výzkumný materiál, kterého je útctyhodný objem. Doporučuji, aby části 

diplomové práce byly publikovány a byly tak dostupné pro širší učitelskou, ale i rodičovskou 

veřejnost.  

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

úprava) 

Vzhledem na grafickou náročnost (mnoho obrázků) lze práci po grafické stránce hodnotit jako 

nadprůměrnou. Grafických a typografických nedostatků je minimum.  

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Použité zdroje jsou skutečně bohaté a reprezentativní. V textu práce jsou dobře využity.  

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