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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Diplomantka se rozhodla zaměřit svou práci na přesah prvního stupně ZŠ níže do předškolního 

věku a zvoleným tématem přispět k hladkému přechodu z MŠ do 1. roč. aspoň v jedné oblasti 

matematiky, kterou reprezentuje geometrické manipulativní prostředí Parkety. Cíle diplomové 

práce jsou formulovány jednak v abstraktu práce, jednak v závěru Úvodu pokaždé malinko jinak. 

Uvedená formulace však spíše popisuje, jak nějaký cíl naplnit, než samotný cíl – zjemnit úlohy 

(v abstraktu), případně zjemnit gradaci úloh z (manipulativního) prostředí Parket v předškolním 

věku a v 1. ročníku ZŠ. Dále pak pozorovat děti i sebe atd. V práci není nikde uvedeno, proč a jaké 

úlohy by se měly „zjemňovat“, není ukázáno, že v současnosti zpracované série úloh gradačně 

nevyhovují jisté úrovni a věku dětí. V závěru diplomantka sice reflektuje, jak se jí podařilo 

„zjemnit“ gradaci úloh, ale nikde to vyjmenováním a porovnáním gradačních parametrů 

nedemonstruje.  

Katka určitě splnila to, že pozorovala žáky při řešení úloh, že si všímala zajímavých situací, 

o kterých uvažovala jako o fenoménech. Oceňuji Katčinu vnímavost a citlivost na zajímavé jevy. 

Doporučuji však, aby autorka věnovala větší péči jejich formulaci. Mnohdy neobratná formulace 

způsobuje dojem, jako kdyby autorka nevěděla, o čem píše. Prosím o vyjasnění použitého obratu 

kognitivní představy žáků. 

Z mého pohledu stanovené cíle, bez ohledu na to, že je nepovažuji za dobře formulované, splnila 

jen částečně. Žádné „zjemňující“ úlohy nevytvořila, pouze převzala již hotové úlohy jako nástroj 

svého experimentu, natož aby zjemňovala jakousi gradaci – nevíme proč a jakých úloh. To, co je 

psáno v závěru práce jako reflexe naplnění cílů, by měla ilustrovat a více zviditelnit na relevantních 

místech práce.  

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce vznikla z potřeby studentky hlouběji proniknout do pro ni „záhadné“ oblasti. Záhadnost je 

dána způsobem výuky, který se na VŠ lišil od do té doby zažitých zkušeností. Východiskem pro 

diplomový úkol byly zkušenosti autorky z vedení matematického kroužku v rámci prohlubujícího 

modulu.  

Kompozice práce je obvyklá u prací tohoto typu. Obsahuje dvě hlavní kapitoly Teoretickou 

a praktickou část. Řazení kapitol je logické a kapitoly postihují, co práce založená na experimentu 

se žáky vyžaduje.  

Teoretická část však většinou není organicky propojena na experimentální část a místy působí jako 

výplň stránek. Jak využila v experimentální části teoretické poznatky z vývojové psychologie, 

zejména charakteristiky předškolního věku? Výrazně cennější je praktická část. 

V praktické části autorka představuje své experimenty se žáky předškolního věku a 1. ročníku. 

Nástrojem experimentů na MŠ byly úlohy převzaté ze vznikajícího materiálu pro MŠ v pracovní 

skupině H-mat, o.p.s. Každá aktivita je představena formou stručného scénáře. U každé aktivity 

autorka uvádí své očekávání, jak žáci budou úlohy řešit a s čím budou mít potíže. Tento prvek zde 

velice oceňuji. V popisu své role jako výzkumníka by bylo vhodné upřesnit míru své angažovanosti 

předem a stanovit, kdy se do práce dětí zapojit a jak, aby bylo zřetelné, v jaké roli, zda výzkumník, 

nebo učitel, se zrovna pohybuje. Tuto část přesto považuji za celkem dobře zpracovanou.  

Kapitola 6.1.1 má pojednávat, podle názvu, o průběhu experimentů. Nejdříve však je uveden název 

pozorovaného fenoménu a pak jeho popis. Tato struktura znesnadňuje vytvořit si představy 

o průběhu aktivity. Vhodnější by bylo, kdyby ukázala, že k odhalení jevů dochází analýzou popisu 



práce žáků. Popis jevů pozorovaných jak u žáků, tak u sebe se prolíná s jejich interpetací. Bylo by 

vhodnější popis jevu přinejmenším graficky oddělit od autorčiných úvah o jevu. Doporučuji, aby se 

autorka více zamýšlela nad podstatou popisovaných jevů a jejich název podle toho volila. Názvy 

jsou velice nesourodé jak po obsahové, tak po formální stránce. Srozumitelnosti textu by prospěla 

vizualizace některých popisů situací.  

Aktivita III u 1ZŠ i MŠ je popsána pro mě již srozumitelněji. Forma tabulky je pro mě přehledná 

a vizualizace aspoň některých situací skutečně pomáhá představám o průběhu experimentu.  

Závěrem odstavce se autorka vrací ke svým očekáváním a diskutuje, co se naplnilo a co ne. To je 

většinou celkem zdařilé. Hodilo by se k tomu krátké zamyšlení, proč očekávala to, co se nenaplnilo.  

Až po pročtení odstavců o registrovaných fenoménech a průběhu experimentu jsem zaznamenala, 

že protokoly experimentů jsou uvedeny v přílohách. Tuto skutečnost doporučuji zmínit na začátku 

odstavce a na přepis průběhu odkazovat.  

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

Zde se zmíním o několika problematických místech práce.  

Autorka používá termín „konstruktivistická metoda výuky matematiky“ a dále píše „touto metodou 

proběhly experimenty“. Podobných velice neobratných, někdy až chybných formulací je v práce 

velké množství. Ztotožňuje se autorka práce s transmisivním, nebo konstruktivistickým pojetím 

výuky? Z poznámky na s. 14 to není patrné, i když z celé práce to patrné je.  

Diplomantka se dopouští i obvyklých chyb, jako např. že uvede tvrzení bez nějaké opory 

v literatuře, v jiných výzkumech. Například tvrdí, že dítě předškolního věku zvládá rozlišit tři 

základní geometrické tvary – kruh, čtverec, trojúhelník? Má toto tvrzení něčím podloženo? 

Na s. 19 by bylo vhodné vyjasnit význam slova polymino – je to název hlavolamu, nebo zvláštního 

mnohoúhelníku? V dalším textu práce již termín používá správně.  

Bylo by vhodné, kdyby oblasti matematické gramotnosti, do kterých údajně přispívá řešení úloh 

z prostředí Podlaháři, byly vyjmenovány až po ilustraci vhodných úloh, na něž se může odkazovat.  

V odstavci 3.1 je uvedena zvláštní a ne zcela pravdivá implikace – Podlaháři i Parkety jsou dvě 

z mnoha prostředí Hejného metody, pochází tedy z dílny společnosti H-mat.  

Prosím o vysvětlení tvrzení, že je prostředí Podlaháři „hojně zastoupeno v mateřských školách.“ O tom 

nevím.  

Není srozumitelné použití výrazu „stíny parket“ – s. 21.  

Prosím o zdůvodnění, proč autorka vnímá prostředí Parket a Podlahářů jako prostředí prostorové 

geometrie. Na základě čeho tvrdí, že od druhé třídy můžeme u dětí pozorovat, že opouštějí manipulaci? 

Uvítala bych, kdyby i pro prostředí Parkety byly vyjmenované didaktické cíle ilustrovány vhodnými 

úlohami. Nejlépe by bylo, kdyby se úvahy o tom, jak „prostředí Parkety rozvíjí dítě v předškolním 

věku“, by se odvíjely až po tom, co se čtenář trochu seznámí s daným prostředím, a ještě lépe by 

měly vyplývat z analýzy experimentů.  

Katka komentuje úlohy z učebnice, neuvádí však z jaké.  

Prosím o vysvětlení, kde autorka vidí substituci u úloh, které charakterizuje jako „úlohy se substitucí“. 

Nesouhlasím s tvrzením autorky, že termín obsah je pro žáky snazší než termín obvod, neboť se s ním 

setkávají v běžném životě. To je sice pravda, ale v jazyce běžného života má toto slovo docela jiný 

význam.  

Pro svůj experiment si diplomantka vybrala dvě průměrně nadané děti. Jak diagnostikovala nadání dětí?  

Prosím upřesnit vymezení pojmu kvalitativní výzkum (s. 36).  

Formulace na s. 58 „Z tohoto důvodu jsem nepovažovala za nutné vytvářet zde fenomén.“, nebo „Z toho 

důvodu i děti mají méně fenoménů než u předchozích experimentů,“ (s. 67), „můj fenomén“ – mě 

znejišťuje, zda autorka rozumí slovu fenomén. Soupis fenoménů je nakonec uveden, ale jak už bylo 

řečeno, nejsou nijak roztříděny, jsou nekonzistentně pojmenovány. 

 



Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Kdyby práce naplnila cíle, jistě by byla přínosná a mohla by obohatit vznikající materiály pro MŠ. 

V současné podobě je práce přínosná zejména pro autorku samotnou. V závěru práce je osobní 

přínos autorky rozpracován.  

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

úprava) 

Grafická i typografická stránka diplomové práce je celkem dobrá. Velice často se však čtenář musí 

prokousávat neobratnými, někdy až nesrozumitelnými větami nebo i chybnými (kognitivní 

představy, hierarchie vývoje, individuální poznatkové způsoby, ….) formulacemi, nedokončenými 

větami (s.17). Tedy po jazykové stránce, a to jak stylistické, tak gramatické je práce na nízké 

úrovni. Obsahuje velké množství gramatických chyb, zejména v koncovkách podstatných 

a přídavných jmen, které neodpovídají danému pádu. Poskytuji autorce její práci v pdf se žlutě 

vyznačenými místy, které je potřeba opravit. Odkazy a citace jsou v pořádku. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Odkazy na odbornou literaturou jsou relevantní, použité zdroje jsou celkem bohaté, cizojazyčné 

chybí.  

Hodnocení:  

Konstatuji, že práci nedoporučuji k obhajobě a doporučuji ji přepracovat tak, aby jazyková stránka 

byla na přijatelné úrovni.  

 

V Praze 1. 9. 2019           Darina Jirotková 


