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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
 
Práce se věnuje problematice práce s grafy, schopnosti porozumět jim a interpretovat je. Jak 
autorka uvádí, s grafy se setkáváme i v nejrůznějších oblastech běžného života a je proto dobré se 
s nimi naučit pracovat.  
Diplomantka provedla výzkum metodou oční kamery u skupiny 23 středoškoláků a vedla také 
rozhovory se 14 experty. Obě skupiny řešily dvě společné úlohy, kdy po krátkém sledování grafu 
bylo úkolem si ho vybavit a co nejvěrněji nakreslit. Cílem bylo zjistit, kterým oblastem věnují obě 
skupiny první pozornost a porovnat rozdíly. Skupina žáků pak ještě řešila dalších 9 úkolů s různými 
grafy.  Zde diplomantka sledovala rozdíly v zaměření pozornosti na různé oblasti grafu mezi 
úspěšnými a neúspěšnými řešiteli. 
 
Téma práce je zajímavé a výsledky mohou být prakticky využité pro zefektivnění výuky práce s 
grafy. Zvolené výzkumné metody považuji za velmi vhodné. Zajímavé a vesměs netradiční byly i 
úlohy zařazené do testování. Práce má výbornou logickou strukturu a je čtivě a srozumitelně 
napsaná. Velmi dobře a důkladně jsou popsané jednotlivé kroky výzkumu a způsob zpracování 
výsledků, takže se v nich pak čtenář i dobře orientuje. Výsledky jsou pečlivě zpracovány a 
podrobně dokumentovány v přílohách (72 s.), kde jsou všechny výstupy z oční kamery pro 
jednotlivé respondenty a také detailní přepis všech rozhovorů s experty. Oceňuji, že se autorka 
snaží i o interpretaci výsledků a uvádí některé návrhy na možnosti jejich dalšího hlubšího zkoumání, 
což uvedená detailní a precizní dokumentace výsledků v práci dobře umožňuje. Výhodou je, že se 
autorka podobnou problematikou zabývala již v bakalářské práci, což jí umožnilo i některá 
porovnání výsledků a podpoření vyslovených závěrů.   
 
Dále uvádím některé komentáře, dotazy a drobné připomínky zejména formálního rázu: 
s. 161-3: Řekla bych, že stačí si uvědomit, že pokud je nenulová síla působící na tětivu a narůstá 
dráha, po které působí, tak natahovač tětivy koná práci a ta získává energii. Vzhledem k tomu, že 
se neurčovala velikost vykonané práce či získané energie, nepřijde mi znalost o významu plochy 
pod křivkou nezbytná. 
Byla žákům poskytnuta informace o významu anglických popisků v grafu? Ptali se na to případně a 
také na náhlý vzrůst síly v závěru?  
s. 171: Bylo by dobré uvést znění otázky. 
s. 202: Místo „jejich“ (není úplně jasné čí) bych psala „zaměření řešitele“.  
s. 224-5: Cílem výzkumu sice nebylo sledovat rozdíly mezi chlapci a dívkami, ale bylo by dobré 
uvést jejich počty.  
s. 2410: .. pilotáž, … na jejímž základě … 
s. 253: spíše „samostatném“ obrázku 
s. 304: Zůstala bych jednotně u „žáků“ a nekombinovala to se studenty. 
s. 58: Do poznámky bych uvedla, proč není uveden účastník P01 a P11.  
s. 599: Měli žáci uvést hmotnost nebo tíhu Lídy? 
s. 682: Je tam ještě jedna miskoncepce, v tom místě má největší zrychlení, ne rychlost. 
s. 693: Kolik žáků si chybu uvědomilo? 
s. 704: Připsala bych „výraznější místa na vodorovné ose na mapě pozornosti“. Je zajímavé, že na 
vlastní křivku se nedívali. 
s. 76, otázka 9: U této úlohy by byla zajímavá diskuze nad grafy a) a d) ohledně výsledné síly v 
úsecích, kdy je konstantní rychlost. Bylo by zajímavé zjistit, kolik žáků o tom mělo správnou 
představu. 
s. 771: U obou skupin mi přijde věnovaná pozornost skoro stejná. 
s. 793: Doplnila bych „vyřešil správně“. 



s. 825, 881: Mluvila bych o tíze Lídy, nikoliv váze. 
s. 881: … vlastníma … 
s. 939: Upravila bych slovosled – „Správně řešil pouze úlohu, kde bylo třeba z grafu závislosti ….. 
zjistit moment, ve kterém …. 
s. 9714, 16: Buď chybí, nebo je navíc závorka; dvakrát „ještě“. 
s. 9713-14: Doplnila bych: „osy a jejich popis“.  
s. 982: Chybí čárka za „správně“. 
s. 99: Sjednotila bych psaní křestních jmen v citacích. 
s. 1053: … úlohách 
 
Diplomovou práci považuji za velmi zdařilou, autorka při jejím zpracování odvedla velký kus práce.  
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
1. Výsledky z dotazníku zadávaného žákům jsou uvedeny jen u vybraných nejlépe a nejhůře 
řešících. Jsou zpracované i pro další účastníky, pracovalo se s nimi nějak? 
 
2. Zajímali se žáci o význam grafů a správná řešení?  
 
3. Byly nějaké výrazné rozdíly v řešení dívek a chlapců, které by stály za další zkoumání? 
 
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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