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Autor práce  

 

Název práce 

 

Autor posudku 

 

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Diplomová práce se zaměřuje na záležitosti související s reedukací formálních poznatků z oblasti 

teorie posloupností a původně si kladla za cíl „popsat, jaké formální poznatky se u studentů objevili, 

popsat a zhodnotit vybrané reedukační intervence a na základě toho formulovat příslušná 

metodická doporučení“. Vzhledem k vypuknutí koronavirové krize a uzavření vysokých škol 

nebylo možné výukové experimenty provést v plánovaném rozsahu, takže autorka musela práci 

vypracovat na základě omezených empirických dat. Proto se jádro práce přesunulo do oblasti 

teoretické reflexe zkušeností s reedukací v rámci doučování. Autorčiny reflexe jsou originální a 

přínosné, a lze proto konstatovat, že práce zformulované cíle splnila v dostatečné míře. 

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce je po obsahové stránce promyšleně vystavěná. Autorka našla v odborné literatuře několik 

významných a navzájem se doplňujících přístupů k otázce porozumění definic pojmů. Chybí mi 

hlubší proniknutí do historie teorie posloupností a řad, které by ukázalo, že to, co autorka označuje 

jako miskoncepce, bylo typické pro myšlení Newtona (že funkce nemůže svou limitu dosáhnout) a 

Eulera (že existuje „poslední člen“ posloupnosti). Podle mého názoru nelze označit  Newtonovo 

nebo Eulerovo pojetí jako miskoncepci. Ale celkově jsou všechny části práce relevantní vzhledem 

k tématu, jsou organicky propojené a seřazené v logickém pořadí. 

 

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

Z matematického hlediska je práce korektní. Nezdá se mi jenom na s. 17 v obr. 1.10 vymezení té 

„zelené“ výrokové formy. Není mi jasný smysl dvojtečky, podle mne to je implikace, takže do 

zelené výrokové formy patří i nerovnost stojící před dvojtečkou a zelená výroková forma pak má tři 

proměnné (protože před ní stojí tři kvantifikátory). A zde se dostáváme k vážnějšímu problému, 

který se projevil i na s. 8, obr. 1.6, kde student pochopil znak \ jako symbol pro dělitelnost, kdežto 

autorka jím mínila množinový rozdíl. Tím problémem je přebujelá idiosynkratická notace užívaná 

jednotlivými učiteli, kteří neobeznámenost s jimi používanými, ale obecně spíše neznámými a 

v daném kontextu zbytečnými konvencemi považují za neporozumění matematice. Domnívám se, 

že při zkoumání porozumění matematické analýze je důležité oddělit problém neporozumění 

symbolice jako takové (což je problém didaktiky algebry) a přebujelost logického a množinového 

formalismu od problematiky samotné matematické analýzy. Samozřejmě tyto problémy s otázkou 

porozumění pojmů matematické analýzy silně souvisejí, ale jsou to problémy odlišného charakteru. 

I to však svědčí o komplexnosti dané problematiky a ukazuje, že autorka se zorientovala 

v didakticky značně náročné problematice.   

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Hlavní přínos práce vidím v promyšleném propojení několika didaktických přístupů a jejich 

aplikaci na vybranou oblast didaktiky matematiky. Jde především o teorii Talla a Vinnera (concept 

definition a concept image), teorie procesu a konceptu Davida Talla, teorii reifikace Anny Sfard a 

teorii generického modelu Víta Hejného. Obzvláště zajímavé se mi zdálo upozornění na skutečnost, 

že limita posloupnosti spočívá v koordinaci dvou souběžných procesů (kap. 4.1.2, s. 38). 

Předložený přístup by mohl v budoucnu vést k detailnějšímu výzkumu v dané oblasti, aby bohatší 
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empirická data umožnila prověřit některé autorčiny domněnky. Především bych doporučoval 

doplnit empirickým materiálem a podrobnou teoretickou analýzou seznam miskoncepcí na s. 42. 

 

Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, úprava) 
Práce je napsaná jasným a přesným jazykem, ale musím konstatovat, že někdy je zbytečně 

rozvláčná. Grafické zpracování je na dobré úrovni. Práce je poměrně přehledná. Odkazy a citace 

z literatury jsou správné. Seznam citované literatury obsahuje zpravidla úplné bibliografické údaje. 

Výjimkou je kapitola (Lützen 2003), která je uvedena jako kapitola z knihy A History of Analysis 

bez udání jejího editora Hansa Nielse Jahnkeho. Podobně kapitoly (Collins a Brown 1991), 

(Dreyfus 1991), (Dubinski 1991), (Harel a Kaput 1991) nemají uvedeného editora knihy a (Dreyfus 

1991) má navíc nesprávně uvedená čísla stránek. 

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Práce se opírá o 23 zahraničních zdrojů publikovaných v angličtině a 6 domácích zdrojů. Použitá 

literatura je reprezentativní, relevantní a autorka ji používá a cituje korektně. Chybí mi odkazy na 

původní texty, ve kterých byl pojem limity původně zaveden. 

 

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Byl nalezen 1 dokument s méně než 5 % shody.  

 

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

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jak byste vymezila pojem miskoncepce?  

2. Můžeme pojetí autorů jako Newton a Euler, kteří pojem limity vytvářeli, označit za 

miskoncepce? 

3. Jaký vztah vidíte mezi teorií Vinnera a teorií generických modelů? 

4. Dokázala byste pro znaky použité v definici na s. 8 určit autora a rok zavedení (použijte knihy 

Cajori: A history of mathematical notation)? 

5. Jak hodnotíte skutečnost, že většina těchto znaků je z doby mnohem pozdější, než se objevil 

pojem limity funkce? Jaký smysl má podle vás používání přebujelé symboliky? 
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