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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

V Úvodu je formulován následující cíl: „popsat, jaké formální poznatky se u studentů objevily, 

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

doporučení.“ Práce, jak sama autorka upozorňuje, nemá obvyklé členění diplomové práce na 

teoretickou a praktickou část. Teoretické poznatky se prolínají s praktickými (tedy zkušenostmi 

z experimentální výuky, kterou autorka provedla a která byla bohužel negativně narušena 

nouzovým stavem na jaře 2020, a z doučování, které realizovala se studenty vysoké školy), a je tedy 

poměrně obtížné odlišit, co je autorčin předpoklad a co je opřeno o data, která získala. Podle mého 

názoru trpí práce určitou nezacíleností. Na jedné straně je v práci obsáhle pojednáno o porozumění 

(nebo spíše neporozumění) abstraktní matematice jako takové u studentů vysoké školy (což je 

ovšem cíl na diplomovou práci příliš rozsáhlý) a na druhé straně je patrná snaha věnovat hlubší 

pozornost jednomu tématu, a sice limitě posloupnosti. Vzhledem k originálnosti přístupu (viz níže) 

se kloním k tomu, že cíle práce, byť formulované značně vágně, uspokojivě splněny byly.  

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Jak je uvedeno výše, práce má netradiční strukturu. V kapitolách nejvíce opřených o odbornou 

literaturu (kap. 1 Představa pojmu vs. definice pojmu a kap. 2 Teorie poznávacích procesů 

v matematice) jsou uvedeny i zkušenosti autorky. Naopak v spíše prakticky zaměřených kapitolách 

(kap. 3 Metody použité při práci se studenty a analýze videozáznamů a kap. 4 Rozbor poznávacího 

procesu pojmu limity posloupností) se pozornost obrací i k teorii tam, kde to autorka považuje za 

žádoucí.  

Přijmeme-li již zmíněnou odlišnost od běžné diplomové práce z didaktiky matematiky, je třeba 

konstatovat, že na sebe jednotlivé kapitoly dobře navazují a práce tvoří logický celek (i když se 

autorka občas vrací ke stejné myšlence na několika místech).  

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

Z hlediska matematického i didaktického neshledávám v práci problémy. Autorka se představuje 

jako člověk s velkým rozhledem ve zkoumané oblasti matematiky i v odborné didakticko-

matematické literatuře a s velkým pozorovacím talentem. Z práce je zřejmé, že je zvyklá o věcech 

hluboce přemýšlet a snažit se dobrat jejich podstaty.  

Je třeba ocenit i samotný výběr tématu, kterým je didaktika vysokoškolské matematiky. Na základě 

svých zkušeností i sebraných dat autorka podává řadu metodických doporučení (v práci graficky 

odlišených tučným písmem, např. „co dělat, pokud definici nerozumíme na první pohled“, s.13, 

„není tedy potřeba ani tak to, aby byl doučující dokonalý učitel, jako aby měl střízlivý odhad, komu 

a s čím je schopen pomoci“, s. 28, občas jde o věci zřejmé jako např. „smyslem doučování je 

vhodně reagovat na vzdělávací potřeby studenta“, s. 28, či „často nás může překvapit a někdy 

dokonce i zaskočit, co všechno může studentům nejít“; některé působí na první pohled banálně, ale 

přitom mohou mít důležité důsledky – např. prvním bodem v doporučení, jak doučovat, je „mlčet“, 

s. 31). Užitečnost a věrohodnost těchto doporučení by zvýšilo, pokud by se u nich autorka opřela 

o již existující výzkumy. Do jisté míry lze však namítnout, že to jde již nad rámec diplomové práce.   

Kristýna Šmídová  

Reedukace formálních poznatků z oblasti matematické analýzy u studentů 

vysoké školy 

doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.  



Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Není pochyb, že je práce originální a otevírá mnohé otázky. Může být inspirativní nejen pro učitele 

na vysoké škole, ale také pro samotné studenty. Těm může otevřít vhled do příčin jejich problémů 

s chápáním vybraných pojmů abstraktní matematiky, a to nejen díky popisu uvažování studentů, 

které autorka doučovala, ale také díky poznámkám, jimiž nám autorka dává nahlédnout do svého 

vlastního uvažování v době, kdy se sama abstraktní matematiku učila. Vůbec je třeba ocenit 

množství sebereflektivních poznámek, které práce obsahuje a v nichž autorka popisuje, jak se 

dobrala podstaty nějakého pojmu či jevu.  

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

Z hlediska formálních náležitostí je práce zpracována na dobré úrovni. Úprava je dobrá, jen 

sporadicky se objevuje prázdná část strany či stylistický prohřešek nebo překlep (např. s. 3 „dat, 

které byly nashromážděny“, s. 28 „aby byl doučovaný dokonalým učitele“, v obsahu chybí kapitola 

Závěr).  

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Autorka využila relevantní zdroje, ve většině se jedná o zdroje cizojazyčné. Je třeba vysoce 

vyzdvihnout způsob práce s literaturou. Autorka využívá poznatky z odborné literatury velmi dobře, 

je vidět, že jim rozumí, umí je vhodně propojit a využít pro interpretaci dat. V práci je dobře 

odlišeno, které poznatky jsou z literatury převzaté a které jsou autorčiny vlastní.  

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Jeden nalezený dokument má méně než 5 % shody.  

Hodnocení: Předložená práce splňuje požadavky na diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě. 
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