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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Autorka si zvolila téma bezesporu důležité pro didaktiku matematiky a zajímavé z hlediska řady 
disciplín, v nichž jsou výrazy s proměnnou využívány. Výrazy s proměnnou prolínají všemi stupni škol 
a žáci při jejich zvládání čelí řadě překážek. Práce, jejichž cílem je usnadnit žákům porozumění nejen 
samotnému pojmu výrazy s proměnnou, ale i manipulaci s nimi a využití v jiných oblastech uvnitř i 
mimo matematiku, jsou proto velmi vítány. Autorka se v práci omezila na 8. ročník školy, což považuji 
za vhodné; jednak už mají žáci nějaké zkušenosti s výrazy s proměnnou, jednak je to období, kdy se žáci 
soustavněji seznamují s algebrou. 

Autorka si stanovila dva cíle diplomové práce: analyzovat vybrané učebnice z pohledu výrazů 
s proměnnou; připravit, realizovat a vyhodnotit vlastní výukový experiment zaměřený na možnosti 
využití podnětného prostředí algebraických dlaždic. Konstatuji, že cíle se jí podařilo splnit pouze 
částečně, jak dokumentuji v dalších částech posudku. 

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

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

Tyto dva body spolu úzce souvisí, proto se vyjadřuji k oběma najednou. 

Práce je rozdělena do tří částí: teoretickou část, analýzu učebnic z hlediska úprav výrazů s proměnnou 
a experimentální část věnovanou experimentální výuce. V teoretické části se autorka věnuje začlenění 
výrazů s proměnnou do kurikulárních dokumentů, různým pojetím výuky a specifikům výuky výrazů 
s proměnnou. Všechny části jsou zpracovány velmi stručně a ne zcela systematicky (např. RVP je 
v textu charakterizován, ale ŠVP následuje bez jakékoli charakteristiky; vím, že jsou to pojmy 
všeobecně známé, ale v tom případě by se k oběma mělo přistupovat stejně). Standardy pro základní 
vzdělávání jsou opět opatřeny stručnou charakteristikou. Také transmisivní a konstruktivistické pojetí 
výuky je zpracováno povrchně. Ačkoli k této problematice existuje bohatá česká i zahraniční literatura, 
autorka cituje jen české zdroje, přičemž většina textu je tvořena desaterem konstruktivismu z publikace 
Hejného a Kuřiny Dítě, škola a matematika. Také téma Výuka výrazů s proměnnou, které je pro 
diplomovou práci stěžejní, není dostatečně rozpracováno. Za klad považuji, že je zde zařazen text 
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týkající se chyb, kterých se žáci při řešení úloh s výrazy s proměnnou dopouštějí. Bohužel i zde autorka 
přebírá text pouze z jediné publikace (Hejný a kol., 1990) a představuje ho bez vlastního komentáře. 

Další kapitolu autorka věnuje analýze učebnic, což je první cíl diplomové práce. Autorka nejprve opět 
bez odkazů na zdroje předkládá myšlenky o vlivu učebnic na výuku. Chápu, že jako učitelka má 
zkušenosti z výuky, ale k problematice role učebnic ve výuce existuje bohatá literatura, s jejíž pomocí 
by bylo možné podpořit autorčina tvrzení. V kapitole je analyzováno šest učebnic. Jejich výběr mi není 
jasný; autorka tvrdí, že jsou zpracovány „v dnešní době nejpoužívanější učebnice“, ale není jasné, jak 
ví, že to je právě těchto šest. Rozbor zpracování tématu v učebnicích je čistě popisný. Ani shrnutí 
analýzy učebnic v tab. 2 a 3 není uděláno  jednotně, což komplikuje čtenáři porozumění získaných 
výsledků. Proto považuji první autorčin cíl za splněný jen částečně. 

Za stěžejní část práce považuji kap. 4 nazvanou Experimentální výuka. Autorka připravila pracovní 
plány a pracovní listy pro úctyhodný počet 44 vyučovacích hodin, pre-test a závěrečný test. Po stručné 
charakteristice dvou tříd, v nichž byl experiment realizován, následují informace potřebné pro přípravu 
výuky. Přehledně a srozumitelně je popsáno prostředí algebraických dlaždic, včetně omezení, která 
v něm jsou. Následuje plán experimentální výuky pro každou vyučovací hodinu. Všechny obsahují téma 
hodiny a cíl hodiny, následují úlohy k řešení. Předložený materiál tedy může být poměrně bohatou 
inspirací pro další učitele, kteří vyučují nebo budou vyučovat výrazy s proměnnou. Jen na několika málo 
místech jsou však představeny možné problémy žáků při řešení a hlavně důvody, proč jsou úlohy řazeny 
v daném pořadí, jak spolu souvisejí apod. Místy je sice uveden i cíl jednotlivé aktivity nebo skupiny 
aktivit, ale přivítala bych nějaký podrobnější text vysvětlující vzájemné vztahy zařazených aktivit. 
V předložené podobě lze text charakterizovat jako sbírku úloh, ze které si učitel může vybírat.  

Text v oddíle 4.3 Průběh experimentu částečně nahrazuje chybějící komentáře k pracovním 
listům/plánům hodin a k testům. Je zde nejen popis průběhu experimentu včetně informace o chybách, 
kterých se žáci dopustili, ale také vysvětlení, proč autorka některé úlohy zařadila.  

Ve vyhodnocení experimentu kromě stručné rekapitulace, co je v práci obsaženo, je uvedeno také 
vyhodnocení závěrečného testu. Výsledky závěrečného testu autorka porovnává s pololetními 
známkami. Z takového srovnání však podle mého názoru nelze činit nějaké závěry o úspěšnosti výuky, 
protože pololetní známky jsou ovlivněny i dalšími částmi školské matematiky, zatímco závěrečný test 
byl zaměřen jen na oblast výrazů s proměnnou a byl psán hned po výuce věnované tomuto tématu. 
Autorka provedla mezi žáky dotazníkové šetření o sebehodnocení žáků. V práci je pouze tabulka 
shrnující frekvenci odpovědí, z níž autorka soudí, že žáci hodnotili výuku s dlaždicemi pozitivně. 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Celkově lze konstatovat, že autorka udělala hodně práce na přípravě a realizaci experimentu. Myslím 
však, že by bylo užitečnější, kdyby vyučovacích hodin nebylo 44, ale méně. Pak by autorka mohla jít 
do větší hloubky a doplnit text o chybějící informace.  

Soubor pracovních listů a plánů jednotlivých hodin plus dvou testů mohou využít další učitelé a budoucí 
učitelé jako inspiraci nebo jako hotové materiály, které si budou moci případně sami upravit pro situaci 
v konkrétní skupině žáků. Prostředí algebraických dlaždic je bezpochyby podnětné a může některým 
žákům pomoci látce porozumět. 

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

Autorka se v práci nevyhnula řadě „technických“ chyb. Uvádím zde ukázky více či méně závažných 
prohřešků (výčet není vyčerpávající). 

- V názvu práce použila autorka termín výrazy s proměnnou, v textu však někde hovoří 
o algebraických výrazech. Z kontextu jsem vyrozuměla, že je považuje za synonyma. Buď by 
měl být v celé práci použit jednotně jeden termín, nebo by měl být vysvětlen rozdíl mezi nimi. 
V textu se vyskytují i další terminologické nepřesnosti (např. na str. 37, ř. 9 zdola:  není rozlišen 
termín plocha od termínu obsah). 



- Na str. 18 nevím, proč je zde poslední odstavec. Vidím to jako obecné doporučení, které se 
neváže jen k výrazům s proměnnou. Podle mého názoru, pokud má v práci být, patří do úvodu 
k práci. 

- V klasifikaci chyb podle Hejného na str. 19-20 je uvedeno sedm druhů chyb. Není mi jasné, zda 
lze vždy jednoznačně odlišit „jinou chybu“ od ostatních druhů, pokud žáci pracují samostatně, 
ve dvojicích nebo ve větších skupinách bez zásahů učitele. 

- V práci je velký nepořádek v číslování obrázků. Za obr. 3 (str. 12) následuje obr. 2. Zpátky ke 
správnému číslování se autorka vrací až od obr. 60 na str. 94, který následuje za obr. 57. Odkazy 
na obrázky v textu na mnoha místech chybí, ale tam, kde jsou, velmi často nesouhlasí číslování 
obrázků s odvolávkami na ně. To značně znesnadňuje čtenáři orientaci v textu. 

- Popisky obrázků nebo texty odkazující se na obrázky nejsou v některých případech správně. 
Uvádím pouze ukázky takových míst, nevypisuji všechna: 

o Str. 85, obr. 44: Oba obrázky se vztahují k úloze d), v práci však je však obrázek vlevo 
umístěn nad a). 

o Str. 96, obr. 64: Není mi jasné, k jaké úloze se obrázek vztahuje. 

o Str. 97, obr. 66: Opravdu má být 7x + 1? Já tomu rozumím jako 7x + 7. 

o Ve výkladu použití algebraických dlaždic jsou určeny tvary pro ±1, ±x, ±x2. Pro výrazy 
1, x, x2 je používána zelená barva, pro -1, -x, -x2 barva červená. V textu však někde (např. 
v obr. 57 na str. 93, je v popisku uvedeno, že se jedná o modelování součinu                                      
(a – b)(a + b). Tento rozdíl, který může působit žákům obtíže, není podrobně vysvětlen. 
Ani barvy dlaždic nejsou v celé práci dodrženy. Poznámka: V ukázkách ve výkladu 
práce s algebraickými dlaždicemi jsou až na výjimky zelené dlaždice kladeny vlevo od 
odpovídajících červených dlaždic. Je to nutné, není to pro žáky zbytečná komplikace 
při využití dlaždic?  

- V některých obrázcích jsem odhalila chyby nebo nedostatky, např.: 

o Str. 16, obr. 4: Není vysvětleno, co znamenají čtverečky v posledním řádku. 

o Str. 31, obr. 17: Ve třídě bylo podle textu 25 žáků, v obrázku je jich ale umístěno 
o jednoho žáka méně. 

o Není mi zcela jasná úloha 2c) na str. 60 nahoře. Je tam zakreslen pravoúhlý trojúhelník 
(důvod chápu, je to potřeba pro výpočet obsahu), ale pro různé hodnoty a není 
trojúhelník vždy pravoúhlý, neplatí v něm Pythagorova věta (ta je zde splněna pouze 
pro a = ½). Zadání je tedy chybné. 

- V textu je bez vysvětlení použit termín součinový čtverec. Nejsem si jistá, že to je oficiálně 
uznávaný termín. Bylo by potřeba ho vysvětlit. Je používán také termín (sčítací) pyramida, ten 
je však v učebních textech běžnější. 

Další nedostatky v práci, které nyní uvádím, jsou drobnější a nejsou překážkou ke správnému 
porozumění textu. I zde jsou uvedeny pouze ukázky. 

- Některé formulace jsou “zkrácené“, případně nepřesné, např.  

o Str. 37, ř. 11 zdola: Formulace „motivovat žáky k symbolickému jazyku“ je nepřesná. 
Autorka měla asi na mysli „k použití symbolického jazyka“. 

o Str. 72, ř. 2 shora: Přesnější formulace by byla např. Procvičování operací s výrazy. 

o Str. 72, ř. 7 shora: Termín „patřičná čísla“ je vysvětlen až později. 

o Str. 74, ř. 12 zdola: Žáci neobjevují dělení, ale postup, jak ho provádět. 

o Str.90, ř. 13 zdola: K čemu se vztahuje „tuto možnost“? 



- V zadáních je někdy použita formulace Urči/…, někde Určete/… . Podle textu v tom není žádný 
systém. Podobně jsem neobjevila systém v používání přítomného a budoucího času 
v experimentální části. 

- V přílohách 2 a 3 (např. na str. 109) je někde psáno N, někde n. To může řešitele mást. 

- Str. 51, ř. 11 zdola: Není jasné, proč zde je použito „menší úskalí“, na základě čeho to autorka 
závažnost úskalí hodnotila. 

- Str. 53, úloha 5: Chybí označení úloh a), b), c). V této úloze je použito „Zjednoduš“, ale není 
jasné, zda tento termín všichni žáci znají. 

- Str. 62, ř. 6 shora: Vědí všichni žáci, co se rozumí termínem „nejjednodušší tvar“? 

- Str. 62, Rozcvička: Termín „Vypočítejte“ zde nepovažuji za vhodný. Žáci mají zjednodušit/ 
upravit na tvar ../… 

V textu se vyskytuje poměrně málo překlepů, gramatických a typografických chyb, i když některé zde 
zůstaly. Uvádím opět pouze ukázky. 

- Str. 98, ř. 1 zdola: … objevili se numerické chyby. 

- Míst, kde jsou chyby v čárkách ve větě, je málo a až na jeden případ nemění smysl sdělení. 
Ovšem na str. 79, ř. 3 zdola, přítomnost nebo nepřítomnost čárky před slovem formou smysl 
věty mění. 

- Také překlepů je v práci velmi málo. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Použité zdroje jsou relevantní. Téma práce s výrazy s proměnnou je často studováno i v dostupné 
zahraniční literatuře, je škoda, že kromě jednoho zdroje úloh je všechna použitá literatura pouze česká. 

V citování zdrojů je poměrně velké množství chyb. Hledání zdrojů komplikuje to, že v seznamu 
literatury není všude dodrženo abecední řazení publikací. Na některé publikace ze seznamu není v textu 
odkaz (A). V některých publikacích je na různých místech vyměněno pořadí autorů (B), případně je 
některý spoluautor vynechán (C), což značně znesnadňuje orientaci ve zdrojích. U některých publikací 
je odkaz z textu na jiný rok vydání publikace (D). Konkrétně např.: 

- (A) (Bílek, 2014); (Hejkrlík a kol., 2010); (Malík a kol., 2017); (Pokorný a kol., 2017)  

- (B) (Hejný, Kuřina, 2015), (Odvárko, Kadleček, 1999) 

- (C) (Hejný, 1990) vs. (Hejný a kol., 1990); (Stehlíková, 2007) vs. (Stehlíková, Hejný, Kubínová, 
2007); (Hejný, 2004) vs. (Hejný, Novotná, Stehlíková, 2004); (Půlpán, Čihák, Trejbal, 
Boušková, 2009) vs. (Půlpán, Čihák, Trejbal, 2009) 

- (D) (Kalhous, Obst a kol.) – 2002 vs. 2009; (Vondrová) – 2014, 2015 vs. 2019; (Fuchs, 
Zelendová) – 2013 vs. 2015 

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  Rozsah shod, které byly nalezeny systémem Theses, je ve 
všech případech menší než 5 %. Jedná se jednak o formální náležitosti práce, které jsou předepsány, 
jednak o citování materiálů, z nichž autorka vychází. Použité zdroje jsou v práci citovány. 

Hodnocení: I přes výhrady uvedené v posudku konstatuji, že autorka udělala velký kus práce užitečné 
hlavně pro její vlastní rozvoj, ale i pro pedagogickou veřejnost. Práci proto doporučuji k obhajobě a 
v případě kvalitní obhajoby budu souhlasit s uznáním práce jako práce diplomové. Bude-li práce 
obhájena, je potřeba opravit chyby, které v ní teď jsou, a do systému vložit opravenou práci jako Errata. 

Otázky k obhajobě 

- Na základě jakých zdrojů jste usoudila, že šest učebnic, které analyzujete, je ve školách 
nejčastěji používáno? 



- Jak jste sestavovala plán výuky – na základě ŠVP vaší školy nebo jste sáhla i po jiných zdrojích? 
Nebo jste vyšla ze svých zkušeností? 

- Použití algebraických dlaždic je jistě dobrou pomocí pro řadu žáků, kteří mají problémy při 
manipulacích s výrazy s proměnnou. Při použití tohoto prostředí  však podle mého názoru hrozí 
nebezpečí, že je žáci budou používat algoritmickým způsobem a neporozumí dobře principům, 
které jsou v pozadí. Jak tomu lze podle vás zabránit? 

 

Datum a podpis autora posudku: 23.8.2020 

 


