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Posudek školitelky na disertační práci 

Gabriela Novotná: Vnímání kvality vlastního poznání v matematice 

a jeho souvislost s individuálním doučováním 

 

Tématu formálního poznání žáků v matematice a možnostem jejich reedukace se PhDr. 

Gabriela Novotná věnovala již ve své diplomové práci. V disertační práci mu zůstala věrná a 

propojila ho s druhou významnou oblastí svého zájmu, a sice se soukromým doučováním. 

Tyto dvě výzkumné linky se prolínají celou dobou jejího doktorského studia. Nebudu 

popisovat a podrobně hodnotit jednotlivé kapitoly práce, protože to jistě udělají oponentky. 

Soustředím se spíše na to, v čem vidím silné stránky práce, které ji kvalifikují na práci 

disertační. 

Nejvíce oceňuji, že PhDr. Novotná otevřela nový pohled na kvalitu poznání v matematice, 

protože ho začala zkoumat z pohledu žáků. Otázce, jak žáci vnímají kvalitu svého porozumění 

a zda jsou si vědomi svých případných formalizmů, se, pokud mohu soudit, zatím přílišná 

výzkumná pozornost nevěnuje ani u nás ani v zahraničí. V tom si autorka vybrala obtížné 

téma, protože nemohla navazovat na již existující výzkumy a musela výzkumný nástroj 

vytvořit sama. To se jí také, po mnohém tápání, studiu literatury, opakovaných pilotážích a 

konzultacích s mnoha výzkumníky, také podařilo v podobě dotazníku, který je v práci nazván 

„dotazník o poznání a doučování“, a zejména v originálním způsobu jeho vyhodnocení 

prostředky statistického zpracování dat. Tím myslím identifikaci indexů kvality porozumění, 

pomocí nichž autorka popisuje, k jakému typy porozumění (algoritmickému, hloubkovému, 

strategickému) zkoumaní žáci zřejmě tíhnou. Právě rozpracování těchto indexů a jejich 

interpretace má podle mého názoru největší publikační potenciál v zahraničním časopise.  

Tam, kde silná didakticko-matematická výzkumná základna existuje, tedy v oblasti různých 

pohledů na kvalitu matematického poznatku či ve zkoumání porozumění zlomkům, autorka 

dobře propojila pojetí různých zahraničních autorů a v prvním zmíněném případě je propojila 

s nejvíce používanou teorií u nás, s teorií generického modelu. V této souvislosti stojí za 

pozornost velmi dobré propojení teoretické a praktické části. Teoretické pojmy tvoří 

organickou součást praktické části práce. Autorka z nich nejen vycházela při formulaci svých 

výzkumných otázek, ale také je vhodně využila pro interpretaci výsledků svého výzkumu. 

Autorka projevila dobrou orientaci ve výzkumné didakticko-matematické i psychologické 

literatuře.  

Silnou stránkou předloženého výzkumu je i jeho smíšený design, kdy kvalitativní část vhodně 

prokresluje poznatky získané v kvantitativní části. Původně plánovaná druhá kvantitativní část 

výzkumu nemohla být bohužel realizována z důvodu nouzového stavu na jaře 2020, nicméně 

autorce se podařilo situaci využít k získání dodatečných informací ke vnímání kvality 

vlastního porozumění po období, kdy žáci přešli na distanční výuku (studie 2).  

Výsledky dosažené v oblasti doučování matematice jsou minimálně v kontextu České 

republiky originální, i když nemohly být z důvodu uvedeného v předchozím odstavci ověřeny 

na širším vzorku. Jak již bylo řečeno, za stěžejní považuji výsledky týkající se vnímání 

vlastního porozumění matematice žáky. V této oblasti je autorka vysoce originální, přináší 



2 

 

řadu zajímavých zjištění a hypotéz, které by si zasloužily další zkoumání. Otevírají se nové 

otázky, které mohou mít široký teoretický, ale i praktický dopad.  

O vědecké erudici autorky svědčí pečlivá diskuse výsledků výzkumu i jeho omezení a návrhy 

jeho pokračování. Práce je podle mého názoru úplná, obsahuje všechny relevantní části, které 

lze u disertační práce očekávat, je velmi dobře zacílena a nejde do přílišné šíře. 

PhDr. Novotná projevila při svém výzkumu značnou autonomii, ale konzultovala svou práci 

nejen se mnou, ale i se zahraničními pracovníky, kteří pobývali na Pedagogické fakultě. Při 

našich diskusích jsem si ověřila, že je poctivou badatelkou, kterou otázky didaktiky 

matematiky hluboce zajímají a která je schopna identifikovat a adekvátně zpracovat aktuální 

výzkumné téma. V neposlední řadě musím ocenit i fakt, že PhDr. Novotná své úkoly plnila 

nejen kvalitně, ale také včas.  

PhDr. Novotná byla během studia řešitelkou projektu GAUK a realizovala dva zahraniční 

pobyty v Německu. Z hlediska odborného má široký záběr, jak o tom svědčí i její studia na 

vysoké škole (kromě učitelství matematiky a anglického jazyka vystudovala také bakalářské 

studium se zaměřením na německý jazyk a magisterské studium učitelství češtiny jako cizího 

jazyka). Aktivně se podílela a podílí na činnosti katedry matematiky a didaktiky matematiky, 

vyučuje budoucí studenty učitelství a aktivně se účastní i akcí pro doktorandy a konferencí 

pro učitele. Spolupráce s PhDr. Novotnou byla pro mě příjemná a v mnohém přínosná. 

Doufám, že bude ve výzkumné práci i ve spolupráci s KMDM pokračovat.  

Konstatuji, že disertační práce PhDr. Novotné zpracovává aktuální téma, a to adekvátními 

prostředky, a obsahuje původní vědecké výsledky. Proto doporučuji, aby byla přijata 

k obhajobě jako podklad pro udělení titulu Ph.D.  

 

V Praze 28. 8. 2020     

       doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 


