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Předložená práce Gabriely Novotné má rozsah 149 stran textu rozděleného do 8 

kapitol včetně úvodu a závěru a 24 stran příloh. Použitá literatura čítá úctyhodných 100 titulů, 

z nichž většina je zahraničních.  

Cíle a zaměření disertační práce jsou formulovány v Abstraktu práce: Jak vybraní 

žáci nižšího sekundárního vzdělávání v Praze vnímají své porozumění v matematice, jaká 

existuje spojitost s doučováním matematiky a zda se doučování matematiky účastní častěji 

žáci s nějak vyhraněným postojem ke kvalitě svých poznatků a zda je v rámci doučování 

možné jejich postoje změnit. V průběhu textu jsou cíle ještě doplňovány: Zjistit, zda si žáci 

nedostatky ve svém poznání uvědomují a jak je vnímají. Dále autorka v práci zkoumá 

souvislosti mezi vnímáním žáků, jejich nedokonalým porozuměním v matematice a účastí na 

doučování v prostředí individuálního doučování a ráda by též přispěla k lepšímu pochopení 

fenoménu doučování a nalezla souvislosti mezi účastí žáka na doučování a jeho vnímáním 

kvality vlastních poznatků v matematice.   

Vzhledem k těmto vymezeným cílům jsou dále zpracována teoretická východiska. 

Důkladně je rozpracováno pojetí kvality poznání a porozumění v matematice a s tím 

související mechanizmus poznávacího procesu, pojmy formální a neformální poznání. Na 

teoretické úrovni práce pojednává o diagnostice formálních poznatků a následném 

reedukačním procesu. (Škoda, že v práci není ukázán konkrétní autorčin postup při reedukaci 

nějakého diagnostikovaného žákova formalizmu.)  

Doktorandka zpracovala přístupy klíčových zahraničních autorů v oboru didaktiky 

matematiky a psychologie. Za velice cenné považuji to, že myšlenky těchto autorů dala do 

souvislosti s myšlenkami představitelů české školy didaktiky matematiky M. Hejného a 

psychologů J. Mareše a I. Pavelkové.  

Autorka se rozhodla, že bude pracovat v celkem rozsáhlé oblasti zlomků. Tato volba 

oblasti je výborná z hlediska diagnostiky formalizmů a algoritmického přístupu. Výuka 

zlomků ve školách bývá často zatížena nedostatečnou propedeutickou fází, co se týká 

potřebného množství probraných izolovaných modelů, a nedostatečného času k utvoření 

generických modelů v myslích žáků.  

Důkladně je zpracován koncept zlomek se všemi jeho subkoncepty. Vazby mezi nimi 

jsou přehledně vizualizovány v grafu na s. 24.  Porozumění zlomku jako část celku je přitom 

považováno za základní pro kvalitní porozumění dalším subkonceptům – poměr, operátor, 

podíl a míra. S tím souhlasím. Prosím však autorku o stručné vysvětlení vztahu celek-část a 

subkonceptu poměr vzhledem k použitému vymezení a jak by tento vztah zprostředkovala 

žákům 2. st. ZŠ. V úvahách o didaktické náročnosti pojmu zlomek jako vztah část-celek mi 

chybí úvahy o pojmu celek. Jeho složitost také bývá gradačním parametrem náročnosti úloh. 



Tento jev se vyskytuje v části testu C – v úlohách, kde se vyznačuje část celku, je celek 

jednoduchý – kruh (koláč), ale ve druhé části, kde inverzní úlohy vyžadují najít celek (úloha 

e) a g)) se pracuje s celkem, který je složitější. Tedy mezi těmito úlohami je velký gradační 

skok. To, že předchozí úlohy nedávají řešiteli zkušenost vyznačit část z celku, který je 

složitější, např. jeden a půl koláče, může být při řešení inverzní úlohy i trochu zavádějící.  

Dalšími zpracovanými souvisejícími pojmy jsou motivace a self-efficacy.  

Zvláštní pozornost je věnována doučování a motivy žáků pro jeho volbu. Pro formát 

individuálního doučování se autorka rozhodla z důvodu možnosti sledování individuálních 

zvláštností žáků a s tím související nastavení reedukačních procesů odhalených formálních 

poznatků.  

V odstavci 4 autorka uzavřela teoretickou část tím, že zvolila a vymezila pojmy, které 

v práci bude používat, a na s. 49 explicitně formulovala 6 výzkumných otázek pro první 

studii, z toho 4 pro kvantitativní a 2 pro kvalitativní výzkumnou část, a 3 otázky pro druhou 

studii. První studie byla zahájena v r. 2018, druhá studie vznikla pod vlivem pandemické 

situace. Velmi oceňuji, jak rychle se autorka dokázala přizpůsobit změněným podmínkám a 

jak kvalitně zpracovala druhou studii. 
 

Aktuálnost zvoleného tématu 

Vzhledem k nastalé situaci je téma disertační práce bezesporu vysoce aktuální. Je 

pravda, že některé formy doučování jsou u nás časté a jsou značným zdrojem příjmu 

doučovatelů. Ráda bych slyšela názor autorky práce na tento jev. Je to v pořádku, že tolik 

žáků vyhledává nebo je posíláno na doučování, a je tak vytvářeno „stínové“ vzdělávání? Vidí 

autorka nějaké úskalí při střetu vyučovacích stylů učitele a doučovatele jednoho žáka? Jaké 

poselství by autorka doučovatelům matematiky vzkázala? Věřím tomu, že autorka otevřela 

téma, které je právě nyní zajímavé a bude i v blízké budoucnosti.  

 

Vymezení a splnění stanovených cílů disertace 
Cíle jsou v disertační práci jasně formulovány výzkumnými otázkami (s. 49) a jejich 

zodpovězení je shrnuto v 7. kapitole Diskuze. Interpretace výsledků autorka porovnává 

s ostatními zdroji. Zpracování této části hodnotím jako vysoce profesionální.   
 

Metodologie využitá v disertaci 

Disertační práce shrnuje dvě studie. Schéma celého výzkumu je přehledně popsáno ve 

formátu tabulky na s. 50, kde je rozlišena studie 1 a 2, zařazení dané části do výzkumu – 

předvýzkum, první a druhé pilotní šetření, kvantitativní a kvalitativní výzkum, výzkumný 

nástroj – dotazník, rozhovor, test, počet respondentů a lokalizace dané části v textu.  

Každý výzkumný nástroj byl nejdříve odpilotován ve dvou kolech a upravován.  

Podrobně a srozumitelně je popsán celý proces získávání a kontaktování respondentů, 

sběru výzkumných dat, jejich filtrování a zpracování. Zde musím ocenit jednak velké 

množství nasbíraných dat a preciznost jejich zpracování. Je patrné, že čas, který tomu autorka 

dala, byl enormní, a expertnost ve zpracování kvantitativních dat vynikající.  

 

Struktura práce 

Struktura práce je logická a dobře umožňuje sledování průběhu výzkumu. Zpočátku 

jsem měla problémy s tím, že v úvodu práce nejsou explicitně formulovány výzkumné otázky, 

které jsem pak našla až na konci teoretické části. Nakonec jsem shledala jako logičtější, že se 

autorka nejdříve zorientovala ve zvoleném tématu, na které práci zaměřila, a seznámila se 

s dostupnými souvisejícími pracemi. Výzkumné otázky se přitom postupně vynořovaly a 

nakonec byly jasně formulovány.   



První, teoretická část je pro druhou praktickou část funkční, ujasňují se teoretická 

východiska, shrnují dostupné poznatky a vymezují se pojmy pro účely práce.  

Text je vhodně doplňován přehlednými tabulkami a doplněn přílohami, na které se 

v textu odkazuje a které výzkumnou práci dokreslují.  

 

Připomínky 

Uvádím zde několik poznámek, připomínek či dotazů:  

- Na s. 28 ne zcela rozumím první větě.  

- Na s. 31 by bylo vhodné uvést konkrétní případy epistemologické překážky žákova 

poznání konceptu zlomek nebo nějakého jeho subkonceptu.  

- Na s. 265 je použit termín duplikátor jako ekvivalent anglického multiplier a jako 

protipól dělitel. Je tento termín vystihující?  

- Na s. 55 je odkaz na diagnostický test AC-ROQM v příloze 1, ale tam se nachází 

test označený CA-ROQM. Je to to samé? 

- 3015 – je učební přístup a přístup k učení totéž?  

- Bylo pro žáky matoucí uvedení rámečků např. v části A testu, když je pro svůj 

výpočet neuměli využít, např. když viděli výsledek ihned? Vím o žácích, kteří by 

asi viděli hned výsledek úlohy ½ + 1/3 nebo 6/2 · 4/3. Jak se toto hodnotilo? 

- S. 65 – Nerozumím tomu, proč řešení Elišky na obrázku 5 vede k podezření 

z algoritmického poznání. Domnívám se, že je Elišce jasné, že všechny pětiny 

musí být stejné. Spíše se jedná o její pojetí celku. Tím, že je něco „spojené“, spíše 

vyjadřovala, že to tvoří ten celek – to musí být spojené, aby bylo patrné, že je to 

celek. Nakonec i v jejím popise v odstavci 6.2.3. se Eliška jeví, že spíše tíhne 

k hloubkovému porozumění.  

- Jak lze poznat z odpovědi žáka, která zní stejně jako poučka, že nerozumí do 

hloubky tomu, co říká?    

- Prosím interpretovat tabulky 15 a 16. 

- Na s. 87 se píše, že se žáci vyjadřovali ke kvalitě vlastního poznání sporadicky. 

Domnívám, že toto se dalo očekávat, pokud nejsou žáci systematicky vedeni 

k reflektování vlastního poznávání a diskutování o něm ve třídě. Pak žáci ani 

nemají vytvořen slovník, jak se o kvalitě vlastního poznání vyjadřovat jinak než 

rozumím, nerozumím, umím, neumím.  

- S. 88, obrázek 9 – Jak si autorka představuje, že se dělí kruh na dvě devítiny?  

- Jak probíhalo doučování, jak se projevovalo, že žáci mění přístup?  

- Jaká doporučení by autorka dala dalším doučovatelům?  

- Kdo a jak by měl pracovat s výsledky kvantitativního výzkumu?  

 

Formální stránka práce 

Text je psán čtivě a přitom vysoce odborným, kultivovaným jazykem. Typografická 

stránka práce je velice dobrá. Našla jsem jen několik nedostatků typografických:  

- 381 ročníků – překlep; s. 591 navíc mezera; 5614 navíc čárka „… zkušeností 

autorky , získaných …“ ; 676  místo tečky je závorka; 674 chybí tečka za např.; 913 

„s doučování“ – chybí m. 

Jen na dvou místech jsem měla problém s orientací v textu, když bylo používáno příliš mnoho 

zkratek, označení úloh nebo položek v dotazníku. Na s. 53 se mluví o výrocích S, H a A, ale 

dosud tyto kódy nejsou zavedeny. Odkaz na následné kapitoly není ke čtení vstřícný. Navíc je 

více jevů kódováno např. písmenem A – část testu A, škola A. 



Autorka dodržuje pravidla pro citování pramenů.  

 

Závěr 

 Autorka svou prací prokázala, že se z ní stala odborně zdatná výzkumnice v oboru 

didaktika matematiky, že je schopna realizovat náročný kvantitativní i poctivý kvalitativní 

výzkum. Formulovala smysluplné a v dnešní době zajímavé výzkumné otázky, jejichž splnění 

deklarovala v Diskuzi. Prokázala znalost metod vědecké práce a odbornou zdatnost v jejich 

používání. Další charakteristika autorky, která je z práce čitelná, je poctivost, vytrvalost a 

systematičnost, schopnost sebereflexe a uvědomění si limitů při zobecňování závěrů.  

 Prohlašuji, že posuzovaná práce splňuje požadavky kladené na disertační práci 

v doktorském studijním programu v oboru Didaktika matematiky. Výsledky práce jsou 

původní a jistě se stanou východiskem k dalším diskuzím jednak o efektivitě vyučování i 

učení se, a také o velkém fenoménu doučování. 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě.  
        
 

 

V Praze dne 2. 9. 2020  

Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. 

  oponentka disertační práce 

 


