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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cíle diplomové práce autor explicitně formuluje v úvodu v sedmi bodech. Jak bude cíle naplňovat, 

již neuvádí, i když je to z dalšího textu zřejmé. V závěru práce autor shrnuje a reflektuje, jak cíle 

naplnil. Mohu konstatovat, že některé cíle jsou splněny jen částečně. Například Nalezení stejných 

cílů v jiných prostředích … jsem nenašla. Pouze jev řetězení je uveden v různých prostředích. (Na 

s. 21 se mluví o Krokování, ale jsou to Schody).  

Gradaci a typologii úloh považuji za povrchní a nedostatečně popsanou.  

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – teoretické a praktické. V teoretické části se diplomant 

seznamuje s pojmem schéma, avšak v dalším textu s tímto pojmem již nepracuje a nevyužívá jej 

v praktické části.  

Uniká mi smysl odstavce 4.2 Současný stav Hejného učebnic. Název odstavce je silně zavádějící. 

V tomto odstavci autor srovnává realizaci etap v učebnici, podle které však ty etapy formuloval. Asi 

je spíše podstatnější, že se autor pokouší nalézt nějaké parametry, v nichž úlohy v tomto prostředí 

gradují.  

V praktické části autor pracuje s pojmy experiment a předexperiment. Mohl by tyto pojmy vyjasnit?  

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

Autor práce nejdříve uvádí, jak je zvykem, klíčová slova. Většina z nich však v práci není 

vymezena, a naopak některé důležité pojmy z práce nejsou v klíčových slovech uvedeny, jako např. 

řetězení, gradované úlohy a gradační parametry, schéma, operátor, … 

Prosím o vysvětlení pojmu řetězení aditivních operací a obratu, že se řetězení nabaluje (s. 23). 

Z práce se jeví, že k řetězení dojde vždy, když se provádí aditivní operace se třemi a více prvky. Je 

to tak, že např. všechny úlohy z prostředí sčítacích trojúhelníků jsou na řetězení? Proč jsou uvedeny 

jako ilustrace řetězení i úlohy, kde se vyskytuje jen jedna operace, jak je uvedeno např. na s. 19 a 

20? 

Na s. 21 je úloha z prostředí Schody, nikoliv Krokování, jak je uvedeno.   

Autor práce se seznámil studiem dostupné literatury s prostředím Autobus na úrovni víceméně 

uživatelské. O hlubší matematický ani didaktický pohled se nepokusil, i když to slibuje v cílech 

práce. Některé pojmy, termíny jsou vymezeny velice povrchně a některé i nepřesně, například 

sémantické prostředí. Slovo sémantické nevyjadřuje pouze to, že vychází ze zkušenosti žáka. Např. 

prostředí Děda Lesoň je sémantické, ale ze zkušenosti dítěte nevychází.  

Teoretická vymezení pojmů, jako je např. schéma, řeší autor citacemi, ale svou intepretaci, nebo 

svůj pohled tomu již nepřidává.  

Na s. 26 je uvedeno, že v procesu jízdy autobusem se buď sčítá, nebo odčítá v závislosti na tom, zda 

se nastupuje, nebo vystupuje. Prosím autora, aby uvedl situaci, která se řeší pomocí sčítání, ačkoliv 

cestující vystupují.  

Několikrát je uvedeno, že vytvořit tabulku vyžaduje vyšší kognitivní cíl. Prosím též o vysvětlení. 

Stejně tak prosím o podrobnější vysvětlení, proč je důležité, aby při sehrávce autobusu děti při 

počítání zvedali ruku nad hlavu, jak se píše na s. 31. 



V této kapitole, kde autor popisuje zvolené prostředí, je mnoho takovýchto nepřesností, nejasností 

nebo chybných formulací.  

Přehled gradačních parametrů je uveden v odstavci 6.2. Za důležitý parametr autor považuje časové 

rozložení do učebnice a delší časovou prodlevu považuje za nedostatek, který je třeba odstranit. Tím 

naplňuje jeden cíl práce. Nedomnívám se, že je tento parametr ten podstatný, který by měl být 

východiskem pro tvorbu doplňujících úloh, a také ani nebyl. 

Dále jsou navrženy úlohy na doplnění sady úloh v učebnici, které diplomant ve své praktické části 

zkouší se žáky. Prosím o podrobnější popis navržených úloh z hlediska jevů, ve kterých stupňují 

obtížnost úloh z učebnice.  

Předexperiment v praktické části předložené práce je docela zajímavý vzhledem k různosti škol, na 

kterých experimentátor působil. Avšak má celkem zásadní vadu na kráse, a sice tu, že zde schází 

hlubší pohled na žákovské strategie řešení. V navržených úlohách je přítomno také násobení, což by 

mělo autora přivést k doplnění popisu prostředí o možnost zařazení i multiplikativních operací. 

Právě zařazení multiplikativních operací by mohl považovat za gradační parametr.  

Samotný experiment je popsán v odstavci 7. Uvítala bych, kdyby zde byl uveden cíl experimentu 

a jeho metodologie. Jinak je získaný soubor žákovských řešení cenný a stejně tak i přehled jevů, 

který je nabídnut na s. 118. Tento odstavec odráží, značnou časovou dotaci vynaloženou na 

zpracování žákovských řešení.  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Jako přínos práce spatřuji návrh nových typů úloh a jejich odzkoušení se žáky. Rovněž tak několik 

žákovských řešení, která jsou v práci uvedena.  

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

úprava) 

Grafická stránka a celková úprava diplomové práce je na dobré úrovni, jen místy a zejména 

v odstavci 7. jsou stránky poněkud poloprázdné. Gramatické a drobnější typografické nedostatky či 

překlepy lze v práci najít, ale jejich množství považuji za přijatelné. Odkazy na literaturu a citace 

jsou psány v souladu s normou.  

Z textu je patrný dobrý vztah diplomanta k vybranému didaktickému prostředí, kterému svoji 

diplomovou práci věnuje. Jen místy jsou stylisticky neobratná vyjádření způsobená buď naivním 

pohledem, nebo možná i nedostatečným porozuměním významu některých termínů. Např. s. 25 

dole, s. 26, odst. 4.1.5. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Použité zdroje jsou velmi chudé. Z 21 uvedených položek tvoří 15 položek učebnice. Tři odkazy 

jsou na elektronické zdroje. Z toho jeden je na sborník. Měl by se zde ale uvést odkaz na konkrétní 

články a nikoliv na celý sborník článků.  

Z dalších tří zdrojů je jeden dvoustránkový článek v polštině a pouze zbylé dvě považuji za 

hodnotnou odbornou literaturu, která je navíc z velké části povinně studována v Didaktice 

matematiky.  

Tento bod považuji za značnou slabinu práce.  

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