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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Autor diplomové práce (studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ) formuluje v Úvodu práce důvod, 

proč si zvolil vypracovat diplomový úkol na Katedře matematiky a didaktiky matematiky a proč 

právě prostředí Autobus (jakožto jedno z mnoha prostředí realizovaných ve vyučování matematice 

vedené Hejného metodou) bylo pro něj téma, kterým se chtěl v diplomové práci zabývat. Následně 

jsou formulovány cíle diplomové práce: 1. Prostudování matematického prostředí Autobus 

v učebnicích (Hejný a kol.) pro 1. až 5. ročník ZŠ, 2. Nalezení hlubšího smyslu a cílů prostředí 

Autobus, 3. Nalezení stejných cílů v jiných prostředích a zamyšlení se, jak jsou tyto cíle plněny 

v tradičním pojetí vyučování matematice, 4. Popsání gradace a typů úloh v prostředí Autobus, 5. 

Objevení případných nedostatků v gradaci úloh v prostředí Autobus v učebnicích (Hejný a kol.) pro 

1. až 5. ročník ZŠ, 6. Navržení úloh a tím doplnění výše uvedených nedostatků, 7. Aplikace a 

zjištění funkčnosti navržených úloh. Poslední cíl by bylo vhodné formulovat přesněji, např. 

Realizace experimentu s úlohami u žáků 4. ročníku ZŠ, evidence a rozbor žákovských chyb při 

řešení, potvrzení, či nepotvrzení nedostatků v původní gradaci. Domnívám se, že stanovené cíle byly 

splněny. V teoretické části nejstěžejnějším bodem je studium postupné gradace úloh v prostředí 

Autobus od 1. do 5. ročníku ZŠ. Autor zjistil, že frekvence úloh v učebnici (Hejný a kol.) pro 4. 

ročník ZŠ je narušena a na základě toho zjištění byl připraven experiment s úlohami, které doplňují 

narušenou frekvenci. Jednalo se o úlohy provázané na učivo 4. ročníku ZŠ. Provedením 

experimentu byl získán bohatý materiál – 262 žákovských řešení. V nich byly evidovány a následně 

analyzovány žákovské chyby. Tato činnost umožnila pojmenovat jevy, které charakterizovaly 

potíže žáků 4. ročníku při řešení úloh z prostředí Autobus. V Závěru diplomové práce autor vhodně 

reflektuje, jak se mu podařilo výše uvedené cíle práce naplnit.  

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Diplomová práce obsahuje sedm hlavních kapitol, které jsou rozděleny do dvou částí:  I. Teoretická 

část (1. Schéma, 2. Didaktická matematická prostředí, 3. Aditivní operace, 4. Prostředí Autobus (4.1 

Význam prostředí, 4.2 Etapizace prostředí Autobus, 4.3 Současný stav Hejného učebnic), 5. Závěr 

teoretické části) a II. Praktická část (6. Předexperiment (6.1 Vlastní gradované úlohy, 6.2 Gradační 

parametry), 7. Experiment (7.1 Analýza řešení, 7.2 Závěr analýzy)). Těm předchází Úvod. Za 

kapitolami je Závěr diplomové práce a Seznam použitých informačních zdrojů. Jednotlivé kapitoly 

jsou z mého pohledu - úplné, relevantní k dané problematice a logicky řazeny. 

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

Práce patří z hlediska didaktiky matematiky do oblasti 1. stupně ZŠ.  

V teoretické části považuji za klíčovou kapitolu 4. Prostředí Autobus. Za užitečné považuji autorovu 

snahu promýšlet, v čem se žáci rozvíjí, když řeší úlohy z uvedeného prostředí. Nalézá 11 oblastí (1. 

Cvičení krátkodobé procesuální paměti, 2. Hledání nástroje zaznamenání procesu, 3. Schopnost 

modelovat reálné situace, 4. Schopnost matematizace reálné situace, 5. Rozvíjení schopnosti 

v aditivních operacích, 6. Setkání se s číslem jako operátor změny, 7. Práce s tabulkou a orientace 

v ní, 8. Práce s podmínkou, 9. Práce s časem a časovými úseky (harmonogram jízdy), 10. Setkání se 

se situacemi, kde čtyři čísla jsou na sebe provázána, 11. Setkání se se vztahy rovnosti a nerovnosti 
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v sémantických situacích). Bylo by vhodné tyto jevy podrobněji popsat. Kladně hodnotím zamýšlení 

se nad etapizací úloh v prostředí Autobus, tj. nejen zavedením prostředí, ale i seřazení typů úloh, 

jak by na sebe měly navazovat. Autorovi k tomu dobře sloužily publikované, i nepublikované 

materiály k prostředí Autobus. Velmi si vážím, že autor pouze etapy nepřevzal, ale i se pokusil etapy 

doplnit, konkrétně Nultá etapa, se kterou má autor i osobní zkušenosti při vyučování matematice. 

Dále velmi oceňuji, že autor porovnal uvedenou etapizaci s tím, jak jsou tyto etapy skutečně 

realizovány v učebnici Hejný a kol. Autor díky tomuto hlubšímu promýšlení evidoval, že v učebnici 

pro 4. ročník je dlouhá pomlka v úlohách z prostředí Autobus. Formuluje hypotézu, že existující 

časová prodleva bude mít dopad na žáky ve schopnosti řešit úlohy z prostředí Autobus. 

V praktické části vhodně navrhuje obohacení prostředí pro žáky 4. ročníku ZŠ. Vytvořil celkem 

jedenáct úloh, do všech použil násobky dvou, nebo tří jako průřezové téma, protože ve 4. ročníku ZŠ 

jsou násobky jedním z hlavních témat učiva matematiky. Každá úloha je komentovaná (zdůvodnění 

existence úlohy a čím je úloha specifická). Též oceňuji, že autor některé skupiny úloh graduje.  

Autor před vlastním experimentem uskutečňuje předexperiment, ten mu pomáhá formulovat 

jedenáct výše zmiňovaných úloh. U nich eviduje gradační parametry  a s nimi pak realizuje 

experiment, který poskytl žákovská řešení. Autor je analyzoval, evidoval chyby a hledal příčiny 

jejich vzniku a způsoby reedukace (co bych doporučil žákovi, kdyby měl možnost ho kontaktovat). 

Jedná se o nejobsáhlejší část str. 73 – 117. V poslední kapitole praktické části čtenář najde tabulku 

s přehledem jevů, které zapříčinily chybu žáka, včetně evidence jejich počtu. 

Náročnost tématu je zřejmá. Práce působí konzistentně.  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Domnívám se, že je velmi užitečné, že autor prostudoval prostředí Autobus a našel v průběhu 1. – 5. 

ročníku ZŠ časovou prodlevu ve 4. ročníku ZŠ, tu doplňuje o chybějící úlohy a zadává je v podobě 

experimentů. Získaná řešení úloh z prostředí analyzuje a potvrzuje se mu, že doplnění úloh je nutné. 

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

úprava) 

Práce obsahuje typografické chyby, např. jsou chyby již v obsahu ohledně číslování kapitol. Práce 

působí přehledně. Odkazy a citace jsou v souladu s normou.  

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Autor se zdroji pracuje méně přiměřeně. Kromě dvou cizojazyčných odkazů, najdeme jen tuzemské 

odkazy s převážně s jedním autorem (Hejný). Použitá data získaná výzkumem jsou relevantní a 

vzhledem k cíli práce je považuji za dostatečné. Práce je průměrně reprezentativní. 

Hodnocení:  

Práce z mého pohledu splňuje podmínky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 
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