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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Diplomantka si zvolila poměrně náročné a neotřelé téma, a sice zkoumání znalosti a hloubku 

porozumění geometrickým binárním relacím na množině všech přímek ve 2D či 3D prostoru u 

žáků 4. a 5. ročníku. Cíle práce jsou však formulovány až v kapitole Závěr. Úvodem práce 

nalezneme pouze sdělení, na co je práce zaměřena. Na s. 38 jsou formulovány cíle praktické 

části i dílčí otázky následného výzkumu. Hlavní cíl spolu s dílčími cíli praktické části jsou 

smysluplné a v závěru je reflektováno jejich splnění.  

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

K danému tématu autorka zpracovává různé teoretické oblasti. V teoretické části jsou zvolené 

pojmy vymezeny, je uveden stručný přehled etap poznávacího procesu podle několika autorů, 

je uveden výběr z RVP ZV z položky, které se týkají daných pojmů, a nakonec je komentováno 

zpracování daných pojmů ve třech učebnicových řadách. Zpracované oblasti v teoretické části 

nejsou dány do souvislosti, avšak v praktické části jsou do značné míry využity. Jistě by se 

mohla aplikovat jak znalost poznávacího procesu v geometrii, tak informace z RVP ZV při 

komentování vybraných úloh z učebnic. Komentáře k jednotlivým úlohám nejsou shrnuty a 

není naznačena linka poznávacího procesu daných pojmů.  

Chybí vymezení klíčových slov propedeutické úlohy, hloubka porozumění, experiment. V celé 

práci jsou pojmy výzkum a experiment volně zaměňovány. 

V praktické části je popsána realizace dvou experimentů se žáky 4. a 5. třídy a je proveden 

pokus o jevovou analýzu vzhledem k popsané etapizaci poznávacího procesu i vývoji jazyka.  

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

Odborná stránka je spíše slabinou práce. Klíčové pojmy kolmost a rovnoběžnost nejsou dobře 

teoreticky vymezeny. Autorka věnuje pozornost, jak s danými pojmy pracují různí autoři 

celkem různorodé didaktické literatury. K tomu by bylo potřeba ještě dodat kontext a jak 

uvedení autoři pracují se základními pojmy implicitně definovanými axiomatickým systémem 

a jak s dalšími pojmy explicitně definovanými. V každém případě by autorka sama pro potřeby 

své práce měla přijmout nějaké vymezení, pokud možno na úrovni matematické definice. Pro 

formulace úloh v experimentu a následné hodnocení žákovských řešení je to podmínkou.  

V teoretické části je věnováno dosti pozornosti teorii poznávacího procesu v geometrii, avšak 

tento pojem není uveden jako klíčový. Jsou uvedeny dvě základní teorie – TGM od M. Hejného 

(odst. 2.1.) a teorii Van Hieleho (odst. 2.2.), a další popis poznávacího procesu v geometrii od 

M. Hejného (odst. 2.3.), Bloomovu taxonomii kognitivních cílů (odst. 2.4.), ale tato pojetí 

nejsou nijak propojena. Bylo by potřeba si ujasnit, které to pojetí bude pro ni východiskem při 

analýzách žákovských řešení. Navíc zde chybí dosti důležitý fenomenologický přístup k rozvoji 

geometrického myšlení od P. Vopěnky.  

Kapitola 5. Analýza učebnicových řad by se spíše měla nazývat Komentáře k úlohám z učebnic. 

Oceňuji, že jsou z učebnic pečlivě vybrány úlohy, které se zkoumaných pojmů týkají, ale 



komentáře k nim za analýzu považovat nelze. Prosím o vysvětlení, proč při zkoumání učebnic 

H-mat – Fraus jsou zvoleny 4 kategorie, či spíše oblasti, ve kterých si bude všímat práce se 

zkoumanými vztahy. Obávám se, že pro porozumění koncepce práce se zkoumanými pojmy 

toto rozdělení nepomáhá.  

Dále oceňuji pokus diplomantky o porovnání přístupů ke zkoumaným pojmům v učebnicových 

řadách. Kritéria porovnání jsou frekvence výskytů propedeutických úloh, doba zařazení, pořadí. 

Opět je však zde však uveden pouhý popis a konstatování, že vše odpovídá požadavkům RVP, 

avšak propojení na další teoretické vstupy není.  

Praktická část je silnější stránkou práce. V každém případě je nutno ocenit, jak si diplomantka 

poradila s omezením na online možnosti výzkumu.  

Metodologie výzkumu, zejména samotné použité výzkumných metod jsou dobře popsány. 

Průběh výzkumu v prvním odstavci na s. 39 je popsán poněkud málo nesrozumitelně.  

Jako nástroj experimentu diplomantka zvolila 7 úloh, které jsou převzaty z pilotních učebnic 

pro 4. roč.  V komentářích k úlohám je vždy uveden cíl dané úlohy. Pouze u jedné úlohy je 

v komentáři zmínka o vazbě na Bloomovu taxonomii (schopnost aplikační, s. 45) a u jedné je 

zmínka o úrovni poznávacího procesu (s. 46). Zde autorka nevyužila prostoru na propojení na 

v první části popisovanou teorii.  

Úlohy jsou, jak autorka uvádí, vybrány z učebnic Hejného metody. Kladu otázku, zda to autorka 

považuje za vhodné vzhledem k žákům, kteří pracovali s učebnicemi SPN nebo Alter. Jsou 

vybrány úlohy, které vedou žáky k porozumění rovnoběžnosti a kolmosti, tedy se mi nejeví 

jako diagnostické pro poznání hloubky porozumění pojmům u žáků.  

Předexperiment – Na s. 48 je zvláštní sdělení: V případě, že žáci měli pocit, že úloze nerozumí, 

přečetla jsem ji nahlas s důraznou intonací. Jak autorka poznala, že žáci mají pocit, že úloze 

nerozumí? Jak poznala, čemu nerozumí? Přečtení nahlas pomohlo porozumět? Jednalo se tedy 

o nedostatečnost ve čtenářské gramotnosti? Zkušenosti z předexperimentu vedou autorku 

k několika změnám, které jsou dobře zdůvodněny.  

Analýza experimentu je prováděna nejdříve pečlivě provedenou a přehlednou tabulkovou 

evidencí jevů. Uvítala bych ilustraci některých jevů v žákovských řešeních. Jevů je uvedeno 86 

a každý je komentován. Některé komentáře se vztahují přesně k tomu, co je napsáno. Mnohdy 

žák ale jen neobratně vyjádřil své myšlenky a zasloužil by, aby se autorka hlouběji zamýšlela, 

jak to asi myslel.  

V další části autorka slibuje, že přiřadí jednotlivé jevy k etapám poznávacího procesu 

popsaným v teoretické části. To je uděláno poněkud povrchně, ale s přehledem.  

Otázku Do jaké míry je u žáků rozvinuto vnímání geometrické, řeší u tří žáků. Zde by bylo 

potřeba specifikovat kritéria úrovní geometrického vnímání. Tím, že žák místo pojmu úsečka 

použije slovo čára, nedokumentuje úroveň jeho vnímání. Velice záleží na tom, jak byl žák 

veden a jak s geometrickými termíny pracuje jeho učitel. Také se domnívám, že záleží na tom, 

co si žák myslí, že od něj experimentátor očekává.  Možná si chtěl metaforickými termíny 

zajistit porozumění. Analýze chybí hlubší zamyšlení, komentáře jsou většinou jen popisné. Ale 

i toto oceňuji u začátečníka výzkumníka.  

Nakonec je ale v odstavci 10.3. Shrnutí výsledků výzkumu celkem s přehledem a 

s argumentacemi popsáno, co lze z uvedených dat usoudit o žákovském porozumění 

zkoumaným pojmům. Bylo by zajímavé zjistit, jak a jestli se žákovo ne/porozumění kolmosti 

či rovnoběžnosti promítne do řešení například konstrukčních nebo identifikačních úloh.  

Oceňuji, že autorka v kapitole Diskuze uvádí limity výsledků svého výzkumu.  



 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Jak jsem již zmínila, volba tématu je originální a neznám práci, která by se na tyto dvě 

geometrické relace a jejich vnímání žáky zaměřovala. Věřím, že veškerý čas, který autorka 

věnovala zpracování diplomového úkolu, při kterém ukázala schopnost podívat se z různých 

úhlů pohledu na dva související geometrické pojmy, se promítne i do schopnosti podívat se na 

další oblasti matematiky a vnímat, jak jsou připravovány a rozvíjeny v různých koncepcích. 

Tedy přínos pro autorku jako budoucí učitelku je nesporný. Také se domnívám, že autorka 

projevila dobrou schopnost připravit, realizovat a vyhodnotit výzkum v oblasti didaktiky 

matematiky.  

 

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

úprava) 

Grafická i typografická stránka diplomové práce je celkem dobrá, lze nalézt jen drobné 

nedostatky. Práce je psána kultivovaným a přiměřeně odborným jazykem s minimem 

gramatických chyb.  Odkazy a citace jsou vpořádku.  

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Odkazy na odbornou literaturou jsou relevantní, použité zdroje jsou celkem bohaté, nechybí ani 

cizojazyčné.  

Hodnocení:  

Konstatuji, že práce ještě splňuje požadavky na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě.  

 

V Praze 30. 8. 2021           Darina Jirotková 


