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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) Práce spadá do tématu předmatematická gramotnost se 

zaměřením na část propedeutiky geometrie. Cílem  práce  je zjistit, do  jaké  míry  jsou děti ve věku 5,5 - 6,5 

roku v současné době schopné rozlišit svět roviny a svět prostoru a do jaké míry dětem tyto dva světy 

splývají. Autorka formulovala tři hypotézy: H1: „Děti  jsou  schopné  identifikovat  alespoň  polovinu 

prostorových  objektůze  sady vybraných dílů stavebnice.“ H2: „U nadpoloviční většiny dětí dojde k záměně 

pojmenování plošných a  prostorových  objektů.“ H3: „Děti při  identifikaci některých jim již známých 

objektů pro ně vymyslí vlastní názvy.“   K jejich ověření použila kvantitativní výzkum; dětem byla 

předložena k identifikaci vybraná sada 10 trojrozměrných objektů. U sledovaného vzorku (100 dětí jednoho 

regionu) evidovala přes 2 000 dat, která následně tabelovala a analyzovala. Popsané jevy propojuje 

s teoretickou částí. Autorka správně podotýká, že závěry nelze zobecnit na celé území ČR a ukazuje 

možnosti dalšího zkoumání.  Cíle práce byly splněny. 

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení)   

V Úvodu  autorka stručně popisuje motivy pro volbu tématu. Dále je práce členěna do tří stěžejních částí. 

První - Teoretická část představuje východiska výzkumu. Je členěna do dvou hlavních kapitol. První je 

zaměřena na dítě předškolního věku, jeho poznávací procesy, vnímání, pozornost, představivost, paměť, 

myšlení, jazyk a řeč, jeho sociální a emocionální vývoj, které musí vzít autorka v úvahu rovněž v analýze 

dat. Druhá kapitola je věnována předmatematickému myšlení, jeho vývoji, předmatematickým a 

geometrickým představám včetně prostorové inteligence a orientaci v prostoru a rovině, prostorové 

představivosti a vnímání trvarů; následně se zabývá světem roviny a prostoru, transformacemi mezi oběma 

světy, vymezuje vybrané pojmy. Na konci druhé kapitoly prezentuje různé přístupy k dané problematice. Je 

otázka, zda by některé pasáže této části nemohly být stručnější. Na druhé straně tak ilusruje současnou 

situaci v praxi, tedy širší kontext, do kterého práci zasazuje.   

Druhá je Metodologická část, kde autorka formuluje hlavní a dílčí cíle práce, výzkumné otázky, hypotézy a 

úkoly práce. Dále uvádí metody práce, stanovuje podmínky experimentu, prezentuje scénář experimentu a 

vymezuje klíčové pojmy pro komunikaci s dětmi.  

Třetí je Praktická část, ve které autorka charakterizuje prostředí, zkoumaný vzozorek a jednotlivé objekty, 

které mají děti následně identifikovat. Na to navazuje popis naplnění scénáře a evidence získaných dat, 

prezentovaných v tabulkách nejdřívě k jednotlivým objektům, za kterými následuje první vyhodnocení. Zde 

si autorka všímá nejen, zda dítě respektuje v identifikaci svět roviny, ale rovněž míru jeho jistoty v odpovědi, 

což je pro interpretaci dat významné. Následuje vyhodnocení dětských reakcí u celé sady objektů, což 

ilustrují grafy. Dále se autorka věnuje rozdílům mezi mateřskými školami a velmi dobře argumetnuje. Nové 

a zajímavé je porovnání identifikací mezi chlapci a děvčaty.   

Závěr  krátce rekapituluje, co práce přináší, a na čtyřech stranách shrnuje výsledky práce, ke ketrým autorka 

zaujímá objektivní postoj, provádí dílčí diskusi a naznačuje další možnosti výzkumu. V poslední části je 

reflexe autorky. 

 

 

Bc. Karolína LORENCOVÁ 

Svět roviny a prostoru v předmatematické gramotnosti 

PhDr. Michaela KASLOVÁ 



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

Výstavba práce odpovídá cílům práce i požadavkům kladeným na diplomovou práci. Jednotlivé partie práce 

na sebe logicky navazují, práce je vhodně doplněna grafy a tabulkami, které systemizují získaná data 

z pozorování a z přepisu audiozáznamu. Práce je konzistentní. Ve volbě termínů se ukazuje promyšlenost 

jejich volby (např. objekt) tak, aby nemohlo u čtenáře dojít k desinterpretaci úrovně rozvoje daných pojmů u 

sledovaných dětí. Nově a účelně vymezuje pojem identifikace. Práce vyžadovala přesahy do dalších oborů, 

její zpracování stojí na šíři prostudované literatury s přesahem do lingvistiky a vývojové a kognitivní 

psychologie. Autorka vychází z toho, že dítě je na počátku pojmotvorného procesu, tedy nevyžaduje se po 

něm školní terminologie. Autorka proto vymezuje, co v identifikaci považuje za korektní a co již ne. 

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) Práce se zabývá aktuálním tématem. Do roku 1977 nebyla rovinná 

geometrie součástí přípravy dítěte na školu, sledovaná problematika nebyla dosud dostatečně řešena ani 

v RVP PV, ani v doprovodných materiálech. Jak ukazují použité zdroje, řadadostupných didaktických 

materiálů pro mateřské školy v tomto směru obsahuje nedostatky (viz např. pracovní listy na str. 33-36).  

Práce je původní. Zpracovává velké množství dat a díky tomu přináší nejen zajímavé závěry, ale i řadu 

podnětů k zamyšlení v oblasti didaktiky (před)matematické gramotnosti. Práce může sloužit jako vhodný 

doplňkový studijní materiál. 

 

 

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

Předložená práce je psána čtivě, srozumitelně. Grafická stránka i členění práce jsou přehledné. V Praktické 

části oproti rukopisu vypadlo číselné označení podkapitol (např. 3.6.1 Identifikace jednotlivých objektů 

celkově), což považuji za čistě technický problém a což je patrné i z předposledního řádku v Obsahu.  

Citace odpovídají normě, odkazy na další zdroje jsou v normě a jsou funční. Text obsahuje několik málo 

drobných chyb: nadbytečná tečka na str. 23; tečka místo čárky na str. 47; chybějící mezera před V2 na str. 

92. V seznamu literatury je jednou za rokem vydání čárka místo tečky a jednou tečka chybí. Práce až na výše 

uvedené drobnosti odráží pečlivost autorky. 

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) Informační zdroje včetně zahraničních jsou pestré a vhodně 

zvolené. Autorka řadu zdrojů vyhledala aktivně sama.  

 

Další poznámky: Autorka pracovala se zaujetím pro zvolené téma, samostatně, iniciativně a tvořivě. 

Autorka vystoupila s prezentací své práce na konferenci EME 2021 a navrhuji, aby autorka publikovala 

článek k dané problematice. Autorka se rovněž zapojila do tandemově pojaté bakalářské výuky online 

zaměřené na praxi budoucích učitelek mateřských škol. 

Otázky k obhajobě 

1) Které ze získaných závěrů můžete považovat za věkově zákonité? 

2) Co vypovídají výsledky výzkumu o pojmotvorném procesu u předškolních dětí? 

 

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  < 5 %  

Práce splňuje podmínky kladené na diplomovou práci. Práci doporučuji k obhajobě. 

Hodnocení: 

 

Datum a podpis autora posudku: 2. května 2021                                         vedoucí práce 


