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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cíle práce vymezila autorka v kapitole Metodologie. Vymezila jak cíle práce, tak  dílčí cíle. Stanovila 

si výzkumné problémy a hypotézy. 

Jako součást vymezení cílů si autorka připravila scénář, jak bude postupovat, připravila si i osnovu 

scénáře. Určila metody práce a podmínky experimentu. Z práce je patrné, že vše měla velmi dobře 

promyšleno. Velmi oceňuji, že autorka dokázala oslovit tolik mateřských škol a získat vzorek 100 dětí 

pro svůj výzkum 

Z realizace experimentu je patrné, že autorka postupovala systematicky podle připraveného scénáře. 

Cíle podle mého názoru byly splněny. Autorka výborně ohodnotila splnění svých cílů, zamýšlela se nad 

více aspekty. Uvědomuje si, že závěry z experimentu nelze zobecňovat, zvažuje zde nejen počet dětí 

z jednotlivých mateřských škol, ale i možnosti vlivu sociokulturního prostředí dětí, i vzdělávací 

programy jednotlivých mateřských škol. 

Zabývá se i rozdílnými výsledky mezi chlapci a děvčaty, vyslovuje i svoji domněnku o příčinách. 

Uvědomuje si v neposlední řadě i vliv vzdělání či matematických znalostí učitelů a učitelek na rozvoj 

předmatematické gramotnosti u předškolních dětí i na vliv při odstraňování miskoncepcí. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení)  

Práce je velmi dobře strukturovaná. Obsahuje Úvod, Teoretickou část, Metodologickou část, Praktickou 

část a Závěr. Všechny kapitoly jsou přehledně zpracovány, navazují na sebe. Práce je promyšlená a 

velmi dobře se čte. 

V Teoretické části autorka zpracovala charakteristiku dítěte předškolního věku a zabývá se zde 

předmatematickým myšlením v oblasti rovinné a prostorové geometrie. Souvisí s jejím výzkumem, 

kterým se zabývala.  

V Metodologii, jak už jsem uvedla výše, si autorka stanovila cíle práce, hypotézy a úkoly. Je znát, že 

autorka se vše snažila promyslet do jednotlivých detailů včetně podmínek experimentu.  

I Praktická část je velmi přehledně zpracovaná. Autorka každý experiment stručně a přehledně shrnula. 

Líbí se mi, že údaje zpracovala nejen do tabulek, ale i do grafů.  

V Závěru práce autorka vše přehledně shrnula, jak je uvedeno výše. 

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

Téma práce se mi zdá velmi zajímavé. Je vidět, že autorka zvládla propojit teoretické znalosti, které získala 

studiem odborné literatury s praktickou částí svého výzkumu. Uvažuje v souvislostech.  

Práce je konzistentní, promyšlená a je vidět, že autorčiny názory na danou problematiku se s postupujícím 

experimentem vyvíjely. 

Je také vidět, že autorka se v problematice začíná velmi dobře orientovat. 

Karolína Lorencová 

Svět roviny a prostoru v předmatematické gramotnosti 
 

Mgr. Jana Macháčková, Ph.D. 



 

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Jak jsem už uvedla, téma práce je z mého pohledu velmi zajímavé a přínosné nejen pro samotnou autorku. 

Práce by mohla být užitečná  i pro další učitelky a učitele v mateřských školách pro to, aby mohli systematicky 

přispívat k rozvíjení předmatematické gramotnosti v oblasti budování představ v rovinné a prostorové 

geometrii. 

Z tohoto pohledu autorka ukázala, že si uvědomuje, jaký potenciál by mohla její práce mít.  

 

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

Stylistická a jazyková úroveň práce je až na drobné nedostatky dobrá. Práce je přehledná, velmi dobře a 

promyšleně zpracovaná.  

Jediným nedostatkem práce je nepřesnost a neúplnost v citacích. Je vidět, že autorka prostudovala hodně 

literatury, ale někteří autoři, které autorka cituje v práci, nejsou uvedeni v Literatuře a informačních zdrojích, 

některé citace jsou nepřesné.  

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Rozsah uvedené literatury a zdrojů je pro danou práci aktuální a dostačující,  

Další poznámky: Líbí se mi, jak autorka velmi systematicky realizovala svůj výzkum. Jednotlivé kroky 

jsou promyšlené a autorka věděla přesně, co chce sledovat. 

Otázky k obhajobě: Zajímalo by mě, jaký měla autorka důvod zvolit si jako jednu z podmínek, že děti 

musí být z jednoho kraje.  

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

 

Datum a podpis autora posudku: 16. 5.  202I Mgr. Jana Macháčková Ph.D. 

 

 


