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Autor posudku 

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 
 
Autorka vymezuje cíle své práce v páté kapitole: Cíle výzkumu a výzkumná strategie.  
 
Na počátku výzkumu si stanovila dvě výzkumné otázky: 

1) Jakým způsobem učitelé pracují s jazykovou a situační rovinou slovní úlohy? 
2) Jaký přístup volí učitelé při práci se slovní úlohou – paradigmatický vs. narativní – a jak se tento 

přístup projevuje? 
 
Autorka prováděla kvalitativní výzkum, který proběhl ve dvou etapách. Svoji strategii v průběhu 
výzkumu upravila – na základě šetření a výsledků pilotního výzkumu změnila pilotní výzkum na první 
etapu výzkumu, kterou doplnila o druhou etapu výzkumu. Jako prostředek výzkumu zvolila slovní 
úlohy. 
Za cenné považuji, že autorka si pečlivě promyslela výzkumné metody, které při svém zkoumání 
použila, a které se staly bohatým zdrojem dat, které autorka velmi podrobně a pečlivě zpracovala. 

 
Líbí se mi, jakým způsobem přistoupila autorka k analýze vybraných jevů v první fázi výzkumu  
a dokázala je použít k úpravě úloh ve druhé části výzkumu.  
 
Přestože šetření autorka prováděla velmi pečlivě, stejně tak zpracování a analýzu vybraných jevů, 
uvítala bych explicitnější shrnutí celého velmi kvalitního výzkumu i analýzy dat v Závěru práce 
v obecnější rovině. 
 
 
Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 
 
Práce je dobře strukturovaná. Obsahuje Úvod, Teoretickou část, Východiska teoretické části pro 
výzkumnou část, Cíle výzkumu, První etapu výzkumu, Druhou etapu výzkumu a Závěr. Kapitoly jsou 
přehledně zpracovány, navazují na sebe.  
 
V Teoretické části autorka definuje pojetí slovní úlohy podle některých autorů, provádí klasifikaci 
slovních úloh dle různých kritérií. Ve druhé kapitole se zaměřuje na poznávací procesy žáka 
v matematice. Součástí kapitoly je i srovnání narativního a paradigmatického přístupu při poznávacím 
procesu. Autorka identifikuje přístup učitele k řešení slovní úlohy, který učitel uplatňuje i při svém 
působení na žáky ve výuce.  
 
Východiska práce vycházejí z projektu TAČR, který se zabývá vzájemným propojováním matematické, 
čtenářské a jazykové gramotnosti u žáků. Líbí se mi, že autorka jako prostředek svého výzkumu používá 
tzv. nestandardní matematické úlohy. Přestože se autorka nezaměřila na to, jak často tyto úlohy bývají 
v hodinách řešeny, lze z výzkumu identifikovat i to, že na tyto úlohy nejsou děti ani učitelky zvyklé,  
a proto bývají občas problémem nejen pro děti, ale mohou být problematické i pro učitelky. 
 

Martina Viktorová 

Přístup učitele k jazykové a situační rovině matematické slovní úlohy 
 
Mgr. Jana Macháčková Ph.D. 



Cíle výzkumu zahrnují i používané výzkumné metody, jednotlivé fáze výzkumu, popis úloh a výzkumný 
vzorek.  
 
První etapa výzkumu obsahuje bohatý zdroj dat, autorka sledované jevy uspořádala do tabulky, druhá 
etapa reflektuje výsledky šetření z první etapy. 
 
V Závěru práce se autorka pokouší shrnout výsledky svého šetření. 
 
Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.) 
 
Práce je promyšlená a konzistentní. Téma práce považuji za velice přínosné. Z práce je zřetelně vidět, 
že autorka prostudovala velké množství literatury. Podrobně popisuje průběh výzkumu, rozhovory se 
žáky, podrobně sleduje projevy jednotlivých učitelek. Jevy jsou přehledně uspořádány do tabulek.  
Autorka podává charakteristiku jednotlivých učitelek i škol, kde svoje šetření prováděla. Líbí se mi 
objektivní přístup k charakteristikám učitelek i k hodnocení jejich jednotlivých přístupů. 
 
Autorce se podařilo zvolit jako prostředek výzkumu takové úlohy, na kterých mohla velmi dobře 
sledovat vybrané jevy. 
 
Přínos (originalita, použitelnost apod.) 
 
Téma práce je velmi zajímavé a přínosné. Jen je škoda, jak už jsem uvedla, že autorka ve svých 
výsledcích šetření ani v závěrech, alespoň podle mého názoru, nezhodnotila, co by mohl její výzkum 
ukázat nebo naznačit v obecnější rovině. 
 
Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, celková úprava) 
 
Grafická úprava textu je přehledná, práce se dobře čte. Trochu si nejsem jistá číslováním řádků v tabulce 
na straně 19. 
Někteří autoři jsou v práci citování nepřesně. Doporučila bych autorce projít si zdroje na str. 18 a 27  
a porovnat je se Seznamem literatury.  
 
Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 
 
Rozsah uvedené literatury a zdrojů je pro danou práci aktuální a dostačující. Použití v textu je 
relevantní. 
.  
Další poznámky: 
 
Téma práce se mi líbí. Líbí se mi zpracování. Práci jsem si s chutí přečetla.  

 
Hodnocení:  
 
Práce splňuje podmínky kladené na diplomovou práci. Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě:  
 
Zajímalo by mě, jak se autorka dívá na slovní úlohy, které obsahují buď sociální nebo vědní nebo jiný 
kontext. 
Jak autorka vnímá roli podnětného prostředí v motivaci při řešení úloh žáky a co si pod pojmem 
podnětné prostředí představuje? 
Jaký přístup k řešení slovních úloh upřednostňuje a proč? 
 
Datum a podpis autora posudku: 7. 5. 2022, Mgr. Jana Macháčková Ph.D. 



 


