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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Martina Viktorová (dále autorka) se ve své práci zabývala přístupem učitelů 1. stupně ZŠ ke slovním 
úlohám. Zajímalo ji, jak pracují s kontextovou (situační) a jazykovou rovinou slovní úlohy. Impulzem 
pro její diplomovou práci byl grantový projekt aktuálně probíhající na PedF UK zabývající se 
propojením matematické, jazykové a čtenářské gramotnosti. Teoretickou oporu našla autorka u dvou 
významných zahraničních autorů – J. S. Brunera a O. Chapman(ové), převzala jejich koncept 
narativního a paradigmatického přístupu k řešení problémů a vztáhla jej k českému učiteli. Pro 
praktickou část zvolila dva cíle: (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? Odpovědi získávala v kvalitativně orientovaném výzkumu pomocí 
rozhovorů s učiteli a jejich žáky a prostřednictvím pozorování učitelů při práci s vybranými slovními 
úlohami v autentickém prostředí školní třídy. 

Cíle práce se mi jeví jako vhodně zvolené a jasně formulované. Výzkumnou strategii (volbu metod, 
realizaci výzkumu, způsob analýzy a vyhodnocení dat) i teoretická východiska považuji za vhodné a 
dostatečné vzhledem ke stanoveným cílům. Také reflexi plnění cílů, která je součástí zejména kapitol 
6.5 a 7.5, považuji za dostačující. 

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce je členěna na dvě hlavní části – Teoretickou a Výzkumnou, obsahuje Úvod a Závěr a přílohovou 
část. V Teoretické části autorka s oporou o různé zdroje vymezuje klíčový pojem slovní úloha, 
zaměřuje se přitom zejména na její jazykovou a kontextovou (situační) rovinu. Dále čtenáře 
seznamuje s Brunerovou teorií narativního a paradigmatického přístupu k řešení problému. 
Pozornost obrací také k RVP a současným proměnám vzdělávání. V závěru Teoretické části 
představuje typ nestandardních slovních úloh (tzv. Neposedové), se kterými následně pracuje ve 
Výzkumné části. Ta je poměrně rozsáhlá – obsahuje metodologickou část (formulace cílů, popis 
výzkumné strategie, výzkumného vzorku), nabízí autentické výstupy jednotlivých etap a fází výzkumu 
(transkripce rozhovorů s učiteli i žáky, zápisy z pozorování) a jejich analýzu se závěry. Práce je 
uzavřena stručným Závěrem, který shrnuje obsah Teoretické části, průběh výzkumu a připomíná 
některé jeho výsledky.  

Všechny jmenované části jsou vnitřně relativně dobře uspořádány i vzájemně provázány. Z mého 
pohledu je trochu nadbytečná kapitola 3 Současné proměny vzdělávání, v níž autorka patrně chtěla 
upozornit na oblast RVP, která úzce souvisí s její prací – nestandardní aplikační úlohy, a akcent na 
matematické kompetence, tedy propojení formálního vzdělání s praktickým životem. Možná by této 
části prospěl úvod, ve kterém by autorka explicitně vyjádřila, proč považuje za důležité vzhledem ke 
svému tématu zmínit kurikulární dokumenty a strategii vzdělávací politiky. Poslední podkapitola 3.3 

Bc. Martina Viktorová 

Přístup učitele k jazykové a situační rovině matematické slovní úlohy 

Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D. 



Slovní úlohy – neposedové nijak s obsahem nadřazené kapitoly 3 podle mého názoru nesouvisí a měla 
by být řazena jinam. Za nejhodnotnější považuji Výzkumnou část, v níž autorka velmi pečlivě, 
vícevrstevně a objektivně rozebírá sesbíraná data. V Závěru práce bych uvítala větší propojení 
výzkumných zjištění s teoretickými poznatky uvedenými v první třetině práce (viz otázka k obhajobě). 

 

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

Práce je spíše didaktického zaměření (zabývá se přístupem učitelů k určitému matematickému 
obsahu), matematiky se dotýká jen okrajově, ačkoliv v práci nalezneme i komentáře k matematickým 
parametrům slovních úloh. Z hlediska obsahové správnosti jsem narazila na několik nepřesností. Na 
str. 10 autorka píše, že základním hlediskem podle Odvárka je dělení úloh podle kontextu, a vzápětí 
uvádí, že je autor dělí podle oblastí matematiky na slovní matematické a slovní úlohy 
s nematematickým obsahem, což není totéž. Také další uvedené členění slovních úloh dle Nováka a 
Stopenové (na úlohy matematické, aritmetické, úlohy na sčítání a úlohy na pamětné sčítání), které 
autorka pokládá za „obdobné“ členění (s. 11), z mého pohledu představuje jiné kritérium třídění 
slovních úloh než u Odvárka. Nemám k dispozici zdroj, ale domnívám se, že zde mohlo dojít k záměně 
klasifikace úloh vs. klasifikace slovních úloh. Za velmi zdařilé naopak považuji zpracování pro práci 
klíčových textů Brunera a Chapman(ové), autorka prokazuje dobré porozumění relativně složitému 
konceptu (navíc v cizím jazyce) a zároveň schopnost jej interpretovat vlastními slovy a konzistentně 
s ním pracovat ve Výzkumné části.  

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Diplomová práce je hloubkovou sondou do počínání učitelů na poli slovních úloh. Díky dobrým 
pozorovacím schopnostem autorky, pečlivé evidenci a pestrému vzorku sesbíraných dat (rozhovory 
s učiteli, pozorování učitele, rozhovory s žáky) tak můžeme vidět reálné vyučovací praktiky několika 
různých učitelů a sledovat jejich dopad na žáky. Učitelům z praxe může diplomová práce pomoci lépe 
porozumět „fenoménu“ slovní úloha – zavnímat její skryté roviny (zejména situačně-kontextovou 
rovinu) a inspirovat je k uvědomělejší práci s nimi. Za velmi užitečné považuji také srozumitelné 
seznámení učitelské obce s teorií narativního a paradigmatického přístupu k řešení úloh dle Brunera 
a Chapman(ové), skrze níž lze účinně identifikovat vlastní styl (učitelovy) práce se slovními úlohami a 
případně upozornit na jeho limity. 

  

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

Text je většinou dobře logicky i graficky strukturovaný. Jazyk práce je srozumitelný, i když občas 
trochu neobratný (opakování stejných slov, např. v Úvodu, nebo na s. 15, 19, 26, 27, 48 aj.). Občas 
narazíme na formulační nepřesnosti – např. s. 11 „klasifikují slovní úlohy na matematické, 
aritmetické…“; dále s. 11: „Takové kontextově motivační úlohy jsou z pohledu dnešní výuky 
konstruktivistické a podporující metakognitivní učení.“, nebo např. s. 27: „Jednou z výhod designu 
případové studie je porozumění objektu v jeho přirozeném prostředí.“ – nejedná se o vymezení 
případové studie, jak autorka tvrdí, ale o jednu její charakteristiku (předpokládám, že vymezení autora 
Švaříčka bylo obsáhlejší).  

Po formální stránce práce vykazuje řadu nedostatků. Neobsahuje sice gramatické chyby, ale řadu 
překlepů, např. s. 12 (učen místo učeň, o 23 o ovcích místo o 23 ovcích), s. 18 („zdvihem dítě nastane“), 
dále s. 32, 37, 58, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Za problematické považuji také formální práci s citacemi 
– formátování je nejednotné, a to jak v textu (např. 17; někdy autora uvádí bez křestního jména, jindy 
s iniciálou: J. S. Brunner vs. Hejný – např. s. 18), tak v seznamu literatury. Tam není zvládnuta citace 



zejména internetových zdrojů (často chybí datum a čas), i některých primárních pramenů (např. 
Klimeš, L. (2010). Slovník cizích slov. 8. vyd., V SPN vyd. 3. - rozš. a dopl. Praha: SPN - pedagogické 
nakladatelství. ISBN 978-80-7235-446-7.). V textu a poznámce pod čarou (s. 11) autorka cituje ABZ.cz: 
Slovník cizích slov, v seznamu literatury chybí. U některých záznamů není uvedeno město vydání (či 
je uvedeno chybně: např. „cambridge“), někde je text kapitálkami apod. 

Nedostatky ve formátování se projevují také v seznamech (s. 13 – dva seznamy, každý jinak 
formátován – velká/malá písmena na počátku, s diakritikou / bez diakritiky, dále např. s. 28), a 
tabulkách (s. 19 – tabulka srovnávající paradigmatický a narativní přístup v jedné části obsahuje a 
v druhé neobsahuje číslování; s. 20–21, 48, 66, 68).  

Častá je také nekonzistence v psaní velkých písmen (bílá paní vs. Bílá paní; výpovědi učitelů např. 
s. 38, 48) a chyby v použití interpunkce ve spojení s uvozovkami (cca 16 případů, např. s. 8, 11, 36).  

Jmenované nedostatky většinou nebrání porozumění textu, ale např. forma nadpisů v kapitolách 6.1 
a 6.4 způsobuje horší orientaci v jejich obsahu. 

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Zdroje, ze kterých autorka vycházela, byly relevantní a co do počtu velmi bohaté. V první kapitole 
Teoretické části (klasifikace slovních úloh) bylo pro autorku zjevně obtížné vytvořit z množství 
nastudovaných zdrojů ucelený a plynulý text – vybrat relevantní informace, strukturovat je, 
neodbíhat do jiných oblastí apod. (např. s. 11 odstavec o kognitivní náročnosti tematicky nezapadá 
do kapitoly o klasifikaci slovních úloh). Naopak v kapitole 2, která představovala paradigmatický a 
narativní přístup k řešení úloh, projevila autorka dobrou schopnost pracovat se zdroji. 

Z hlediska původu informací mám jedinou připomínku. Na s. 24 autorka zmiňuje, že „výsledky různých 
šetření dokazují, že žáci v České republice se v matematice systematicky zlepšují.“ Čtenáře by možná 
zajímal zdroj tohoto tvrzení (žádná literatura týkající se výsledků TIMSS v seznamu použité literatury 
není), zvlášť pokud jej autorka staví na výsledcích TIMSS z r. 2011 (k dispozici jsou již novější výsledky 
z r. 2019). 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Porovnejte Vaše závěry ze sledování přístupu učitelů k práci se slovními úlohami s výsledky 
šetření Chapman(ové), v němž jste se inspirovala.  

2. V čem Vás práce na diplomovém úkolu nejvíce obohatila?  

 

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

 

Vyjádření ke shodám v systému Theses: < 1 % 

Datum a podpis autora posudku: 13. 5. 2025   Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D. 

 


