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 Předložená diplomová práce studentky oboru SPPG - učitelství na speciálních školách 

Barbory Brázdové na téma Plošné hlavolamy a jejich užití ke zvýšení matematické 

gramotnosti u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se zabývá popisem a vyhodnocením 

experimentální výuky matematiky, která probíhala v průběhu dvou školních let na základní 

škole praktické ve čtvrtém a následně pátém ročníku se skupinou všech pěti, později šesti 

žáků jedné třídy.  

 V úvodu studentka popisuje důvody, které ji vedly k volbě tématu diplomové práce. 

Hlavním důvodem byla zřejmě její úspěšně obhájená ročníková práce ve 3. ročníku studia, ale 

také vliv jejího otce a jeho zkušenosti s plošnými hlavolamy, na které velmi úspěšně navázala. 

Hned úvodní věta „Už od dětství mě bavilo řešit zajímavé úlohy a hlavolamy.“ vyjadřuje 

skutečnost, která je patrná při čtení dalšího textu stále zřetelněji. Studentku veškerá činnost 

spojená se zpracováním diplomové práce nesmírně bavila a svůj entuziasmus přenášela na 

žáky, se kterými pracovala.  

 Před zpracováním teoretické části diplomové práce nastudovala nesmírné množství 

odborné literatury, jak speciálně pedagogické, tak matematické, nebránila se ani historickému 

pohledu na uvedenou problematiku. Provedla také analýzu dostupných učebnic matematiky 

pro I. stupeň základních škol i pro školy speciální a praktické, kde se zaměřila především na 

skutečnost, zda a jakým způsobem jsou v učebnicích zastoupeny úlohy, které využívají 

Tangram či Pentomino. Vhodně zde autorka také vysvětlila veškeré poruchy diagnostikované 

žákům, kteří se účastnili experimentální výuky.   

 Stěžejní částí celé diplomové práce je část praktická, ve které podrobně popisuje 

přípravu, průběh a vyhodnocení jednotlivých setkání s dětmi. Část věnovaná Tangramu je 

dále rozdělena na vlastní tvorbu hlavolamu skládáním a stříháním papíru a na manipulaci 

s dřevěnými dílky skládačky. Zde se studentka učila zaznamenávat své experimenty, nejprve 

vychází z prostého popisu toho, jak společné hodiny probíhaly, později si všímá i jednotlivých 

fenoménů práce – určuje dobu nutnou ke splnění daného úkolu, zaznamenává zvolený postup 



práce u jednotlivých žákovských řešení. Postupně přešla k manipulaci s dřevěnými dílky 

Tangramu, která byla především pro žáky s problémy v jemné motorice mnohem snazší. 

Druhé prostředí Pentomina rozpracovala také do jednotlivých kroků. Přirozená gradace 

jednotlivých úkolů způsobila, že ani velmi náročné úkoly (složení čtverce kapitola 4.8) 

nečinily dětem s nejrůznějšími problémy větší potíže a úkol byl splněn bez větších problémů. 

Velmi zajímavě a didakticky propracovaně autorka zařadila jednotlivé úkoly do 

dlouhodobého rámce. Zvolila formu dlouhodobé hry Dobývání hradu, kdy každý žák měl na 

hracím plánu svoji cestu a záleželo jen na něm, jak rychle se po ní dostane do cíle. Společné 

dělení odměny – zlatých mincí je další zajímavá forma využití matematiky v praktickém 

životě těchto žáků. Studentka v zápalu matematiky neopomněla ani na kreativní části, kdy děti 

tvořily různé zajímavé obrazce jak z kostek Tangramu, tak z kostek Pentomina.  

Musím konstatovat, že mě velmi těšila společná dvouletá a velmi intenzivní 

spolupráce na daném úkolu. Studentka Barbora Brázdová pracovala s velkým zaujetím, její 

pečlivě vedený pedagogický deník bude pro ni jistě zdrojem dalších nápadů v budoucí 

každodenní pedagogické práci, její pečlivost, s jakou zaznamenávala jednotlivá setkání, jí pak 

velmi usnadnila finální zpracování textu diplomové práce. O šíři a záběru svědčí také 

množství příloh, které bylo potřeba zařadit k práci a které jsou nakonec vloženy do 

samostatné knihy příloh. Určitě se bude k materiálu vracet a využívat jej i nadále.  

Závěrem tedy musím konstatovat, že Barbora Brázdová zadaný diplomový úkol 

splnila jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. Při zpracovávání projevila schopnost 

samostatné pedagogické práce, schopnost širšího pohledu na danou problematiku, prokázala, 

že umí vyhodnotit nasbírané materiály a dokáže z nich vyvodit odpovídající závěry.  

   

Považuji diplomový úkol za splněný a práci doporučuji k obhajobě. 
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