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Téma diplomové práce je aktuální zejména v souvislosti s mezinárodními srovnávacími studiemi typu 
PISA a TIMSS, jimiž byla autorka mimo jiné inspirována. Cílem práce není zjistit, zda a do jaké míry je 
matematika u žáků oblíbená, ale popsat faktory, které tuto oblibu u žáků druhého stupně základní školy 
ovlivňují. Jako výzkumná metoda byla zvolena metoda dotazníku. 

Teoretická část práce (kapitola 2) sestává z popisu vybraných faktorů ovlivňujících vyučování 
matematice, a to motivace, osobnosti učitele, klimatu třídy, hodnocení výsledků učení žáků a vztahu 
rodičů k matematice. Tyto faktory autorka identifikovala (v souladu s literaturou a mezinárodními 
výzkumy) jako potenciálně ovlivňující oblibu matematiky u žáků. Kapitola je zpracována na základě 
mnoha pramenů z oblasti pedagogiky a psychologie, přičemž jsou důsledně dodržována pravidla citační 
etiky.  

Třetí kapitola shrnuje výsledky těch mezinárodních výzkumů, které se mimo jiné zabývaly postojem žáků 
k matematice a které ukázaly, že obliba matematiky u českých žáků je poměrně malá. V odstavci 3.2 pak 
autorka shromáždila nemnohé sondy do této oblasti provedené v České republice. 

Jádro práce tvoří čtvrtá kapitola, která je věnována vlastnímu výzkumu autorky. Jednotlivá stádia 
výzkumu jsou precizně popsána (zde autorka využívá zejména poznatky ze studia svého druhého 
aprobačního předmětu –  pedagogiky). Pro zpřesnění výzkumného nástroje, kterým měl být dotazník, byl 
nejdříve proveden a vyhodnocen předvýzkum, na jehož základě autorka zpřesnila některé položky 
dotazníku a jiné, kterým žáci nerozuměli, vynechala. Hlavního výzkumného šetření se zúčastnilo 
636 žáků druhého stupně základní školy, což považuji za dostatečně početný vzorek pro statistické 
vyhodnocení, které je v práci uděláno. Na základě korelačního koeficientu autorka shrnuje míru vlivu, 
který má ten který faktor na oblibu matematiky u žáka. 

Dotazníky byly vyhodnocovány z hlediska deseti faktorů (např. faktor sebepojetí žáka v matematice, 
faktor vztahu žáků k matematice apod.). Každému z nich je věnován dostatečný prostor v odstavci 4.3.3, 
v němž autorka shrnuje a dokládá konkrétními údaji své výsledky. Nakonec jsou výsledky práce 
porovnány s výsledky z mezinárodních srovnávacích výzkumů.  

V závěru autorka shrnuje dosažené výsledky z vlastního výzkumu. Je třeba ocenit, že si je vědoma 
omezení svého výzkumu plynoucího z faktu, že žáci byli vybírání na základě dostupnosti, a své závěry 
formuluje opatrně. Domnívám se však, že velký výzkumný vzorek jí umožňuje určité závěry s obecnou 
platností vyslovit.  Autorka uvádí odpovědi na svých osm výzkumných otázek z odstavce 4.1.1. 
K důležitým závěrům práce patří fakt, že vliv na oblibu matematiky u žáků má zejména jejich sebepojetí 
a sebedůvěra v matematice a jejich obavy z ní, jak moc vnímají význam matematiky pro svou 
budoucnost, podporující chování učitele a jeho častá pozitivní zpětná vazba. Zajímavý je také to, že 
chlapci jsou více než dívky citliví na vnější faktory, jako je známkování, vliv rodičů a podpora a zpětná 
vazba u učitele. 

Práce je doplněna plným zněním dotazníku z předvýzkumu i hlavního výzkumného šetření.  

Závěr 
Diplomantka přistoupila k plnění svého diplomového úkolu zodpovědně, svůj výzkum pečlivě 
naplánovala, provedla i vyhodnotila. Práce má dobrou strukturu a je napsána přesným jazykem. 
Domnívám se, že předložená práce splňuje kritéria kladená na diplomovou práci. Proto doporučuji, aby 
byla uznána za práci diplomovou. 

 

V Praze dne 22. 5. 2010                             Doc. RNDr. Naďa Stehlíková, PhD. 

 


