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Veronika Zítková:  
Práce s chybou v hodinách matematiky na francouzských školách 
  

Předložená diplomová práce je věnována velmi závažné a aktuální oblasti – práci 
s chybou ve vzdělávacím procesu, možnostem, jak při vyučování chybu využít. I když 
se autorka v experimentální části věnuje tomuto tématu v hodinách matematiky, 
vychází z obecnějšího teoretického základu a také získané výsledky mají přesah i do 
jiných oblastí vzdělávání.  

Práce vznikla z podnětu diplomantky, která byla inspirována jak zkušenostmi ze 
svých dvou aprobačních předmětů (matematika a francouzský jazyk), tak i  z  pobytu 
na francouzských školách v posledním ročníku studia na Pedagogické fakultě.  

Práce je rozdělena do dvou základních celků – teoretické a experimentální části. 
Teoretickému základu práce věnovala autorka velkou pozornost, o čemž svědčí 
rozsah této části i použité prameny a zpracování. Vychází z české i zahraniční 
literatury. Není jistě překvapující, že se opírá i o francouzské prameny, které nejsou 
v České republice příliš známé. Před samotnou experimentální částí uvádí autorka 
základní informace o rozdílech mezi organizací českého a francouzského školství 
a o rozdílech a shodách v hodnocení v obou zemích. Tyto informace pomáhají čtenáři 
v porozumění praktické části práce.  

V práci je jasně formulován cíl výzkumu: porozumět vnímání chyby, způsobům 
jejich opravy a hodnocení s cílem využít získané výsledky pro využití chyb jako 
nástroje pro zkvalitnění vyučování matematice. Jsou zde formulovány vstupní 
hypotézy.  

Z teoretické části a ze stanovených cílů vychází velmi kvalitně připravená 
a zpracovaná experimentální část práce. Autorka připravila soubor řešených úloh, 
v nichž do řešení zařadila různé typy chyb. Při sestavování vycházela ze skutečných 
chyb, kterých se dopouštěli řešitelé při řešení těchto úloh. Žáci měli za úkol chyby 
v předložených řešeních odhalit a vyznačit. Způsob, kterým to provedli, si volili sami. 
Stejný soubor řešených úloh opravili také učitelé matematiky, kteří ve třídách učí. 
Tento soubor dat byl doplněn dotazníkovým šetřením mezi žáky, kteří se experimentu 
zúčastnili, a jejich učiteli matematiky. Autorka analyzovala velmi pečlivě a podrobně 
získaná data. Výsledky mimo jiné potvrdily, že přístup, kdy na chybu je pohlíženo 
jako na přirozenou součást učení a její výskyt je při výuce vhodně využíván, vede ke 
zkvalitnění porozumění látce  

Výsledky experimentu jsou velmi pečlivě analyzovány a zhodnoceny z hlediska 
stanovených hypotéz. Práce obsahuje diskusi potvrzení/nepotvrzení hypotéz. Autorka 
zde prokázala, že je schopna samostatné tvůrčí práce v didaktice matematiky. 

V. Zítková přistoupila k řešení diplomového úkolu velmi zodpovědně 
a samostatně. Předložená práce je kvalitní a splňuje všechny požadavky kladené na 
diplomovou práci.  

Navrhuji, aby práce Veroniky Zítkové byla uznána jako diplomová.  
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