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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cíl bakalářské práce autorka formuluje v úvodu práce – zjistit, co všechno se může odrazit v žákově 

hodnocení obtížnosti slovní úlohy a jak se toto hodnocení liší před a po řešení jisté slovní úlohy. 

Zaměřuje se na žáky 6. a 7. ročníku, i když v abstraktu je uvedena jako cílová skupina žáci 5. a 6. 

ročníku. I učebnice matematiky, které studovala, jsou z 5. a 6. ročníku. Druhý cíl je určitě splněn, 

první jen částečně. V práci není prezentován přehled o tom, co všechno se může odrazit v žákově 

hodnocení obtížnosti slovní úlohy. Je spíše zodpovězeno na otázku, do jaké míry dovedou žáci 

odhadnout obtížnost slovní úlohy před jejím řešením. O splnění cílů práce píše autorka v Závěru 

práce.   

Jako metodu práce autorka volí terénní experiment. Plánuje, že žáci budou ihned po odevzdání 

řešení úloh ústně sdělovat své pocity, ale o svých řešitelských potížích se budou vyjadřovat písemně 

až po dvou dnech od řešení úloh. Jaký je důvod volby tohoto časového odstupu? Budou žáci 

schopni si ještě vybavit všechny překážky, které museli při řešení překonávat?  

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Klíčová slova práce by měla odrážet hlavní pojmy, kterými se práce zabývá a které přivedou k textu 

zájemce o nové poznatky týkající se těchto pojmů. Domnívám se, že zde nejsou vhodně volena – 

vesměs jsou velmi obecná a široká. Když se někdo k práci dostane například přes heslo žák nebo 

didaktika matematiky, nic se nedozví. Některá podstatná klíčová slova zde naopak chybí.  

Práce má obvyklou kompozici: úvod, teoretickou část, praktickou část, reflexi a závěr, přílohy.  

V teoretické části se autorka pokouší vymezit ne zcela zdařilým způsobem některé klíčové pojmy. 

Není vždy jasné, zda vymezení je její vlastní, nebo zda se opírá o nějakou odbornou literaturu. 

Bohužel autorka pracuje s velice omezenými zdroji a tak jsou její pokusy o teoretické vstupy dost 

neodborné, povrchní, naivní, chaotické a mnohdy irelevantní.  

Na s. 10 je odstavec s názvem Matematicko-didaktická analýza daného problému, ale obsah 

odstavce se s názvem zcela rozchází. 

V odstavci Míra znalostí a dovedností (s. 11) se autorka hlásí k reproduktivnímu stylu výuky, což 

by mělo být explicitně řečeno, neboť tento postoj autorky značně ovlivňuje její pohledy na 

žákovská řešení.  

Praktická část začíná odstavcem Rozbor úloh, kde jsou nejdříve uvedeny obecné zásady, které 

autorka volila při sestavování testu pro žáky. Dále jsou uvedeny úlohy zařazené do testu 

a předpokládané znalosti řešitelů. Nejdříve jsou zařazeny úlohy pro 6. roč. a následně pro 7. roč.  

V úloze 6c) je chybně uvedeno, že část celku musí být vyjádřena celým číslem, mělo by být 

přirozeným číslem.  

Snaha o stručnost textu slovní úlohy občas negativně ovlivní její jednoznačnost a srozumitelnost, 

což se možná odráží i na žákovské úspěšnosti řešení.   

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

Autorka práce se pokouší vymezit smysl slovních úloh (s. 7, 8), se kterým nesouhlasím. Pojmem 

slovní úloha se zabývá mnoho badatelů v oblasti didaktika matematiky. Žádám autorku, aby se 

seznámila s některou další odbornou literaturou a pokusila se najít další možná vymezení tohoto 

pojmu. Podle použitého vymezení je slovní úlohou například i tato: Kolik je tři plus dvě?  



Dále prosím o vysvětlení, odkud autorka vzala předpoklad, že žáci vyhodnocují obtížnost úloh 

podle toho, kolik znalostí musí prokázat a jak dovedou logicky vyvozovat závěry. Je to domněnka 

autorky, nebo její zkušenost nebo poznatek vyčtený z nějaké odborné literatury?  

Odkud bere autorka tvrzení, že žáci mají ve větší oblibě úlohy nematematické, neboť si při tvorbě 

představ podle své fantazie vytvářejí k úloze citový vztah. Pravděpodobně je to její osobní 

zkušenost.  

Není uveden odkaz na odbornou literaturu, se kterou autorka pracuje při popisu fází řešitelského 

procesu slovní úlohy. Nebo je to výsledek autorčina bádání? Nesouhlasím s názorem, že řešení 

pokus-omyl nepřináší žákovi „žádnou zkušenost pro budoucí školní práci“. Jakou zkušeností by 

autorka mohla podepřít tvrzení, že sestavení rovnic představuje větší riziko, že uděláme chybu? 

Příliš tomuto tvrzení nerozumím. Bez uvedení ilustrace je tvrzení na s. 9, 1. ř., zcela irelevantní.  

Prosím o vysvětlení sdělení, že každá lidská činnost je plánovaná, má cíl a je hodnocena. Dále 

nerozumím tvrzení, že hodnocení úrovně obtížnosti nejvíce ovlivňují spolužáci, …, členové rodiny, 

… a prosím o vysvětlení.  

Jak je v práci využit odstavec Specifické potřeby? Mnoho zde uvedených teoretických vstupů není 

funkční a nejsou nijak využity v praktické části práce. Tvoří tedy jen jakousi výplň práce. 

V praktické části práce chybí uvedení časových údajů experimentu. Jinak je tato část kvalitnější než 

část teoretická. V úvodu práce je uvedeno, že cílem práce je zjistit, co všechno se může odrazit 

v žákově hodnocení obtížnosti slovní úlohy. Zvolené škálové hodnocení 1-4 od nejsnazší 

k nejobtížnější však neumožní naplnit cíl práce. Uvítala bych zde ilustrace nějakých žákovských 

řešení spolu s hodnocením žáka a zejména se zmíněným slovním komentářem a autorčiným 

hodnocením škálou 0-3. S žákovským hodnocením obtížnosti úloh je sice pracováno, ale nevidím, 

jak autorka pracuje s jejich rozdělením do skupin, jsou uvedeny některé asi typové reakce žáků.   

Vzhledem k tomu, že je dáváno do souvislostí žákovo hodnocení obtížnosti a hodnocení úspěšnosti 

řešení dané úlohy, dávám ke zvážení posoudit, jak spolu souvisí obtížnost úlohy a přítomnost 

písemné odpovědi či numerické chyby při výpočtu.  

Autorka nasbírala úctyhodné množství dat, ale ta jsou podrobena spíše kvantitativní analýze, ze 

které neumím vyčíst, co hovoří o schopnostech žáků posoudit obtížnost úlohy. Ani procentuální 

údaje o tom, kolik žáků měnilo hodnocení úlohy na snazší či obtížnější po jejím vyřešení, mi mnoho 

neříká. Domnívám se, že by spíše bylo zajímavé vidět, u jakých úloh k jaké změně v hodnocení 

došlo.  

Výsledek, nad kterým se autorka pozastavuje a hodnotí jej jako nepříliš optimistický, že žádnému 

z 86 žáků nepřidělila známku 1, by spíše měl vést k zamyšlení nad volbou úloh, nad jejich 

srozumitelností, nad hodnocením žákovských řešení či nad realizací experimentu, než k postesku 

nad úrovní potřebných znalostí žáků. Oceňuji, že se autorka zabývá i chybami, kterých se žáci 

dopustili, ale právě toto by mělo vést k hledání odpovědí na otázku, proč se žáci dané chyby 

dopustili. Alarmující je zjištění, že úlohu 6c) nevyřešil ani jeden žák. Autorka zůstává 

u konstatování tohoto jevu a dále se jím nezabývá. Pokouší se však uvést návrhy k odstranění 

nejčastějších chyb. Rady typu Dobře si promysli úlohu a směrem k učiteli Častěji opakujte látku 

o zlomcích, mně nepřipadají účinné.   

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Pohledem žáka na kritická místa v matematice, tedy i na řešení úloh se zabýval výzkumný projekt 

GAČR řešený na KMDM. Tedy zvolené téma není zcela originální, nicméně téma je zajímavé. 

Použitelnost výsledků práce ani metodologie nevidím, ale věřím, že práce má přínos především pro 

autorku samotnou, pokud se bude dále připravovat na učitelské povolání. 

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

úprava) 

Grafická stránka diplomové práce je na celkem dobré úrovni. Odkazy a citace jsou ve správném 

formátu. Jen u odkazů na internetové zdroje je třeba uvést datum, kdy byl odkaz funkční.  

Titul vedoucí práce je chybný.  



Některé formulace jsou poněkud neobratné a některé pro mě nesrozumitelné, zejména v teoretické 

části, např. s. 7, Slovní úlohy v matematice slouží …..  s některými tvrzeními ani nesouhlasím, např. 

s. 7, K jejich úspěšnému vyřešení ….  

Po typografické stránce má práce menší nedostatky, občas zůstává na konci řádku jednopísmenová 

spojka nebo předložka, celkem často se vyskytuje chybná mezera. 

Gramatická stránka je celkem dobrá, autorka píše čárku před atd. a občas chybí čárka u vložené 

věty.  

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Mezi použitými zdroji je 7 odkazů na učebnice pro 5. a 6. ročník, další odkazy jsou na 

pedagogicko-psychologickou odbornou literaturu a jen jeden odkaz se týká tématu práce – slovní 

úlohy. Domnívám se, že absence literatury z oblasti didaktiky matematiky se odráží i na kvalitě 

textu teoretické části práce. S cizojazyčnou literaturou autorka nepracovala vůbec.  

Hodnocení. Práce je svým rozsahem na hranici požadavků na bakalářskou práci, teoretická část je 

většinou nefunkční, praktická část odráží značné množství autonomní práce autorky, výsledky 

nejsou překvapivé. Souhlasím s autorkou, že zpracování zvoleného úkolu přineslo jí samotné cenné 

zkušenosti do její budoucí praxe. Z tohoto důvodu doporučuji práci k obhajobě.  
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