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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) Práce spadá do problematiky pohledu na obtížnost matematických 
úloh napočátku druhého stupně ZŠ. Cílem BP je zjistit schopnost žáků odhadnout obtížnost úlohy ve vztahu 

ke svým schopnostem a dovednostem, respektive zjitit, co považují žáci za obtížné  a zda je to pro ně 

opravdu obtížné. Z cíle plyne řada úkolů, avšak nejsou explicitně v práci uvedeny. Úkolem autorky bylo 
vybratdo testu podle vlastního kriteria úlohy z učiva konce prvního stupně a počátku druhého stupně, tyto 

úlohy charakterizovat a zadat žákům. Dalším úkolem bylo zadat žákům hodnocení obtížnosti daných úloh 

jak před jejich řešením, tak po jejich vyřešení, získaná data nalyzovat. Tyto úkoly byly převážně splněny.  

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) Práce je členěna do pěti částí. V Úvodu autorka  vymezuje 

zaměření balkalářksé práce, přitom redukuje matematické úlohy na slovní úlohy, aniž by tuto redukci 

zdůvodnila, či upravila název práce. Dále vymezuje  pojem „hodnocení“ (ke kterému se  vrací v další 

kapitole), přičemž z tohoto textu není jasné, z čeho její vymezení vychází, zda se opírá o jeden či více zdrojů, 
či zda jde o její vlastní vymezení bez vztahu ke stávajícím teoriím. V posledním odstavci nastiňuje plán 

provedení vlastního šetření. Teoretickou část dělí do pěti hlavních bloků. První část se týká slovních úloh, 

přičemž v této kapitole neprokázala schopnost čerpat z více zdrojů a uvést více vymezení a charkateristik 
slovních úloh. Navíc jsou zde nedostatky v klasifikaci slovních úloh; např. pokud uvádí termín „jednoduchá 

slovní úloha“, pak jeho vymezení není postačující,  rovněž chybí vymezení termínu „složená slovní úloha“ 

zejména proto, že sama takové úlohy do praktické části zařadila. Nejen v této části se vyskytují partie (např. 
na str. 8 – fáze řešení slvoních úloh), kde není uveden informační zdroj. Druhá část se zabývá hodnocením, 

přičemž jediný nepřímo citovaný autor je Kolář. Celá tato pasáž vykazuje poněkud povrchní přištup 

k problematice. Podobné je to i u matematicko-didaktiké analýzy. V této pasáži postrádám rozdíl mezi 

hodnocením a evaluací, což je termín zmiňovaný v souvislosti s RVP. Postrádám zde rovněž zmínky o tom, 
co lze hodnotit v souvislosti s obtížností úloh.  Další pasáže se týkají žáka, avšak jsou poněkud disproporční 

vzhledem k dané problematice: např. specifickým potřebám žáka se autorka věnuje cca na dvou třetinách 

stránky (str. 12 - tato pasáž navíc obsahuje chyby; např. u dyskalkulie),  což má vysvětlit odlišnosti v chápání 
obtížnosti úloh, avšak této pasáže nevyužívá v analýze. V prvním odstavci na str. 11 autorka tvrdí, že jsou 

žáci méně objektivní ve svém hodnocení, než dospělí; jelikož nejde o citaci, pak je nutné toto tvrzení brát jako 

hypotézu, ke které je nutné se v závěru vrátit. Na téže straně je zkratkovitá zmínka o míře znalostí a 

dovedností, kde jsou rovněž tvrzení, aniž by bylo zřejmé, o co se autorka opírá, či zda jde čistě o její osobní 
přesvědčení. Ve třetím bloku se zabývá vzdělávacími programy, zde se podle mého vyskytují redukované 

přímé citace (3 strany), aniž by toto autorka formálně dala najevo. Dále je zařazena obecná charakteristika 

cílové skupiny (pedagogicko-psychologický pohled). V páté části se autorka vrací k tomu, co popsala 
v úvodu, a některé myšlenky dále rozvádí. Pokud měla na mysli záměr, čím se bude v praktické části řídit, 

pak měl být jazyk této pasáže uveden v budoucím čase. Toto pojetí (slovesa v minulém čase) by pasáž řadilo 

do praktické části. V Praktické části je výzmnamnou částí výběr a charakteristika úloh (str. 18 – 21). Z textu 
neplyne, zda autorka úlohy vymyslela, obměnila slovní úlohy z používaných učebnic, nebo zda jde o úlohy 

přejaté. Chybí kriteria výběru. Charakteristika úloh je velmi zjednodušena a neumožňuje hlubší analýzu 

získaných dat. V této části postrádám uvedení dat zadání testů (mělo by z nich být patrné, že jde o 

rekapitulaci učiva předchozího ročníku). V kapitole 3.2.1 jsou stručně charakerizovány školy, ve který se 
testování realizovalo, avšak chybí podrobnější charakteritika žáků: jejich úspěšnost v matematice, počet 

nadprůěmrných žáků, výskyt specifických poruch učení a podobně (v souladu s tím, co uvedla v teoretické 

části). Pokud toto není zde zmíněno, pak je charakteristika žáka v teoretické části nadbytečná. Na str. 24 je 
navržen přepočet celkového počtu bodů v testu na známky, což je v rozporu s tím, co autorka na počátku 

testu inzeerovala. Navíc je celkové hodnocení vzhledem k typům úloh i vhledem k žákovskému hodnocení 

/sebehodnocení nadbytečné, pokud to autorka neporovnává se známkami z matematiky (nebo za průměrnou 
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známky z posledních dvou vysvědčení).  Bodování úloh je tabelováno a provedeno pečlivě. Na straně 31 
jsou uvedeny autorčiny návrhy, které by byly akceptovatelné jako doporučení žákům v případě rozvíjejících 

aktivit, ale užití doporučení je spíše nepřímou dopomocí až nápovědou, užití některých je zcela nevhodné 

v kontextu diagnostických aktivit, protože mohou ovlivňovat reakce žáků, tedy i výstupy. Nicméně autorka 
v praktické části získala řadu zajímavých dat. Závěr práce je uveden shrnutím, že oba cíle byly splněny, 

avšak v úvodu se píše pouze o jednom cíli. V závěru se projevuje nedostatečná analýza jak hodnocení úloh, 

tak průběhu jejich řešení. Čtenář se zde nedozví, co bylo pro žáka obtížné, ani u kterých typů úloh (co ma jí 

úlohy společného) mají žáci tendenci se přeceňovat/podceňovat. V Reflexi se autorka vrací ke svým 
postřehům a pocitům. Mimo jiné zde uvádí dílčí informace o výběru úloh, důvody měly být uvedeny před 

zvolenými úlohami v praktické části. Přílohy tvoří výběr z žákovských prací. 

V zadání BP byla uvedena analýza žáky používaných učebnic matematiky v 5. a v 6. ročníku, avšak tuto 
analýzu v BP postrádám. Byla nutnou podmínkou pro to, aby autorka mohla stanovit míru/dobu probírání 

úlohy u každého zadaného typu. 

 

Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.) 
Autorka poněkud podcenila téma. I když nebylo šetření jednoduché, alutorka plně nevyužila získaných dat. 

Bodové hodnocení bylo vhodně zvoleno. Z pohledu užité terminologie je práce místy nekonzistentní, některé 

pasáže (např.  na str. 19 bylo třeba rozlišit úlohy jednoduché a složené a podobně) nejsou dostatečně přesné 
jak z pohledu volby slov, tak úplnosti sdělení. Sem se promítají i nedostatky ve vymezování pojmů 

v teoretické části. V autorčině odhadu obtížnosti (str. 18 – 21) chybí argumentace (charakteristika úlohy a 

argumentace - není totéž). 

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) ----- 

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

úprava) Předložená práce je psána má řadu formálních nedostatků (i v rozporu s informacemi k BP 
uveřejněnými webu UK PEDF); např. není dodrženo řádkování. Rozsah práce nesplňuje požadavek na 

rozsah práce (minimum 40 stran), zde 37 stran včetně 3 stran tabulek (měly být v příloze). Pokud by autorka 

dodržela řádkování, pak by byl možná požadavek rozsahu BP naplněn. V práci není vložen záznamový list. 
Autorka plně neprokázala schopnost citovat ze zdrojů; navíc je leckde nejasné, zda jde o přímou či nepřímou 

citaci.  

Typografické a jazykové nedostatky: chybná práce se závorkou; v celé práci velmi časté chybné užití mezery 
mezi znaky: jsou tam, kde být nemají a naopak; na koncích řádků souhlásky (s, k …) str. 13, 19, 22.; chybné 

použití přivlastňovacího zájmenene str. 21;  chybně je zápis čísla na str. 21, 7e – neodpovídá ČN. V seznamu 

použitých zdrojů chybí křestní jméno u Vágnerové. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití)  Informační zdroje nejsou dostatečně pestré.  

Další poznámky: Autorka pracovala významně samostatně. Autorka konzultovala práci v počátečním 

stádiu. Nedostatky, které se v práci vyskytují, mohly být redukovány, kdyby autorka využila konzultací  

alespoň v závěru práce.  

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  - 

Hodnocení: Vzhledem k tomu, že jde o bakalářkskou práci, lze na některé didaktické nedostatky  pohlížet 

schovívavěji, poněvadž je autorka ještě ve fázi studia před  zařazením didaktických kurzů.  

Práce hraničně splňuje podmínky kladené na závěrečnou práci. Práci s výhradami doporučuji k obhajobě. 

Úkol: zaměřte se na vymezení pojmu hodnocení obtížnosti úlohy a analýzu získaných dat ve vztahu 

k charakteristice úloh (je třeba doplnit).  

Do errat by bylo nutné dodat chybějící analýzu učebnic, respektive slovních úloh. 

Otázky k obhajobě: (otázek se nabízí více, odpovědi na uvedené otázky lze začlenit do obhajoby)  

1) Která kriteria byla použita pro výběr úloh? Čím se zadané úlohy od sebe lišily a proč? 

2) Jak ovlivnilo pořadí úloh v testu jejich úspěšnost řešení? 
3) Jakou roli hrála délka zadání úlohy?   

4) Jak souvisel charakter chyby v řešení s žákovým hodnocením úlohy? 

 

Hodnocení: 

Datum a podpis autora posudku: 15. prosince 2016  


