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Práce se věnuje tématu kódování. Výzkum je zaměřen na transformaci 

prostoru do roviny a naopak. Jako prostředek jsou použity stavby z krychlí, což by 

bylo vhodné začlenit do názvu práce, který vyznívá až příliš abstraktně.

V bohaté teoretické části se autorka detailně zabývá problémy souvisejícími 

s tématem práce - kódováním, vývojem dítěte v oblasti grafických kódů, vývojem 

poznávacích procesů u dítěte předškolního věku. V matematické části teorie nalézá 

odpovědi na otázky, jak se dítě orientuje v prostoru, jaké jsou jeho matematické 

schopnosti a dovednosti a jestli je rozdíl mezi chlapci a dívkami. Autorka čerpala 

z řady významných publikací, vše přehledně uspořádala, citovala podstatné, snažila 

se postihnout důležité jevy, které mají vliv na řešení úloh předkládaných v praktické 

části diplomové práce, což velmi oceňuji. Pro nezasvěceného čtenáře by bylo 

vynikající doprovodit teorii konkrétními příklady, což je však mnohdy značně obtížné.

V praktické části autorka provedla velké množství (šedesát) experimentů se 

čtyř až pětiletými dětmi z pěti různých mateřských škol. Vyslovila hypotézy, které 

měly experimenty potvrdit nebo vyvrátit, popsala jevy, které hodlala sledovat, určila 

cíle. Výsledky evidovala v přehledných tabulkách se srozumitelnou legendou.

Na závěr analyzovala a porovnala výsledky jak dětí, tak i jednotlivých mateřských 

škol.

Scénář experimentů byl dobře promyšlen, skládal se z pěti gradovaných 

aktivit. Hlavní metodou bylo pozorování. Autorka podala velice výstižné 

charakteristiky všech dětí. Jednotlivé experimenty důkladně dokumentovala 

v tabulkách. Zaměřila se na konečné výsledky, méně se věnovala průběhu 

samotných experimentů. Podle sepsaných pomůcek usuzuji, že experimenty byly 

zaznamenány na kameru. Je škoda, že nebyly uvedeny alespoň fragmenty některých 

vybraných experimentů, a dokladovány buď obrazovým nebo zvukovým záznamem 



(samozřejmě se souhlasem zákonných zástupců, kteří mimochodem nebyli nikde 

zmíněni) nebo alespoň písemným přepisem. Jedná se zejména o verbální projevy 

dítěte, protože s "diktátem" stavby mají velké potíže i některé mnohem starší děti, 

jejichž zkušenosti s krychlovými stavbami jsou značné.

Závěrečná část práce má velkou výpovědní hodnotu, autorka veškerá získaná 

data shrnula, hypotézy byly potvrzeny a stanovené cíle splněny. Objevil se 

i překvapivý výsledek, že chlapci byli méně úspěšní než dívky, což je v rozporu 

s teorií. Za nejcennější považuji popis a analýzu nejčastějších chyb a propojení

s teoretickými poznatky. Autorka analyzovala nejen celkovou úspěšnost dětí, ale 

zamýšlela se i nad učitelskou profesí a dalšími možnostmi rozvíjení prostorové 

představivosti dítěte. Porovnala jednotlivé mateřské školy a dávala do souvislostí 

jednotlivé sledované jevy a také vztahy (typ dětí - předpoklady učitelek - kódy -

úspěšnost). Chyběla mi pouze analýza činnosti autorky v roli experimentátora - zda 

byl nějaký zlomový moment, zda byl rozdíl v její práci s dětmi mezi prvním 

a posledním experimentem ap.

Závěr: Jedná se o diplomovou práci s velmi vysokou úrovní. Práce je velmi

precizně technicky zpracována. Velice oceňuji důkladnou analýzu získaných dat,

a to, že si autorka pokládá další otázky. Věřím, že se na ně bude snažit ve své 

učitelské profesi nalézt odpovědi. Vytkla bych pouze místy složité formulace - někdy 

je pro čtenáře těžké sledovat myšlenku. Tato práce přinesla autorce jistě řadu 

cenných podnětů pro vlastní učitelskou praxi.

Předložená diplomová práce splňuje požadavky na tento druh závěrečné 

práce a práci doporučuji k obhajobě.
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