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Diplomová práce se nově zabývá tématem kódování třetí dimenze v grafickém projevu dětí.  

V některých pasážích navazuje na experimenty prováděné v předmatematické výchově se 

staršími dětmi, avšak vnáší do problematiky vlastní pohled. Čerpá také z experimentů v 

oblasti výtvarné výchovy. Na rozdíl od didaktiků výtvarné výchovy  pohlíží na problém pod 

úhlem didaktiky matematiky jako na specifický problém transformace ze 3D do 2D, což je 

vázáno na vnímání celku a jeho částí i na grafickou komunikaci.  Autorka se proto musí opírat 

o více oborů, tedy vnímání třetí dimenze, grafický projev dítěte včetně vývoje jeho grafického 

projevu, kódování i mentální procesy zpracovávající vnímané informace,  Víceoborovost si 

vynutila rozsah 118 stran textu, který je členěn do čtyř stěžejních částí: Teoretická část, 

Metodologická část, Praktická část a Závěr. 

Námět i zpracování je původní. Vychází z odborné literatury a realizuje vlastní kvalitativní 

experiment na relativně rozsáhlém vzorku v pěti mateřských školách (z původních 60 dětí jich 

dokončilo experiment 55).

V Teoretické části specifikuje klasifikace způsobu kódování, uvádí do souvislosti s teoriemi 

vnímání, do souvislosti s typy modelů přirozeného čísla. Pasáž je komplexní. Nelze 

přehlédnout nejednotné užívání termínu uspořádání - někdy jako např. na str. 32, 39 a 40 je 

evidentní, že tím chápe relaci ostré lineární uspořádání, na str.24 je užit ve stejném smyslu, 

jako používají výtvarníci - tedy ve smyslu strukturované kompozice. Na str. 42 je citace jen 

částečná bez dodatků, takže vymezení prostého zobrazení je nedostatečné. Kladem teoretické

části je jednak vytvoření přehledu toho, co ovlivňuje grafické kódování v daném experimentu, 

respektive u popsaného typu transformací, jednak i dílčí shrnutí ke každé podkapitole 

teoretické části tak, že je evidentní, o co a v jakém smyslu se bude autorka dále opírat.

Metodologická část je podrobná. Z jejího rozpracování je zjevné, že má autorka přesnou 

představu toho, co, jak a za jakých podmínek chce zjistit.  Na jejím zpracování je patrné, jak jí 

slouží Teoretická část za východiska a jak za zdroj nástrojů pro vlastní experiment.



Praktická část je uvedena osnovou k záznamu experimentu, což umož'nuje rychlou 

následnou orientaci. Charakteristika aktivit je stručná a výstižná. Přehledná a funkční je i 

tabulka zkratek, ke které je udělána kopie v podobě záložky,  díky které nemá čtenář problém 

sledovat další text a tabulky. Tabulky jsou přehledné s vysokou výpovědní hodnotou a mohou 

složit jako studijní materiál. Každá aktivita zahrnuje více úkolů, následuje jak zpracováním 

dat po jednotlivých školách, tak úkolech. Podrobné sledování dětí je nutnou podmínkou 

kvalitativního výzkumu. Kapitola Analýza a diskuse přináší řadu nových poznatků, které       

v interpretaci dává do souvislosti s Teoretickou částí. Všímá si jak úspěšných řešení včetně 

specifik, tak podobně přistupuje i k chybám. Za velmi cenné považuji schéma na straně 116 a 

tabulku na straně 127. Doporučuji zařadit je okomentované do obhajoby práce. 

Závěr je jednak shrnutím, jednak zamyšlením nad celou prací a nad rolí učitele a významem 

jeho vzdělání.

Jazyk práce je výstižný, úsporný, přesný (až na  připomínku viz výše a  překlep na str. 127).

Práce je obohacena o fotodokumentaci, tabulky a grafy funkčním způsobem, přílohy jsou 

vhodně vybrané s ohledem zejména na kapitolu Analýza a diskuse. Technicky je práce na 

dobré úrovni.

Z celé práce je patrný hluboký zájem o dítě, citlivost přístupu k němu i radost, kterou jí 

práce s dětmi přinášela.

Práce splňuje všechny nároky kladené na diplomovou práci, proto ji doporučuji k obhajobě.

Dále doporučuji autorce vystoupit  na konferencích Dva dny s didaktikou matematiky a na 

mezinárodní konferenci.2011 např. v Plzni nebo n SEMTu v Praze.
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