
Posudek oponenta diplomové práce Z Bartošové: 

Prostředí Rodokmen v matematice na 1. stupni ZŠ 

Práce je výsledkem autorčina do značné míry samostatného bádání v prostředí rodokmenu. 
Rozsáhlý okruh otázek, které si položila a na které hledala odpověď, se projevuje a to jak 
pozitivně, tak negativně. Pozitivně objemem energie vložené do tvorby práce, rozsahem 
oblastí, v nichž získala jisté zkušenosti a nadprůměrným stupněm autonomie. Negativně 
epizodickou architekturou práce a mnoha nejasnostmi a nepřesnostmi. Zcela netradiční a pro 
čtenáře matoucí je číslování kapitol, podkapitol a odstavců. Protože práce je slepením dvou 
textů, je zde kapitola 3. dvakrát. Jestliže se tedy odvolávám na bod 3.2.1 musím doplnit, zda 
se jedná o stranu 29, nebo o stranu 118.  

Komparativní evidence počtu úloh o věku a úloh s relacemi v učebnicích 3. ročníku 
nakladatelství Alter, Fraus, Nová škola, Prodos, Prométheus, SNP a Studio 1+1 (str. 13-15) je 
zajímavá, má ale tři nedostatky. Prvním je volba konkrétního ročníku, ve kterém – jak sama 
autorka píše – nastupuje systematické zaměření učebnic Frause na úlohy o věku a o vztazích. 
Co když podobné zaměření u učebnic například Prodosu začíná ve čtvrtém ročníku? Pak by 
volba 4. ročníku vyzněla možná více ve prospěch Prodosu. Podobná komparativní analýza 
žádá, aby byly brány v potaz všechny učebnice Frause a všechny učebnice Prodosu.  

Druhým nedostatkem je mělkost šetření. Jestliže chci porovnat téma „úlohy o věku“ a „úlohy 
o relacích“, nestačí uvést počty, musíme nutně analyzovat didaktickou strukturu těchto úloh. 
Přinejmenším to, že jsou řazeny podle nějaké koncepce (tu je třeba popsat), nebo nahodile. 
Kdyby autorka udělala takové porovnání učebnic Frause a Prodosu (nebo kterékoli jiné 
dvojice učebnic), mělo by její šetření podstatně větší výpovědní hodnotu.  

Třetím nedostatkem je absence argumentace. Na 15. straně, řádek 5 se autorka ptá Proč není 
úlohám o věku a úlohám s relacemi věnována větší pozornost? To je velice dobrá otázka, 
která má ale i odvrácenou tvář: Proč by měla být těmto úlohám věnována pozornost? Jen 
proto, že jsou to úlohy ze života? Nebo je zde něco zásadnějšího. Něco, co přispívá k rozvoji 
žáka podstatným způsobem a co nelze jiným prostředím nahradit? Na tuto otázku se měla 
autorka zaměřit. Tuto otázku položím u obhajoby. 

Relační úlohy uchopuje autorka jazykem množin. Je to efektivní přístup, který umožňuje 
stručné a přesné vyjadřování. Od autorky tento přístup vyžadoval nastudování náročné partie 
matematiky. Autorka úkol zvládla jen částečně. Uvedeme několik slabých míst. 
• Na straně 16 v poznámce pod čarou č. 16 autorka píše: Existuje také jiné pojetí relací, 

tzv. předpis, kdy nejde o vztahy mezi dvěma prvky, ale o „přiřazování“… To je omyl. 
Relace „matka“ je skutečně přiřazením člověka na jeho matku. Ale relace „syn“ 
přiřazením není, jestliže má rodič synů více, nebo nemá žádného.  

• Na straně 16 čteme Množina je dána buď výčtem prvků, takto M = {A, B, C}, což čteme 
„do množiny M patří prvky A, B a C“… To je omyl. Daný zápis čteme „Množina M se 
skládá z prvků A, B, C.“ Výpověď „do množiny M patří prvky A, B a C“zapisujeme A, 
B, C ∈ M. … 

• Na straně 16 čteme M = {x ∈ Á; x je osoba mužského pohlaví nesoucí příjmení Ámos}, 
kde Á je množina navzájem příbuzných lidí, kteří nesou jméno Ámos. Nejasné. Jaký je 
rozdíl mezi množinou M a množinou Á? Jak je vymezen termín „příbuzný“?  

Podobných nejasností, nepřesností a chyb je v textu více. Autorka udělala chybu, když do 
obsáhlé diplomové práce zařadila i značně nedokonalý text z oblasti teorie množin.  

Zdařilá je podkapitola 2.3 (s. 24,25). Autorka dobře poukazuje na didakticky zajímavé jevy 
úloh o věku. I zde pokus o množinovou symboliku, byť okrajový, je chybně. Autorka na 



straně 25 dole píše:  Zapíšeme-li problém v prostředí množin, pak by šlo o rodinu 
Modřanových M, ve které žijí tři děti: Evička, Maruška a jejich bratr „B“: M ∈ {Evička, 
Maruška, B}. Zde místo znaku ∈, který říká, že množina M je prvkem množiny {Evička, 
Maruška, B}, má být znak ⊃. Navíc autorka ve větě, která je tvrzením, používá kondicionál, 
co není přípustné.  

Na straně 27 i 118 autorka nepřesně pracuje s termíny „číslice“ a „přirozené číslo“. Na rozdíl 
od nedostatků v oblasti množin je tento nedostatek závažnější, neboť se týká toho, co bude 
autorka učit. U obhajoby budu žádat vysvětlení těchto pojmů. Budu se ptát jaký je rozdíl mezi 
„zvýšit číslo 5“ a „zvýšit číslici 5“.  

Prezentace rodiny Ámosových a Bočkajových (str. 33-36) uvádí zbytečné obrázky, ale schází 
zde rodokmen, který by čtení urychlil. Volba příjmení Ámosovi není, podle mého soudu 
šťastná. Schází též vztahy mezi Adamem a Bedřichem, Adamem a Boženou,  Annou a 
Bedřichem, Annou a Boženou.  

Příkladem nekonzistentnosti práce je popis skupiny žáků, kteří kroužek navštěvují. Na straně 
37 a 38 je uvedeno, že celkem je zde 20 dětí, z toho 6 hochů: tři z 1. ročníku a po jednom z 2., 
3. a 5. ročníku. Podobné informace o dívkách uvedeny nejsou. Stejná informace je uvedena 
i na straně 50 a opět rozložení dívek do tříd schází. Trvalo mi to 5 minut, než jsem informace 
objevil v přílohách.  

Terminologie rodinných vztahů není v běžném jazyce jednoznačná. Tak místo manžel někdy 
řekneme muž, místo manželka řekneme žena. Slovo dítě chápeme jednak jako označení osoby 
určitého věku, jednak jako společný výraz pro syn nebo dcera. Jestliže chceme rodinné vztahy 
použít k výuce matematiky, musíme si být těchto ošidností vědomi a vyhýbat se nejasnostem 
a dvojznačnostem. Například v úloze 9 (str. 28) místo slova žena mělo být manželka.  

Kategorizace termínů (str. 45 – 50) je náročná úloha, která sama by stačila na diplomní práci. 
Autorka se zde dopustila závažného nedostatku, že se obrátila k Slovníku spisovné češtiny,  
jako k autoritě. Tento pramen je nastaven na zcela jiné použití dané terminologie než na 
vyučování matematice. Bylo by velice zajímavé (a náročné) udělat terminologickou analýzu 
toho, co uvedeno v tabulkách 13 a 19, a poukázat na odlišnosti hovorového a matematického 
chápání jednotlivých termínů. Například: dříve autorka otce chápala jako relaci, tj. množinu 
dvojic (správné matematické pojetí), zde jej vymezuje zcela jinak. Navíc v tabulce 17 
převzala chybné vymezení termínu neteř. (Dodávám, že na tuto nepřesnost jsme upozornili 
jazykovědní ústav, a bylo nám přislíbeno, že v dalším vydání bude chyba opravena).  

Výrazně lepší je druhá část práce, strany 50 až 127. I zde je žel kvalita potlačena kvantitou. 
Myšlenka udělat mapu geneze představ o pojmech prostředí rodina od 1. ročníku až do 5. 
ročníku je zajímavá. Kdyby celá diplomová práce byla zaměřena na toto jediné téma, mohla  
být práce ucelenější a propracovanější. Předložená práce žel i v této části je neuspořádaná, a 
to jak v prezentovaných myšlenkách, tak i ve formulacích a značení. Například na stranách 51 
až 56 je uveden scénář připravovaných hodin. Dikce scénáře je nejednotná. Vyskytují se 
nesourodosti i v grafice. Například na straně 52 v bodu (D) jsou tři úkoly. První dva začínají 
na zvláštním řádku, ale třetí nikoli. Takové drobnosti znesnadňují čtení textu i v rovině 
grafické.  

Největším kladem práce je to, co lze částečně najít v reflexích na stranách 59 až 64 a co lze 
vyčíst z tabulek 38 až 89 uvedených v přílohách. Je to kroužek, který autorka vedla. Z toho, 
co je o realizaci uvedeno, plyne, že výuka byla vedena v  konstruktivistickém duchu. Žáci 
měli dostatek prostoru pro formulaci vlastních myšlenek, klima bylo podnětné a autorce se 
povedlo vytvořit z věkově různorodé skupiny žáků (šest z 1. ročníku, dva  z 5. ročníku a po 
čtyřech z ročníků 2., 3. a 4.) dobrý kolektiv. Zde se nabízela možnost analyzovat myšlenkové 



procesy jednotlivých žáků i jejich vzájemné interakce. Z toho, co je uvedeno, je vidět, že zde 
bylo podstatně více kolaborace, než bychom na základě zkušeností mohli očekávat.  

Navzdory mnoha kritickým připomínkám, které jsem výše uvedl, opět zdůrazňuji, že objem 
práce i autonomní přístup autorky si zasluhují uznání. Domnívám se, že části reflexe doplněné 
některými údaji z tabulek je možné zpracovat na zajímavý článek do Učitele matematiky, 
popřípadě prezentovat na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky.  

Předloženou práci navrhuji uznat jako práci diplomovou.  

 

Milan Hejný, 31.12.2010 


