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Zuzana Bartošová se rozhodla prozkoumat prostředí Rodokmen, které je rozpracováno 
v učebnicích matematiky pro 1. st. ZŠ z nakladatelství Fraus. To byl také jediný zdroj 
bezprostředně se týkající tohoto prostředí. Autorka dobře odhalila tři oblasti, do kterých toto 
prostředí zasahuje (Relace, úlohy o věku a terminologie), a rozhodla se je samostatně 
probádat a realizovat v nich experimenty se žáky. Každá jedna oblast by však vystačila na 
samostatnou diplomovou práci.  

Mimo jiné se diplomantka rozhodla nastudovat oblast intuitivní teorie množin, binárních 
relací a logiky. Při tomto prohlubování si matematických vědomostí strávila mnohem více 
času, než napovídá i tak značný rozsah diplomové práce. Musím podotknout, že bylo 
z didaktického hlediska zajímavé v několika konzultačních hodinách sledovat její poznávací 
proces pojmů z oblastí, které donedávna (asi do r. 2005) byly samozřejmou součástí kurzu 
aritmetiky. Zajímavé na tom bylo nejen moje poznání, jak obtížné jsou tyto pojmy pro 
někoho, kdo nemá ve svém vědomí zcela oddělen svět aritmetiky od reálného světa, ale také 
způsob práce mnoha dnešních studentů. Více pracují s různými zdroji informací – internet, 
slovníky apod. Porovnávání vymezení matematických pojmů z různých i nematematických 
zdrojů, jako jsou Slovník spisovné češtiny či Akademický slovník cizích slov, bohužel 
přineslo diplomantce spíše komplikace v porozumění než usnadnění. Uznávám, že 
Z. Bartošová zvládla toto samostudium na úrovni, které byla schopna a která byla celkem 
dostačující pro potřeby práce, avšak v textu lze stále najít mnoho matematických nepřesností.  

Nyní k obsahu práce. 
Práce je sice tradičně členěna na teoretickou část (Profil prostředí Rodokmenu) 

praktickou část (Experiment), avšak v praktické části jsou ještě uvedeny další relevantní 
poměrně rozsáhlé teoretické vstupy, které z mého pohledu čtení soustředěné na experimenty 
ruší.    

V úvodu práce autorka zdůvodňuje volbu tématu a formuluje cíle diplomové práce.    
V teoretické části se autorka blíže seznamuje se zvoleným prostředím i koncepcí výuky 

matematiky, ve které je toto prostředí rozpracováno. Pouze informačně se seznamuje s tím, 
jak jsou zastoupeny úlohy týkající se prostředí Rodokmen, konkrétně úlohy o věku, v jiných 
na trhu dostupných učebnicích matematiky pro 3. roč. 1. st. ZŠ. Didaktické analýzy těchto 
úloh ani šetření v dalších ročnících již neprovádí. Dále uvádí pojmy z teorie množin a logiky, 
aplikuje je do prostředí Rodokmenu a zabývá se úlohami o věku. Podrobně rozebírá jejich 
řešení a upozorňuje na některé pro tyto úlohy specifické jevy. Nakonec je vloženo dané 
prostředí do kontextu RVP, což jistě dává autorce dobrý pocit, že pracuje na něčem, co ve své 
praxi využije.  

Od s. 33 začíná bohatá experimentální část. Diplomantka navazuje na své zkušenosti ze 
studia didaktiky matematiky a využívá příležitosti intenzivně pracovat s kroužkem dramatické 
výchovy, kam pravidelně chodí 20 žáků různých tříd, z toho 3 cizinci. Značná pestrost složení 
kroužku je pro experimentátora velkou výzvou, čehož si je Z. Bartošová vědoma. Pro účely 
experimentu autorka nepoužila již propracovaný rodokmen z učebnic Frause, ale vytvořila 
vlastní rodinu Ámosových, resp. Bočkajových. Postavy vizualizovala s pomocí spolužaček 
a nejednotný rukopis přináší podle mého názoru spíše nevýhody. Popis členů rodiny a jejich 
vztahů je poměrně komplikovaný i odlišením vztahu příbuzenského a pokrevního.  

Experimenty realizuje autorka ve třech blocích, celkem 8 setkání po 45 minutách. 
Domnívám se, že první části, která byla zaměřena na terminologii, bylo věnováno 



v porovnání s ostatním nepřiměřeně mnoho místa v textu i času v experimentech. I když 
velice oceňuji zápal autorky a šíři bádání v této oblasti, z hlediska poznávání myšlení dětí, 
kromě úloh zaměřených na vnímání pojmů, mnoho nepřináší, neboť se zde jedná převážně 
o konvence. To, že vložila zadávání a hodnocení úloh do rukou jisté paní Ámosové, se mi zdá 
z didaktického hlediska velice dobré. Za originální považuji snahu autorky kategorizovat 
termíny týkající se rodiny z pohledu žáků. Pro účely formulování úloh tato kategorizace 
postačuje. Schází mi však zde poukaz na zásadní rozdíl ve významu některých termínů, např. 
dítě jako nedospělý člověk a dítě jako potomek někoho. Ve druhém případě se jedná o slovo 
vztahové, nemůže být použito samostatně, ale společně s určením další osoby, které to dítě je. 
Toto dává smysl i pro matematiku.   

Příprava experimentátorky na vlastní experimenty je velice důkladná. Oceňuji hlubší 
zamyšlení nad tím, co může od žáků kterého ročníku očekávat a také reflexe jednotlivých 
setkání. Autorka si je vědoma toho, že závěry, ke kterým došla, nelze vzhledem k malému 
vzorku dětí v experimentu zobecnit, ale že tyto zkušenosti jsou cenným vstupem do vlastní 
pedagogické praxe.  

Druhý blok experimentů se dotýká matematické oblasti množin, relací a logiky. Opět 
zde, tentokrát podrobněji, vymezuje pojmy z těchto oblastí. Některé pojmy, např. výrok (s. 
79) jsou zde vymezeny podruhé a odlišně od úvodního vymezení (na s.17). Nevím dobře, 
proč tomu tak je, proč se autorka pouze neodkáže na již formulované vymezení. V každém 
případě to svědčí o autorčině snaze po konfrontaci mnoha zdrojů, což se domnívám je nad její 
dosavadní možnosti. Dále tím autorka ukazuje, jak se sama s danou problematikou 
seznamovala. Čtenář natěšený na experimenty zde však musí být velmi trpělivý. Příště bych 
doporučila dát veškerou teorii do první části a druhou část nechat pouze experimentální. 
Experimentální část druhého bloku začíná až na s. 99 opět formulací nástroje experimentu, 
scénáře pro dvě setkání, popisem očekávání a formulací cílů experimentu. Oceňuji zde 
celkem zdařilý pokus o vytvoření nástroje na gradaci obtížnosti úloh v závislosti na dvou 
parametrech – tabulka 26, s. 101. Také se mi líbí způsob prezentace úloh využívající prvků 
dramatické výchovy.  

Třetí blok se týká obtížného tématu – úloh o věku. Opět je zde na 6 stranách teoretický 
vstup, který připomíná způsoby řešení těchto úloh, dále je formulován nástroj experimentu 
a cíle. Škoda, že již nezbyl čas a ani místo na vlastní analýzy žákovských řešení.  

Důležitosti poznávání žáků prostřednictvím analýz jejich řešení úloh si je autorka práce 
vědoma, jak vyplývá z předposledního odstavce Sebereflexe. Bohužel nadstandardní rozsah 
práce ubral autorce síly i prostor. Z několika výborných postřehů v reflexích, popisech, 
hodnoceních vyplývá, že by toho jistě byla schopna.  

Přílohový materiál je velice obsáhlý. Jsou zde vloženy i části, které se úzce váží na text, 
ale které pro porozumění obsahu není nutné číst v ten moment. Ukazují na autorčinu snahu 
o co nejširší záběr. Pro čtenáře by bylo přátelštější uvést v odkazech na přílohu spíše stranu 
přílohy a ne jen číslo odstavce či kapitoly.  

Diplomantka přistupuje originálně i k číslování kapitol, což není nejšťastnější, neboť se 
všechna čísla kapitol a odstavců první části opakují i ve druhé části práce. Čtyřstupňové 
číslování odstavců též nepřispívá přehlednosti, navíc, když je použito stejné číslo pro dva 
různé odstavce (s. 112 a 113). 

Diplomantka se nevyhnula několika gramatickým chybám zejména v interpunkci 
(vyznačeno tužkou v textu).  

Stylistická stránka práce je dosti osobitá, ale je dobrá a čtivá. Grafická stránka se na první 
pohled zdá výborná – mnoho grafů, tabulek, rámečků, úhledný text, ale při čtení textu se pak 
ukáže jako poněkud překombinovaná (několik typů písma – tučné, kurzíva, podtržené či 
zarámované, několik velikostí i fontů písmen na jedné stránce text spíše tříští než organizují) 
a nejednotná.  

Přes všechny výtky uznávám práci jako diplomovou a doporučuji ji k obhajobě.  

V Praze dne 29.12.2010       RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. 


