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Předložená diplomová práce je koncipována do dvou částí, části teoretické a části praktické.
Teoretická část je rozdělena do šesti kapitol a závěrečného shrnutí. V textu první poměrně stručné
kapitoly se autorka zabývá problematikou specifických poruch V obecné rovině, uvádí definice
specifických poruch učení. Vdruhé kapitole se podrobně věnuje problematice dyskalkulie a
rozsahem i obsahem tvoří důležité jádro celé práce. Ostatní kapitoly jsou méně obsáhlé, ale je
velmi pěkné, že autorka se zabývá i mezipředmětovými vztahy a věnuje této otázce celou kapitolu.
Na část teoretickou navazuje část praktická. Praktická část je zpracována pečlivě a systematicky.
má však samostatné číslování, znovu od čísla jedna, což při zběžném studiu práce může být

matoucí.

Práce je celkem tvořena 76 stranami textu a je doplněna seznamem použité literatury

z něhož je patrné, že autorka vycházela především zdomácí literatury. další součástí práce je
příloha vpodobě 15 pracovních listů a testu, který sestavila diplomantka ve spolupráci se
speciální pedagožkou obvodní pedagogicko psychologické poradny V Praze 4. Pracovní listy jsou
doplněny metodickým doporučením k správnému použití. Cílem autorky je vypracovat
metodický materiál pro vytváření předpočetních představ, který autorka zadala třem skupinám
žáků první třídy. Autorka na základě provedených šetření potvrzuje svoji hypotézu týkající se
důležitosti znázorňování. Vytvořený metodický materiál a závěry, ke kterým autorka došla, bude
možné používat ve školní praxi, zejména při vytváření školního vzdělávacího programu, dle
požadavků Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č.

561/2004 Sb.

Připomínky:
Úvod diplomové práce je poměrně stručný, v práci chybí jednoznačné stanovení hypotézy a

cíle (v závěru se autorka khypotézám vyjadřuje, chybí však kapitola nebo část, kde by byl

vyjádřen cíl a smyl práce).



Autorka vycházela především z domácí literatury. Práce takového rozsahu a důležitosti by s

však měla vycházet i ze zahraniční literatury. u obhajoby by autorka měla prokázat znalost řešení
dané problematiky V zahraničí (např. podobný výzkum jako řeší ona, nebo odborné publikace
vztahující se k problematice specifických poruch učení a především k dyskalkulii.

Závěr:

Předložená diplomová práce je zpracována kvalitně i přes výše uvedené formální nedostatky
(nejasný smysl a cíl práce, chybějící jednoznačné vyslovení hypotézy). Práce je však vyvážená
(poměr teoretické a praktické části) a zejména autorčin vlastní metodický materiál je použitelný

pro praxi ve školách. Je zřejmé, že při práci autorka využila své pedagogické zkušenosti a zhostila

se svého úkolu velmi zodpovědně.

Doporučuji práci k obhajobě.

Hodnocení: výborně.
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