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Název práce: Dyskalkulie. Vytváření matematických představ v 1. ročníku ZS 

Předložená práce obsahuje 76 stran vlastního textu, přiměřeně obsáhlý seznam použité 

literatury, bohužel bez zahraničních zdrojů a přílohy v podobě 15ti pracovních listů a 

nestandardizovaného testu vytvořeného autorkou na základě kooperace se speciální 

pedagožkou Obvodní pedagogicko-psychologické poradny v Praze 4, sloužícímu 

к individuálnímu testování žáků a ověření účinnosti stylu práce učitele v matematice v první 

třídě. U každého pracovního listu se nachází odkaz na příslušnou stránku v práci, kde lze 

najít návod к jeho konkrétnímu využití. Pokud list není v práci přímo popisován, obsahuje 

krátký metodický návod к využití. Cílem práce je v podstatě důkaz, že záměření na 

systematické, názorné vytváření předpočetních představ u dětí v první třídě zmírní jejich 

obtíže v matematice ve srovnání se skupinou dětí, s nimiž takto cíleně pracováno není. Tento 

způsob práce je prevencí dyskalkulie především praktognostického typu. Autorka se dále 

zabývala tvorbou pracovních listů, které v systémovém vedení dítěte v dané oblasti 

pomohou kterémukoliv pedagogovi - elementaristovi. 

Práce je napsána odborným jazykem, s použitím správné terminologie - je vidět, že autorka 

je zaangažovaná na dané problematice. Jednotlivé části práce mají odpovídající členění, 

autorka postupuje od celkového popisu dané problematiky к analýze dílčích aspektů. Je však 

třeba vytknout, že vlastní názory a shrnutí к citovaným poznatkům a myšlenkám jsou 

autorkou uváděny velice sporadicky. 

V teoretické části se diplomantka (s. 8 - 33) zabývá v obecném slova smyslu 

problematikou specifických poruch učení, především v kapitole Teoretická východiska 

problému, v níž vychází z jedné z definic specifických vývojových poruch učení. Z 

multifaktoriálních vlivů této poruchy na osobnost jedince v jejich sekundární podobě 

podrobněji analyzuje nej vhodnější strategické zásady pro nápravu specifických poruch učení 

(s. 9). Od druhé kapitoly se zcela logicky věnuje problematice dyskalkulie, klasifikaci 

poruch z hlediska matematického obsahu, nácviku matematických dovedností, otázce 

didaktického konstruktivismu a mezipředmětovými vztahy, což je kapitola obzvláště 

přínosná vzhledem aktuální tvorbě školních vzdělávacích programů, vycházejících 

z rámcového vzdělávacího programu zakotveného v novém školském zákoně 561/2004 Sb. 
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Systematičnost zpracování následné (s. 34-76) praktické části způsobuje podání naprosto 

jasného obrazu o průběhu pedagogické terapie, prováděné autorkou. 

Teoretická část s praktickou tvoří sice komplementární celek v podobě jednotlivých 

návazných kapitol, formálně jsou však odděleny, výzkumná část je číslována izolovaně a 

opět od čísla 1. Z hlediska rozsahu jsou jednotlivé kapitoly nevyvážené, část teoretická a 

výzkumná však jsou rozsahově jednotné. 

Připomínky: 

• Úvod práce je velice stručný, chybí důraznější vyznačení, že práce je zaměřena 

především na předcházení vzniku projevů dyskalkulie především praktognostického 

typu (s. 7) 

• V práci chybí jednoznačné stanovení hypotézy a cíle v subkapitole tomu určené, 

takže nezasvěcený čtenář má obtíže se zorientovat v tom, co je smyslem práce a jak 

jej autorka naplňovala. Na s. 36 sice je uvedeno, že práce by měla potvrdit tuto 

hypotézu, ale tak, jak problém autorka formuluje, nelze hovořit o správnosti 

stanovení hypotézy. 

• Chybí konkrétní subkapitola týkající se doporučení pro praxi 

Závěr: 

Do tvorby práce studentka vložila mnoho. Vycházela při její tvorbě z dlouhodobých 

pedagogických zkušeností, z odborné literatury, apod. Hodnotu práce snižují některé 

formální nedostatky, které bude třeba doplnit u obhajoby. Konkrétně se jedná o přesné 

stanovení cíle práce a hypotézy včetně jejího následného naplnění a doporučení pro praxi. 

I přes uvedené připomínky formálního charakteru lze říci, že práce je logicky utříděna, 

teoretická i praktická část jsou vzájemně vyrovnány, svědčí o pedagogických zkušenostech 

autorky a především, diplomantkou vytvořený metodický materiál je skutečně z praktického 

pohledu velice přínosný pro terén. 

Z tohoto důvodu práci doporučuji к obhajobě 

Hodnocení: v ý b o r n ě 

V Praze, 28. ty 2005 PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D. 
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