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Předložená diplomová práce studentky oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Věry 
Kabíčkové je zaměřena na problematiku zkoumáni kognitivní funkce klasifikace u žáků 1. 
stupně ZŠ. 

Celá diplomová práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol (1. Klasifikace, 2. 
Klasifikační situace, 3. Experimenty, 4. Výběr úloh z netradičních hodin matematiky, 5. 
Soubor vlastních úloh), které jsou doplněny Úvodem, Závěrem, Literaturou a informačními 
zdroji a Přílohami. 

V úvodu autorka popisuje svůj vztah к matematice a důvody, proč zvolila téma 
klasifikace. V první a druhé kapitole (Klasifikace a Klasifikační situace) vymezuje pojem 
klasifikace a další pojmy jako galerie, univerzum apod. tak, jak je vymezen v literatuře. V této 
kapitole autorka uvádí pravidla klasifikační hry „Hádej a plať" opět tak, jak je našla 
v literatuře a seznámila se s nimi v rámci práce na mezinárodním projektu. Je otazné, proč 
podkapitola 2.3.2 se nazývá Sledování řešitelských strategií. Autorka zde uvádí, jak hra byla 
představena a realizována se žáky jedné třídy 4. ročníku, a to frontálně i ve skupinách. Na 
konci popisu toho, co se dělo při hře ve skupinách, se autorka zamýšlí, kolik bodů by žáci 
ztratili, kdyby postupovali jinak. Toto zamyšlení autorka pojmenovává „Strategie cesty". Při 
obhajobě by autorka mohla uvést, co nebo jakou činnost nazývá Sledováním řešitelských 
strategií. Na konci druhé kapitoly (v podkapitole 2.3.2.3) v prvním odstavci autorka popisuje, 
co se odehrálo ve třídě týden poté, kdy byla hra představena, a v dalších odstavcích se zamýšlí 
nad tím, jak ztratit co nejméně bodů, když nám nepomůže náhoda. Je otazné, proč tuto 
podkapitolu autorka uvedla popisem toho, co se odehrálo ve třídě, když další text na tuto 
problematiku nenavozuje. 

Třetí kapitolu Experimenty považuji za nej stěžejnější. Autorka popsala celkem 4 
experimenty, které sama provedla. Autorka si připravila 4 úlohy týkající se problematiky 
klasifikace a ty v prvním experimentu zadala dvěma žákům - chlapcům ze 3. ročníku, kteří 
pracovali individuálně. Takto provedla i druhý experiment, ale se dvěma dívkami. Pro třetí 
experiment si autorka připravila sérii šesti úloh, v nichž je žák vyzván umístit šest kartiček 
podle klasifikačních kritérií, které objeví. Rozdílnost úloh spočívá v různosti zadávaných 
objektů. Tento experiment byl proveden se dvěma chlapci, ve čtvrtém experimentu byly 
použity stejné úlohy, ale byl proveden se dvěma dívkami. Všechny experimenty byly 
nahrávány na diktafon. Autorka tyto experimenty velmi kvalitně zpracovala do protokolů a 
následně analyzovala. Velmi oceňuji nejen nástroj, jež autorka použila pro analýzu, a tím je 
evidence pozoruhodných jevů, které jsou v diplomové práci popsány, ale také, a to hlavně 
jejich analýza, která je do hloubky provedena především и prvního experimentu, ale též и 
druhého a třetího. Je škoda, že autorka z časových důvodů nedokončila analýzu и čtvrtého 
experimentu. Je též škoda, že není vysvětleno, jakým způsobem byla provedena evidence a 
čeho se evidence týká. Bylo by též zajímavé analyzovat některé vstupy autorky jako 
experimentátorky do rozhovorů s dětmi, např. hledání zdůvodnění, co ji ke vstupu vedlo a zda 
by po druhé takovýto vstup udělala. 

Ve čtvrté kapitole Výběr úloh z netradičních hodin matematiky autorka popisuje a 
komentuje bohatý materiál žákovských řešení, který získala při výuce v jedné třídě (3. 
ročník). Jednalo se o čtyři klasifikační situace (rozdělit 4 obrázky na 2 hromádky podle 
kritéria) a opět o hru „Hádej a plať". V páté kapitole Soubor vlastních úloh uvádí sedm úloh a 
u některých jejich různé modifikace. Ke všem úlohám poskytuje i jejich řešení. Tato kapitola 
svědčí o schopnosti autorky kreativně přistoupit к danému tématu. V závěru autorka stručně 
shrnuje, co bylo cílem práce, a hodnotí, jak se jí podařil splnit. Je škoda, že autorka neuvedla, 
co se konkrétně z práce naučila, co z toho je, případně není možné využít do vlastní praxe, co 
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na základě získaných zkušeností by doporučila budoucím kolegům, kteří by toto téma chtěli 
zpracovat do diplomové práce, v čem by sama pokračovala, kdyby měla čas. Je škoda, že 
autorka hlouběji nereflektovala svou práci. Doporučuji, aby se autorka alespoň některým z 
uvedených otázek věnovala při obhajobě. 

Kritické poznámky: 
- V práci je hodně jazykových a tiskových chyb. Např. na s. 6, 14. řádek je citována 

Jirotková 2002, ale v literatuře chybí, na s. 9, 13. řádek chyba vpřícestí minulém 
„Děti ... nemohli, ... přeskakovali", 14. řádek „děti ... mohli", takových chyb je 
v diplomové práci více. Na s. 9, 20. řádku je chyba v úloze - dvakrát se vyskytuje 
jméno Martina, s. 17, 26. řádek místo „co" má být „což", poslední řádek místo „v 
předcházejících úlohách" má být pravděpodobně „v předchozí úloze", s. 20, 21. řádek 
místo nebo ke slovu „vlastní" patří „slova", s. 22, 4. řádek je hovorové slovo „lítá" 
místo „létá" (nejedná se o protokol), s. 23, 14. řádek místo „vyčleňováni" patří 
„vyčleňovací", s. 35, 7. řádek v nadpisu místo „Expeirment" patří „Experiment", s. 44, 
2. řádek, 7. a 8. řádek chyby v příčestí minulém, s. 48, 4. řádek před spojkou „a" nemá 
být čárka, 20. řádek „barvi" - má být „barvy", atd. 

- V práci jsou některé věty nebo zavedená značení nesrozumitelné. Např. Na s. 8 a 9 
pod 3. a 7. tabulkou je legenda v závorce - není jasné, co autorka myslí pod 7. 
tabulkou např. ( 7 zjištění:..., 6 zjištění). Proč např. „6 zjištění" není 
pod 6. tabulkou? Na s. 11 v odstavci začínajícím textem „Postřeh odjinud" 
nerozumím, zda uvedený výrok řekly děti, ale v záznamu není uveden. Pak to řekly asi 
jiné děti, ale není jasné v jaké souvislosti. Na s. 12 pod tabulkami, které mimochodem 
nejsou nijak značeny, chybí vysvětlení, jak autorka popisuje dotazy žáků. Na s. 13, 17. 
řádek: „Způsob evidence: nahrávka na diktafon a produkty žáků, každý žák napíše 
jeden papír." Co myslí autorka, že žák napíše jeden papír?" Má tedy dovoleno popsat 
jen jeden papír? Na s. 15, 16. řádek „(šeptem - zda myslí, že je to celé)". Byl to dotaz? 
Pak co následovalo jako odpověď a proč to není psáno kurzívou, i když to je šeptem? 
Na s. 42 a dále - nerozumím, proč autorka používá jiné značení objektů. Na. s. 50 
v komentáři (4. řádek) si autorka klade otázku „Co kdybych tuto odpověď neuznala?" 
Nerozumím, jak tuto otázku autorka myslí. 

Konstatuji, že zadaný diplomový úkol autorka splnila. Pro obhajobu doporučuji 
autorce, aby se věnovala některým z výzev, které jsou v posudku vyznačeny kurzívou. 

Věra Kabíčková projevila při zpracování své diplomové práce schopnost nejen 
samostatné, ale i tvůrčí práce. Navrhuji, aby předložená diplomová práce byla klasifikována 
stupněm 

PhDr. Jana Slezáková-Kratochvílová, Ph.D. 
V Praze 10. května 2006 
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