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Cílem práce bylo dát diplomantce možnost podrobněji se seznámit 
s experimentální prací v didaktice matematiky a nabýt hlubší zkušenosti 
s myšlením žáků na 1. stupni ZŠ. Konkrétně pak šlo o poznávání 
klasifikačního procesu. Jedná se o téma na němž pracujeme společně 
s kolegyní Janou Slezákovou roz. Kratochvílovou v rámci bruselského 
projektu COSIMA. 

Práce obsahuje úvod, pět kapitol, závěr, seznam literatury a přílohy. 
V první a druhé kapitole je shrnut materiál, který autorka samostatně 
získala z literatury a který tvořil základ její další práce. 

Třetí kapitola je nejrozsáhlejší a z hlediska myšlenkového vkladu 
nejnáročnější. Popisuje, komentuje a analyzuje čtyři experimenty, které 
byly zaznamenávány na magnetofon a protokolovány. Tento cenný 
materiál, který vytvořila autorka zcela samostatně, je potenciálním 
východiskem dalších výzkumů. 

Ve čtvrté kapitole podává autorka informaci o různých edukačních 
činnostech cílených к rozvíjení schopnosti organizovat soubory jevů. 

Poslední, pátá kapitola uvádí sérii 7 typů úloh (některé ve více 
variantách). 

Z hlediska vedoucího práce musím konstatovat, že počet konzultací, o 
které diplomantka žádala, byl hluboce pod běžným průměrem. Největší 
moje pomoc se týkala analýz protokolů experimentů, zejména prvních 
dvou experimentů. Analýzu třetího protokolu již dělala diplomantka 
dosti samostatně а к analýze čtvrtého protokolu jsem přispěl minimálně. 

Značná samostatnost diplomantky přinesla negativa i pozitiva. Za 
nedostatek považuji jistou nevyváženost práce (stranový rozsah kapitol je 
1, 8, 36, 10, 7) skrovnou sebereflexi (ta co je uvedena, je poutavá, ale 
schází rozpracování sebereflexe posledních dvou let), absenci přehledu 
dokumentace experimentů a některé kostrbatější formulace. 

Na druhé straně autorčina samostatnost ji určitě přinesla více poznání 
a meta-poznání o tvořivé práci v oblasti didaktického výzkumu a asi i 
větší sebevědomí. Analýzy, které dělala autorka samostatně lze hodnotit 
jako velice kvalitní. Soubor úloh, které vytvořila, jejich prezentace i 
utřídění je nápadité a zdařilé, technické provedení práce, včetně příloh je 
na dobré úrovni. Doporučuji, aby práce byla uznána jako diplomová a 
navrhuj i j i hodnotit j i známkou t^Jjlx^T 
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