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Individuální odchylky ve vnímání konfigurací objektů při určování jejich počtu 

Bakalářská práce zkoumá problematiku konfigurací v poznávacím procesu u dětí 
předškolního věku před vstupem do základni školy. Metodou laboratorního experimentu ve 
třech mateřských školách zjišťuje zda konfigurace ovlivňují volbu způsobu při určování počtu 
v oboru přirozených čísel od jedné do šesti. 

Práce je tradičně dělena na teoretickou a praktickou část. Rozsah práce splňuje stanovené 
požadavky a obě části práce mají vyvážený poměr stran. Po formální stránce je bakalářské 
práce zpracována na vysoké úrovni. Autorka velmi citlivě pracuje s citačními údaji a práci pro 
vyšší názornost doplňuje fotografiemi a tabulkami, které jsou pečlivě provázány s textem, 
přehledně zpracovány a označeny. 

Ke zpracování bakalářské práce autorka využila odbornou literaturu z oblasti pedagogicko-
psychologické, tak i z matematicko-didaktické. Je třeba vyzdvihnout, že problematika 
vnímání konfigurací objektů při určování jejich počtu u dětí předškolního věku není rozsáhle 
zpracována v odborné literatuře, avšak autorce se podařilo shromáždit cenné informace, které 
kvalitně analyzuje a konfrontuje. Ke zvýšení celé úrovně práce přispívá i srovnání se 
zkušenostmi ze zahraničí, kde autorka využívá internetových odkazů. 

Autorka v úvodu velice pěkně objasňuje volbu tématu bakalářské práce a odhaluje svůj 
vztah к matematice. Oceňuji, že si autorka uvědomuje význam pregraduální přípravy učitelek 
mateřských škol na vysoké škole, což dokládá i vlastní zkušeností. 

V teoretické části (kap. 1) autorka charakterizuje dítě předškolního věku se zaměřením na 
jeho kognitivní vývoj, což dokládá Piagetovou teorií. Přínosem práce je, že autorka názory 
kriticky analyzuje a srovnává s moderními poznatky (s. 14). Další kapitola se zabývá 
problematikou poznávacích procesů, na níž logicky navazuje třetí kapitola věnovaná 
předmatematickým představám. Obě kapitoly tvoří kvalitní teoretiký základ zkoumané 
problematiky, což autorce umožnilo zorientovat se v dané oblasti, analyzovat a porovnat 
získané informace a následně kvalitně připravit experimentální část. 

Oceňuji snahu autorky o získání komplexního pohledu na problematiku zákonitostí 
vnímání dětí předškolního věku, kde analyzuje a konfrontuje názory Vágnerové, 
Nekonečného, Sedlákové, Čápa a Mareše, Piageta a Inhelderové a dále velmi detailně 
prezentuje Gestapy zákony. V kapitole 1.3 se autorka věnuje předmatematickým představám, 
myšlenkovým operacím se zaměřením na problematiku přirozeného čísla u dětí předškolního 
věku (význam čísla, proces zobecnění, první abstrakce). 

Logickým propojením teoretické a praktické části je kapitola 1.3.4, kde dochází 
к propojení poznatků pedagogicko-psychologických s matematicko-didaktickými v oblasti 
určování počtu objektů u dětí předškolního věku se zaměřením na konfigurace objektů. 

Po metodologické stránce je práce zpracována na vysoké úrovni a přesahuje požadavky 
bakalářské práce. Autorka si stanovila velmi přesně cíl, konkretizovala pracovní úkoly a při 
formulaci hypotéz objasnila východiska (s. 31). 



Praktická část obsahuje prezentaci podmínek i průběhu experimentu a charakteristiku 
výzkumného souboru. Autorka к ověření stanovených hypotéz použila náročnější metodu 
laboratorního experimentu a prokázala své schopnosti pro realizaci akčního pedagogického 
výzkumu, neboť laboratorní experiment obohatila o pedagogickou diagnostiku, motivační 
příběhy a celý experiment uzpůsobila hrové formě, která je pro děti předškolního věku 
přirozená. 

Získaná data z experimentu autorka přehledně zpracovala do tabulek a následně 
interpretovala v textu. Velice kvalitně jsou získaná data z experimentu dávána do souvislostí 
z teoretické části. Autorka splnila stanovený cíl práce a ověřila stanovené hypotézy. 

Autorka nepřeceňuje význam získaných dat, uvědomuje si proměnlivost podmínek 
experimentu i drobné nedostatky (s. 64). Nezobecňuje získané informace s ohledem na 
velikost výzkumného vzorku, avšak velice citlivě a kvalitně propojuje teoretické i praktické 
zkušenosti. 

Celkově se jedná o velice kvalitně zpracovanou bakalářskou práci, která je přínosem pro 
předškolní pedagogiku i didaktiku matematiky, neboť shromažďuje, analyzuje a konfrontuje 
poznatky z oblasti vnímání dětí předškolního věku se zaměřením na vnímání konfigurací 
objektů při určování jejich počtu. 

Hodnocení práce: výborně 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji к obhajobě i к navržení ocenění. 
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