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Předložená diplomová práce studentky oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Ireny 
Matalové je zaměřena na problematiku jistého typu mimovýukových matematických aktivit 
pro žáky 1. stupně, které jako projekt nazývá Ematika. (První část práce je motivována jako 
nástěnková soutěž ve třídě, a ta byla po tímto názvem uskutečněna již v 70. letech kolegou M. 
Hejným, od kterého název Ematika pochází.) 

Celá diplomová práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol (1. Úvod, 2. Teoretická 
část, 3. Praktická část, 4. Sebereflexe, 5. Závěr), které jsou doplněny seznamem použité 
literatury a přílohou CD. V první kapitole Úvod autorka popisuje, co ji vedlo к výběru 
diplomové práce z didaktiky matematiky а к výběru výše zmíněného tématu. V této části 
velice precizně formuluje cíl své práce. Druhou kapitolu Teoretická část autorka pojímá jako 
výkladový slovník těch terminů, které dále v práci používá. 

Třetí kapitolu Praktická část považuji za nej stěžejnější. Autorka ji rozdělila do čtyř 
podkapitol. V první podkapitole je vysvětlen vznik názvu Ematika. Ve druhé podkapitole je 
popsáno, jak nástěnková soutěž byla zavedena učitelkou - kolegyní autorky z mezinárodního 
projektu, tj. jaká byla pravidla soutěže pro žáky 5. ročníku, jakým způsobem učitelka 
evidovala žákovská řešení a jak sama učitelka celou soutěž hodnotila. Na základě těchto 
zkušeností autorka připravila novou - vylepšenou verzi Ematiky pro třídu. Tato nová verze 
vznikla na základě vyhodnocení dotazníku zadaného žákům, kteří byli dotazováni, co od 
soutěže očekávají, co by chtěli, aby se objevilo a co ne, jaké mají zkušenosti s předchozí 
soutěží. V této části se velice podrobně autorka zamýšlí nad volbou úloh do soutěže. Úlohy, 
jež vybrala, rozděluje do tří podskupin - aritmetika, logika a geometrie. К některým úlohám 
ještě uvádí tzv. úlohy speciál, která je mírně obtížnější variantou než předchozí úloha. 
Výběrem úloh se autorka snažila reagovat jednak na probrané učivo, ale také vyhovět reakcím 
žáků v dotazníku, že mají zájem o náročnější úlohy. К vybraným úlohám autorka píše, co 
zadáním úloh žákům sleduje. V této podkapitole je zhodnoceno, jak tato nová Ematika 
probíhala, je zde vyjádřeno hodnocení i poučení autorky samé z průběhu této soutěže. Opět 
byl žákům zadán dotazník a ten byl vyhodnocen. V této části je uvedeno několik řešení jedné 
úlohy (a to první z části Aritmetika), která jsou komentována z hlediska použité strategie 
řešení. Je škoda, že autorka se hlouběji nepokusila analyzovat alespoň jedno žákovské řešení, 
např. některé z těch, kde se vyskytuje škrtání žáka. Též je škoda, že chybí ilustrace toho, jak 
probíhala konkrétní komunikace mezi žáky, např. v kterých situacích autorka dává radu 
žákům a jak tato rada je či není účinná. V závěru této podkapitoly autorka vyjadřuje své 
důvody, proč Ematiku jako třídní soutěž opouští a mění tuto formu práce na školní zájmový 
kroužek. Celá třetí podkapitola je věnována přípravě (oslovení dětí 4. a 5. ročníku, výběr 
dalších úloh) a realizaci tohoto zájmového kroužku. Autorka autenticky popisuje atmosféru 
školy, tedy reakce vedení školy na kroužek, který byl nakonec navštěvován 4 žáky 4. ročníku. 
Autorka z celé práce v kroužku uvádí tři problémy, které byly řešeny. U prvního problému 
autorka poskytuje přesně popsaná očekávaná řešení a poté detailní záznam průběhu vyučovací 
hodiny, ve které dvě dívky řešily úlohu. Je otazné, proč autorka neporovnala popsaná 
očekávaná řešení s reálnými žákovskými řešeními. Kromě tohoto záznamu jsou v práci 
přiložena i žákovská řešení. Opět i zde se mohla autorka věnovat analýze písemných řešení 
žáků, o což se и dalších problémů snaží. Celý záznam je doplněn komentářem (tedy stručnou 
analýzou toho, co se odehrálo v hodině). Tento, ale i další záznamy jsou bohatým materiálem 
pro hlubší analýzu. Podobně je zpracováno i řešení druhého a třetího problému, kde je navíc 
uveden komentář dokumentace (tedy stručná analýza písemného řešení žáků). Je velmi 
hodnotné, jak si autorka po analýze žákovských řešení druhého problému uvědomila, v čem 
se úlohy liší. Domnívám se, že nejen autorčiny uvedené jevy mají vliv na obtížnost úlohy. 
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Zde určitě ke zvážení patří i jev, zda úlohu lze či nelze vyřešit. V závěru této podkapitoly je 
opět uvedeno hodnocení a ponaučení autorky z této formy práce se žáky. 

Ve čtvrté kapitole Sebereflexe se pokouší autorka shrnout, co se v průběhu diplomové 
práce naučila a v páté kapitole Závěr hodnotí, zda se podařilo splnit všechny své stanovené 
cíle a čemu se chce na základě nabytých zkušeností z diplomové práce věnovat v budoucnu. 

Diplomová práce je psána přehledně a velmi čtivě. V diplomové práci je málo 
tiskových nebo gramatických chyb. 

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

Irena Matalová projevila při zpracování své diplomové práce schopnost nejen 
samostatné, ale i tvůrčí práce. Navrhuji, aby předložená diplomová práce byla klasifikována 
stupněm ^ r ^ o ^ U l 

PhDr. Jana Slezáková-Kratochvílová, Ph D. 
V Praze 9. května 2006 
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