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Posudek oponenta 

Předložená diplomová práce je členěna, kromě úvodu a závěru, do dvou kapitol. 
Obsahuje 61 stran textu. Její součástí je soubor 14 příloh ( ukázky řešení vybraných úloh 
dětmi - celkem 60 stran ). 

Těžištěm práce je její experimentální část. Autorka na základě předexperimentu, 
v němž ověřovala postupně čtyři verze zadání úloh, vybrala pět úloh pro vlastní experiment. 
Zúčastnilo se celkem 14 žáků ze tří škol (ZŠ Sdružení v Praze 4, ZŠ praktické v Praze 4 a ZŠ 
v Dalovicích). 

Cílem experimentu bylo zjistit, jaké představy o zlomcích mají děti, které se zatím 
v učivu se zlomky nesetkaly. Průběh experimentu byl nahráván na diktafon a následně 
zpracován do protokolů. Diplomantka provedla analýzu vybraných zajímavých řešení 
jednotlivých úloh, u každé úlohy zpravidla pouze u dvou ze čtrnácti získaných řešení. 
Kritéria zajímavosti nejsou uvedena. Nejsou uvedena ani vzorová řešení úloh, či očekávání 
autorky. Konstatování, že pro některé děti byly úlohy jednoduché a tedy není co analyzovat, 
mne neuspokojuje. Diplomantka získala cenný materiál, avšak jeho analýzu pokládám za ne 
zcela systematickou. Postrádám také celkové vyhodnocení výsledků experimentu, porovnání 
výsledků žáků jednotlivých škol, či skupin žáků v závislosti na věku a školní úspěšnosti 
v matematice. Při obhajobě bych uvítala rovněž podrobnější zdůvodnění výběru dětí pro 
experimentální část práce. 

V druhé části práce autorka uvádí vlastní řešení vybraných úloh, které jí byly zadány 
vedoucí diplomové práce. Uvádí, že se chtěla zdokonalit v matematice, této části práce jsou 
však věnovány pouze necelé 4 strany, včetně sebereflexe. Jako „překvapivý výsledek" autorka 
uvádí např. zjištění, že „Pokud m chlebů rozdělím mezi n lidí, výsledek bude m/n." ( viz str. 
55). Neumím si představit studenta, který si zvolí diplomovou práci o zlomcích a tuto 
skutečnost předem nezná. Rovněž sdělení, že při event, novém zpracování diplomového 
úkolu by se nejprve snažila najít nějakou dostupnou literaturu o zlomcích, je zarážející. 
Soubor použité literatury obsahuje pouze osm titulů. 

Z diplomové práce cítím upřímný zájem autorky proniknout do myšlení dětí při řešení 
úloh. Autorka splnila podmínky kladené na diplomovou práci s uvedenými výhradami. 
Doporučuji její obhajobu. 

Návrh klasifikace: V případě velmi kvalitní obhajoby jsem ochotna souhlasit s klasifikací 
stupněm d o b ř e . 

V Praze dne 10.května 2006 PaedDr. Eva Zapojnova, CSc. 


