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Předložená diplomová práce studentky oboru Speciální pedagogika - Učitelství na 
speciálních školách Lenky Kalousové je zaměřena na problematiku zkoumání představ o 
zlomcích u žáků, kteří se v učivu s nimi ještě nesetkali. 

Celá diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol: 1. Experimenty a 
2. Moje řešení úloh, které jsou doplněny kapitolami Úvod, Slovníček pojmů, Závěr, Seznam 
literatury a Seznam příloh. 

V úvodu autorka popisuje svůj pozitivní vztah к matematice, který v průběhu školní 
docházky reflektovala nejen u sebe, ale též u svých spolužáků. V jejich případě se ovšem 
jednalo o negativní vztah к matematice. V této části upřímně píše o své změně pedagogického 
přesvědčení v průběhu vysokoškolského studia v předmětu Matematika s didaktikou. Tato 
změna spočívala vtom, že centrem jejího zájmu se stal žák a jeho myšlenkový proces při 
řešení úlohy. Dále uvádí důvody, proč si vybrala diplomovou práci na téma žákovských 
představ o zlomcích. Po Úvodu následuje Slovníček pojmů. Nápad zpracovat tuto kapitolu 
vzešel od autorky samotné při analýze žákovských řešení úloh, při níž byly často používány 
zde uvedené pojmy. 

Nej stěžejnější kapitolu tvoří Experimenty. V této části je popsána příprava scénáře 
experimentu, v průběhu které vznikly čtyři verze úloh, jež dokumentují autorčin vývoj práce 
s dětmi ve zvoleném tématu. S jednotlivými verzemi úloh byly provedeny experimenty, ty 
pak reflektovány a na základě zkušeností získaných v experimentech byly tyto verze 
pozměněny. U každé verze autorka uvádí přehled žáků, s kterými byly provedeny 
experimenty. Celkem se jednalo o patnáct individuálních experimentů na třech školách (dvě 
základní školy a jedna základní škola praktická). Tyto školy a žáky, se kterými autorka 
pracovala, stručně charakterizuje. Dále na ilustraci jednoho protokolu dokládá, jak zpracovala 
všechny experimenty z nahrávek na diktafon. Za nej hodnotnější část práce považuji analýzy 
žákovských řešení třinácti úloh, ve kterých se autorka pokouší charakterizovat žákovské 
představy o zlomcích. Autorka se též zamýšlí nad pomůckami pro práci se zlomky, přenáší 
svou zkušenost z výuky anglického jazyka a modifikuje hru na způsob pexesa a lotta. 
V poslední části této podkapitoly je zpracováno šetření v jedné třídě 3. ročníku a v jedné třídě 
5. ročníku, kde autorka vyzvala žáky, aby napsali, co je napadne, když se vysloví „zlomek". 

Druhou kapitolu tvoří stručný záznam autorky o tom, jak sama řešila úlohy, tedy jak 
v matematice sama pracovala na sobě. Byly ji zadány úlohy na egyptské dělení m chlebů mezi 
n lidi - práce s kmenovými zlomky a zkoumání Fareyovy operace. V závěru autorka shrnuje 
problematiku zlomků z didaktického hlediska a v čem jí byla diplomová práce přínosem. 

V této části si dovoluji formulovat některé kritické připomínky. Jejich uvedení by 
mohlo autorce pomoci v její budoucí práci nejen při sepisování podobných textů. 

- V práci chybí jasně formulovaný cíl. V úvodu je sice napsáno, že autorka bude 
zkoumat představy o zlomcích u žáků, kteří se nesetkali v učivu se zlomky. Ovšem takto 
formulovaný cíl je pro diplomovou práci nesplnitelný, protože je příliš široký. 

- V práci chybí zdůvodnění, proč byli pro experiment vybráni žáci nejprve z 1. 
ročníku, poté v dalších verzích ze 2., 3 ,4 . a 5. ročníku z různých typů škol (nesystematicky). 
Vytváří to dojem, že autorka vybírala žáky náhodně. 

- V práci postrádám uvedení správného řešení úloh autorkou samotnou, případné 
vysvětlení, co považuje za správné řešení. 
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- V práci postrádám porovnání žákovských řešení stejných úloh, případně 
rozpracování klasifikace žákovských řešení z hlediska např. použité strategie řešení. 

- Co se týče druhé kapitoly, je škoda, že autorka více nepopracovala na sobě, např. 
formulováním a řešenim vlastních úloh na Fareyovu operaci. 

- V celé práci vidím rezervy, co se týče hloubky analýz a sebereflexe jak 
experimentální činnosti, tak práce na sobě v matematické oblasti. 

Na závěr bych ráda zmínila pozitiva práce. 
- Pozitivně hodnotím, že autorka sama si je vědoma výše uvedených kritických 

připomínek, což vím na základě rozhovorů při závěrečných konzultacích nad diplomovou 
prací 

- Pozitivně hodnotím množství získaného experimentálního materiálu (viz Přílohy). 
- Pozitivně hodnotím její velký entuziasmus, který projevovala v průběhu celé práce. 
- Autorka projevila při zpracování své diplomové práce schopnost samostatné práce. 

Konstatuji, že přes všechny výše uvedené připomínky zadaný diplomový úkol Lenka 
Kalousová splnila. Navrhuji, aby předložená diplomová práce byla klasifikována stupněm 

-^t-c-éO*^ excrète, j 

PhDr. Jana Slezáková-Kratochvílová, Ph D. 
V Praze 11. května 2006 
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