
VYJÁDŘENÍ  VEDOUCÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE   

Klára Horáčková: Cesty rozvíjení tvořivosti ve vyučování matematice v 1. – 5. ročníku ZŠ. 

Diplomantka má velmi široké pole zájmů, věnuje  se různým činnostem. To oslabilo její časové možnosti 
a koncentraci na aktivity potřebné pro vypracování kvalitní diplomové práce. Spolupráce s vedoucí práce 
postrádala proto potřebnou soustavnost a systematičnost a byla negativně ovlivněna omluvami účasti na 
konzultacích. Nebyl tak věnován dostatečný čas na společným úvahám o obsahu a zpracování práce; 
diplomantka pak zohlednila připomínky a náměty k práci jen v omezené míře. Negativně se to projevilo zvláště na 
zpracování poměrně rozsáhlého experimentálního materiálu, který diplomantka shromáždila. 

Doporučuji proto diplomantce, aby se pokusila odstranit některé nedostatky práce tak, že se v obhajobě vyjádří 
k bodům, které uvádím v následujícím textu  

V počátcích se diplomantka věnovala studiu zdrojů s cílem vymezit pojem "tvořivost" a charakterizovat tvořivého 
učitele a tvořivého žáka. Pokusila se formulovat vlastní stanovisko. Opírala se přitom o práce českých autorů 
a pracovala s internetem. V této části práce prokázala schopnost poznatky získané z prostudované literatury 
shrnout, zlepšila se práce s literaturou (citace). Diplomantka nahlédla i do prací zahraničních autorů. Byly jí 
doporučeny zvláště práce autorů kolem skupiny Mathematical Creativity and Giftedness a studium sborníků 
z konferencí pořádaných touto skupinou, které jsou přístupné na internetu. Doporučuji, aby se diplomantka 
v obhajobě zmínila o těchto pracích a o tom, jak jimi byla její vlastní práce ovlivněna. 

Práce trpí nevyvážeností i neujasněností významu zařazení některých částí (např.  není jasně vysvětleno 
zařazení článků Tvořivost a žákovské portfolio, Nadaný žák a tvořivost); bylo by třeba, aby se diplomantka 
v obhajobě vyjádřila ke struktuře práce a vysvětlila souvislosti mezi jednotlivými částmi práce. 

Vzhledem k tomu, že otázky kolem rozvíjení tvořivosti představují široké téma, bylo třeba vybrat a soustředit se 
na užší okruh a diplomantka se proto rozhodla v závěrečné fázi práce zaměřit na tvoření úloh. Tady by ale bylo 
třeba ujasnit si, na kterou roli tvoření úloh (vzdělávací, diagnostickou, motivační, ...) se zaměřila. 

Další částí práce je příprava, provedení a vyhodnocení několika experimentů. Diplomantka začala vždy 
formulováním cíle o otázky a popsala postup práce. Shromáždila poměrně rozsáhlý experimentální materiál. Není 
však jasně vysvětlena souvislost mezi jednotlivými experimenty. Diplomantka by se v obhajobě na tuto otázku 
měla zaměřit a svůj přístup vysvětlit a odůvodnit. Měla by ukázat, který z provedených experimentů z hlediska 
přínosu pro hledání odpovědí na položené otázky považuje za nosný a proč.  

Přínosný se mi jeví zvláště poslední experiment – tvoření úloh k situaci dané obrázkem. Soubor vytvořených úloh 
však není zpracován dostatečně hluboce. Vytvořené úlohy bylo možné posuzovat z různých hledisek a třídit 
podle různých jevů (jak o tom sama diplomantka píše v závěru práce) a získat mnoho zajímavých zjištění. 
V předložené práci jsou naznačené jen některé myšlenky vztahující se k této problematice. V obhajobě by 
diplomantka měla uvést, které jevy pokládá za zvlášť důležité a svůj názor zdůvodnit.  

Diplomantka se snažila výsledky experimentů zpracovat také graficky; rozhodně by však měla znovu posoudit 
kruhové a sloupkové diagramy (jejich obsah), zamyslet se nad tím, o čem vypovídají (eventuálně navrhnout, jak 
je upravit). 

Cenné i podnětné jsou komentáře uvedené v přílohách. Diplomantka v nich vysvětluje a zdůvodňuje cíl zařazení 
úloh do testů a charakterizuje, jak žáci úlohy řešili. Uvádí úlohy vytvořené žáky a snaží se ukázat, co lze na jejich 
základě usoudit o znalostech žáků. Naznačuje tu, že vytvořené úlohy lze užít jako významný diagnostický nástroj. 
Diplomantka by měla v obhajobě také uvést některé významné otázky, na které by se podle jejího názoru měla 
zaměřit práce se shromážděným výzkumným materiálem, eventuálně, jak šetření doplnit a prohloubit. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 
21. 8. 2011       Marie Tichá 


