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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

9 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

9 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

6 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

8 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

7 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

9 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

6 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

8 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

5 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

8 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 

Otázky k obhajobě  

 

 
Teoretická: Jak byste vyjádřila vztah pojmů „schopnost“, „dovednost“ a „kompetence“? Uveďte 
konkrétní příklady, relevantní pro Vaši práci. Proč jste zvolila pojem „schopnost“? 
 
Mohl být počet hodin strávených hraním jednotlivých her u jednotlivých žáků faktorem v jejich 
výsledcích post testu? Ukažte na konkrétním případě žáka, hry nebo schopnosti.  
 
Obhajobu navrhuji zaměřit na praktickou část, zvláště na výsledky pre- a post-testu. Uvítala 
bych prezentaci: jednoho (nebo více) konkrétního dítěte se všemi aspekty, které uvádíte v práci 
(oblíbenost her, čas strávený hraním, výsledky testů, hodnocení učitele matematiky) a jedné 
konkrétní „schopnosti“ vzhledem k otázkám v testech, charakteru her a výsledcích v obou 
testech.  
Poznámky  

MARCELA RYŠAVÁ 

ROZVOJ SCHOPNOSTÍ VÝZNAMNÝCH PRO ŠKOLNÍ MATEMATIKU 

PROSTŘEDNICTVÍM DESKOVÝCH HER VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

Mgr. Jana ŽALSKÁ 



Autorka práce zvolila relevantní téma v oblasti mimoškolní výchovy a matematických 
schopností. Cením si autorčina zodpovědného přístupu k práci a hodnotím její snahu zapojit 
děti, se kterými pracuje, do mimoškolních matematicky zaměřených aktivit.  
 
Cíle jsou poměrně jasně formulovány, ačkoli by bylo prospěšné uvést přímo ty matematické 
schopnosti, o které autorce v práci jde. Také cíl, který je formulován v úvodní části jako 
„očekávám i dílčí potvrzení správného definování Školního vzdělávacího programu na naší 
škole.“ (str. 8) již není v zmíněn v závěru práce.  
 
Celkově práce vykazuje zaujetí autorky a její angažovanost v provedení experimentu, práci při 
plánování sběru dat a sběru dat, stejně jako vnímání procesu po stránce pedagogické. Slabší 
stránkou je interpretace výsledků, a jejich prezentace, vzhledem k cílům práce.  
 
Výběr obsahu některých teoretických kapitol neodpovídá cílům práce (například historie her 
nebo několikastránkové seznamy v oddílu 1.4.). Mnohem přínosnější by bylo například vybrat ty 
stránky rozvoje osobnosti, které se přímo dotýkají cílů práce a uvést jejich důležitost a spojitost 
s rozvojem daných matematických schopností.  
 
Jelikož se práce týká konkrétních matematických schopností (cílené provádění dekompozice, 
kompozice a kompletace, vnímaní a využívání souměrnosti – viz str. 26), v textu je důležité jejich 
vymezení či popis, oddíl 1.5.2 je v tomto smyslu důležitou a vysoce relevantní součástí práce. (Opět 
bych pro přehlednost doporučila jednotlivé schopnosti vyzvednout. ) 
 
Volba instrumentu post- a pre-testu je jistě zajímavým elementem práce. Jelikož jde o zřejmě 
první zkušenost autorky s tímto instrumentem v oblasti výzkumu, vykazuje dostatečnou úroveň 
aplikace. Instrument post- a pre-testu si obecně v pedagogickém výzkumu žádá náročnější 
prostředky k jejich validitě,  zvláště co se týče relevance jednotlivých položek testu k autorkou 
vybraným schopnostem. Autorka ovšem tento problém správně reflektuje v závěru práce.  
 
Prezentace dat a jejich analýzy (v tabulkách) je velmi nepřehledná. Data jsou důležitou složkou 
práce, je však nutno rozlišit mezi daty a jejich interpretací a další prezentací (např. pomocí 
průměrných hodnot nebo grafu ukazujícím počet dětí, u kterých došlo u jednotlivých schopností 
k posunu). Také není příliš jasné, proč jsou mnohá z nich uvedena (například průzkum o 
popularitě jednotlivých her), autorka je dále nepotřebuje a ani nepoužívá při tvorbě závěrů. 
Například statistiky o časové dotaci na herní zkušenost u jednotlivých her a dětí slibují zajímavou 
analýzu a možnou interpretaci posunu nebo regresi žáků v pre a post testu v jednotlivých 
schopnostech.  
 
Autorka zvolila poněkud nezvyklý způsob odkazu na zdroje, ze kterých čerpala (uvádí je vždy 
v poznámce pod čarou). Na několika místech (např. v oddíle 1.2.1 Historie deskových her se 
může čtenář pouze dohadovat, zda zdrojem informací byl výše citovaný Chlebeček M.: Hry za 
stolem) v teoretické části není zřejmé, odkud autorka získala informace. Práci se zdroji zde 
považuji za nedostatečně pojatou.  
 
Na mnoha místech v práci je nesprávně použita interpunkce. 

 

 

 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
 

 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce:  
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