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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cílem práce je vytvoření didaktického matematického prostředí, ve kterém lze aplikovat výuku 

orientovanou na budování schémat, a to zejména pro 2. stupeň základní školy. Jedná se o prostředí 

tzv. aditivních mnohoúhelníků a mnohostěnů. Prostředí je popsáno z hlediska matematického i 

didaktického. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Teoretická část práce je poměrně stručná – vzhledem k zaměření práce bych uvítala více 

podrobností o výuce zaměřené na schémata. Také klíčový pojem schéma je jen lehce načrtnut. 

Přínosné by byly nějaké příklady prostředí, jak je zavedl Wittmann, na něhož práce do jisté míry 

navazuje. Stručně by měla být zmíněna i teorie generických modelů, protože v textu jsou pak 

použity její termíny. 

Jádrem práce jsou kapitoly 3 a 4, které se zabývají výše zmíněnými prostředími. Prostředí 

aditivních mnohoúhelníků je popsáno nejdříve z hlediska matematického a následně podrobněji 

z hlediska didaktického, a to včetně popisu experimentů s dětmi. Prostředí aditivních mnohostěnů 

jen z hlediska matematického, s určitými didaktickými komentáři.  

Práce je doplněna přílohami se zadáním úloh pro žáky v popsaných experimentech.  

Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.) 

Práce obsahuje jak část matematickou, tak část didaktickou. Matematická část je až na úrovni 

vysoké školy (teorie grafů, lineární algebra) a je zpracována tradičním způsobem – definice, věta, 

důkaz.  Některé hypotézy autorka vyřešit matematicky neumí, ovšem pečlivě dokumentuje, kde 

tomu tak je a proč, a podává alespoň částečné výsledky (např. oddíl 4.3). 

Didaktická část u prostředí aditivních mnohoúhelníků začíná teoretickým popisem, jak vznikají 

v rámci daného prostředí úlohy, které jsou uvedeny a komentovány dále. U úloh jsou podány 

návrhy, jak je asi žáci budou řešit, případně, jak mají učitelé úlohy použít. V některých případech 

jsou podány ilustrace práce skutečných žáků. Autorka z nich činí určité závěry (např. s. 17 dole a 18 

nahoře), které ilustruje tzv. příběhy (tedy popisem příslušné části experimentu). Oceňuji, že autorka 

zkoušela úlohy s žáky různého věku, někdy jsou zkušenosti popsány hned za sebou, takže přinášejí 

zajímavý pohled, jak ke stejnému problému přistupují žáci z různých ročníků. Pro větší 

přesvědčivost bych uvítala, kdyby byly experimenty popsány podrobněji, a pro přehlednost, kdyby 

byl někde udělán jejich seznam.  

Závěr práce je podle mého názoru příliš stručný. Autorka zbytečně opakuje genezi práce, většina 

z toho je řečena už v úvodu. Dobře zdůvodňuje, proč nedotáhla prostředí aditivních mnohostěnů až 

do fáze experimentů s dětmi. To by již bylo nad rámec diplomové práce a autorce to nevyčítám. 

Očekávala bych však, že závěr více vyzdvihne didaktický přínos práce a shrne zkušenosti 

z experimentů s dětmi.  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Je nutno zdůraznit, že práce je zasazena do již rozpracovaného výukového systému VOBS, ovšem 

představuje v jeho rámci originální přínos. Obě prostředí jsou v této podobě představena poprvé.  

Přínosné jsou i popisy příběhů, tedy to, jak úlohy v daných prostředích řeší žáci.  

Anna SUKNIAK 

Didaktické prostředí aditivních mnohoúhelníků a mnohostěnů 

doc. RNDr. Naďa VONDROVÁ, Ph.D. 



Kromě výše popsaného přínosu ještě oceňuji, že práce je pěknou ukázkou procesu, jak lze vytvořit, 

matematicky popsat a didakticky rozpracovat určité prostředí. Snaha o obecný popis tohoto procesu 

(reprezentovaná např. kroky tvorby úloh na s. 48) je také do značné míry originální. 

Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, celková 

úprava) 

Vzhledem k použitému způsobu číslování je práce přes svou složitou strukturu přehledná.  

Text obsahuje některé formální nedostatky (ukončení řádku jednopísmennou předložkou, chybějící 

tečka za číslem úlohy) a gramatických nedostatků (např. chybějící čárky ve vložených větách). Tyto 

nedostatky jsem vyznačila v elektronické verzi práci a poslala autorce zvlášť. Je škoda, že se jim 

autorka nevyhnula. Navrhuji, aby autorka připravila a do systému vložila errata, kde opraví 

gramatické chyby.  

Text není zarovnán do bloku, některé odstavce nejsou odsazeny mezerou.  

Práce obsahuje hodně matematického textu, ten je formátován víceméně správně (až na znaménko 

mínus na několika místech a někdy chybějící kurzívu u proměnných). V práci je hodně obrázků. 

Jsou vesměs v pořádku, je jen škoda, že autorka nevyužila jen jeden grafický program, aby byly 

obrázky jednotné.  

Závažné však je, že verze, která je v SIS, neodpovídá svým formátováním té verzi, která je tištěná – 

je tam jiné stránkování; tam, kde je v elektronické verzi nesprávně formátována matice (v oddíle 

5.1), v tištěné verzi je to v pořádku apod. Je tedy možné, že některé mnou vyznačené nedostatky 

formálního charakteru nejsou platné pro tištěnou verzi. Je nutné, aby autorka nahradila verzi, která 

je v SIS, takovou verzí, která zcela odpovídá verzi tištěné! Mimo jiné je třeba, aby e-verze 

obsahovala i titulní listy. Ty tam teď nejsou, i když v tištěné verzi je vše v pořádku. 

Poznámka: Všechny odkazy na strany uvedené v mém posudku jsou na elektronickou verzi práce.  

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Použité zdroje jsou relevantní a kvalitní a jsou použity odpovídajícím způsobem. Práci hodně 

ovlivnil konzultant M. Hejný, k čemuž se autorka na příslušných místech přiznává. Práce mohla 

využívat více zdrojů pro teorii generických modelů a „substantial learning environment“.  

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  Žádné shody 

Hodnocení: Práce splňuje podmínky kladené na diplomovou práci. Práci doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě 

1. Strana 16, ilustrace 3.6 – proč tato úloha „matematicky vzdělaného čtenáře irituje“? 

2. Strana 24, příběh 3.5 – proč byla autorka překvapená, že děti nerozumí pojmu kladné číslo, 

když ještě záporná čísla neprobíraly? 

3. Byly experimenty s žáky nějak zaznamenávány? Vycházela autorka také z analýzy jejich 

řešení? 

4. Je prostředí využitelné i se žáky, kteří neprošli metodou VOBS na 1. stupni, a pokud ano, 

tak jak? 

Datum a podpis autora posudku: 

3.1.2014  


