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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 
Cíl práce, vytvořit matematické didaktické prostředí, které by přispělo k výuce matematiky na 2. 
stupni ZŠ, která je orientována na budování mentálních schémat, je popsán v úvodu. Motivace 
autorky pro volbu tématu vychází z jejího zapojení do spolupráce s týmem M. Hejného a také ze 
zkušeností s tvorbou úloh pro 1. stupeň ZŠ v rámci projektu K1. Autorka cítila potřebu tyto úlohy 
rozpracovat pro úroveň 2. stupně ZŠ, ale tak, aby soubor úloh bylo možné nazvat matematickým 
prostředím. Vytvořit matematické prostředí znamená: 1) jej popsat z hlediska matematiky, čímž se 
ukáže, jakou hlubokou matematickou myšlenku prostředí přináší, 2) zpracovat jej didakticky, to 
znamená vytvořit obsáhlejší sérii gradovaných úloh s popisem jejich didaktického cíle, a 3) ukázat, 
jak se v daném prostředí mohou rozvíjet buď nadaní žáci nebo žáci vyššího stupně, to znamená v 
našem případě vytvořit kognitivně i matematicky náročnější úlohy, ev. popsat situace, ze kterých 
lze další úlohy tvořit, a to na úrovni gymnázia, popř. VŠ. Tento cíl je beze zbytku splněn. Ve 
stručném závěru práce je reflektován průběh zpracování práce a jsou otevřeny problémy, kterým by 
se autorka práce chtěla dále věnovat a které se do diplomové práce pro její rozsah a časový limit 
nemohly dostat. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení)  
Předložená práce nemá podobu typické diplomové práce s obsáhlým teoretickým vstupem 
a experimentální praktickou částí. Autorka jen stručně připomíná, jak rozumí metodě výuky 
matematiky orientované na budování schémat a matematickému didaktickému prostředí. Zde 
využívá vymezení E. Wittmanna, který vyžaduje, aby výukové prostředí přinášelo hlubokou 
matematickou myšlenku ve smyslu Z. Semadeniho, doplněné a dále rozpracované M. Hejným, 
konzultantem této práce. Ten klade další tři požadavky na výukové prostředí: atraktivnost, 
dlouhodobost a diferencovatelnost z hlediska obtížnosti. To je vše z uvedených teoretických 
východisek, i když jsou v práci využívány pojmy teorie generického modelu. 

Těžištěm práce je samotná tvorba prostředí a experimentální ověření aspoň některých částí.  
Autorka vytvořila dvě související prostředí: aditivní mnohoúhelníky a aditivní mnohostěny (AMM). 
Již z  názvu je patrné, že krása těchto prostředí bude spočívat v propojenosti aritmetiky, resp. 
algebry a geometrie. Prostředí aditivních mnohoúhelníků je rozpracováno přes precizní 
matematické uchopení až do experimentálního ověření, prostředí aditivních mnohostěnů jen na 
úrovni matematické. Slovo „jen“ zde vyznívá nepatřičně, neboť to představuje zavést a definovat 
pojmy, popsat a dokázat vazby, které v prostředí existují. Svou vazbou na lineární prostory se jedná 
o netriviální matematiku na úrovni vysokoškolské. 

Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.) 
Jak bylo výše řečeno, zpracovat matematické prostředí znamená jednak důkladně rozpracovat jeho 
matematickou podstatu, a jednak vytvořit v daném prostředí konkrétní úlohy s určením jejich 
didaktického potenciálu. Ve 3. kapitole jsou rozpracovány Aditivní mnohostěny nejdříve 
matematickým popisem doplněným mnoha ilustracemi. Jsou zde použity pojmy z rovinné 
geometrie tvarů, z teorie grafů a lineární algebry. Je ukázán skutečně bohatý didaktický potenciál 
úloh (s. 23). 4. kapitola se orientuje na popis aditivních mnohostěnů. Experimentální část zde již 
není. 5. kapitola je exkurzem do vysokoškolské matematiky tím, že se zde pracuje se zobrazeními 
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mezi různým vektorovými prostory vyjádřenými maticemi. Tedy z hlediska matematiky práce 
pokrývá všechny úrovně od 1. stupně ZŠ po VŠ.  

 Přínos (originalita, použitelnost apod.) 
Myšlenka aditivních mnohoúhelníků a mnohostěnů je dosud v odborné literatuře nezpracovaná. 
Pochází od konzultanta práce M. Hejného, který svými otázkami diplomantku odborně směroval. 
Matematický popis dvou prostředí i tvorba úloh v nich je zcela jednoznačně dílo diplomantky. 
Takovéto zpracování dvou prostředí považuji za velice přínosné převážně z hlediska aplikace, 
neboť je okamžitě použitelné v matematice 2. stupně a ukazuje učiteli-uživateli matematickou 
podstatu prostředí. Ukázky z experimentů se žáky poukazují na didaktickou implementaci prostředí.  
 

Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, celková 
úprava) 
Práce působí celkem úhledně, avšak díky časové tísni při jejím dokončování se autorka nevyhnula 
některým formálním nedostatkům. Vzhledem k tomu, že český jazyk není autorčin jazyk mateřský, 
bylo nutno dát práci zkontrolovat jazykovému korektorovi. Přesto tam zůstalo několik 
typografických i gramatických chyb či nedostatků. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 
Několik zdrojů, které práce využívá, jsou v dané oblasti považovány za reprezentativní a autorka 
s nimi pracuje odpovídajícím způsobem. V seznamu literatury jsou obsaženy i relevantní zahraniční 
tituly.  

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Žádné shody 

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

Otázky k obhajobě 
Některými podněty k obhajobě práce bych ráda přispěla k doplnění poměrně stručného závěru 
práce. 

1. Prosím autorku, aby u obhajoby uvedla stručnou ukázku toho, co se do práce nedostalo a co 
bylo na dobré úrovni rozpracováno před změnou tématu práce – sítě 4D krychle. 

2. Některé úlohy byly odzkoušeny v experimentech popsaných jako příběhy. Prosím 
o doplnění informací o práci s kroužkem žáků.  

3. Uveďte přehled realizovaných experimentů. 

4. Popište, jaké vážnější problémy bylo třeba při zpracování práce překonávat. 

5. Vyzdvihněte, čeho si na své práci nejvíce ceníte. 
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