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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 
1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  

a charakteru práce). 
10 

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

10 

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

9 

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

9 

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

9 

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

8 

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

8 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na diplomovou 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). 

9 

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

10 

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

  
 
Poznámky  

Anežka Nováková 

Kritická místa matematiky na základní škole 
(Analýza didaktických praktik učitelů – lineární rovnice) 
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 



Autorka si vytkla celkem čtyři cíle, které jsou formulovány v úvodu práce: 1. zjistit 
u vybraných zkušených učitelů didaktické praktiky používané při výuce lineárních rovnic 
(jedná se o jedno z tzv. kritických míst matematiky na základní škole); 2. zjistit, zda tito 
učitelé pracují s běžně používanými praktikami, nebo zda si vytvářejí své vlastní metody 
a postupy; 3. zjistit úskalí, které učitelé spatřují v tématu lineární rovnice, a jak je 
překonávají; 4. porovnat zjištěné poznatky s poznatky z odborné literatury. Tyto cíle byly 
podle mého názoru splněny. 
 
Autorka přistoupila k zadanému tématu zodpovědně, provedla poměrně rozsáhlou 
rešerši odborné literatury, aby se zorientovala v dané oblasti, a poznatky využila při 
analýze učebních textů i rozhovorů s vybranými učiteli. Prokázala dovednost využít 
techniky zakotvené teorie pro kvalitativní vyhodnocení dat.  
 
Celkem devět řad učebních textů bylo vyhodnoceno z hlediska sedmi kritérií, které si 
autorka stanovila na základě poznatků z výzkumné literatury. Kapitola 3 shrnuje 
přehledně matematické i didaktické pozadí výuky lineárních rovnic, přičemž autorka se 
na učebnice dívá i z hlediska teorie poznávacího procesu v matematice, tzv. teorie 
generických modelů. Nejde tedy jen o prostý popis toho, jak který učební text 
k problematice lineárních rovnic přistupuje. Kapitolu považuji za významný praktický 
výsledek práce, který je přínosný i pro učitelskou praxi. V každém případě bude kapitola 
využita v přípravě učitelů matematiky na PedF UK jako jeden z doporučených textů 
v rámci předmětu didaktika matematiky. 
 
Kapitola 4 tvoří druhý významný výsledek práce. Autorka připravila, provedla 
a vyhodnotila rozhovory s pěti zkušenými učiteli matematiky, které se týkaly jejich 
didaktických praktik. V práci jsou využity jen ty části rozhovorů, které jsou o lineárních 
rovnicích; původní rozhovory jsou mnohem delší a budou dále výzkumně využity (viz 
níže). Autorka provedla pečlivou analýzu rozhovorů a její výsledky porovnala s poznatky, 
které získala ze studia odborné literatury a učebnic. Výsledky otevřeného kódování 
shrnula v rámci osmi kategorií: Postoje a přístupy učitele k žákům, Vlastní didaktické 
postupy při práci se žáky a jejich hodnocení, Způsob zavedení pojmů a postupů 
a způsoby procvičování, Používané modely a metody výpočtu lineárních rovnic, Míra 
pochopení tématu a podstaty prováděných úkonů žákem, Typy chyb žáků, Kritická 
a bezproblémová místa, Používané učebnice a jiné materiály. Autorce se podařilo popsat 
i některé netradiční didaktické praktiky, které učitelé využívají. Kapitola přináší důležitý 
vhled do reálného vyučování matematice. 
 
Celá diplomová práce je úzce navázána na projekt GAČR Kritická místa matematiky – 
analýza didaktických praktik učitelů, v jehož rámci diplomantka dva roky svou práci 
zpracovávala. Jako hlavní řešitelka tohoto projektu mohu prohlásit, že výsledky 
předložené práce budou pro projekt využitelné. Rozhovory, které diplomantka provedla, 
budou důležitou součástí výzkumného materiálu, který bude dále zpracován. 
 
Jako určitý nedostatek vidím menší počet anglických zdrojů týkajících se výzkumů 
o lineárních rovnicích a nedostatečné závěrečné zpracování výsledků práce, kdy se 
autorce nepodařilo zcela vystihnout všechny výsledky práce.  
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