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Klára Kochová navázala ve své diplomové práci na nedávný výzkum na KMDM 
zaměřený na zkoumání geometrických představ o 3D objektech a na kognitivní mechanismy 
přítomné u žáků při práci s tělesy. Tyto výzkumy byly částečně realizovány v mezinárodní 
spolupráci s G. Littlerem z univerzity v Derby, UK. Diplomantka využila své druhé  
odbornosti v oblasti speciální pedagogiky a výzkum rozšířila o zkoumání představ a 
mechanismů u nevidomých žáků. Proto jsou teoretická východiska experimentů a jejich 
analýz jednak z oblasti tyflopsychologie a jednak z oblasti didaktiky matematiky.  

Cíle práce jsou jasně formulovány v úvodu práce. Vzhledem k tomu, že obdobný výzkum 
dosud nebyl v odborné literatuře popsán, je jedním ze čtyř dílčích cílů práce formulace 
problémů a otázek pro možné pokračování výzkumu.   

Práce je nadstandardně rozsáhlá – 157 stran textu. Je rozdělena do dvou hlavních částí – 
teoretické (asi třetina práce) a praktické (dvě třetiny práce).  

V teoretické části jsou na vysoké odborné úrovni zpracovány důležité poznatky 
z psychologie osob s těžkým zrakovým postižením, které se váží k tématu práce a které jsou 
využity při analýzách žákovských řešení daných úloh. Za významný přínos práce zde 
považuji soupis kognitivních funkcí a deficitních kognitivních funkcí potřebných k řešení 
jednotlivých úloh. Soubor těchto funkcí může být pak použit i pro charakteristiku 
jednotlivých úloh a pro posuzování jejich obtížnosti.  

V praktické části nám autorka nejdříve připomíná cíle experimentu a popisuje metodologii 
výzkumu. Vše je na vysoké odborné úrovni. Scénář experimentu byl důkladně připraven. 
Soubory těles zvolené pro práci žáků v jednotlivých úlohách jsou doloženy fotografiemi, což 
je vůči čtenáři vstřícné.  Subjekty experimentu byli dva chlapci a jedna dívka s těžkým 
zrakovým postižením. Každý z nich řešil první dvě úlohy samostatné a třetí a čtvrtou úlohy 
řešila dvojice dívka – chlapec. Experimenty byly natočeny na video, které je součástí 
přiloženého CD-ROMu. Videozáznamy jsou přepsány pro potřeby analýz do písemné 
podoby. Vzhledem k tomu, že popisy jsou často doprovázeny fotografiemi, je tento text 
snadno čtivý.  

Po každém experimentu následuje velice hluboká kvalitativní analýza žákova řešení úlohy 
a jeho chování. Autorka nezůstává u popisu jevů, ale ve svých analýzách jde hluboko pod 
povrch.  Prokazuje zde, jak dokáže na vysoké úrovni využít odbornou literaturu i své poměrně 
hluboké znalosti jak z didaktiky matematiky, tak z oblasti psychologie. Popis deficitních 
kognitivních funkcí je pro mě samotnou nový a velice zajímavý a považuji ho za autorčin 
hlavní přínos.  

Shrnující závěry jsou uvedeny v kapitole 2.4. Autorka věnuje pozornost každému žákovi 
zvlášť. Popis jejich hmatového vnímání, představ, myšlení, kognitivních funkcí a řeči a 
komunikace uzavírá cenným pedagogickým doporučením. Závěry jsou také formulovány 
vzhledem  k experimentátorovi.  



V závěru práce Klára vyhodnocuje splnění cílů práce. Vzhledem k závažnosti tématu je 
jasné, že rozsah diplomové práce neumožní jít do takové šíře i hloubky, která by byla 
potřebná. Klára to vnímá a proto navrhuje několik směrů, jimiž by se mohl ubírat další 
výzkum v této oblasti. Věřím, že některým směrem půjde v budoucnu sama.  

Práci považuji za nadstandardně kvalitní a doporučuji některé pasáže publikovat a 
prezentovat na vhodné konferenci. Je psána vysoce odborným a kultivovaným jazykem, 
srozumitelně a bez chyb. 

Prohlašuji, že Klára Kochová svůj diplomový úkol splnila a práci hodnotím známkou      
……………….. 

 
 
 
   
 
 
  

V Praze dne 30.5.2013                                   Darina Jirotková 


