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Autorka si jako téma své práce zvolila využití didaktických her ve vyučování matematice na 

2. stupni ZŠ. Téma je aktuální a velmi zajímavé, bohužel potenciál, který přináší, není v práci 

využit, a to ani v teoretické, ani v praktické části. 

Teoretická pasáž je velmi povrchní, autorka zde především přebírá dlouhé pasáže textů, které však 

necituje a v některých případech ani neuvádí v použité literatuře (např. SUCHORADSKÝ, Oldřich. 

Aktivizující činnosti ve výuce matematiky. Metodický portál: Články [online]. 16. 06. 2010, [cit. 

2016-08-22]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZBAA/8463/AKTIVIZUJICI-

CINNOSTI-VE-VYUCE-MATEMATIKY.html>. ISSN 1802-4785. na str. 31 a následujících). 

Jednotlivé pasáže jsou k sobě spojovány více méně nahodile a obsahují věcné chyby, např. seznam 

NEJ- ve světě her na str. 26, který je opět převzat bez uvedení zdroje. 

U praktické části nejsou zcela zřejmé cíle, ke kterým autorka chtěla směřovat, resp. v různých 

pasážích textu nacházíme různé cíle, které nejsou vzájemně kompatibilní a ani jedny z uváděných 

cílů nejsou splněny. Interpretace dat, která autorka získala pomocí dotazníkového šetření 

a polostrukturovaného rozhovoru, je naprosto povrchní. U dotazníkového šetření mezi žáky jsou 

pak některé otázky formulovány zcela nevhodně a jejich vypovídací hodnota je minimální. 

Práce obsahuje veliké množství gramatických, formulačních, typografických a dalších chyb.  

Měl jsem možnost seznámit se s autorkou práce v průběhu studia a jsem přesvědčen, že je schopna 

předložit odpovídající závěrečnou práci. Text, se kterým jsem měl možnost se seznámit, však 

nesplňuje požadavky kladené na závěrečnou práci, a to ani v teoretické, ani v praktické části. Proto 

navrhuji kompletní přepracování práce v součinnosti s její vedoucí. 

 

Hodnocení: Práce nesplňuje podmínky kladené na diplomovou práci. Práci nedoporučuji 

k obhajobě.  

Otázky k obhajobě 

Vzhledem k tomu, že práci k obhajobě nedoporučuji, nepokládám ani žádné otázky. 
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