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Jak je patrno z názvu diplomové práce, autorka se zaměřila na problematiku využívání didaktických 
her ve vyučování matematice na 2. stupni ZŠ. Je to téma velmi důležité, protože zatímco na 
1. stupni ZŠ je používání didaktických her poměrně dost rozšířené, na 2. stupni už tomu tak není. 
Přitom zařazování vhodných didaktických her do výuky patří k velmi důležitým aktivizujícím 
výukovým metodám.  

Podívá-li se čtenář na obsah práce (str. 6-7), působí obsah rozumně. Práce je rozdělena na 
teoretickou (kap. 1 až 4) a praktickou část (kap. 5). Pohled na rozsah jednotlivých kapitol však 
signalizuje, že praktická část práce není zpracována do potřebné hloubky. 

Pokud jde o teoretickou část práce, obsahuje řadu informací, které by mohly být využity jako 
východiska praktické části. Základním nedostatkem celé této části je to, že autorka přebírá celé části 
textu ze zdrojů, které ale v práci necituje. Kdybych tu měla vypsat všechna taková místa, narostl by 
posudek do obřích rozměrů. Jako příklad uvádím 4.1, kde autorka představuje několik her, ale 
neuvádí, že jsou to hry převzaté, ani zdroje, z nichž je přebírala.     

V praktické části práce v kap. 5 uvádí autorka jako cíl práce zjistit současný stav zařazení 
didaktických her do výuky matematiky na 2. stupni ZŠ a zjistit, jak získávají učitelé informace 
k tomuto tématu. Jinak formulované cíle potom formuluje a hodnotí v závěru práce. Cíle ani v jedné 
podobě se však autorce nepodařilo splnit. K jejich splnění použila dotazníkové šetření 
a polostrukturovaný rozhovor, které v práci představila. Interpretace získaných dat je však velmi 
povrchní a nepřináší žádné nové nebo aspoň zajímavé výsledky. Konstatuji, že ani jedny 
z uváděných cílů nejsou splněny. 

Práce obsahuje veliké množství gramatických, formulačních, typografických a dalších chyb. 
Nestává se často, aby v diplomové práci bylo takových nedostatků tak velké množství jako zde.  

Materiály, které autorka do práce zařadila, by mohly být základem pro kvalitní diplomovou práci. 
Je však třeba, aby autorka doplnila vše, co v práci chybí, opravila chyby a rozšířila a prohloubila 
praktickou část práce. Pokud bude mít zájem, jsem připravena jí při úpravách pomoci a dát jí 
k dispozici 7 hustě popsaných stránek, na nichž jsem si při čtení práce zaznamenávala nedostatky. 

Závěrečná poznámka: Jsem u této práce uvedena jako její vedoucí. Bohužel však musím 
konstatovat, že poslední kontakt týkající se diplomové práce jsem s autorkou měla při zadávání 
práce. Od té doby jsem na výslednou podobu práce neměla žádný vliv, autorka ji se mnou vůbec 
nekonzultovala. 
 
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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