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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) Autorka předložené práce si vybrala skládanky 
typu „pozitiv-negativ“, které byly typově součástí sondy zkoumající míru samostatnosti děti při 
sestavování celku bez předlohy (Kaslová, poprvé Praha 1, 1992; v pozdějších sondách pod názvem 
„skládanky s překvapením“). Práce je zaměřena na kompozici celku manipulací.  

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) Úvod práce seznamuje čtenáře s motivy 
autorky pro její volbu daného tématu a vymezuje cíl, který si autorka klade. Práce je dále členěna 
do tří rozsáhlejších částí. Teoretická část tvoří východiska pro experimentální část a zasazuje 
zkoumané téma do struktury informací ze tří hlavních oborů (předškolní dítě a jeho vývoj; 
předmatematická gramotnost se zaměřením na celek a jeho části; hry a skládanky). Netradičním, 
nicméně akceptovatelným způsobem, glosuje teoretické pasáže z pohledu vlastní zkušenosti. 
V metodologické části (str.33 - 37) rekapituluje stručně východiska a předpoklady, dále formuluje 
cíle, hypotézy a úkoly práce. Stanovuje podmínky experimentu, popisuje prostředí experimentu 
(mohlo být i v praktické části) a zevrubně charakterizuje výběr vzorku. 

V praktické části po uvedení plánu experimentu a scénáře jsou charakterizovány jednotlivé 
skládanky. Autorka si stanovila kriteria  pro tvorbu série skládanek a vytvořila vlastní sérii nejen 
jako ideový návrh, ale i jako konkrétní sérii pomůcek. V přípravě experimentu prokázala schopnost 
nejen zvolit jevy k pozorování, propracovat scénář, ale i přistoupit na to, že bude možná nutné, 
některé aktivity v závěru práce navrhnout k modifikaci. Její úvahy a priori nejsou všechny v práci 
zachyceny. V experimentální části důsledně respektovala zadané podmínky. V průběhu 
experimentu pečlivě vedla záznamy, kde vycházela z videozáznamů, fotodokumentace. Práce 
prezentuje přehledné tabelace jevů (viz přílohy, str. 75 – 90). Bohatost dat poskytuje pro další studia 
vhodný materiál. Data umožňují i další analytické přístupy, avšak uvedené analýza odpovídají 
rozsahu bakalářské práce. Na rozdíl od skládanek jiných typů (puzzle, Tangram) se u typu „pozitiv-
negativ“ vyčlenila jasněji kriteria pro hodnocení obtížnosti. Komplexnost, s jakou autorka 
přistoupila k řešení bakalářského úkolu, je dalším z kladů práce.  Analýza získaných dat je 
provedena ze dvou pohledů: 1) z pohledu dané skládanky a její pozice v sérii; 2) z pohledu dítěte 
jako řešitele dané skládanky a celé série (za pozornost stojí dítě CH1, str. 54). V analýze dochází 
k novým závěrům, rozšiřuje tak poznatky o kompozičních aktivitách dětí předškolního věku. 

I když si autorka vybrala relativně úzké téma, pro zpracování dané problematiky musela 
prokázat širší záběr v orientaci v různých oblastech: v problematice práce s předškolními dětmi a 
v kompozičních aktivitách, v metodách řešení. Autorka prokázala, že je dobrý pozorovatel a je 
schopná detailního pohledu na práci dítěte nad rámec bakalářského studia také proto, že 
studium celého oboru PMG představuje v rámci studia daného oboru pouhý semestr.  

Ve shrnutí na základě analýzy a reflexe autorka navrhuje úpravy série/skládanek a 
předkládá metodická doporučení, nespokojuje se s pouhým konstatováním závěrů experimentu, 
ale výsledky zapracovává tak, aby byly její zkušenosti využitelné v praxi. Praktická část je 
nejcennější partií bakalářské práce. 

Závěr práce zahrnuje nejen výsledky, ke kterým autorka dospěla, ale odráží i její plné zaujetí 
pro danou problematiku.  
 

Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.) 
Práce odpovídá svojí strukturou zadanému zaměření. Vzhledem k originalitě zadané práce byly 
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kladeny vyšší nároky na její samostatnost zpracování. Práce byla časově velmi náročná i proto, že 
autorka musela vymezit speciální terminologii pro praktickou část.  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Iva Donátová jako první u tohoto druhu skládanek zkoumala kvalitativní stránku 
kompozice.  Jde o skládanky, ve kterých dítě zná pouze výsledný formát celku a ví, že se od sebe 
liší zobrazený objekt od pozadí (tmavá-světlá či naopak). Učitelovým pojmenováním objektu si dítě 
vytváří hrubou představu objektu, který je do celku daného formátu, zde A4, doplněn „pozadím“. 
Aktivita není pouhou kompozicí celku tak, jak je to u obrazových skládanek, vyžaduje jiné 
mozkové aktivity a na úspěšnosti kompozice se podílí nejen rozvinutá jemná motorika dítěte, ale 
například i jeho schopnost tvořit a modifikovat představy, pracovat s možnostmi, experimentovat. 
Jednotlivé skládanky jsou podrobně charakterizovány, což usnadňuje nejen analýzu, ale umožňuje 
čtenáři i porovnání těchto skládanek s ostatními typy. 

 

Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, celková 
úprava) Předložená práce je přehledná a je psána srozumitelným jazykem (škoda několika 

překlepů). Ve dvou případech jsou myšlenky formulovány méně srozumitelně. Pasáže určené pro 
komunikaci s dětmi jsou jazykově přiměřené.  Práce je doložena bohatou dokumentací, která svědčí 
o systematické práci. Citace odpovídají normě, odkazy na další zdroje jsou funkční.  

Drobné nedostatky: překlepy u slova psychické (str. 1 a 24); str. 9, předposlední odstavec – 
před slovem strategie má být pomlčka; str. 20, citace – vypadlo písmeno m; str. 35 - číslice je na 
konci řádku a jednotka až na dalším řádku a podobně na str. 54; str. 47, 51 a 55 - nedůslednost ve 
shodě; str. 60, čtvrtý odstavec – jen jedno slovo - navíc; tamtéž, šestý odstavec – nadbytečná čárka.   

Aktivity jsou charakterizovány správně, popsány přesně a získaná data jsou uváděna přehledně a 
funkčně v nově zpracovaných tabulkách. Volba i forma příloh je zvládnuta. Tabulky v příloze 
představují velmi cennou část práce. Její vlastní grafické znaky užité v tabulkách jsou snadno 
pochopitelné a relativně dobře zapamatovatelné (str. 71), přesto připouštím, že by bylo vhodné 
vysvětlivky petitem zkopírovat pod každou tabulku. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Informační zdroje jsou pestré a nad rámec původních požadavků. Přes značný rozsah zdrojů je 
práce terminologicky konzistentní. 

Další poznámky 

Bakalářská práce reprezentuje KMDM na soutěži SVOČ v kategorii K2A. 

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  - 

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

 

Otázkya úkoly k obhajobě 

1) Bylo by dobré, aby autorka podrobněji vymezila rozdíl mezi pojmy rituál,  strategie a 
taktika. 

2) V čem je rozdíl v řešení klasických skládanek a skládanek typu „pozitiv-negtiv“? 
3) Která z reakcí dětí byla v průběhu řešení odlišná od očekávání a v čem spatřujete možné 

příčiny? 
 
 
Praha, 5. května 2015                                                                            podpis autora posudku  


