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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Autorka uvádí jako hlavní cíl práce získat vhled do problémů, které mají žáci při přechodu mezi 

slovním a algebraickým vyjádřením. Pro splnění tohoto cíle vymezila šest dílčích cílů: provést 

analýzu třech řad učebnic z hlediska výuky pojmu proměnná a algebraických výrazů; seznámit  

se závěry zahraničních výzkumů týkajících se dané problematiky; analyzovat úspěšnost žáků 

v úlohách z algebry v mezinárodním srovnávacím výzkumu TIMSS; uskutečnit vlastní výzkum 

metodou rozhovorů se žáky nad řešením úloh podobného typu jako v TIMSS z oblasti algebra; 

identifikovat potíže, které žáci s řešením úloh tohoto typu mají; shrnout žákovské obtíže 

a navrhnout didaktická doporučení. Stanovené cíle jsou jasně vymezeny v úvodní kapitole (s. 8) 

a jejich splnění je uvedeno v závěrečné kapitole (s. 112-116). Podrobněji autorka popisuje zjištěné 

žákovské obtíže a navržená didaktická opatření, a to v kontextu analyzovaných učebnic 

a zmíněných výzkumů. Na závěr textu autorka zařadila stručnou reflexi své práce. 

Autorka všechny stanovené cíle splnila. 

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol: úvod, teoretická část, experimentální část, závěr. Jednotlivé části 

korespondují se stanovenými cíly a jsou logicky seřazeny. Rozsáhlá teoretická část obsahuje 

analýzu třech zvolených řad učebnic, závěry mezinárodního šetření TIMSS a vybraných 

zahraničních výzkumů. Z hlediska členění práce by bylo vhodnější tuto část rozdělit. Teoretická 

část neobsahuje teoretický rámec zkoumané problematiky s odkazy na relevantní zdroje, což 

považuji za hlavní nedostatek této práce. Autorka nevymezila pojmy, se kterými v textu pracuje, a 

sledovanou problematiku nepopsala z hlediska didaktických přístupů a kurikulárních dokumentů.  

Teoretická část začíná analýzou učebnic, ovšem bez uvedení kritérií hodnocení. V úvodu textu není 

zřetelně popsáno, které jevy autorka při analýze sledovala, jak tyto jevy hodnotila a proč se 

zaměřila právě na tyto jevy. Analýza je spíše popisem učebnic, místy se objevují subjektivní 

hodnocení, chybí komplexní charakteristika učebnic. Ve shrnutí analýzy učebnic se autorka 

pokusila zjištěné jevy kategorizovat a provést srovnání učebnic.  

Část věnovaná mezinárodnímu šetření TIMSS je vyvážená a přehledně zpracovaná. Obsahuje 

relevantní informace pro sledovanou problematiku výuky algebry. Stejně tak citované zahraniční 

výzkumy ji dostatečně ilustrují. V textu ale chybí zdůvodnění jejich výběru a zasazení do širšího 

kontextu (jsou popsány jako jednotlivé studie). Anglické názvy výzkumů by bylo vhodné v českém 

textu přeložit. 

Experimentální část je zpracována v dostatečném rozsahu, obsahuje metodologii, popis žákovských 

řešení (resp. jejich průběhu) v pilotní a hlavní studii a přehled zjištěných jevů. Tyto jevy ale nejsou 

dále kategorizovány, proto nebylo možné formulovat obecnější závěry. Soubor úloh, který byl ve 

výzkumu použit, je poměrně rozsáhlý. Vyvstává otázka, jaký vliv měla tato skutečnost na úspěšnost 

žáků při řešení úloh, zda by nebylo vhodné soubor zúžit nebo jinak strukturovat. Úlohy použité ve 

výzkumu nejsou v textu podrobněji charakterizovány, chybí jejich popis z hlediska matematického 

obsahu a didaktického využití.  

Anežka NOVOTNÁ 

Přechod mezi slovním a algebraickým vyjádřením - žákovské strategie a obtíže 

PhDr. Filip ROUBÍČEK, Ph.D. 



Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.) 

Úroveň zpracování odborné části po stránce matematické i didaktické je vyhovující. Autorka 

prokázala orientaci ve zkoumané problematice, ale v některých částech se vyskytují terminologické 

nepřesnosti. Autorka například používá nesprávně termíny rovnost a rovnice (s. 21), nepoužívá 

termín nerovnice (s. 13). Z hlediska výstavby textu je odborná část málo přehledná, neboť 

převažuje popis jednotlivých jevů (zejména v analýze učebnic a v experimentální části) a chybí 

zdůvodnění některých tvrzení, vysvětlení vzájemných souvislostí nebo zobecnění zjištěných údajů. 

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Práce se věnuje aktuální problematice výzkumu v didaktice matematiky i školské praxe, proto ji 

hodnotím jako přínosnou. Zjištění, která autorka v práci uvádí, lze využít k výzkumným účelům 

nebo jako metodická doporučení pro učitele matematiky a studenty učitelství.  

 

Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, celková 

úprava) 

Práce splňuje všechny formální náležitosti kladené na zpracování diplomové práce. Typografické 

zpracování, odkazy a citace odpovídají běžným zvyklostem. V seznamu použité literatury ovšem 

není dodržen jednotný způsob citace (jména autorů, vročení). Text je bez gramatických chyb, ale 

místy postrádá odborný styl. Některé formulace jsou neobratné, stylisticky nevhodné: např. 

„propedeutická úloha k rovnicím“ (s. 28), „úlohy na řešení rovnicí“ (s. 46). 

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Autorka použila pro zpracování tématu jen několik málo pramenů: celkem 6 odborných článků, 

ostatní jsou učebnice matematiky. Použité zdroje nepokrývají zkoumanou problematiku v celé její 

šíři; jejich výběr není reprezentativní. 

 

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  Žádné shody  

 

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

 

Otázky k obhajobě 

Proč autorka nezahrnula do analýzy učebnic vybraných řad také učebnice geometrie? 

Které situace ve vyučování matematice považuje za důležité pro porozumění pojmu proměnná? 

Co doporučuje při řešení slovní úlohy pomocí soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma 

neznámými, aby žáci nechybovali v interpretaci řešení soustavy? 
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