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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cílem diplomové práce bylo získat vhled do obtíží, které žáci obvykle mají při přechodu mezi 
slovním algebraickým vyjádřením, a to pomocí analýzy jejich řešitelských procesů. Tento cíl je 
rozpracován do šesti dílčích otázek (uvedených na s. 8). Všechny otázky byly uspokojivě 
zodpovězeny – jejich rozpracování je uděláno v příslušných kapitolách. Cíl práce byl splněn. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Teoretická část práce sestává z analýzy tří řad učebnic pro druhý stupeň základní školy z hlediska 
typů úloh, které se týkají zkoumané problematiky, tedy přechodu mezi slovním a algebraickým 
vyjádřením situace. Dále je prostřednictvím prezentace vybraných výsledků šetření TIMSS 2007 
ukázáno, jaké obtíže se v řešení žáků v této oblasti objevují. Konečně důležité jsou i tři zahraniční 
výzkumy zabývající se danou problematikou. Jim se autorce věnovala možná až příliš podrobně, 
ovšem jejich výsledků využila pro porovnání s vlastními výsledky (viz Závěr). 

Jádrem práce je experimentální část. Nejdříve byla provedena pilotní studie, ta byla následně 
vyhodnocena a poznatky z ní využity pro hlavní studii. Autorka využila souboru úloh inspirovaných 
mezinárodními srovnávacími testy, který byl vytvořen v rámci projektu GAČR Kritická místa 
matematiky základní školy. Provedla celkem 11 klinických rozhovorů, každý v rozmezí 60 až 100 
minut. Ty následně přepsala do protokolů a podrobila kvalitativní analýze. Výsledky jsou shrnuty 
pro jednotlivé úlohy a všechny žáky. Zde se autorka nevyhnula určité popisnosti, která je způsobena 
její snahou vše podrobně dokumentovat. Za cenné považuji zejména celkové shrnutí zjištěných 
chyb v oddíle 3.3 formou tabulky, z níž je možné vyčíst nejen výsledky po jednotlivých úlohách ale 
také pro každého žáka napříč úlohami. Tabulka tedy může sloužit i jako podklad pro diagnostiku 
znalostí konkrétních žáků v dané oblasti.   

V závěru jsou shrnuty nejdůležitější výsledky a nastíněny možné směry pokračování. Práce je 
doplněna seznamem literatury a v přílohách uvedenými úlohami z obou studií. 

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

Z hlediska didaktiky matematiky použila autorka relevantní metody výzkumu. Je třeba ocenit, že 
bez formální přípravy dokázala realizovat kvalitní rozhovory s žáky (které budou využity dále 
v projektu GA ČR, kde doplní datový korpus) a na dostatečné úrovni je i vyhodnotit. Rozhovory 
byly adekvátně zaznamenány na videokameru a následně autorkou též přepsány do protokolů (úplné 
protokoly byly předány řešitelům projektu GAČR).  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Práce je originální v tom smyslu, že autorka popsala obtíže, které žáci mají při řešení určitých, 
pečlivě vybraných diagnostických úloh. Výsledky analýz jsou použitelné např. pro didaktiku 
matematiky a mohou být zajímavé i pro učitele z praxe. Část věnovaná analýze učebnic najde 
využití ve výuce didaktiky matematiky na PedF stejně jako popis tří zahraničních výzkumů 
týkajících se algebry.  

Autorka přistoupila k práci velmi zodpovědně. Provedení rozhovorů s žáky i pořízení jejich přepisů 
bylo nesmírně časově náročné. Zpracování analýz učebnic i rozhovorů je pečlivé. Autorka důsledně 
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odkazuje na konkrétní úlohy, resp. konkrétní žákovská řešení. Na druhé straně bych vyzdvihla 
závěrečná shrnutí těchto analýz (oddíl 2.1.4 a 3.3).  

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

úprava) 

Z hlediska formální úpravy je práce zpracována dostatečně kvalitně. Neshledávám podstatné 
problémy s gramatikou ani stylem. Grafická část práce je kvalitní.  Obrázky jsou číslovány a je na 
ně odkaz v textu.  

V úvodu je uvedeno, že je k práci přiložen jeden přepis rozhovoru. Ten však v přílohách chybí. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Použité zdroje jsou pro práci relevantní a jsou řádně citovány. Oceňuji zejména přítomnost 
relevantních cizojazyčných zdrojů. 

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  Žádné shody  

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