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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cíl práce studentka explicitně formulovala již v úvodu na s. 9 a 10 jako zmapování výuky 

geometrie u některých učebnic matematiky s důrazem na úlohy věnované cílenému rozvoji 

prostorové představivosti. Studentce Barboře Petrákové se podařilo naplnit stanovený cíl jak během 

studijního pobyt v Dánském království, tak vlastním pozorování výuky. Nedílnou součástí práce 

bylo i naplňování cíle vedením vlastní experimentální výuky a individuálních hloubkových 

rozhovorů s dětmi mladšího školního věku. V závěrečné kapitole studentka kriticky reflektovala 

naplnění stanoveného cíle, poukázala na dílčí nedostatky ve zvoleném způsobu vyhodnocení a 

formulovala hlavní závěr své práce – hlavní shody a odlišnosti v koncepci dánského a českého 

přístupu k výuce geometrie na školách.   

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Celá práce je přehledně rozdělena na teoretickou a praktickou část, i když se tyto dvě základní 

oblasti ve svém důsledku vhodně a samozřejmě prolínají. V teoretické části studentka prokázala, že 

je schopna relevantním způsobem pracovat s odbornou literaturou a čerpat z ní informace důležité 

pro pochopení zvolené problematiky nejen v češtině ale i v dánštině. Zabývá se také 

psychologickými aspekty dané problematiky, které mohly ovlivňovat průběh a výsledky 

experimentální výuky a individuálních rozhovorů s ohledem na věkové zvláštnosti zkoumaného 

vzorku respondentů. V praktické části se zabývá rozborem některých českých učebnic matematiky a 

analýzou dánských učebnic matematiky s ohledem na postavení geometrie ve výuce matematiky 

v dánském školním systému. Stěžejní částí práce je kazuistika jedné třídy, kterou měla možnost 

sledovat jak přímým pozorováním, tak prostřednictvím videonahrávek. Na tuto práci efektivně 

navázala vedením vlastní experimentální výuky a následným vedením jednotlivých hloubkových 

rozhovorů s jednotlivými žáky této třídy. Zvolené členění je relevantní s ohledem na zvolenou 

problematiku a zcela odpovídá i chronologii vlastní práce.     

 

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

Odborná část práce je zaměřena především na splnění didaktických aspektů při kultivování 

prostorové představivosti žáků mladšího školního věku užitím třech průmětů, zejména na zrakové a 

prostorové vnímání s důrazem na věkové odlišnosti.   

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Práce je přínosná především pro autorku, neboť odráží její vlastní vývoj a její vlastní kultivaci 

v oblasti geometrie. Přestože sama uvádí, že „k matematice jsem měla vždy blízko a velmi mě bavila 

zejména geometrie“, je patrný posun i ve vlastním matematickém i didaktickém vývoji autorky. 

Dokazuje to především v příloze 1 a 2, kde uvádí přípravu své vlastní výuky, kdy je možné 

s půlročním odstupem rozpoznat zcela jinou kvalitu přípravy ve formulaci cíle/cílů jednotlivých 

částí hodiny. 

Barbora Petráková 

Kultivace prostorové představivosti žáků mladšího školního věku užitím tří 

průmětů – různé přístupy v českém a dánském školství 

Mgr. Jaroslava Kloboučková 



 

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

úprava) 

Celá práce je po formální stránce zpracována na velmi vysoké úrovni. V podstatě se zde nevyskytují 

žádné gramatické, stylistické ani typografické chyby. Odkazy a citace jsou důsledně uváděny 

v souladu s platnými pravidly.  

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Autorka uvádí relevantní zdroje, přehledně odděluje Učebnice matematiky pro I. stupeň z českých 

nakladatelství, Dánské učebnice matematiky, Dokumenty Ministerstva školství Dánského království 

a Odbornou literaturu. Se zdroji po celou dobu práce zacházela odpovídajícím způsobem, využívala 

a uvedla odpovídající citace v textu diplomové práce.  

 

Hodnocení: Práce dle mého názoru splňuje podmínky kladené na diplomovou práci. Práci 

doporučuji k obhajobě. 
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