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Uchopení matematických výukových prostředí dětmi předškolního 

věku (5 – 7 let) 

Již v roce 2009 se objevily první pokusy aplikovat některá didaktická prostředí 

rozpracovaná výzkumným  týmem na KMDM Pedagogické fakulty UK v Praze  na 

děti předškolního věku. O dva roky později začala Dr. Jana Slezáková, vedoucí této 

diplomové práce, organizovat skupinu učitelek, které se problematikou začaly 

zabývat systematicky. Předložená diplomová práce je první teoretický výstup tohoto 

výzkumného týmu týkající se dětí předškolního věku. Věřím, že části práce budou 

publikovány a budou to první teoretické studie o uvedené problematice v české a 

slovenské odborné literatuře.  

Autorka na straně 8 formuluje dva cíle své práce:  

 Zmapovat, jak jsou vybraná matematická výuková prostředí uchopována dětmi 

předškolního věku (5 – 7 let) a  

 zjistit, zda a jak tato výuková prostředí pomáhají pedagogicky diagnostikovat 

kognitivní schopnosti dítěte. 

Konstatuji, že oba cíle byly splněny výrazně nadstandardně a to jak z hlediska 

objemu získaných dat (10 zpracovaných videozáznamů v úhrnné době asi 70 minut) 

tak v hloubce analýz a získaných původních vědeckých výsledků.  

Práce má kromě úvodu, a přehledu použité literatury tři kapitoly a 4 přílohy.  

První kapitola (str. 11- 16) podává teoretická východiska autorky opřená o 

literaturu, zejména pak o práce polské významné psycholožky, prof. E. Gruszczyk- 

Kolczynské, jejíž 4denní seminář měla možnost osobně absolvovat. Kapitola je 

stručná a uvedené jsou pouze myšlenky, které jsou relevantní k následující studii.  

Druhá kapitola (str. 17 – 81) tvoří jádro práce. Vše je uvedeno i na nosičích CD, 

kde najdeme i videa z experimentů. Bohatý materiál nabízí další možná zpracování. 

Lze pomocí něj zkoumat například vývoj interakce dětí, jejich vzájemnou 

komunikaci, rozvoj řešitelských strategií jedinců, motivační oscilace atd. Nic z toho 

ale v práci zkoumáno není, protože autorka je orientována na dva cíle práce, které 

byly výše uvedeny. Konečně, i stávající užší orientace analýz si vyžádala více než 

100 stran textu a další rozšiřování by bylo neúnosné. 

Třetí kapitola (str. 82 – 99) je rozdělena na čtyři části a sumarizuje výsledky 

výzkumu. V první části jsou podrobně popsána pozorování tří dětí v 7 měsíčním 

intervalu od září 2012 do dubna 2013. Jedná se hochy Tomáše [6;1 až 6;8] a 

Honzíčka [5;10 až 6;5] a dívku Putri [5;3 až 5;10]. Přesný záznam průběhu her 

těchto dětí dovoluje autorce odhalit jevy, které se ukazují jako významné při 

využívání popsaných prostředí k rozvoji dětského intelektu.   



Ve druhé části třetí kapitoly jsou odhalené jevy přehledně popsány. Za velice 

objevné považuji detailní rozpracování jevu „ rytmus“  pomocí prostředí Krokování. 

Autorka ukázala, že dosavadní naše zkoumání synchronizace kinestetického a 

akustického rytmu lze zjemnit a upřesnit. Sledovala synchronizaci písničky, tleskání 

(zvuk i pohyb) a krokování a ukázala, že tuto čtveřici lze využít jak diagnosticky tak 

edukačně. Říkánku „jedna, dvě, tři,…“ nahradila písničkou a přidala tleskání.  

Třetí a čtvrtá část třetí kapitoly je sebereflexe autorky. Ukazuje, jak pomocí 

videonahrávek může učitel systematicky zkvalitňovat svoji pedagogickou práci. 

Ukazuje i to, jak je pro učitele obtížné realizovat to co B. Jaworski nazývá research-

in-action, tedy souběh činnosti učitelky i experimentátorky. Zde je i rozhodnutí 

autorky pokračovat ve výzkumu a nabídnout kolegům poznání o didaktickém 

potenciálu prostředí Krokování a Autobus, které autorka výzkumem získala.  

Práce je napsána přehledně a jasně, tabulky umožňují dobrou orientaci v bohatém 

souboru experimentů. Jevy, na které autorka zaměřila pozornost, jsou voleny citlivě a 

efektivně. Části práce, zejména podrobněji rozpracovaný mechanizmus budování 

synchronizace rytmů kinestetických a akustických je třeba připravit k 

odborné publikaci.  

Závěrem opakuji, že se jedná o práci ojedinělé kvality a rád ji doporučuji 

k obhajobě. 

 

V Praze 30.4.2014       Milan Hejný 

 

 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

Jak asi budou tyto děti vnímat Krokování a Autobus v první třídě? Nebude je to 

nudit? 

 

Je možné práci s dětmi diferencovat tak, aby jak slabší tak vyspělejší děti řešily sobě 

přiměřené úlohy?   


