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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cíl závěrečné práce je formulován hned v úvodu práce a v první podkapitole druhé kapitoly (2. 

Výzkumná část, 2.1. Východiska a cíle). Autorka se v rámci své diplomové práce rozhodla 

mapovat, jak jsou matematická výuková prostředí Krokování a Autobus (s nimiž se podrobně 

seznámila v učebnicích matematiky M. Hejný a kol. 2007 a 2008) uchopována dětmi předškolního 

věku a zjistit, jak tato výuková prostředí pomáhají pedagogicky diagnostikovat kognitivní 

schopnosti dítěte. Výzkum započal v září 2012 vstupním pozorováním, pokračoval souborem 13 

experimentů – série úloh ve vybraných matematických výukových prostředích a byl završen 

pokusem o pedagogickou diagnostiku s využitím metodiky E. Gruszcyk-Kolczyńské. Všechny 

výstupy z pozorování (záznamy), experimentů a pokusu o pedagogickou diagnostiku (protokoly) 

byly detailně analyzovány a následně u třech dětí porovnávány, což ukázalo, že je možné do určité 

míry použít vybrané úlohy z uvedených matematických prostředí jako nástroj pedagogické 

diagnostiky. Je zřejmé, že autorka si stanovila přesně cíl pro diplomový úkol a ten pečlivě naplnila 

včetně prokázání schopnosti reflektovat úskalí při plnění tohoto úkolu.  

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce obsahuje tři stěžejní kapitoly. První kapitole předchází Úvod, v němž autorka přesně popisuje 

důvod, proč si zvolila právě tuto oblast ke zpracování diplomové práce. Autorka zde upřímně 

vyjadřuje svoji proměnu vztahu k matematice (od nízkého sebevědomí v hodinách matematiky 

z dětství k pozitivním zážitkům na střední a vysoké škole a uvědomění si, že matematika je bránou 

k umění myslet a poznávat). Autorka je učitelkou v mateřské škole, což je důvodem, proč se 

zaměřila na výše uvedený věk dítěte. Za Úvodem jsou vhodně vymezeny frekventované pojmy. 

První kapitola (1. Teoretická východiska) má pět podkapitol, které jsou orientovány jak na současné 

pedagogicko-psychologické směry (vyučování orientované na dítě, konstruktivistický přístup 

ve vyučování, psychologické aspekty myšlení dítěte předškolního věku a metody pedagogické 

diagnostiky), tak na teorii poznávání v matematice (teorie generického modelu, vyučování 

orientované na budování schémat).  

Druhá kapitola (2. Výzkumná část) má čtyři podkapitoly, z nichž nejstěžejnější jsou třetí a čtvrtá. 

Autorka v nich pečlivě popisuje své experimenty (vstupní pedagogické pozorování, experimenty 

v prostředí Krokování, experimenty v prostředí Autobus, pedagogicko-diagnostický experiment). 

Pro vstupní pedagogické pozorování byl formulován cíl pokusit se popsat výchozí pozici 

jednotlivých dětí, které se budou účastnit experimentů, charakterizovat jejich přístup k práci a 

některé schopnosti a dovednosti, které mohou mít vliv na řešení matematických úloh. Autorka 

reflektuje, že v té době neměla ujasněno, o které schopnosti se jedná a jak je spolehlivě 

diagnostikovat. Proto scénář pro vstupní pozorování byl intuitivně připraven. Realizace a 

vyhodnocení tohoto pozorování je pečlivě zpracováno v Tabulce 2. Charakteristika dětí učiněná 

nejen na základě tohoto vstupního, ale i dlouhodobého pozorování je uvedena v Tabulce 3. Průběhy 

experimentů v prostředí Krokování a Autobus autorka zaznamenala videokamerou a tyto 

videozáznamy převedla do protokolů (jeden příklad takového protokolu uvádí v příloze). Vlastní 

podkapitoly týkající se experimentů v uvedených prostředích strukturuje přehledným způsobem: 1. 

Uvažování o aplikaci prostředí do mateřské školy, 2. Příprava experimentu – formulace úloh, 

k čemu budou děti vyzývány, příprava pomůcek, 3. Realizace experimentu – tabulka (čas realizace, 

počet zúčastněných dětí, prostor třídy, pomůcky), stručný popis zadání úloh, 4. Průběh experimentu 

Eva ŠUBRTOVÁ 

Uchopení matematických výukových prostředí dětmi předškolního věku (5-7 let) 

PhDr. Jana SLEZÁKOVÁ, Ph.D. 



(Do tabulky jsou vybrány a stručně popsány zajímavé momenty z protokolů. Tyto momenty jsou 

kódovány.), 5. Výsledky experimentů – ty jsou trojího druhu: a) Reflexe experimentů směřována 

k dětem (jedná se o soupis jevů evidovaných při zpracování průběhů experimentů, tyto jevy autorka 

ilustruje na konkrétních příkladech (Např, jev - Tleskání  dětí do rytmu nebylo příliš přesné, na 

konci strofy měly tendenci ještě jedno tlesknutí přidat (A-4b).), b) Pravidla, která se upřesnila 

v průběhu hry, c) Reflexe směřovaná k experimentátorovi (Zde autorka zvažuje možnosti vylepšení 

budoucího experimentu.). Takto jsou zpracovány čtyři experimenty v prostředí Krokování a šest 

experimentů v prostředí Autobus. Každého experimentu se účastnilo 6 – 14 dětí. Různý počet 

zúčastněných dětí v experimentu je způsoben tím, že ne vždy byly přítomny všechny děti ve třídě a 

navíc experimentátorka (autorka DP v jedné osobě) ponechala volbu účasti v experimentu na dětech 

samotných, tedy zúčastnily se jen ty děti, co chtěly. Pedagogicko-diagnostické experimenty 

provedla dva, jednalo se o převzatý nástroj od E. Gruszcyk-Kolczyńské. V prvním se jedná o 

počítání s krejčovským metrem a počítání fazolek. Ve druhém se jedná o porovnávání nestejně 

dlouhých dřívek a dýmkových drátků. Zpracování těchto experimentů je odlišné od předchozích, 

vychází to z jiného charakteru experimentu. Autorka zvažuje cíl experimentu, jeho formu, 

pomůcky, popisuje jeho průběh včetně hodnocení dítěte. Vlastní provedení experimentu s dětmi je 

popsáno v tabulce.  

Třetí kapitola (3. Závěr) má čtyři podkapitoly (3.1. Výsledky experimentů interpretované na třech 

vybraných dětech, 3.2. Shrnutí výsledků vytěžených z experimentů, 3.3. Smysl experimentů, 3.4. 

Dosažení vytčených cílů.). První podkapitolu považuji za velmi cennou. Autorka se rozhodla 

porovnat nashromážděná data u jednotlivých dětí, vybrala si k tomuto účelu tři děti. Na základě 

porovnání jednotlivých dětí v experimentech se jí potvrdila hypotéza, že výsledky experimentů 

s úlohami v matematických výukových prostředích se vzájemně doplňují s výsledky experimentů 

realizovaných nástrojem E. Gruszcyk-Kolczyńské. Autorka prokázala, že úlohy v matematických 

výukových prostředích nejsou pouze nástrojem rozvoje dětského myšlení (jak sama uvedla), ale 

mají i diagnostický potenciál. V posledních dvou podkapitolách je zvažován přínos diplomové 

práce nejen pro autorku samotnou, především zda bylo dosaženo vytčených cílů. Jako vedoucí 

práce mohu konstatovat, že cílů bylo dosaženo s velkým přesahem.  

Práce obsahuje Přehled použité literatury a pramenů a bohatou přílohovou část: Příloha 1: Protokol 

o průběhu experimentu G-1 (část), Příloha 2: VPP-1 (pracovní list – třídění), Příloha 3: VPP-2  

(pracovní list – dva překrývající se objekty), Příloha 4: Celkový přehled o účasti dětí 

v experimentech, Elektronická příloha: Videozáznamy experimentů A-M. 

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

Práce patří z hlediska didaktiky matematiky do oblasti mateřské školy, kde sama autorka vyučuje. 

Nelze popřít, že autorka k přípravě experimentů studovala materiály a promýšlela jevy z didaktiky 

matematiky v oblasti 1. stupně ZŠ. Tento typ diplomové práce patří k velmi náročným. Neboť ke 

zpracování diplomové práce si autorka formulovala úkol, který nikdo před ní neřešil. Jedná se zde o 

výzkum možnosti aplikovat matematická výuková prostředí (již dříve propracovaná pro 1. stupeň 

ZŠ) v mateřské škole a výzkum diagnostického potenciálu těchto výukových prostředí u 5-7letých 

dětí. Výsledky práce jsou bohaté. Zde uvedu dva: 1. Analýza jednoho průběhu experimentu 

v prostředí Krokování umožnila autorce rozlišit míru schopnosti dětí synchronizovat více jevů 

najednou. Stručně řečeno v úloze šlo o zpěv písně, krokování a tleskání do rytmu písně. Autorka na 

práci dětí ilustruje, že se jedná o synchron čtyř složek: zpěv písně, zvuk při tlesknutí, pohyb při 

tlesknutí a pohyb při kroku. Experiment prokázal, že tento jev umožňuje rozdělit děti do čtyř 

skupin: 1. Děti synchronizují všechny složky. 2. Děti rytmus vnímají a synchronizují zpěv a 

tlesknutí, ale nejsou schopny tyto složky synchronizovat s pohybem při tlesknutí. 3. Děti jsou 

„rušeny“ zpěvem písničky a soustředí se na signál tlesknutí, takže krok přichází se zpožděním. 4. 

Děti nesynchronizují žádnou z uvedených složek. Tento výsledek napomáhá lépe gradovat úlohy 

pro děti. 2. Dalším podstatným výsledkem práce je prokázání, že prostředí Autobus je silným 

diagnostickým nástrojem. Autorka svými experimenty poukázala na to, jak mohou být „nůžky 

rozevřeny“ ve schopnostech dětí (přibližně stejně starých) řešit úlohy z tohoto prostředí. Na jedné 

straně jsou děti, které i když sledují jízdu autobusu a vystupování a nastupování cestujících (jedná 

se o počet do 3), nejsou schopny určit, kolik cestujících vystoupí na konečné zastávce. Výsledek 



vždy tipují. Na druhé straně jsou děti, které využívají záznamové techniky na různé úrovni, mezi ty 

nejsofistikovanější patří tabulka jízdy autobusu s ikonami zastávek.   

Na závěr mohu konstatovat, že řazení kapitol v práci je logické a práce působí konzistentně. 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Již v předchozím odstavci jsem se pokusila dokladovat, že práce je velmi přínosná pro didaktiku 

matematiky. Práce je do jisté míry originální, neboť se tímto tématem nikdo dříve nezabýval. 

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

úprava) 

Práce obsahuje velmi málo gramatických a typografických chyb. Práce působí úhledně a přehledně. 

Odkazy a citace jsou v souladu s normou.  

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Použité zdroje a data získaná výzkumem jsou relevantní a vzhledem k cíli práce je považuji za nad 

míru dostatečné. Autorka se zdroji pracuje přiměřeně. Reprezentativnost práce je na vysoké úrovni.  

Hodnocení:  

Práce z mého pohledu přesahuje pouhé splnění podmínek kladených na diplomovou práci. Je 

dokladem o autorčině vysoké pedagogicko-psychologické erudici.  

 

Datum a podpis autora posudku: PhDr. Jana Slezáková, PhD. 
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