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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Práce se řadí mezi sérii diplomových prací vycházejících z řešení projektu GAČR Kritická místa 
matematiky na základní škole. Propojení diplomové práce s vědeckým projektem a aplikace některých 
nástrojů z výzkumu považuji za klad práce. 

V této práci se autor zaměřuje na jednu z oblastí, které jsou pro žáky podle zjištění projektu obtížné, 
a u nichž je třeba zjistit, co obtíže způsobuje a jak lze žákům pomoci tyto obtíže překonat. Autor si 
klade za cíl identifikovat obtíže a chyby žáků 8. a 9. ročníku v úlohách zaměřených na substituci. 
V závěrečné části práce jsou získané výsledky diskutovány a je prokázáno, že se autorovi podařilo cíl 
práce splnit.  

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce je rozdělena do dvou základních částí – teoretické a experimentální. V úvodu teoretické části 
autor představuje základní pojmy, se kterými dále v práci pracuje: substituce, proměnná, práce 
s písmeny. Využívá zde relevantní zdroje.  

Dále se autor věnuje výzkumům a studiím týkajícím se substituce. Zde představuje tři zdroje 
informací: projekty TIMSS 2007 a GAČR Kritická místa matematiky na základní škole a řeckou studii 
Christou & Vosniadou (2012). U všech představuje základní výsledky týkající se substituce a použitou 
metodologii. Tyto práce jsou pro něho nejen výchozím bodem pro vlastní výzkum, ale také zdrojem 
typů úloh a informací o žákovských chybách, na které se v práci nejvíce zaměřuje.  

Teoretická část je vhodným východiskem pro experimentální část práce. V ní autor nejprve 
představuje analýzu tří řad učebnic pro ZŠ a NG zaměřenou na přítomnost úloh na substituci 
a nabízená prostředí a postupy pro takové úlohy, pokud v učebnicích jsou. Tato část práce je 
zpracována velmi svědomitě. Autor pečlivě dokumentuje všechny výskyty substituce v různých 
podobách v uvedených učebnicích. Učebnice, které analyzuje, jsou učebnice, které používají žáci 
v jeho výzkumném vzorku. Již v průběhu analýzy učebnic si autor všímá aspektů, které mohou 
ovlivnit práci žáků při substituci; zamýšlí se nad důsledky, které má menší pozornost věnovaná 
důležitým substitučním postupům pro žákovské obtíže. Celá tato poměrně obsáhlá část je zpracována 
přehledně a všechny uvedené závěry jsou pečlivě dokumentovány. 

Autor dále podrobně popisuje metodologii svého výzkumu. V práci jsou podrobně uvedeny jevy, které 
autor zkoumal, a výběr úloh, které pro svůj experiment využil. Autor použil metodu klinických 
rozhovorů. Zde využil zkušenosti řešitelského kolektivu projektu GAČR Kritická místa matematiky 
na základní škole. Použité úlohy jsou sice inspirovány výzkumy, které jsou uvedeny výše, ale autor je 
upravil tak, aby z nich bylo možné najít odpovědi na výzkumné otázky, které si položil. Nejprve 
provedl pilotní rozhovor a na základě této zkušenosti pak doladil výzkumný nástroj tak, aby vyhovoval 
stanovenému cíli.  

Výzkumu se zúčastnilo 15 žáků ze tří různých škol. Školy se od sebe výrazně lišily, aby byl výzkumný 
vzorek co nejpestřejší. Autor pracoval se žáky s průměrnými (někde nepatrně nadprůměrnými) 
výsledky v matematice. Výběr žáků pro experiment prováděl vždy jejich učitel matematiky. Autor 
uvádí charakteristiky zúčastněných žáků.  

V práci je dále podrobně popsáno, jak autor při práci se žáky postupoval: Nejprve žáci napsali test, 
který pak s nimi autor při rozhovoru probíral a případně pomocí drobných návodných otázek 
upozorňoval na chyby, které při řešení úloh udělali. Videonahrávky jednotlivých rozhovorů pak 
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analyzoval. V práci jsou podrobně představeny použité úlohy a výsledky, kterých žáci dosáhli při 
jejich řešení. Autor pouze neregistruje chyby, kterých se žáci dopustili, ale velmi pečlivě zvažuje jejich 
možné příčiny a možnosti, jak je možné žákům pomoci je odhalit, případně opravit.  

V závěrečné části práce jsou přehledně shrnuty odhalené chyby a obtíže žáků při řešení úloh. Autor 
porovnává své výsledky se studiemi, z nichž vycházel, a diskutuje shody a rozdíly. Poukazuje také na 
místa v analyzovaných učebnicích, která mohou být jedním ze zdrojů obtíží žáků. 

Práce obsahuje všechny potřebné teoretické informace, podrobné analýzy provedených klinických 
experimentů a závěry z nich.   

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

Z hlediska matematického i didaktického je práce v pořádku. Všechny části práce jsou dobře 
zpracovány a použité úlohy a testy jsou voleny vhodně s ohledem na zaměření práce. Výsledky 
prezentované v práci vyplývají ze získaných dat.     

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Zvolené téma je velmi zajímavé teoreticky a neobyčejně závažné prakticky. Má významné důsledky 
také pro přípravu učitelů matematiky ve všech jejích formách i pro praxi vyučování matematice. 
Autorovi se podařilo doplnit výsledky z TIMSS o další pohled, který nebyl v TIMSS sledován. 

Závěry, ke kterým autor dospívá, jsou didakticky relevantní nejen pro jeho vlastní praxi. Posuzovaná 
práce má tedy širší dopad, může být inspirací i pro učitele z praxe, kteří hledají prostředí a nástroje pro 
zmírnění obtíží, které mají jejich žáci při využívání substituce. 

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

Z hlediska formálních náležitostí je práce v pořádku. Vše je řádně citováno.  

Na několika místech považuji text za nepřesně formulovaný. Tyto drobné nedostatky však nesnižují 
srozumitelnost textu. 

- Formulační nepřesnosti:  

o Str. 32, ř. 12-11 zdola: Není mi jasná formulace – mluvíte o víc řešeních, ale uvádíte pouze 
jednu dvojici. 

o Str. 32, ř. 8 zdola, rovnice v závorce: Má to znamenat dvě soustavy s jednou rovnicí nebo 
jednu soustavu se dvěma rovnicemi?  

o Str. 38, ř. 8 zdola: „Do mocnin se setkáváme i se substitucí …“ 

o Str. 41, ř. 11 zdola: „začít učebnici“ je nepřesné vyjádření (vhodnější by bylo např. „začali 
s učebnicí pracovat“ nebo podobně). 

o Str. 42, ř. 11 shora: Vhodnější by bylo „vypočítat kořeny kvadratické rovnice“. 

o Str. 45, ř. 2 shora: Nedosazují se číselné obory, ale čísla z nich. 

o Str. 45, ř. 6-7 shora: Vypadl jste z vazby: „Jako nedostatek této řady ale vidím v pojmu …“ 

 

- Špatné tvary slov:  

o Abstrakt, první věta: Má být „vyžadujících“. 

o Na str. 39, ř. 3 zdola, na str. 74, ř. 3 nad obrázkem, a na str. 77, ř. 3 zdola, je nesprávně 
použit tvar „jí“, má být „ji“.  

- Překlepy:  

o Str. 27, ř. 5 zdola: má být „která“ 

o Str. 41, ř. 1 shora: má být „která“ (nevím, zda je to překlep nebo je chyba v originálu) 

o Str. 46, ř. 5 pod tabulkou: „k ani funkcím“ má být „ani k funkcím“. 

o Str. 52, nad obr. 19: V závorce má být uveden obr. 19 

o Str. 72, ř. 11 zdola: pro dvojici [0; 1] je uvedeno, že žákyně dosazovala za x jedničku a za 



y sedmičku.  

o Str. 72, ř. 2 shora: má být „předchozími“ 

o Str. 85, ř. 12 zdola: má být „strategie“ 

- Sazba textu: 

o Na řadě míst je znaménko mínus před číslem nebo písmenkem psáno s mezerou. Mezera 
se dělá při zápisu operace odčítání, ale ne např. u –a. 

o Str. 42, ř. 9 zdola: X sice na začátku věty, ale neznámá je v textu značena x, mělo by tedy 
být i zde. 

o Str. 43, obr. 13: Je neúplný. To je úmyslně nebo omylem?  

o Obr. 68 na str. 81 je špatně čitelný. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Použité zdroje jsou relevantní. Jsou řádně citovány. Autor vyhledal vhodnou literaturu, a to českou 
i zahraniční. 

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Rozsah shod, které byly nalezeny systémem Theses, je ve 
všech případech menší než 5 %. Jedná se jednak  o formální náležitosti práce, které jsou předepsány, 
jednak o citování materiálů, z nichž autor vychází nebo s nimiž srovnává své výsledky v závěrečné 
diskusi. Všechny použité zdroje jsou v práci řádně citovány. 

Další poznámky 

V posuzované diplomové práci zvláště oceňuji: 

 vhodně zvolené aktuální téma, 
 dobře vybraná teoretická východiska a jejich využití v praktické části, 
 podrobně rozpracované nástroje použité v klinických rozhovorech včetně využití zkušeností 

z projektu GAČR v podmínkách, ve kterých autor pracoval; 
 schopnost autora připravit cíleně úlohy umožňující mu diagnostikovat obtíže žáků a současně 

získat od žáků potřebnou zpětnou vazbu;  
 diskusi získaných výsledků a jejich srovnání s výsledky publikovanými jinými autory.  

 

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

Otázky k obhajobě 

1. Při představování výsledků žáků pro jednotlivé úlohy používáte slovní spojení „malá nápověda“, 
které však není vysvětleno. Uveďte jeho charakteristiku tak, jak byl použit ve vašem experimentu. 
Uveďte ukázky toho, co za malou nápovědu považujete a co ne. 

2. Porovnával jste také výsledky žáků po skupinách z jednotlivých škol? Pokud ano, jaké byly shody 
a jaké rozdíly, pokud se nějaké ukázaly? 

3. Diagramy znázorňující chyby, které se u jednotlivých úloh objevily, obsahují někdy víc položek, 
než činil počet respondentů. Vysvětluji si to správně, když předpokládám, že pokud žák udělal víc 
než jednu chybu, je započítán u každé chyby, kterou udělal?  

4. Na str. 72, ř. 5 zdola: Je tam využita diskuse kolem rovnosti 7y – 3x = 3x – 7y. Není však využit 
fakt, že rovnice 7y – 3x = 0 a 3x – 7y = 0 mají stejná řešení. Pracoval jste s takovou ekvivalentní 
úpravou rovnice? 

 

Datum a podpis autora posudku: 8.5.2016 


