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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cílem práce bylo „identifikovat obtíže a chyby žáků 8. a 9. ročníku v úlohách zaměřených na 

substituci“, protože tato oblast byla identifikována jako problematická při sekundární analýze dat 

z mezinárodního šetření TIMSS. Cíle byly splněny.  

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce obsahuje část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vymezeny pojmy využité 

ve vlastní výzkumné práci: substituce, proměnná, algebraizace, práce s algebraickými výrazy. 

Následně jsou shrnuty obtíže našich žáků v oblasti substituce, jak se dají vyčíst z výzkumu TIMSS, 

a popsán jeden související zahraniční výzkum. Z obou těchto zdrojů autor čerpal ve své výzkumné 

práci.  

Jádrem práce je praktická část. Nejdříve jsou z hlediska substituce analyzovány některé učebnice 

pro 2. stupeň základních škol a osmileté gymnázium. Autor musel projít celou řadu učebnic, 

protože problematice substituce není věnována zvláštní kapitola. Velmi oceňuji závěrečné shrnutí 

analýzy učebnic, které může být inspirativní i pro autory učebnic a učitele z praxe. Autor si všímá 

mj., z jakých číselných oborů jsou dosazovaná čísla. Ukazuje, že v některé druhy substituce se 

v některých učebnicích téměř nevyskytují.  

Následuje popis výzkumu. Ten je z hlediska metodologie a průběhu popsán dostatečně. Výsledky 

jsou popsány na téměř 30 stranách (plus 6 stran souhrnu), tvoří tedy podstatnou část práce.  

Vlastní výzkum byl kvalitativního charakteru. Účastnilo se ho celkem 15 žáků, s nimiž byly 

provedeny klinické rozhovory. Rozhovory byly nahrávány na videozáznam a jeho transkripty 

následně autor analyzoval.  První analýza byla dělána po jednotlivých úlohách. Výsledky jsou velmi 

podrobně popsány a ilustrovány žákovskými pracemi. Autor se snaží hledat i příčiny žákovských 

obtíží. Výsledky jsou dále shrnuty ve zvláštní kapitole, která přehledně popisuje, jaké jsou 

nejčastější chyby žáků napříč úlohami a jaké nejdůležitější jevy se u žáků v souvislosti s úlohami 

objevily. Oceňuji, že své výsledky autor dává do souvislosti s analýzou učebnic a ukazuje, které 

jejich charakteristiky by mohly přispět k obtížím, které u žáků identifikoval. Dále své výsledky 

propojuje s výsledky studie TIMSS. Závěr lze považovat za třetí úroveň reflexe výsledků.  

Práce je ukončena seznamem použité literatury a dvěma přílohami. 

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

Z hlediska matematického i didaktického je práce v pořádku. Metodologie byla převzata z projektu 

GAČR. Autor vytvořil soubor testových úloh a následně realizoval klinické rozhovory. Je zřejmé, 

že tuto výzkumnou metodu ovládl dobře.   

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Práce je zcela originální. Problematice substituce se u nás dosud nikdo explicitně nevěnoval, 

dosažené výsledky tedy můžeme považovat za dobrý vstup do diskuse. Mohou mít i praktické 

dopady a některé části práce jsou využitelné v předmětu didaktika matematiky. 

Jan Schánělec 

Žákovské obtíže při řešení úloh vyžadujících substituci 

doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.  



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

úprava) 

Z hlediska formálních náležitostí je práce v pořádku; obsahuje jen malý počet překlepů a zbytečnou 

mezeru mezi znaménkem mínus a proměnnou. Autor mohl sjednotit velikosti obrázků, které 

zobrazují žákovská řešení. Někde v nich působí rušivě velikost písma vzhledem k okolnímu textu.  

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Autor použil zdroje, které mají úzkou souvislost se zkoumaným tématem, a dobře je využil v části 

teoretické i praktické.  

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  Bylo nalezeno 300 podobných dokumentů s méně než 

5 % shody. Jedná se však téměř výhradně o části, které jsou společné všem diplomovým pracím 

(např. úvodní prohlášení). Evidentně došlo k selhání kontrolního softwaru. Další shody jsou řádně 

citované úlohy z učebnic a odkazy na literaturu.  

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