
Diplomová práce Jitky Sedlákové: Chápání zlomků и dětí ze 7. a 8. třídy 
- posudek oponenta 

Diplomandka v Závěru (s. 137 - 139) své práce tvrdí: 
- že v první části textu (23 stran - Zlomky) prezentuje, jakými tématy se zabývají autoři prací o 
problematice zlomků', 
- že ve druhé části (9 stran - Charakteristiky výzkumného procesu) prezentuje úlohy, které byly dětem 
zadány, a jak dokumentovala dětské manipulace se zlomky, 
- že ve třetí části (79 stran Analýza a interpretace dat) prezentuje kategorizace způsobů/Ztypů řešení 
jednotlivých úloh dětmi; 
- že ve čtvrté části (14 stran - Diskuze výsledků) porovnává svoje zjištění a názory s názory autoru z 
první části práce. 

A tato tvrzení jsou pravdivá, v uvedených částech textu je vše skutečně prezentováno, navíc 
formálně korektně (a s oporou o korektně zpracované Přílohy (12 stran) a seznam použité literatury 
(24 titulů)). Co dodat? 

Snad jen to, že práce jakoby nakonec celá byla vedena pointou, vyjádřenou v kapitole 22 
Nutnost přesného zkoumání, jak děti o dané situaci přemýšlí. Její vtip by se dal vyjádřit tak, že i v 
matematice "správná odpověď" nemusí být "správná". Konkrétněji, i když žák v odpovědi použije 
učitelem očekávanou symbolickou akci, její význam pro žáka může být odlišný od významu pro 
učitele. (S odkazem na s. 33 např. "Mají dohromady 55 známek. Tomáš má o 1/5 více známek než 
Jirka. " údajně může být použito ve stejném významu jako "Matka koupila 55 malých koláčků. Jirka 
snědl 2/5 koláčků, ale Tomáš snědl o 1/5 víc než Jirka. ") 

Této pointě by docela dobře odpovídalo teoretické východisko, dle kterého je zlomek symbol o 
více interpretacích; dle S. J. Lamonové o pěti hlavních: srovnání část-celek, operátor, kvocient, mira a 
poměr (2.2 Zlomek v matematice), a teoretický závěr "Zlomek neexistuje jako jedna klíčová idea, 
představa, reprezentace, význam, kterou si dítě musí pořádně osvojit a pak už mu to půjde. " (s. 136; 
23 Různé interpretace zlomku a dětské představy o situaci). 

V textu se však objevuje, a to i ve formulaci závěru, termín "koncept zlomek"-, a to opravdu 
nikoli jako rétorická synonymie "koncepť/symbol", ale jako výraz směřování k tomu, že různé 
interpretace symbolu, různé označované spojované s jedním označujícím, lze nějak jednotně 
myšlenkově uchopit, sjednotit v rámci jednoho pojmu, a tedy jednoho významu, jednoho 
označovaného: "Jak říká Rendl (2006; konzultace), vytvoření mnohovýznamového obecného konceptu, 
kterým je zlomek, není možné jinak než induktivně, činností, zacházením se zlomky v různých 
kontextech a přecházením mezi nimi.{...) Obecný koncept zlomku nelze předat ani převzít, ten musí být 
dítětem zkonstruován v činnosti. " (s. 136) 

Mají-li si děti zkonstruovat "pojem zlomku", neměli by badatelé zkoumající tento proces 
pracovat s jeho teorií - tj. uvést ty mnohé významy do obecné struktury? Skutečně může zlomek 
poukazovat i na jiné souvislosti a vztahy, než na to, že jmenovatel značí celkový počet částí, na které je 
rozdělen celek a čitatel určitý počet takových částí (s. 18) - aniž by poukazoval na tento vztah čitatele 
a jmenovatele к celku? Tedy zlomek jako „pochopený dle normy"; jako kontextově specifický případ 
zacházení s obecným konceptem zlomku. 

Možná však, že když v textu postrádám práci diplomandky na této teoretické agendě, tak to 
vyplývá jen z toho, že jsem text dostatečně důkladně nestudoval? A tuto otázku ponechávám jako 
výzvu к obhajobě. 

Souhrnně soudím, že J. Sedláková rozhodně naplnil požadavky kladené na diplomanda v 
Kritériích hodnocení diplomových prací, a navrhuji, aby práce byla klasifikován výborně. 

V Praze 11.9. 2006 PhDr. Miroslav Klusák, CSc. 


