
Posudek vedoucího na diplomovou práci Jitky Sedlákové 
„Chápání zlomků u dětí ze 7. a 8. třídy" 

Autorka v práci rozvíjí svůj dlouhodobý zájem o dětské počítání. Po vynikající empirické 
studii počítání na prstech, kterou zpracovala v rámci klinického semestru, hledala pro svou 
diplomovou práci jinou problematiku, která by oblast dětského počítání výrazně profilovala. 
Zvolila zlomky, jejich různé významové modality a způsoby, jakými s nimi děti nakládají. 
Jedním z původních podnětů bylo to, že tato oblast patřila ve výsledcích českých dětí 
v mezinárodních srovnávacích výzkumech TIMSS к jejich relativně slabším stránkám. 

Práce byla od počátku koncipována jako empirická studie postupů a strategií dětí 
v individuálně zadaných úlohách. Měla-li však postihnout celou šíři významových modalit, 
v nichž se děti na základní škole se zlomky setkávají, bylo nutno vybrat tomu odpovídající 
soubor úloh. Zde autorka vyšla z traktování této problematiky v české didaktice matematiky 
(včetně osobních konzultací) a poté i z několika vybraných pramenů zahraničních. Výběr 
literatury se může zdát - vzato přísně a s ohledem na velmi rozsáhlou literaturu v oblasti 
„psychologie matematického vzdělávání" - poměrně omezený a redukovaný, je však zcela 
dostačující pro účely takto pojaté práce. Autorka přitom s literaturou pracuje důkladně jak 
tam, kde se nechává inspirovat pro výběr úloh, tak posléze při diskusi svých vlastních 
výsledků. Navíc je třeba říci, že ze strany vedoucího práce se při orientaci v literatuře 
nedočkala téměř žádné pomoci a konala tak vlastně v kontextu naší katedry pionýrskou práci. 
Narážela přitom mj. na nesnadné problémy s anglickou terminologií v této oblasti literatury. 

V první části práce tedy autorka shrnuje výsledky svých konzultací s literaturou. 
Navazující druhá část popisuje úlohy, které zvolila pro zadání v empirické studii, a jejich 
vztah к pěti významovým modalitám zlomku, zlomek jako výraz zachycující vztahy části a 
celku, zlomek jako kvocient či podíl při rozdělování, zlomek jako operátor (v běžném jazyce 
bych ho v tomto významu nazval nejspíše koeficientem), zlomek jako míra (jako dílek či 
jednotka měření, včetně relací na číselné ose) a zlomek jako poměr. Přestože jsme s autorkou 
měli pochybnosti o vymezeních některých významových rovin či modalit v literatuře, nebylo 
důvodu je nepřijmout jako předběžné členění. S tím větší zvědavostí bylo možno očekávat, co 
přinese samotná empirická studie. 

Její metodologické postupy uvádí autorka v závěru druhé části: V individuálních sezeních 
nechávala děti řešit předložené úlohy a vedla s nimi o jejich řešeních a potížích rozhovory. 
Šlo o i l dětí ze sedmé a 6 dětí z osmé třídy. Přibližně hodinová sezení byla autorkou natáčena 
na videokameru. Chtěl bych zdůraznit náročnost takového postupu jak při přípravě tak při 
samotném sběru materiálu. Zajistit vlastními silami soustředěný rozhovor s dítětem a zároveň 
chod kamery (byť statické) je velmi náročná (pro mě osobně vyčerpávající) práce. Zisk oproti 
situaci, kdyby kameru obsluhoval někdo další, je ovšem výrazný: bezprostřední až intimní 
kontakt s dítětem, plně soustředěným na řešení úloh a dialog o nich. 

Paralelní záznam umožňuje úplnost a následnou analýzu detailů v míře, jaká při jiném 
způsobu záznamu není možná. To ovšem spíše zvyšuje nároky na rozsah analytické práce při 
jeho zpracování. Autorka převádí videozáznamy do písemné podoby a spolu se zápisy dětí tak 
získává materiál к vlastní analýze dětských strategií. 

Sedesátistránková analýza dětských řešení jednotlivých úloh a úvah s nimi spojených tvoři 
těžiště práce. Autorka se zdaleka nespokojuje s tím, že by postupně popsala řešení 
jednotlivých dětí. Při prezentaci výsledků v jednotlivých úlohách člení dětské strategie do 
propracovaného systému kategorií, který na jedné straně zachovává překvapivou rozmanitost, 
na druhé straně pak nejen umožňuje přehlednost, ale především identifikuje v této 
rozmanitosti souvislosti a podobnosti. Ke každé úloze pak uvádí také shrnující tabulku či 
schéma s počtem výskytů jednotlivých úvah, postupů, strategií řešení. Jakkoli je pro čtenáře 
náročné se celým textem této kapitoly a všemi nuancemi individuálních postupů v každé 



úloze probrat, jsem toho názoru, že text je zpracován vynikajícím způsobem, a když se čtenář 
odhodlá se do něj ponořit, je i velmi čtivý. 

Právě pečlivá a detailní práce s materiálem prezentovaná ve třetí části umožňuje autorce 
ve čtvrté části v diskusi výsledků do značné míry říci: všechno je poněkud jinak, většinou pak 
mnohem složitější, než uvádějí literární zdroje, s nimiž autorka pracovala. To hlavní lze 
shrnout takto: 

- Nelze vymezit „úlohy na danou interpretaci zlomku". O tom, „na co úloha bude", do 
značné míry rozhoduje dítě-řešitel a jeho pojetí (uchopení) úlohy. 

- Nelze také tvrdit, že dítě při řešení dané úlohy používá jednu určitou významovou 
interpretaci zlomku. Zatímco v chápání autorů jsou významové interpretace spíše ostře 
odděleny a konkurují si či překážejí, v reálných dětských postupech lze sice tyto jednotlivé 
interpretace rozpoznat, nejsou však ostře odděleny, nýbrž se spíše prolínají, přecházejí jedna 
v druhou či se doplňují, a to i v rámci řešení jedné úlohy. 

- Nelze tvrdit, že jedno řešení (výsledek, odpověď) svědčí o jednom chápání zlomků 
v dané úloze a jiné řešení o jiném. Bez podrobného zkoumání postupů, posloupnosti kroků a 
někdy i komentáře dítěte k nim je pouhý výsledek velmi nejednoznačným indikátorem 
vnitřních myšlenkových pochodů dítěte. 

Diplomantka v diskusi výsledků v mnoha případech usvědčuje „své" autory právě z těchto 
zjednodušení. Avšak i v některých dalších ohledech s nimi polemizuje a prezentuje své 
stanovisko. Cítíme přitom, že tu nezastává prostě jen osobní názor, ale že její stanovisko je 
zdůvodněné a poučené předchozí rozsáhlou prací s nasbíraným materiálem. 

Podle mého názoru je předložená práce solidní vědeckou studií. Nevidím žádné výraznější 
nedostatky. Lze spíše jen zmínit, kterými směry by bylo možno ji doplnit. Je to především 
analýza intraindividuálních souvislostí řešení úloh. Ta skutečně měla být součástí práce, ale 
při jejím stávajícím rozsahu je patrné, že ji text diplomové práce nemohl obsáhnout. (Občas je 
ale v textu patrné, že autorka některé intraindividuální souvislosti ověřovala.) 

Do boudoucna by autorku - s kompetencí a vhledem, které v dané problematice získala -
jistě obohatila také rozsáhlejší rešeršní práce s nejnovější literaturou. 

Pokračování její badatelské činnost v této oblasti vřele doporučuji. 

Předloženou práci doporučuji к obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou. 

V Praze 11.9.06 
PhDr. Miroslav Rendl, CSc. 


