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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění)  
Autorka se dle názvu práce zaměřila na poslední dva ročníky ZŠ, avšak v experimentu 

sleduje pouze žáky čtvrtých ročníků. Názvu práce odpovídá i abstrakt. V tomto smyslu je rozpor, 
autorka měla změnit název diplomové práce, poněvadž se v práci zaměřila pouze na jeden ročník.  

Dále v návaznosti na název práce postrádám i na dalších stránkách přesnost ve vyjadřování, 
tedy i ve vymezení klíčových pojmů. Pokud jsou středem zájmu autorky strategie a úlohy 
„ rovnicového typu“, pak je nutné pro posouzení práce, aby autorka oba pojmy jasně vymezila. Zde 
není popsán rozdíl mezi žákovskou strategií řešení a metodou řešení a řešením. Podobně není 
vymezen rozdíl mezi rovnicí a úlohou rovnicového typu. Za nepřesné považuji rovněž vymezení 
pojmu „úspěšná strategie“ (str. 13), protože i nekorektní metodou řešení mohu dospět k správnému 
(očekávanému) výstupu; podle volného vymezení autorkou by se ovšem i tato strategie řadila 
k úspěšným.  

Cíle práce jsou na straně 10, v kapitole Úvod: 1) prostudovat učebnice, 2) popsat žákovské 
strategie u řešení úloh rovnicového typu, 3) porovnat úspěšnost dvou různě vedených skupin žáků. 
Podmínky se dále nerozebírají. Autorka v Předexperimentu 1 na str. 27 nestanovuje žádný 
specifický cíl, jen přání: „… chtěla jsem zařadit úlohy, o kterých jsem si myslela, že by u nich žáci 
mohli vymýšlet zajímavá řešení“. Znamená to, že cílem nebylo úlohy vyřešit, ale vymyslet zajímavé 
řešení? Na str. 36 u předexperimentu 2 uvádí cíle jen mimochodem „uvnitř odstavce“: „Chci zjistit, 
které úlohy mají výpovědní hodnotu“. Co je to výpovědní hodnota? Jak to souvisí s názvem práce? 
V kapitole Experiment, na straně 51, žádné další cíle nevymezuje, popisuje jen postupy, které chce 
v experimentu použít. Na téže straně dole formuluje něco, co je blízké hypotéze: „… si myslím, že 
vyšší úspěšnosti by měli dosáhnout žáci, kteří jsou vedeni Hejného metodou,…“. O co, o kolik 
úspěšnější? V jisté nerovnováze k tomu se u úkolu 1 vyjadřuje: „… očekávám, že obě skupiny by 
měly mít v této úloze úspěšnost nad 60 %“. Znamená to, že zde výrazný rozdíl neočekává? 

Cíl 1 byl naplněn, měl jistě sloužit jako východisko pro splnění dalších cílů, v tomto smyslu 
byl prostředkem k jejich naplnění. Nejsou explicitně vyjádřena kriteria pro analýzu učebnic: co 
všechno a proč autorka chce sledovat (vedle vybraných úloh hodnotí náhle barevnost, zábavnost a 
podobně). Takto je obtížné hodnotit závěr analýzy učebnic. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení)  
Práce o rozsahu 91 stran včetně anotací a obsahu je doplněna 3 stranami příloh.  
Práce má čtyři hlavní části:  
Úvod (2 strany), Teoretická část (16 stran), Praktická část (64 stran), Závěr (1 strana). 

V tomto smyslu je teoretická část poněkud v nerovnováze ve vztahu k Praktické části. 
Úvod představuje diplomovou práci podrobněji než abstrakt, naznačuje i osobní důvody 

autorky k volbě práce, formuluje cíle, avšak bez další specifikace metod (metodologická stránka je 
jen naznačena). 

Teoretická část je pojata tak, aby mohla postihnout potřebné kontexty k praktické části, 
avšak nepokrývá je v plném rozsahu. Teoretická část zahrnuje kapitoly: Edukační styly (chybí 
nástroje pro charakteristiku sledovaných vzorků), Vymezení pojmů (nedostatečné, některé pojmy 
chybí), Analýza učebnic. V poslední kapitole se čtenář nikde nedozví, že úlohy rovnicového typu 
nejsou součástí RVP (viz http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=72884&view=6433, 
dostupné 1. 5. 2016), avšak ve shrnutí analýzy na str. 26 autorka píše: „…zatímco v Alteru jsou 
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takové úlohy nárazové a výjimečné, v učebnicích Fraus se s nimi setkáváme v podstatě neustále.“ 
To staví učebnici Alter do pozice, jako by něco z RVP nesplňovala. Problém je ve formulaci 
komparace. Tato poznámka nesměřuje k hodnocení obou učebnic oponentem, ale upozorňuje na 
rezervy v analýze a komparaci. 

 Praktická část prezentuje dva předexperimenty a samotný experiment. V experimentu 
autorka pracuje s jedním redukovaným vzorkem, avšak argumentace k redukci vzorku (že 
předpokládá u redukovaného vzorku vyšší úspěšnost) je nedostatečná. Další poznámky k této části 
jsou již v dalších odstavcích posudku. Stanovení strategií je hrubé, ale postačující, v analýze bylo 
možné v některých případech jít do větších detailů a více do hloubky. Vedení rozhovorů je náročné 
jak na čas, tak na koncentraci, oceňuji trpělivost při získávání dat touto cestou. 

Závěr práce zahrnuje nejen výsledky, ke kterým autorka dospěla, ale i reflexi a nastiňuje 
další možnosti zkoumání. Kvalitou formulace se závěr liší od předchozího textu, je vytříbenější.  
 

Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.) 
 Práce odpovídá svojí strukturou zadanému zaměření. V kapitole 3 je vymezení pojmů 
nedostatčené a některé další hojně používané pojmy nejsou vymezeny, což by tolik nevadilo, pokud 
by se v průběhu praktické části autorka vyjadřovala úplněji a jednoznačněji. Práce je 
terminologicky nekonzistentní (přes upozornění vedoucí práce na konzultaci, které jsem byla 
přítomna). 
 Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Pro čtenáře je náročné míchání slovesných 
časů, místy v rámci jednoho odstavce je zavádějící, jen v několika málo případech je funkční, na 
což přijde čtenář, použije-li implicitní práci s celým textem.  
 Přes snahu autorky popsat vše věrně má jazyk práce rezervy, ty se možná váží na nižší 
jazykový cit, nebo jde o projev spěchu při sepisování práce. To, že autorka používá slovo myslím 
někdy ve smyslu domnívám se, jindy ve smyslu tvrdím, umožňuje chybné interpretace. Nižší 
pozornost k volbě slov se pak projevuje i v oblasti matematické: volně zachází s pojmenováním 
čísel, na která v rámci jedné stránky nahlíží jako na čísla, jindy jako na číslice. Další 
„nematematické“ vyjádření je na str. 28 v zadání: pytle mají stejný součet, na str. 80: kdyby peníze 
sečetli, podobně zachází se slovy příklad a úloha. Záměna odborného jazyka se „školním jazykem“ 
je např. na str. 23 (třída a ročník), na str. 25 (složité rovnice) a podobně. „Porovnání“ není jediné, je 
více druhů, proto je nutné napsat, co se porovnávalo (čísla, počet, množství, délka, postup, …..); 
každé porovnávání má celou řadu procedurálních alternativ, které nejsou v práci popsány, i když 
jsou některé nesystematicky zahrnuty do strategií. 
  V předexperimentu, kde 1 žák představuje 10 % sledovaného vzorku, není vhodné užívat 
této statistické metody. Rozdíl mezi oběma vzorky o 1 žáka je zanedbatelný, avšak autorka tento 
fakt interpretuje opačně. Bylo by asi dobré, kdyby si prostudovala vyhodnocování práce s malými 
vzorky.  
 Pokud autorka chce porovnávat dva vzorky, musí mít zajištěnu jejich výchozí srovnatelnost. 
Konstatování, že oba vzorky jsou z malé obce u většího města, není postačující. Nevíme nic o 
složení (chlapci a dívky; specifické poruchy učení; sociální zázemí žáků; úspěšnost v matematice a 
v českém jazyce a tak podobně). Komparaci na takto charakterizovaných vzorcích nelze provádět. 
V reflexi předexperimentu 1 na str. 35 uvádí změnu požadavků na výběr dětí: „Tudíž budu 
v budoucnu požadovat komunikativnější žáky“. Toto ovšem mění náhled na získaná data, pokud se 
tím autorka nadále řídila. Podobně ve vlastním experimentu neobstojí argumentace obhajující 
početní nevyváženost obou skupin. Neproporčnost může rovněž zkreslit výsledky. Redukci 
akceptuji do té míry, že šlo o práci časově náročnou. Pak měla autorka redukovat i druhý vzorek 
s obhledem na srovnatelnost složení sledovaných skupin. Výběr a charakteristika sledovaného 
vzorku jsou podceněny, popis jen lehce nastíněn, což negativně ovlivňuje další práci s daty. Slabina 
v charakteristice sledovaných vzorků pak umožňuje autorce formulovat unáhlené nedotažené závěry 
(jak může vědět, že chlapec z tradiční třídy, který chyboval, nemá doma problémy, ale jinak patří ke 
špičce, nebo chybující dívka není v prepubertě a není právě zamilovaná). Odlišuje sledované vzorky 
pouze podle toho, které učebnice žák používá, což není dostatečné. Odlišení musí být podloženo 
fakty. Tvrdit, že podle jiné učebnice učitel učí tradičně, tedy nekonstruktivisticky, je poněkud 
zavádějící. Rozhodující je učitel, jak plyne z kapitoly Edukační styly. Z textu se čtenář nedozvěděl, 



zda autorka v tak zvaných tradičních třídách u učitelů hospitovala, dělala záznamy a analyzovala je. 
Pokud ne, pak jde jen o nepodložené tvrzení.  
 U strategií autorka vůbec neuvažovažuje strategii dočítání, i když se v popisu úlohy tato 
možnost nabízí a postup žáků její užití nevylučuje. Popis řešení (str. 32) obsahuje zmínku o 
nápovědě a pomoci, avšak čtenář se o míře a formě zásahu nic nedozví.  

 V závěru experimentální části autorka strategie nehodnotí jinak než tříděním na úspěšné a 
neúspěšné, což je škoda (mohla je rozšířit např. o ekonomičnost postupu, originalitu, příčinu 
myšlenkového odklonu a podobně) již proto, že slovo strategie je ústředním termínem diplomové 
práce. Po stránce didaktické postrádám hlubší diskusi nejen u získaných výsledků, ale i k vlastnímu 
vedení dialogu (autorka si zřejmě neuvědomuje, jak jsou některé její poznámky či dotazy návodné; 
např. str. 78 a 79). Jak plyne z kapitoly Reflexe, autorka si je některých nedostatků vědoma (píše 
obecně), proto k nim přistupuji shovívavě. 
 Práce je poznamenána neujasněním některých pojmů a nedostatečným stanovením 
podmínek umožňujících objektivněji formulovat závěry. Tyto nedostatky lze redukovat v rámci 
obhajoby. 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 
 Kladem práce je snaha autorky vystopovat rozdílnost v postupech řešení vybraných úloh. 
Rozdíly mezi žáky nejsou známy, čtenář se nedozví nic o možných příčinách chyb. Z uvedeného 
důvodu nevidím přílišné využití získaných dat v učitelské praxi.  
 Kladem práce jsou přepisy rozhovorů. Nedostatkem je např. to, že se k žákovskému řešení 
autorka plně nevyjadřuje (např. na str. 58 je nekorektní zápis, protože žák řešil úlohu zřetězením a 
neuměl myšlenkový proces korektně zaznamenat podobně, jako ho neuměl komentovat; problém je 
v kvalitě komunikace nejen mluvené, ale i v kvalitě komunikace psané).  
 Využitelnost diplomové práce spatřuji v možnosti zařazení přepisů dialogů (autorka s žáky) 
do předmětu „didaktika matematiky“ k další analýze. 
 Kladem práce je nadšení autorky, které na jedné straně strhává čtenáře, na druhé straně 
blokuje přesnost vyjadřování. 

Formální náležitosti  
(gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, celková úprava)  
 Formální stránka práce je velmi slabá.  
 Předložená práce obsahuje nadměrné množství jazykových chyb (např. jen na prvních devíti 
stranách, Úvodem počínaje, je 18 chyb). Škála chyb je široká: chybějící čárky mezi větami (např. 
str. 18, 36); tečka za větou (str. 84); diakritická znaménka nad písmeny (např. str. 87); shoda nejen 
podnětu s přísudkem v příčestí minulém (10, 12, 17, 27, 28, 33, 44, 47); záměna spojovníku a 
pomlčky, spojovníku a znaménka mínus (str. 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46 , 52, 53, ..,62, 
63,…, 78,  83, ); chybějící mezery nejen mezi slovy, ale i v datu, podobně i mezi matematickými 
symboly (např. str. 13, 23, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 42, 46, 47, 51,…, 73,… ); vynechání slov (např. 
str. 10); nadbytečná tečka za číslicí, která zastupuje základní číslovku a nikoli řadovou číslovku (str. 
28, 30, 32, 34, 43, 45, 46, 61,  ); předložka v nebo předložka s na konci řádku (str. 17, 49); 
vynechaná písmena (např. str. 17);.chybný pád u podstatného jména (str. 20, 80); překlepy (str. 10). 
Druhá část práce (cca od strany 45) má výskyt chyb výrazně nižší. 
 Ve formulaci otázek autorka neodlišuje jaký (ptáme se na vlastnost objektu) a který (ptáme 
se na objekt), což se vyskytuje např. na str. 16, 32, na rozdíl od správného užití na stranách 19 a 20, 
tedy v rozporu s oficiálním znění úloh v učebnici. K nedostatkům rovněž patří i nestabilita užívání 
slovesného času (minulý a budoucí, minulý a přítomný; např. str. 36), dále přecházení bez aviza od 
objektivního k subjektivnímu. Chybí slova, která by odlišila, zda se jedná o popis, o dílčí závěr, či 
úvahu směřující k dalšímu možnému zobecnění, nebo bylo možné užít formální členění do odstavců 
tak, aby zřetelně došlo k odllišení objektivizovaného pohledu od čistě subjektivního. Autorka užívá 
slova citově zabarvená či tvrzení nepodložená argumenty (např. str. 26 poměrně často – není jasné 
vzhledem k čemu; rovněž na str. 26 pojmy subjektivní - v učebnicích je zábavné prostředí). 
V textu se vyskytuje nevyváženost vyjadřování, některé odstavce jsou konzistentní, precizně 
formulované, jiné jsou nejasné, vyjadřování myšlenek v nich je neobratné, neúplné. Na textu je 
vidět, že autorku téma zaujalo, nedokázala si však držet od daných situací odstup, což vedlo i 
k absolutizování závěrů, blokovalo diskusi. 



 Z pohledu typografického není přímá řeč důsledně kurzívou (např. str. 45). V tabulkách (str. 
35, 48, 88) do sloupečku pod hlavičku „počet procent“ nelze uvádět znovu znak pro procenta. Mezi 
klíčovými slovy má být středník.  

Práce je doložena přílohami zadání úloh bez žákovských řešení.  
Citace odpovídají normě, odkazy na další zdroje jsou funkční.  

  

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 
 Pokud se týká učebnic, které autorka prostudovala, pak jsou informační zdroje dostatečné 
(celkem 31 publikací). Pro teoretickou část by bylo vhodné posílit užitých 7 zdrojů (z toho 1 se 
vztahuje k metodologii výzkumu z roku 1983, 2 se týkají pedagogiky, 3 didaktiky a 1 psychologie) 
posílit o články a tu knižní literaturu, která se dotýká míst, ve kterých si autorka není zcela 
matematicky jista, respektive o literaturu, která se podobnou problematikou zabývá. 

Další poznámky: Jazykové chyby je nutné opravit do Errat, podobně je nutné uvést exaktnější 
vymezení klíčových slov (nejen těch, která jsou na straně 4). 

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  - 

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

 

Otázkya úkoly k obhajobě 

1) Za kterých podmínek dítě začíná pracovat se zápisem rovnice jako s rovnicí? Pokud se 
zápisem nepracuje jako s rovnicí, jak s ním může pracovat? 

2) Vyzdvihněte kriteria pro komparaci učebnic, zpřesněte vymezení pojmu „úspěšná strategie“. 
3) Kdo se z matematiků zabýval úvodem k rovnicím a jak? Čím se liší jeho terminologie od 

terminologie vámi užité? 
 
Praha, 4. května 2016                                                                            podpis autora posudku  


