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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cíl práce studentka Jana bartoňová neuvádí samostatně, je součástí úvodu k diplomové práci, kde 
nejprve popisuje svoji cestu k matematice. Pouze v pěti posledních odstavcích je možné dohledat 
formulaci cílů diplomové práce. Bohužel jsou tyto cíle většinou uvedeny velmi obšírně a 
nejednoznačně. Jsou formulovány mnohdy jako přání, čeho by studentka chtěla dosáhnout. Na s. 9 
např. uvádí: „Ve své diplomové práci bych tedy chtěla zdůvodnit, a zároveň jsem si to stanovila za 
cíl, proč prostředí Bludiště a Cyklostezky patří do matematiky, jelikož tato otázka mi v průběhu 
studia vyvstávala u mnohých prostředí a považuji její zodpovězení, nejen pro sebe, za důležité.“ 
V dalším odstavci vysvětluje, proč bude v diplomové práci hovořit o edukačních stylech. Jako třetí 
cíl je možné vysledovat v dalším odstavci, kde píše, že by „se chtěla zaměřit na historický aspekt 
prostředí Bludiště a Cyklostezky“, což hodlá naplnit zmapováním prostředí ve stávajících 
učebnicích Hejného metody. Jako předposlední cíl je zřejmě uvedeno, že by studentka chtěla 
„rozšířit zásobárnu úloh z prostředí Bludiště a Cyklostezky a dále zmapovat řešitelské strategie a 
pokusit se nalézt efektivní metody výuky těchto prostředí.“ A jako poslední cíl si stanovila 
vymyslet hru či didaktickou pomůcku k výuce těchto prostředí. Zdánlivě jsou cíle velmi široké, ale 
především jsem postrádala jejich skutečně explicitní uvedení. Všechny cíle musí čtenář diplomové 
práce hledat v textu mezi řádky. Po podrobném prostudování celé diplomové práce si troufám 
tvrdit, že jsou cíle naopak velmi povrchní. Mnohdy je jako cíl uvedena skutečnost, která by měla 
být pro studenta matematiky téměř samozřejmá – „Proto se budu věnovat teorii grafů, abych 
pochopila, o čem je, a tedy kam tato prostředí směřují.“ To by měla absolventka střední školy 
zřejmě vědět.  

V diplomové práci je pak možné dohledat plnění všech výše uvedených cílů. Některé jsou 
zastoupeny více, jiné méně, ale všechny se skutečně v textu diplomové práce objevují. Velmi 
bohatě je naplněn cíl týkající se ověření, jak edukační styl učitele ovlivňuje rozvoj kognitivních 
schopností žáků. Velmi podrobně a kvalitně je zpracována výzkumná část práce (kapitola 3), kde 
studentka popisuje celkem osm časově velmi náročných experimentů. Zde je demonstrováno, jak je 
možné s úlohami z prostředí Bludiště i Cyklostezky tvořivě pracovat při jejich zařazování do výuky, 
jak je možné využívat zájmovou činnost dětí (matematický kroužek i prázdninové/víkendové 
soustředění) k rozvoji jejich matematických schopností. Nejméně se už studentka věnuje vlastní 
tvorbě didaktické pomůcky k výuce uvedených prostředí, což je škoda. To by byl dle mého názoru 
největší přínos této práce.   

Podobně jako v úvodu se ani v závěru většinou nemluví o splnění jednotlivých cílů. Studentka 
na s. 133 uvádí, že ji práce posunula o kousek dál na její cestě k matematice. To je sice cenné, ale 
mělo by to být téměř samozřejmé. Uvádí zde, že jako nejefektivnější metodu pro výuku těchto 
prostředí vidí outdoorovou výuku, ale efektivitu ve své práci nikde neposuzuje za použití některé 
ověřené výzkumné metody.  

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Obsahová část je tvořena třemi hlavními kapitolami. První kapitola se týká pojetí výuky, kterou 
studentka prokazuje svoji schopnost studia odborné literatury. Uvádí zde citace z několika zdrojů, 
které vzájemně uvádí v kontrastu a komentuje je. Bohužel se ale dopouští i vlastní, ničím 
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nepodložené kritiky edukačního stylu učitele a především samotných učitelů. Na s. 11 uvádí, že 
„První skupinou jsou učitelé, kteří se považují za nositele pravdy, …. příliš jim nezáleží na 
osobnosti žáka.“ Tento výrok nemá ničím podložen, není také zcela jasné, zda se jedná o volnou 
citaci z publikace Spilkové, či zda se jedná o vlastní názor studentky. V části týkající se 
transmisivního pojetí výuky není zcela přesně poznat, zda studentka rozumí pojmům, které zde 
uvádí téměř encyklopedicky. Uvádí pojmy jako asocianistická teorie učení, slovně názorné pojetí 
vyučování a tradiční pojetí, ale již nedodává jejich vzájemné propojení, jak jedna teorie souvisí 
s druhou, jaká jsou pozitiva a jaká negativa jednotlivých přístupů. Nerozumím také větě ze s. 14, 
kde uvádí: „Důraz na tempo plyne z minulosti a z nutnosti plnění učebních osnov.“ O tom, jak by 
důraz na tempo mohl plynout z minulosti, není v práci žádná zmínka. V části týkající se 
konstruktivistického pojetí výuky je uveden příliš mnoho přímých citací, které nejsou nijak 
podrobně vysvětleny, ani není řečeno, jak jim autorka rozumí a proč tyto citace uvádí. Např. na s. 
15 je uvedena jedna dlouhá citace konstruktivismu z Pedagogického slovníku (Průcha, Walterová, 
Mareš, 2009), na s. 17 – 19 je uvedena citace Desatera konstruktivismu z publikace Dítě, škola a 
matematika (Hejný, Kuřina, 2009)). Ani jedno ani druhé zde není nijak komentováno s ohledem na 
další text diplomové práce.   

Druhá kapitola se zabývá matematikou, konkrétně teorií grafů, které studentka nastudovala 
z několika dostupných zdrojů. Uvádí zde historické pozadí této teorie na známém problému sedmi 
mostů města Královce, dále se zabývá odbornou terminologií, která je dána do souvislosti 
s prostředími blíže uváděnými v práci. Je zde zcela jasné, proč popisuje izomorfní grafy, jejich 
vrcholy a hrany, stupeň vrcholu v grafu i vzdálenosti v grafech. Jedna výtka k této části se týká 
ohledně rozlišení euklidovské terminologie a terminologie z oblasti teorie grafů. Podle mého názoru 
se jedná o příliš zkrácenou verzi nepřímé citace jiných autorů, která sama o sobě je pravdivá, ale 
vytržená z kontextu působí přinejmenším kontroverzně. Např. na s. 31 autorka uvádí: „Speciálním 
typem kružnice je trojúhelník, který se, jak již název napovídá, skládá ze 3 vrcholů a 3 hran.“ Jedná 
se sice o nepřímou citaci z publikace Kombinatorika a teorie grafů (Fuchs, 1986), ale není zde 
uvedeno, že autorka nehovoří o trojúhelníku z pohledu tradičního pojetí geometrie, ale o 
trojúhelníku z teorie grafů.  V poslední části druhé kapitoly se studentka zabývá využitím teorie 
grafů na 1. stupni ZŠ. Hned v první větě si vzájemně odporuje. Říká zde, že grafy nejsou zařazeny 
jako učivo základní školy, ale v následném textu uvádí jejich rozbor v učebnicích matematiky pro 
1. stupeň ZŠ. Dále uvádí první uvedení pojmu bludiště ze starověkého Řecka stručným 
převyprávěním příběhu z řecké mytologie známým jako Ariadnina nit. Nicméně stěžejní je uvedení 
podrobného rozboru některých bludišť, např. Zrcadlového bludiště v Praze na Petříně. Jedná se o 
fundovaný pohled na praktické využití teorie grafů. Bohužel kvalitu této části sráží fakt, že zde není 
uvedena používané vymezení pojmu „prostředí“. Studentka hovoří na s. 35 „o prostředí Bludiště a o 
prostředí Cyklostezek, které nalezneme v učebnicích matematiky Hejného“, ale nikde neuvádí 
základní vymezení pojmu prostředí tak, jak ho užívá. A přestože kapitolu nazývá jako využití teorie 
grafů na 1. stupni ZŠ, zabývá se v podstatě pouze jednou řadou učebnic, a to učebnicemi autorů 
Hejný a kol.  

Nejcennější částí diplomové práce je třetí kapitola, která dokumentuje praktické provedení 
jednotlivých experimentů, přestože je autorkou tato část nazvána jako výzkumná. Ačkoliv používá 
slovo výzkum nejen v názvu, jedná se spíše o provázanou řadu experimentů. Přesto je možné v této 
kapitole vysledovat mnoho pozitivních momentů. Jednak podrobný popis příprav i vlastní realizace 
všech experimentů, dále vlastní průběh experimentu a hlavně reflexe experimentátora a doporučení 
pro příští experiment, kde je zdokumentováno, že studentka je schopna sebereflexe a uvědomuje si, 
jak je možné přiznané nedostatky odstranit nebo alespoň eliminovat na nejnižší možnou míru. 
Bohužel zde už studentka neuvádí shrnutí jednotlivých experimentů tak, jak uváděla v kapitolách 
předchozích. Zde by to bylo dle mého názoru mnohem vhodnější.  

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

Studentka v celé práci využívá korektní matematickou terminologii, prokazuje schopnost studia 
odborné matematické i didaktické literatury. Jak již bylo uvedeno výše, prokazuje aplikaci teorie 
grafů na konkrétních reálných situacích.  

 



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

Po formální stránce práce splňuje kritéria kladená na diplomovou práci. Práce má nadstandardní 
rozsah. Vlastní text je uveden na 134 stranách, i když je zde uvedeno 186 číslovaných stran. 
Přílohy, které vhodně doplňují celý text, by neměly být číslovány stejně jako vlastní text práce.  

Gramatické chyby se zde sice vyskytují, ale i vzhledem k rozsahu celého textu je to téměř 
zanedbatelné množství. Nemohu si ale odpustit upozornit na chyby, které by studentka učitelství 
pro 1. stupeň neměla dělat, i vzhledem k tomu, že její pracovní náplní bude výuka mateřského 
jazyka. Někde chybí koncovky žáků x žákům předvádí učitel (s. 12, poznámka pod čarou), jindy je 
nesprávně uvedeno ukazovací zájmeno tyto x tato bludiště (s. 27, ř. 14), občas není dokončena věta 
tedy není (s. 30, ř. 19), nebo chybí rozdělovací čárka v citačním odkazu Vejmola Fiala (s. 37). 

Grafická úprava je uspokojivá, text je přehledně členěn, pouze obrázky jsou často uvedeny 
nelogicky na jiné straně, než průvodní text (např. na s. 54-55, 56-57 nebo 62-63). 

Celková úprava diplomové práce vychází z ČSN pro odbornou publikaci.   

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Na s. 135 – 137 studentka uvádí 50 použitých publikačních zdrojů. Všechny jsou úplně a správně 
uvedeny. Škoda jen, že nejsou zvlášť uvedeny zdroje elektronické a tištěné. Také rušivě působí 
uvedení učebnic vedle odborných publikací. V uvedeném množství by bylo mnohem smysluplnější 
provést roztřídění publikačních zdrojů podle typu, minimálně na odborné publikace tištěné, odborné 
publikace elektronické a učebnice.  

Hodnocení:  

Přes výše uvedené připomínky splňuje práce podmínky kladené na diplomovou práci, a proto ji 
doporučuji k obhajobě.  

Datum a podpis autora posudku:  

V Praze dne 5. 5. 2016 


