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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Autorka diplomové práce (studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ) formuluje v Úvodu důvod, proč 

si zvolila vypracovat diplomový úkol právě z oblasti didaktiky matematiky a dále, co ji přivedlo 

k prostředí Bludišť a Cyklostezek. Cílem její práce je zdůvodnit, proč právě tato prostředí patří do 

matematiky. Proto se v práci orientuje i na teorii grafů, aby porozuměla hlubším kořenům prostředí. 

Jelikož se autorka též zamýšlí nad pojetím výuky matematiky, proto je jejím další cílem prostudovat 

v literatuře možné edukační styly učitele, zamýšlet se nad nimi a hledat právě ten, který ji 

umožňuje, aby žáky matematika bavila, měli v ní právo na vlastní názor, dostatek času na 

objevování vlastních řešení, nebáli se chyby, dokázaly obhájit svá řešení, … . Cílem práce je se 

zaměřit na historický aspekt prostředí Bludišť a Cyklostezek a zmapovat úlohy z těchto dvou 

prostředí ve stávajících učebnicích Hejného metody. Ve výzkumné části práce je záměrem autorky 

rozšířit zásobárnu úloh z uvedených prostředí, dále zmapovat řešitelské strategie, pokusit se nalézt 

efektivní metody výuky těchto prostředí a vymyslet hru či didaktickou pomůcku k výuce 

zmiňovaných prostředí. Cíle práce autorka stanovila precizně a jak dokladuje předložená 

diplomová práce, splnila je velmi poctivě. Je zřejmé i ze Závěru práce, kde autorka reflektuje, jak se 

jí podařilo cíle splnit. Již v této části posudku si dovolím vyjádřit, že se jedná z hlediska záběru (již 

na stanovení cílů práce patrné) o výjimečnou práci.  

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Diplomová práce obsahuje tři hlavní kapitoly, kterým předchází Úvod, a za nimi je Závěr včetně 

Seznamu použitých informačních zdrojů a Seznamu příloh. Na konci práce je velmi 

bohatá přílohová část. Přiloženo je DVD s celou diplomovou prací spolu s dalšími materiály. První 

kapitola nese název 1. Pojetí výuky a obsahuje podkapitoly (1.1 Transmisivní pojetí výuky, 1.2 

Konstruktivistické pojetí výuky (tato podkapitola má tři podkapitoly 1.2.1 Konstruktivistické 

metody výuky, 1.2.2 Vyučování orientované na budování schémat a 1.2.3 Genetický 

konstruktivismus) a 1.3 Shrnutí. Autorka touto částí dokladuje bohatost použité odborné literatury, 

se kterou se v rámci zvoleného tématu nejen seznámila, ale i hlouběji o ní přemýšlela. Ve druhé 

kapitole (2. Teorie grafů na 1. stupni ZŠ) nastudovala v odborné matematické literatuře teorii grafů 

(2.1 Pojem grafu), kterou pak využila (2.2 Využití teorie grafů na 1. stupni ZŠ) k promýšlení o dvou 

prostředích (2.2.1 Bludiště a 2.2.2 Cyklostezky). Opět se domnívám, že i tato část práce poukazuje 

na poctivost přístupu autorky ke zpracování diplomového úkolu. Je pozoruhodné, že i když autorka 

není studentkou oboru učitelství matematiky pro 2., případně 3. stupeň, tak s jakým porozuměním 

pracuje s matematickou literaturou v oblasti teorie grafů. Třetí kapitola 3. Výzkumná část obsahuje 

tří podkapitoly (3.1 Východiska a cíle, 3.2 Vymezení rozsahu výzkumu a přehled uskutečněných 

experimentů, 3.3 Průběh experimentů). Poslední podkapitola má osm podkapitol, kde autorka 

popisuje všechny své experimenty. Tyto podkapitoly jsou zpracovány jednotným způsobem, tedy 

mají části Charakteristika skupiny, Úvaha o aplikaci prostředí, Příprava, Realizace experimentu, 

Průběh experimentu, Výsledky experimentu (Reflexe hodiny, Reflexe experimentátora, Metodická 

doporučení potvrzená experimentem, Doporučení pro příští experiment (pokud následoval). Pouze 

v případě poslední podkapitoly je ještě část Návrh k vylepšení pomůcky, neboť se jednalo 

experiment s pomůckou, kterou si autorka sama vytvořila. Již z tohoto výčtu je patrné, jak autorka 
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pečlivě zpracovávala experimenty. To je též prokázáno tím, že ze svých experimentů pořídila audio 

či videonahrávky, ty pak zpracovala do protokolů, které pak následně vyhodnocovala.  Jednotlivé 

kapitoly jsou z mého pohledu - úplné, relevantní k dané problematice a logicky řazeny. 

 

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

Práce svým zaměřením plnohodnotně patří do oblasti didaktiky matematiky 1. stupně ZŠ. Autorka 

vhodně pracovala s odbornou literaturou jak pedagogickou, tak didakticko-matematickou. Jak již 

jsem zmínila výše, autorka se nebála studia odborné matematické literatury v oblasti teorie grafů, 

přičemž je jasné, že tato oblast matematiky nepatří k triviálním. Domnívám se, že obě části – jak 

teoretická, tak výzkumná – jsou vyvážené. Náročnost tématu je zcela zřejmá. Vysoce hodnotím 

správnost, celou výstavbu a konzistentnost práce.  

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Oceńuji autorku, že si toto téma vybrala. Z práce se může poučit nejen pedagogická veřejnost 

orientovaná na 1. stupeň ZŠ. Vážím si toho, že autorka rozšířila zásobárnu úloh z matematických 

prostředí Bludiště a Cyklostezky. Úlohy vytvořila i jejich smysl ověřila v experimentech. Dále 

oceňuji, že navrhla pomůcku k prostředí Cyklostezky, kterou též v experimentu použila.   

Oceňuji šíři a hloubku práce a domnívám se, že práce je originální.  

 

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

úprava) 

Práce působí úhledně a přehledně. Odkazy a citace jsou v souladu s normou. Práce je napsána 

čtivým způsobem.  

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Použité zdroje a data získaná výzkumem jsou relevantní a vzhledem k cíli práce je považuji za více 

než dostatečné. Autorka se zdroji pracuje vhodně a přiměřeně. Práce je reprezentativní. 

 

Hodnocení:  

Autorce doporučuji, aby části této práce připravila k publikaci. Mohlo by se jednat o sérii článků 

v odborném časopise Učitel matematiky. Dále by bylo žádoucí, aby autorka vystoupila na 

konferencích zaměřených na vyučování matematice, jako je např. konference Dva dny s didaktikou 

matematiky.  

Práce z mého pohledu splňuje podmínky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Datum a podpis autora posudku: 11.5.2016  Jana Slezáková 


