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Do čtení předložené disertační práce jsem se pustila s velkou chutí. Důvody jsem 

k tomu měla dva. Jednak byly avizovány zajímavé výsledky – doktorandku jsem pozvala, aby 

vedla jeden výběrový seminář z didaktiky matematiky pro studenty 4. a 5. ročníku studia 

učitelství pro 1. st. ZŠ, kde výsledky svých analýz slovních úloh velmi přínosným způsobem 

prezentovala. Tím zároveň naplnila druhý očekávaný výstup – využití materiálu v kurzech 

didaktiky. Druhým důvodem byl fakt, že téma slovní úlohy je velkým tématem výzkumného 

projektu GA ČR vedeného doc. Vondrovou, a zajímalo mě uchopení problému autorkou 

práce. 

  

Posuzovaná disertační práce je členěna kromě Úvodu do 4 kapitol.  

V úvodu práce je čtenář seznámen s přehledem jednotlivých kapitol, s kontextem 

vzniku práce a zdůvodněním volby tématu. Zvolené téma je velmi aktuální a vzhledem 

k profesi autorky jej považuji za opodstatněné. Je zde jasně formulován cíl, který je v souladu 

s jejím názvem, dále způsob naplňování cíle a očekávané výsledky. 

Kapitola 2. poskytuje teoretická východiska pro empirickou část. Autorka zde 

prokazuje, že je dobře obeznámena se současným stavem poznání zvolené problematiky. 

Studuje zde klíčové pojmy problém a řešení problémů a uvádí pohledy některých 

psychologických směrů na tyto pojmy. Pro práci důležitý pojem přicházející od behavioristů 

je zde metoda pokus-omyl, teorie učení vhledem pocházející z gestalt psychologie a pojem 

myšlenková operace přicházející z kognitivní psychologie. Rovněž autorka uvádí přehled 

toho, jak na proces řešení problémů pohlíželi různí autoři, který je opřen o studium značného 

množství i zahraniční odborné literatury. Nakonec je zde vymezen pojem slovní úloha. Tomu 

již taková pozornost věnována není, jen se konstatuje, že v literatuře existuje velké množství 

vymezení slovní úlohy, ale zmíněno je pouze vymezení F. Kuřiny a M. Hejného. Bylo by 

vhodné, kdyby autorka sama vymezila tento pojem pro potřeby své práce. Rovněž bych 

uvítala, kdyby se vymezila ke kategorizaci slovních úloh od R. Blažkové. Není mi jasný 

rozdíl mezi prvními dvěma typy úloh využívající operaci odčítání (s. 14-15) a není mi jasné, 

zda ilustrace úloh jsou původní nebo autorčiny. Některé typy úloh zde chybí, například 

takové, kde je některé číslo v roli identifikátoru nebo obě daná čísla vyjadřují změnu. Také 

vidím nejasnost ve formulaci: Jednoduché slovní úlohy tvoří nejčastěji dva neznámé údaje 

(s. 14
17

). 

Vymezení dalších jevů týkajících se procesu řešení slovních úloh, jako jeho etapy, 

strategie, jazyk apod. vychází z prací soudobých domácích autorů.  

Závěrem teoretické kapitoly je vymezen pojem akční výzkum, neboť autorka byla 

v roli učitele-výzkumníka a dlouhodobě sledovala jisté skupiny žáků, i když nakonec pro 

samotnou práci data sbíraná dlouhodobě nevyužila.  

Třetí kapitola shrnuje všechny metodologické otázky. Autorka zde jasně formuluje své 

výzkumné otázky i na základě studia a svých vlastních zkušeností pracovní hypotézy. 

Hypotézy 4. a 5. na (s. 26) se neliší. Asi je zde tisková chyba. Cílem výzkumu je tedy 



identifikovat a popsat odlišnosti v procesu řešení slovních úloh žáky, kteří byli vedeni 

odlišnými vyučovacími styly.  

Očekávané výstupy jsou: velký soubor analýz, nástroj na zorganizování analýz, využití 

v praxi.  

Z pohledu učitele budoucích učitelů považuji oddíl 3.5. Didaktická analýzy slovní 

úlohy za výborně zpracovaný pro využití v praxi v kurzech didaktiky. Autorským přínosem je 

vizualizace úlohové situace vytvořením grafu úlohové situace, ve kterém jsou zachyceny 

všechny přítomné údaje a vazby. Tento konceptuální pohled na situaci je zcela nový, dává 

podklad pro analýzu řešení a zejména tvorbu úloh z dané úlohové situace zamlčením 

vhodných 4 údajů, nebo změnou kontextu. S uvedeným procesuálním grafem, který zachycuje 

proces řešení dané úlohy, je již možné se u některých autorů setkat. Úlohy vytvořené z dané 

úlohové situace jsou následně prezentovány, komentovány a opatřeny oběma typy grafů.  

V odstavci 3.5.2. na s. 32 je uvedeno, že čtveřice údajů musí být nezávislá, aby úloha 

měla (jednoznačné) řešení. Navrhuji, aby autorka ještě uvedla ilustraci zadání úlohy, která má 

více řešení.  

Čtvrtá, nejdelší (přes 50 stran) kapitola je věnována vlastnímu výzkumu a tvoří jádro 

disertační práce. 

Na s. 39 je psáno o experimentu E2, který byl zadán o rok později než experiment E1 

také ve dvou třídách 4. ročníku, které byly vedeny transmisně. Prosím, aby autorka uvedla, na 

základě čeho výuku v těchto i jiných třídách, které nějak vstoupily do experimentů, takto 

charakterizovala. Nepodezírám, že by to nebyla pravda, ale v práci mi chybí uvedení 

indikátorů transmisivně vedené výuky v uvažovaných třídách.  

Vysoce zde oceňuji  

- objem zpracovaných dat, 

- efektivnost analýz jednotlivých žákovských řešení 

- tvorba nástroje klasifikace řešení (grafické schéma) 

- systém evidence velkého množství dat získaných z analýz žákovských řešení 

v tabulkách (viz přílohy -  je zřejmé, jak obrovské množství práce je za tabulkami ukryto).   

- dobrou schopnost porovnat a charakterizovat rozdíly v řešitelských postupech.  

Na s. 62 se autorka zamýšlí nad příčinami toho, proč jedna třída je lepší než druhá, 

když jsou vedeny stejnou učitelkou. Dlužno zde upřesnit, že daná třída je lepší v uvedené 

době v oblasti řešení slovních úloh. Na jedné straně určitě stojí za to spekulovat o takovýchto 

jevech. Na druhé straně příčiny daného stavu není asi možné dokázat a fakt, že jedna třída je 

lepší než jiná, byť vedena stejným učitelem, je celkem běžný jev. Parametrů, které výsledky 

mohou ovlivnit, je jistě velké množství a je obtížné je všechny postihnout a přisoudit jim 

jistou váhu.   

Často diskutovanou otázkou v souvislosti s řešením slovních úloh je jejich zápis. 

Mnozí odborníci tvrdí, že již žáci 2. ročníku by měli umět utvořit strukturovaný zápis, což 

vlastně znamená udělat známý tradiční zápis slovní úlohy, a že tento pomáhá žákům se 

v úloze zorientovat. Proto jsem ráda, že tato otázka je zde fundovaně studována a autorka 

odhaluje závažná zjištění.  

I u dalšího experimentu E3, jehož nástrojem je modifikovaná úloha z experimentu E1 

a E2, autorka projevuje hluboký vhled do žákovských řešení a schopnost přehledně a stručně 

prezentovat výsledky analýz a vhodně je interpretovat.  

Svou experimentální část autorka končí zadáním další úlohy, která je nástrojem 

experimentu E4. Povolením použití kalkulaček odlehčuje kalkulativní náročnost úlophy, takže 

žáci mohou věnovat více energie samotnému řešitelskému procesu. Tento experiment není již 

tak hluboce rozpracován jako předešlé, ale i přesto otevírá zajímavou otázku týkající se 

použití kalkulaček ve výuce na 1. stupni.  



V Závěru práce, 5. kapitola, autorka diskutuje důležité didaktické jevy spolu s jejich 

příčinami a možnými postupy, které by výskyt uvažovaných jevů ovlivnily. Velice výmluvně 

hovoří grafická vizualizace, která shrnuje zjištění získaná z experimentů, ve prospěch 

konstruktivisticky vedeného vyučování v oddíle 5.2 Aplikace do praxe. Malou výtku mám 

k neobratné formulaci na s. 933 – Učitel by měl svým žákům předávat nejen znalosti… , což 

není v souladu s konstruktivistickým přístupem k výuce.  

V sebereflektivní části se autorka zpovídá ze svého vztahu k matematice v průběhu 

školní docházky, který se zlomil ze spíše negativního na pozitivní až při studiu didaktiky 

matematiky, a z přínosu doktorandského studia a konkrétně výzkumu realizovaného pro 

disertační práci pro svou vlastní praxi, který zvědomuje v sedmi bodech.  

 

Seznam použité literatury obsahuje 48 titulů, z nichž polovina je od zahraničních 

autorů. Zde mám připomínku, že bibliografické údaje v seznamu nejsou důsledně sjednoceny 

podle citační normy.  

Práce je doplněna 24 stranami příloh.  

Text je psán čtivě, kultivovaným odborným jazykem, neobsahuje gramatické chyby 

ani překlepy (našla jsem jen jeden překlep a dvě chyby v interpunkci). Z hlediska 

typografického doporučuji autorce používat kurzívu pro písmena, která nesou matematický 

obsah, jako x, n. Text je logicky strukturován. Grafické zpracování je na vysoké úrovni. 

 

Stručně shrnu hodnocení oponenta práce, které je již víceméně výše uvedené. 

Vyjadřuji se k   

- aktuálnosti zvoleného tématu: 

Téma disertační práce je vysoce aktuální. I když problematika slovních úloh přitahuje 

badatele v oblasti didaktiky matematiky již dlouhou dobu, je stále aktuální a zejména 

v souvislosti se zkoumáním efektivity konstruktivistického přístupu k vyučování matematice 

na 1. stupni ZŠ. I když zpracovaný výzkum má charakter kvalitativního výzkumu, zjištění, 

která vyplývají z velice poctivých analýz, jsou výmluvná a dávají oprávnění se domnívat, že 

by se příliš nezměnila i při práci se statisticky významným vzorkem žáků.  

- splnění stanovených cílů disertace: 

Práce jednoznačně stanovené cíle splnila, jen v závěru práce chybí explicitní 

formulace, že cíle práce byly splněny. Odlišnost v řešitelských procesech dvou skupin žáků, 

kteří byli vedeni dvěma odlišnými vyučovacími styly, byla na základě hlubokých analýz 

písemných žákovských řešení popsána a výzkumné otázky zodpovězeny.  

- zvoleným metodám využitých v disertaci: 

Pro výzkum byly zvoleny metody odpovídající kvalitativnímu výzkumu. Byla zvolena 

metoda experimentu se žáky 4. a 5. ročníku 1. stupně ZŠ, jehož nástrojem byly slovní úlohy. 

Výzkumná data tvoří soubor mnoha desítek písemných žákovských řešení. Ta jsou podrobena 

velice detailní atomární analýze a odhalené fenomény jsou pojmenovány, popsány, 

klasifikovány a aplikovány. Zjištěná data jsou podrobena komparativní analýze.  

- výsledkům disertace a uvést, jaké nové poznatky přinesla a jejich význam pro 

společenskou praxi i další rozvoj vědy: 

 Výsledky disertace jsou uváděny průběžně. Přínos práce pro profesní růst autorky je 

nesporný a je zřetelně formulován v sedmi bodech na s. 96. Za zásadní zde považuji proměnu 

pedagogického přesvědčení autorky, zejména těch charakteristik, které se týkají stylu výuky, 

orientace na žáka a jeho individualitu, potřeby a dovednosti individualizovat výuku tvorbou 

gradovaných úloh.  

 Přínos pro praxi: Jak bylo uvedeno výše, práce bude v plném rozsahu využita 

v prohlubujících kurzech didaktiky matematiky, v kurzech cžv pro učitele a značná její část i 

v základním kurzu didaktiky matematiky.  



 V době, kdy se mnoho národních i mezinárodních šetření zabývá kvalitou výuky 

matematice, kdy probíhá celospolečenská diskuse o nutnosti nasměrovat výuku matematiky 

na porozumění a odklonit ji od memorování a drilu, přináší tato práce zjištění, i když na 

relativně malém vzorku, která jednoznačně hovoří ve prospěch konstruktivisticky vedené 

výuky. Výsledky práce tak podporují změny ve výuce matematiky, ke kterým v poslední době 

dochází.  

 Přínosem pro výzkum v oboru didaktika matematiky jsou přinejmenším dvě věci. 

Jedna je myšlenka úlohové situace a jejího konceptuální uchopení výstižným grafem. To je 

nástroj, který bude jistě dále ve výzkumu využíván. Druhá je klasifikace a prezentace jevů 

získaných atomární analýzou žákovského písemného řešení slovní úlohy, které umožňují 

komparaci dvou skupin žáků.  

 

 Navrhuji, aby autorka výstupy výzkumu a naplnění cílů práce podrobněji rozvedla při 

obhajobě.  

Konstatuji, že Michaela Králová, autorka předložené práce prokázala schopnost 

samostatné výzkumné činnosti a tvůrčí práce v oboru Didaktika matematiky, že předložená 

práce splňuje požadavky kladené na disertační práci v oboru Didaktika matematiky a 

doporučuji ji uznat jako práci disertační.  

 

 

V Praze dne 3. 9. 2015  

Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. 

  oponentka disertační práce 

 


