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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Autorka diplomové práce Eva Ždímalová (studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ) v kapitole 1. 

Úvod nejen formuluje, proč si ke zpracování diplomového úkolu zvolila dané téma, ale v závěru 

uvádí, co je jejím hlavním cílem – „popsat svůj vlastní přístup k výuce matematiky. Tento cíl 

rozděluji do několika dílčích cílů.“ Následuje text: „U každého dílčího cíle uvádím, jakým 

způsobem byl naplněn a kde v práci ho lze vystopovat.„ Není pravda, že autorka u každého dílčího 

cíle uvádí, jakým způsobem byl naplněn … Šest dílčích cílů formuluje a pak je v diplomové práci 

naplňuje. Jedná se o tyto jasně formulované dílčí cíle: „1. Ujasnit si, jaká jsou teoretická východiska 

dvou vybraných přístupů a jaké didaktické jevy můžeme pozorovat v hodině didaktiky matematiky“ 

(jedná se asi o chybnou formulaci – autorka myslela, jaké didaktické jevy můžeme pozorovat ve 

vyučovací hodině matematiky). „2. Na základě sledování pedagogické reality vybrat jeden 

didaktický jev, kterým se bude práce zabývat do hloubky. 3. Zjistit, jak svoji výuku vnímají učitelé, 

jejichž výuka byla analyzována. 4. Popsat vlastní profesní vývoj v oblasti didaktiky matematiky. 5. 

Navrhnout soubor jevů, pomocí nichž lze charakterizovat přístup ve vyučování matematiky na 

prvním stupni ZŠ a aplikovat ho na dva sledované případy. 6. Popsat vývoj mého myšlení o 

diplomovém úkolu.“ Cíle jsou formulovány explicitně – jsou zřejmé. Jen pravděpodobně u cíle 4. 

chce autorka popsat profesní vývoj v oblasti svého vyučování matematiky.  Kapitola 2. je věnována 

Teoretické části, tou autorka prokázala splnění prvního dílčího cíle. Oceňuji u autorky nejen znalost 

anglického jazyka a práci s cizojazyčnou literaturou, ale i šíři nastudované literatury – od obecné 

pedagogiky k didaktice matematiky, ale i didaktice anglického jazyka. Hned na začátku kapitoly 3. 

Praktická část autorka v části 3.1 Cíle výzkumu popisuje genezi cílů (3.1.1) ve třech fázích. Jedná 

se o velmi zajímavý nápad, jak mapovat autorčino přemýšlení v průběhu diplomové práce. Autorka 

si v jednotlivých fázích kladla mnoho otázek, co chce sledovat, ale uvědomila si, že nemůže 

sledovat vše. V poslední fázi (s. 39) formulovala pět výzkumných cílů. V posudku není prostor, aby 

byly přesně vypsány, ale stručně: 1. Zmapovat didaktické jevy ve 27 videozáznamech z výuky 

matematiky pořízených ve dvou prvních třídách. 2. Na základě podrobné analýzy videozáznamů 

z výuky popsat dva vybrané didaktické jevy: učitelovu práci s chybou a individualizaci. 3. 

Navrhnout soubor jevů, pomocí nichž lze charakterizovat přístup ve vyučování matematiky na 

prvním stupni ZŠ. 4. Zjistit, jaký je pohled učitele na jeho vyučovací přístup. 5. Vytvořit materiál, 

který umožní reflektovat můj profesní rozvoj. Následuje popis průběhu výzkumu (3.2), popis metod 

výzkumu (3.3), ilustrace práce se získaným materiálem s názvem Výsledky výzkumu (3.4) a 

poslední podkapitola praktické části má název Můj profesní vývoj (3.5). Kapitola 4. je závěrečná 

(Závěr). Autorka v této části reflektuje naplnění šesti dílčích cílů uvedených v kapitole 1. Úvod. 

K výzkumným cílům se již nevrací. Pak je otazné, proč je autorka v práci uvádí, neboť jako oponent 

práce si dovoluji tvrdit, že vytčené výzkumné cíle nebyly splněny. Vraťme se k cílům 

formulovaným v Úvodu. Ad dílčí cíl 2. Tím, že autorka si vybrala více didaktických jevů, než 

pouze jeden, jak uvádí v Úvodu (např. práce s chybou), tak nemohla podrobit hlubší analýze žádný 

didaktický jev, neboť jí to pravděpodobně čas neumožňoval, a to si dovoluji jako oponent práce 

vytknout, i když si to v závěru práce autorka uvědomuje. Ad dílčí cíl 3. Bohužel nesouhlasím, že 

byl naplněn. Nikde nejsou uvedeny ani části ukázek nestrukturovaných rozhovorů po jednotlivých 

odučených hodinách. Není ukázáno, jak z polostrukturovaných rozhovorů s učitelkami bylo možno 

porozumět, jak pohlížejí na své žáky. Ad dílčí cíl 4. Domnívám se, že je silné tvrzení, že autorka 
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popsala vlastní profesní vývoj v oblasti didaktiky matematiky, jak píše. Autorka je na začátku 

profesního vývoje a v diplomové práci se pokusila reflektovat své první vyučovací pokusy učiněné 

v průběhu studia v rámci praxe. Ad dílčí cíle 5. a 6. byly splněny. Od 5. dílčího cíle bych očekávala 

více propojení konkrétních ilustrací z výzkumu realizovaného autorkou na vytvořenou tabulku 

(Bohužel autorka neuvádí, jakou tabulku myslí. Jedná se pravděpodobně o přílohu č. 4). Ta mohla 

vzniknout i bez analýzy videozáznamů a dalšího výzkumného materiálu. Dovoluji si formulovat 

otázku k obhajobě. Mohla by autorka popsat, jak tabulka vznikla a jak videozáznamy a její odučené 

hodiny a záznamy z nich jsou na tuto tabulku provázány? Bylo by zajímavé uvést, kde se sama 

autorka jako učitelka začátečnice vidí v uvedené tabulce z hlediska svého vyučovacího přístupu.  

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Diplomová práce obsahuje čtyři části: 1. Úvod – 2 strany, 2. Teoretická část (se čtyřmi 

podkapitolami 2.1 Definice klíčových pojmů – 5 stran, 2.2 Přístupy k výuce – 4 strany, 2.3 Přístupy 

k vyučování matematiky – 9 stran, 2.4 Didaktické jevy – 9 stran), 3. Praktická část (s pěti 

podkapitolami 3.1 Cíle výzkumu – 3 strany, 3.2 Průběh výzkumu – 4 strany, 3.3 Metody výzkumu 

– 2 strany, 3.4 Výsledky výzkumu – 19 stran, 3.5 Můj profesní vývoj – 18 stran), 4. Závěr – 4 

strany. Dále byla uvedena použitá literatura (5.) a přílohy s jejich seznamem. Teoretická část včetně 

popisu metody výzkumu je kvalitně zpracována. Hodnotím, že autorka dobře popsala metodologii 

výzkumu.  Chvályhodné je též, že se autorka v některých částech snaží o evidenci vývoje práce (viz 

3.1.1 Geneze cílů), ale též přehledně eviduje všech 27 videozáznamů výuky, které studovala. 

Evidence je učiněna ve dvou tabulkách na str. 47 – 52. U každého videozáznamu je devět položek 

(datum, počet žáků, cíl hodiny, typ hodiny (např. procvičovací), organizační formy práce, komentář, 

didaktické jevy, téma hodiny, aktivity). Tabulku hodnotím pozitivně, že autorka uvedla přehled 

studovaných videí včetně stručné charakteristiky, o čem výuka v záznamech byla. Množství videí je 

nebývalé. Mnohem více hodnotím dvě tabulky, které jsou uvedeny v přílohách (především příloha 

č. 1 Seznam vysledovaných didaktických jevů a příloha č. 3 Soubor didaktických jevů (obě třídy 

dohromady). Tyto tabulky si zasloužily větší pozornost – ty jsou klíčové pro charakteristiku 

vyučovacího přístupu. V podkapitole 3.4 autorka na str. 57 uvádí na závěr analýzy krátké části 

videa, že si myslí, že žák potřebuje více manipulačních úloh. Bylo by zajímavé uvést, jaké úlohy 

autorka považuje za manipulační a které konkrétně by doporučila pro žáka. V podkapitole 3.4 na 

str. 60 autorka analyzuje chybu žáka, domnívá se, že vznikla z nepozornosti. Nedomnívám se, že 

tomu musí být tak, jak komentuje autorka. Dle mého názoru žák chyboval díky učitelce. Ta se ptá 

na něco, o čem už žák v daném momentu neuvažuje. Učitelka svým dotazem žáka zmátla. 

V podkapitole 3.4.2 Práce s chybou autorka uvádí dvě vzorové situace, které analyzuje. Domnívám 

se, že by se ze situací dalo vytěžit více a podkapitola 3.4.3 Individualizace, kde jsou opět dvě 

vzorové situace analyzovány a bohužel mají slabou výpovědní hodnotu, tudíž nejsou vhodné pro 

analýzu.  Jako oponent práce se domnívám, že podkapitola 3.5 již nemusela do práce být zařazena a 

umožňovala by autorce, aby se soustředila na absentující hlubší analýzu ze získaných 

videozáznamů. Je to patrné i z rozsahu práce. Podkapitole 3.5 Můj profesní vývoj věnuje 18 stran, 

což je podobné rozsahu podkapitoly 3.4 Výsledky výzkumu. Ta má 19 stran, ale tam se autorka 

pokouší analyzovat části videozáznamů a z toho se pokouší popsat vyučovací přístup sledovaných 

učitelek. Otázkou je, na základně čeho vznikly charakteristiky vyučovacích přístupů učitelek? Jsou 

učiněny na základě pocitů autorky? Nebo to vychází z analýz videí a rozhovorů s učitelkami, ale to 

není v práci vidět. V podkapitole 3.5 často útržkovitě uvádí ilustrace ze svých vyučovacích pokusů 

v rámci praxe včetně svých reflektivních poznámek. Určitě je to bohatý materiál, který by zasloužil 

analýzu, která by vedla k charakteristice vyučovacího přístupu autorky.  

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

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

dobře pracuje s odbornou literaturou jak pedagogicko-psychologickou, tak didakticko-

matematickou. Část teoretická je vyvážená v porovnání s praktickou. Co se týče praktické části, 

jedná se o velmi bohatý materiál (v některých částech dobře rozpracovaný). Autorka si zvolila 

vhodné, zajímavé, ale velmi široké téma práce, jež vyžaduje hlubší zpracování. Z hlediska 

náročnosti, výstavby a konzistence je práce průměrná.  



 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Oceňuji autorku, že si toto téma vybrala včetně všech cílů, které formulovala v Úvodu. Obdivuji její 

snahu zvládnout tak široký záběr práce. Proto se domnívám, že práce je originální z hlediska 

záběru, který si autorka zadala. Autorce samotné zpracování diplomového úkolu umožnilo se 

výrazně posunout v myšlení v oblasti didaktiky matematiky, přesně v hledání a evidenci jevů – viz 

příloha č. 1 – Seznam vysledovaných didaktických jevů. To považuji za nejcennější. Je škoda, že 

tento seznam nebyl více využit pro podrobnější analýzu vyučovacích přístupů.   

 

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

úprava) 

V práci jsou gramatické chyby (interpunkce) a typografické chyby. Ve dvou případech věta nedává 

smysl. Na str. 42 a 43 se myšlenka opakuje – autorka nemusí dvakrát sdělovat stejnou myšlenku o 

studiu literatury. To se děje i na str. 46 ohledně zachování anonymity učitelek, opět je opakováno. 

Odkazy a citace jsou v souladu s normou. Autorka v celé práci používá chybně termín příklad. Vždy 

se jedná o úlohu. Celková úprava práce je v pořádku.  

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

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

dostatečné. Autorka se zdroji pracuje dle svých možností a schopností. Práce je průměrně 

reprezentativní. 

 

Hodnocení:  

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

 

Datum a podpis autora posudku: 1.9.2016  Jana Slezáková 


