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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

V úvodu práce Eva uvádí čtenáře do situace, která ji vedla k volbě tématu a která dává celé práci 

smysl. Je to rozpor mezi zkušenostmi s učením se matematice, se kterými většina studentů vstupuje 

do studia na VŠ, a zkušenostmi získanými v průběhu studia matematiky a didaktiky matematiky na 

Pedagogické fakultě v Praze. Je to rozpor mezi transmisivním a konstruktivistickým edukačním 

stylem. Jako budoucí učitelka byla v situaci, kdy cítila potřebu si ujasnit, který styl jí samotné v roli 

učitele lépe vyhovuje a který je pro její budoucí žáky efektivnější. V nabídce na práci se souborem 

27 videonahrávek zachycujícími celý rok výuky dvou učitelek v 1. ročníku ZŠ, což je vzácný 

a unikátní materiál, spatřila příležitost lépe proniknout do metod vyučování matematice. Vzhledem 

k rozsáhlosti nabídnutého videomateriálu i dalších materiálů, které měla diplomantka k dispozici, 

vzhledem k jejímu postupnému profesnímu zrání se cíle diplomového úkolu zřetelně formulovaly 

během dvou let. Za tuto zodpovědnost k sobě samé i k ostatním, kteří byli nějakým způsobem 

s psaním diplomové práce spojeni, si Evy velice vážím.  

Cíle práce jsou formulovány na s. 9 v šesti bodech a ve 4. kapitole Závěr jsou podrobně a kriticky 

reflektovány – je vždy uvedeno, zda a jak byl každý jeden cíl splněn a kde lze v textu o tom najít 

evidenci. Velice cenné jsou komentáře k posunu vlastního přemýšlení o vyučování matematice, o 

roli učitele a o svých vizích a předsevzetích do budoucna. Eva také otevírá nové otázky, které stojí 

za bádání, a tak nabízí nová témata dalších diplomových prací.   

Plnění druhého a třetího cíle je založeno na výzkumné práci. Tuto diplomantka zakládá na šesti 

výzkumných cílech, které formuluje na s. 39. Z toho první dva se týkají práce s videonahrávkami 27 

vyučovacích hodin. Mnohé z nich byly pořízeny dvěma kamerami. Když se k tomu přičtou hodiny, 

které Eva osobně hospitovala ve sledovaných dvou třídách, je zřejmé, že bylo nutné zpracovat 

enormní objem materiálu. Ten autorka opakovaně prozkoumávala a vybírala vhodné situace pro 

hlubší analýzy.   

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce je strukturována kromě Úvodu a Závěru do dvou hlavních kapitol – teoretické a praktické. 

V přílohové části jsou uvedeny materiály, které by i mohly být součástí hlavního textu, ale mohly 

by narušit jeho plynulost.  

2. kapitola je věnována zpracování teoretických východisek. Zde autorka bohatě využívá jak 

domácí tak i zahraniční zdroje, ale také využívá styčných míst mezi didaktikou matematiky, 

obecnou didaktikou a didaktikou výuky angličtiny.  

3. kapitola je nazvána Praktická část. Diplomantka zde formuluje výzkumné cíle a uvádí jejich 

genezi, představuje svou výzkumnou databázi, její sběr a evidenci, popisuje metody výzkumu. 

V odstavci 3.4 představuje výsledky svého výzkumu týkajícího se edukačního stylu dvou učitelek a 

v odstavci 3.5 je prezentován výzkum týkající se její vlastní osoby, který považuji za nesmírně 

cenný a poučný.  

Jednotlivé kapitoly a odstavce jsou psány přehledně, logicky na sebe navazují a poslední kapitola 

Závěr je jakýmsi shrnutím a vyvrcholením.  

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

Oceňuji preciznost a profesionalitu přístupu diplomantky k teoretickému zpracování východisek 

práce. Eva nejenže uvádí vymezení pojmů z několika odborných zdrojů, ale vždy ujasňuje, jak 

s pojmem sama dále pracuje. V celé práci s vymezenými pojmy pracuje konzistentně. 



Praktická část práce je na vysoké odborné úrovni z hlediska didaktiky matematiky i z hlediska 

pedagogického výzkumu. Eva vhodně využívá mnoha zdrojů, jak bylo již uvedeno, nejen 

z didaktiky matematiky, ale i z obecné didaktiky, teorie pedagogického výzkumu i didaktiky 

anglického jazyka.  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Diplomantka zpracovávala unikátní materiál, čímž je práce zcela originální. Jedna z důležitých 

myšlenek práce, a sice pohled na svůj vlastní vývoj, na svou vlastní proměnu, není zcela nová (viz 

diplomová práce Pešinové, 2015, a Hlavaté, 2014), ale preciznost zpracování i rozsah výzkumné 

databáze dávají práci potenciál její využitelnosti ve výuce v kurzu Didaktika matematiky a snad 

i v seminářích věnovaných pedagogickém výzkumu.  

Práci Evy Ždímalové plánuji využít zejména v práci s dalšími studenty a budu usilovat o to, aby 

některé části práce byly publikovány. Poselstvím šíření této práce mezi studenty – budoucí učitele 

a snad i současné učitele by mělo být především to, co je napsáno na s. 88: Sama na sobě jsem 

poznala, jak bolestivé je pro učitele zjistit, že tato mezera [mezi realitou a kýženým stavem] 

existuje. Pokud je ale učitel přesvědčen, že je potřeba měnit svůj přístup směrem k ideálu, stane se 

z této bolesti radost i touha na sobě dále pracovat.  

Dalším přínosem posuzované diplomové práce je formulace nových otázek pro náměty na další 

diplomové či badatelské práce.  

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

úprava) 

Gramatická stránka textu je dobrá, našla jsem pouze několik chyb v interpunkci. Text je psán 

kultivovaně, terminologicky přesně a přitom velice čtivě, je přehledný a je logicky strukturovaný. 

Přehledy podané tabulkami jsou srozumitelné a jsou svědectvím o velkém objemu práce, která se 

ukrývá za publikovanými výsledky.  

Ojediněle lze najít malé typografické nedostatky, jako např. jednopísmenkové spojky nebo 

předložky na konci řádku, nebo málo slov rozloženo na celý řádek, např. na s. 89.  

Odkazy a citace odpovídají normě. V seznamu použité literatury je malý formální nedostatek v tom, 

že není použit stejný styl – někteří autoři jsou uvedeni s celým křestním jménem, někteří jen 

iniciálou.   

Celková úprava práce je vysoce kvalitní.  

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Seznam použité literatury je bohatý, aktuální a relevantní a obsahuje i mnohé publikace v cizím 

jazyce. Použitá literatura je v textu funkčně využita.  

 

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

s hodnocením ………….. 

 

Datum a podpis autora posudku: 

 

V Praze dne 31. 8. 2016        Darina Jirotková 


