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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cíle práce nejsou explicitně stanoveny. Autor v úvodu (str. 7) přímo pojmenovává  pouze cíle ve 

vztahu k analýze učebních textů. Pak následně popisuje činností, kterým se bude věnovat, ovšem již 

bez vztahu k vytyčeným cílům. Z tohoto popisu si pak musí čtenář cíle sám odvodit. Pro podstatnou 

část praktické části práce – dotazníkové šetření, ale i hodnocení výsledků výzkumu TIMSS a PISA 

by bylo lepší cíle explicitně uvést. 

Metodika k provedení analýzy je adekvátní. Metodika vyhodnocení testů v praktické části je 

nedostatečná. 

Autor v práci provedl analýzu celé řady učebních textů, což si vytyčil jako jeden z cílů práce, 

výsledky této analýzy však nijak nezmiňuje v závěru práce.  

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Po obsahové stránce je práce řazena správně. V úvodu však nenacházíme všechny cíle, ke kterým 

chce autor směřovat. V závěru naopak nenacházíme reflexi všech cílů, které byly pro práci 

stanoveny. 

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

Prvním problémem, na který čtenář v práci narazí, je samotné vymezení pojmu graf, se kterým 

autor pracuje. Formulace „samotný pojem graf se dá chápat různými způsoby“ je mírně zavádějící. 

Slovo graf je homonymum. Při čtení textu není zřejmé, že je autorovi jasné, kde jsou hranice mezi 

jednotlivými významy slova. V tomto kontextu je matoucí uvedení pojmu graf definicí z terie grafů. 

Tedy zavedení významu, který je vzhledem k tématu práce zcela irelevantní. Obdobný problém je 

u řazení vývojových diagramů mezi grafy, což je spojení trochu nepřirozené. Mnohem přesnější 

pojem vzhledem k tématu práce by byl pojem diagram (angl. chart). Tento pojem se vyskytuje 

v celé řadě citací, které v práci nacházíme. Uvedená terminologická nejednoznačnost vyplývá 

z autorovy záměny pojmů graf a grafické zobrazení, které autor používá jako synonyma (viz str. 9).  

Další, mnohem významnější, problém je u pojmu podíl lži, který je z pohledu práce velmi 

podstatný. Příklad, který autor k tomuto pojmu uvádí (str. 30), je zavádějící. 

Zaprvé u modelů je naprosto přirozené, že rozměr, ke kterému se vizuálně vztahujeme, je 

jednodimenzionální (např. uvádění poměrů v modelářství). Vizuální dojem z obrázků na str. 30 je 

tedy takový, že objem produkce se zvýšil zhruba o polovinu, což přesně odpovídá skutečnosti. 

Za druhé jsou obrázky v přesném poměru produkce, tedy 1,425. Plocha druhého obrázku je tedy 

oproti prvnímu cca dvojnásobná a nikoli trojnásobná, jak se autor snaží tvrdit.  

Bc. Radim Krištof 

Žákovská interpretace grafických výstupů statistických šetření 

Doc. RNDr. Antonín JANČAŘÍK, Ph.D. 



Ve vlastním dotazníkovém šetření mám připomínku ke grafickému zadání úloh. Z podoby, kterou 

nalézám v tištěném textu práce, nejsem u prvních dvou úloh schopen identifikovat správné řešení. 

Může se jednat pouze o nepřesnou reprodukci, autor však sám připouští, že ke zkreslení výsledků 

šetření mohlo dojít v důsledku nejednoznačnosti použitých grafů (např. str. 74). 

Výhrady mám ke zpracování dat z experimentů, kde autor zůstává na úrovni procent. Autor může 

těžko provést zhodnocení na straně 72: „Z tabulky je vidět, že výsledky žáků maturitních oborů se 

od sebe statisticky nijak významně neliší.“ Nevěřím tomu, že autor má tak hluboké znalosti a 

zkušenosti v oblasti statistiky, že je schopen výsledky testů odhadovat pouhým odhadem z tabulky.  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Přes všechny výše uvedené připomínky považuji práci za velmi zajímavou. Manipulace s veřejným 

míněním prostřednictvím „upravených“ grafických výstupů je téma vysoce aktuální a musí být do 

školní praxe průběžně zařazováno. Materiálů k tomuto tématu je však málo a přínos autora na tomto 

poli je nesporný.  

Myslím, že vytvořený text je vhodnou pomůckou pro učitele, kteří se chtějí tomuto tématu věnovat.  

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

úprava) 

V práci neshledáváním porušení gramatických či typografických pravidel. Mám drobné připomínky 

ke stylistice, které však nejsou podstatné. Celková úprava práce je dobrá. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Autor pracuje dobře se zdroji, počet zdrojů je postačující pro diplomovou práci. 

Otázky k obhajobě 

Prosím o naznačení, jakým způsobem by bylo možné otestovat, že se vzorky na straně 72 statisticky 

prokazatelně nelyší.  

Prosím o vyjádření k volbě slov graf, diagram, grafikon, schema a zhodnocení jejich významu 

především k jejich anglickým ekvivalentům a jejich použití v cizojazyčných zdrojích, které autor 

cituje. 

Zamýšlel se autor nad vlivem hádání výsledků u studií TIMSS a PISA? Pokud ano, jak dle něj 

ovlivňuje výsledky? 

Příklad na straně 30 je zjevně převzatý, autor ale necituje zdroj. Může se autor vyjádřit 

k připomínkám k tomuto příkladu. V citacích, které se mi podařilo dohledat na internetu, jsou 

obrázky velmi odlišné od autorovy reprodukce v textu. 

 

 

Hodnocení: Práce splňuje podmínky kladené na závěrečnou práci. Práci doporučuji ve stávající 

podobě k obhajobě. 

 

V Praze 23. 8. 2016      doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 


