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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Autor si stanovil zajímavý a v dnešní době aktuální cíl, a to zjistit, jak žáci střední školy interpretují 

grafické znázornění výsledků statistických šetření a zda dokáží kriticky posoudit, zda nejsou 

předložené grafy záměrně zkreslené a upravené. Sekundárním cílem bylo zjistit, jak jsou ve 

vybraných českých učebnicích prezentovány výstupy statistických šetření a jaké jsou obtíže 

českých žáků s jejich interpretací (jak je ukazují mezinárodní šetření). Cíle se podařilo splnit. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce sestává z části teoretické a praktické. V teoretické části jsou zpracovány grafy a diagramy 

z různých hledisek. Autor vymezuje pojem graf jako obrazové znázornění datového souboru a 

v tomto významu ho také v práci využívá. Velká pozornost je věnována různým možnostem, jak 

pomocí grafického znázornění manipulovat se čtenářem, tedy vlastně zkreslit skutečnost. Autor také 

stručně představuje Český statistický úřad jako největšího „vydavatele“ grafů a statistických dat 

vhodných k jejich tvorbě. V šesté kapitole autor na základě výsledků z mezinárodních testování 

dokladuje, že čeští žáci mají s interpretací grafických znázornění problémy, a je tedy žádoucí tuto 

problematiku zkoumat. 

V sedmé kapitole si autor klade otázku, jak některé současné učebnice pro základní a střední školu 

představují žákům problematiku grafů, zda se věnují i vhodnosti jejich využití a jak žáky seznamují 

s možnostmi manipulace znázornění dat. Zkoumání podrobuje celkem 14 učebnic. Výsledky 

shrnuje tab. 1 na s. 65.  

Jádrem práce je dotazníkové šetření. Autor na základě poznatků z teoretické části a vesměs ze 

skutečných dat zveřejněných ČŠI vytvořil několik úloh, v nichž záměrně vytvořil grafickou 

reprezentaci dat tak, aby nebyla „neutrální“, ale nějak „lživá“. Už z podstaty věci je zřejmé, že tyto 

úlohy někdy nejsou jednoznačně řešitelné. Autorovi šlo o to zjistit, zda se žáci střední školy dají 

zmást či zda dokáží nejasnosti grafického vyjádření odhalit. Dotazník prošel dvěma koly pilotního 

šetření. Výsledné úlohy jsou podrobně didakticky rozebrány a je zdůvodněno jejich využití v testu. 

Testovanými žáky byli žáci ze dvou typů středních škol – gymnázia a středního odborného učiliště 

(celkem 97 žáků). Vzhledem k malé velikosti vzorku se autor při vyhodnocení šetření omezuje na 

kvalitativní hledisko (oceňuji ukázky žákovských odpovědí) a procentuální úspěšnost. Ta je ve 

většině případů dostatečná pro interpretaci výsledků, bohužel však neumožňuje učinit závěr o tom, 

jak se vzorky mezi sebou liší. To však vzhledem k malým počtům respondentů nepovažuji za 

důležité, neboť výsledky by nebyly průkazné. Domnívám se, že vyhodnocení výsledků v této 

podobě je pro diplomovou práci dostatečné.  

V závěru jsou shrnuty výsledky vlastního dotazníkového šetření, ostatní cíle explicitně shrnuty 

nejsou. 

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

Práce je z tohoto hlediska v pořádku. 

Radim KRIŠTOF 

Žákovská interpretace grafických výstupů statistických šetření 

Doc. RNDr. Naďa VONDROVÁ, Ph.D. 



Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Práce je zcela originální. Je možné ji chápat jako vstup do zkoumání důležité kompetence žáků, a 

sice interpretovat graficky sdělenou informaci a rozpoznat její záměrné zkreslení. Autor vytvořil 

originální úlohy, které jsou využitelné ve výuce na střední škole. Učitelé je mohou použít jako 

diagnostické nebo jako podklad pro diskuse s žáky týkající se zkreslování prezentace výsledků 

statistických šetření. V dnešní době se jedná o velmi aktuální záležitost. Práce bude využitelná i 

v přípravě budoucích učitelů matematiky. Doporučuji test s didaktickým komentářem připravit jako 

článek do Učitele matematiky. 

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

Práce je na dobré úrovni z hlediska formálních záležitostí. Neshledávám nedostatky. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Autor využil relevantní zdroje a vše řádně cituje. Byly využity 4 anglicky psané zdroje. 

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  Žádné shody  

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

 

Datum a podpis autora posudku: 

31. 8. 2016 


