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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Diplomová práce R. Krpálkové je zaměřena na důležitou oblast školské matematiky, a to vnímání 
chyby a práci s ní ve školské matematice.  
Cílem výzkumného šetření, které autorka provedla, bylo zjistit pohled žáků na vlastní chybu, na chybu, 
kterou udělá spolužák, a na chybu, kterou udělá učitel. Autorka také věnovala pozornost reakcím žáků 
a učitelů na to, když jsou některým žákem upozorněni na chybu, kterou udělali, a vlivu odhalení chyby 
u spolužáka nebo učitele na žákovo porozumění látce. Cíl práce se autorce podařilo splnit. 
 
Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce je rozdělena do dvou základních částí – teoretické a experimentální. Do teoretické části 
autorka zařadila obsáhlý přehled pojmů a teorií věnovaných chybě ve výukovém procesu a práci 
s ní. Vycházela z řady zdrojů včetně zahraničních, které jsou však většinou přebírány z českých 
publikací, kde jsou citovány.   

Těžiště práce je v experimentální části. Jsou zde nejprve uvedeny cíle práce, výzkumné otázky, 
hypotézy a použité metody. Výzkumné šetření je podrobně popsáno. Jsou provedeny analýzy 
získaných dat a statistické ověření hypotéz. Výsledky, které autorka získala, jsou na konci práce 
shrnuty a diskutovány. Práce obsahuje potřebné teoretické informace, podrobné analýzy 
provedených šetření a závěry z nich.   

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

Odborná část obsahuje didakticko-matematický výzkum. Autorka pracovala samostatně a využívala 
vhodné metody. Výsledky prezentované v práci vyplývají ze získaných dat.  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Informace zařazené do práce mohou pomoci zlepšit práci s chybou ve vyučování matematice.  

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

Z hlediska formálních náležitostí je práce v pořádku. Vše je řádně citováno.  

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Použité zdroje jsou relevantní. Jsou řádně citovány.  

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Shoda, která byla nalezena systémem Theses, je v práci 
uvedena jako přímá citace a řádně citována.  

Další poznámky 

Práce vznikla z podnětu autorky. Autorka pracovala samostatně.   

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