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Název práce 
 

Autor posudku 

 
Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cíle práce nejsou autorem explicitně stanoveny, kromě velmi vágní formulace v abstraktu: „ nalezení 

nových poznatků v této oblasti“, kde se danou oblastí myslí pravděpodobně žákovské strategie řešení 

úloh. Proto je prakticky nemožné splnění cílů zhodnotit. Domnívám se, že autor plně nevyčerpal 

potenciál daného výzkumného šetření. Různé otázky, které si autor klade u jednotlivých úloh, 

postrádají nějaký jasný zastřešující koncept a vzájemné souvislosti. Nejsou ani dostatečně popsány.  

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce působí roztříštěně, chybí jasně stanovený cíl a propojení jednotlivých částí do „dějové linie“, 

která vede ke splnění tohoto cíle. Hlavním důvodem je pravděpodobně snaha o velmi široký záběr. 

V teoretické části práce se autor zabývá nejprve definicí matematické úlohy a slovní úlohy a jejich 

rozdělením. Toto rozdělení pak ale v experimentální části práce nepoužívá. Úlohy, které vybral do 

experimentu, se týkají tematického okruhu z RVP: závislosti, vztahy a práce s daty. Popis či nějaké 

zmapování typů úloh z této oblasti a problémů žáků v těchto úlohách ovšem v teoretické části práce 

zcela chybí. V teoretické části je popsán i proces řešení slovních úloh a obtíže žáků při jejich řešení 

– nicméně není patrné, že by výsledky této části byly použit při výběru úloh či při jejich analýze 

(např. zda jsou některé úlohy zadány procesuálně a jiné konceptuálně; jak se dají úlohy a pozorované 

řešitelské strategie klasifikovat). Souvislost oddílů 2.4 a 2.5 v teoretické části práce s praktickou částí 

pro mne rovněž nebyla zřejmá. Stejně tak chybí zdůvodnění, proč autor pro experiment vybral právě 

ty úlohy, které vybral. Spojuje je ještě něco jiného, než že se jedná o práci s daty a užití matematiky 

v (kvazi)reálných situacích?  

V praktické části autor uvádí řadu úloh (vesměs převzatých z učebnic a sbírek) a výsledky žáků třech 

tříd v těchto úlohách. Oceňuji, že u každé úlohy je uveden podrobný přehled možných řešitelských 

strategií a žákovská řešení jsou k těmto strategiím přiřazena. Autor rovněž uvádí řadu zajímavých 

očekávání či hypotéz, které s pomocí výsledků žáků testuje. Není však jasná souvislost mezi těmito 

očekáváními/hypotézami, ani například jejich souhrnný přehled. Shrnutí výsledků a závěr v práci 

prakticky chybí. Sám autor v závěru píše, že se mu nepodařilo dojít k výraznějšímu obecnému 

poznatku, což by ani nebylo při takto široce pojatém výzkumu možné, ale že při hlubším zkoumání 

by se podařilo zajímavé výsledky najít. S tímto výrokem se nedá než souhlasit, avšak domnívám se, 

že právě ono hlubší zamyšlení a nalezení souvislostí by mělo být součástí předkládané diplomové 

práce.   

 

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

Autor prokázal schopnost rozboru jednotlivých úloh a hledání různých strategií pro jejich řešení. 

Formuloval řadu očekávání a hypotéz. K testování hypotéz používá odpovídajících statistických 

metod. Nicméně práce má mnoho metodických nedostatků (řada jich je podrobněji popsána 

v obsahové části): 

 Nejasně a velmi široce stanovený cíl – nelze tedy vůbec hovořit o jeho splnění či nesplnění. 

V důsledku toho není ani jasná provázanost teoretické a praktické části (není zřejmý důvod 
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zařazení některých kapitol – např. kapitoly 2.4 a 2.5). Ve stávající podobě jsou tyto dvě části 

prakticky oddělené. 

 Nedostatečná práce s primárními zdroji: v teoretické části týkající se slovních úloh a procesu 

jejich řešení (kapitoly 1.1, 2.1 – 2.3) pracuje autor prakticky pouze s jednou publikací 

(Novotná, 2000), ostatní zdroje jsou pouze citovány podle této publikace.   

 Autor zmiňuje výzkumy PISA a TIMSS (kap. 3.1.1), které se zabývají mj. jím zkoumanou 

oblastí úloh, nicméně nejsou uvedeny ani výsledky českých žáků, ani třeba typy úloh, se 

kterými žáci měli problémy. Není tedy jasné, proč jsou výzkumy vůbec zmiňovány.  

 Výběr úloh pro praktickou část je velmi různorodý, což přispívá k obtížím při jejich analýze. 

Není nikde zdůvodněno, proč si autor vybral právě ty úlohy, které si vybral (kromě využívání 

(kvazi)reálného kontextu a „práce s informací v podobě výroku, sdělení, schématu či 

tabulky“). Při výběru autor nevyužívá žádná kritéria ani nenavazuje na existující výsledky 

v této oblasti.  

 Autor používá jiné úlohy v experimentu pro ZŠ a SŠ, avšak podle popisu ze str. 31 a 59 úlohy 

testuje ve stejných třídách – Kvarta KGH a Tercie GA. 

 Zcela chybí popis průběhu experimentu – není jasné, kdo a kdy úlohy zadával, co bylo žákům 

řečeno, zda například měli žáci k dispozici kalkulačku, jakou měli časovou dotaci na test, co 

právě probírali v matematice apod.   

 Není popsán způsob analýzy písemných řešení žáků. 

 Nedostatky u analýzy jednotlivých úloh: například u analýzy úlohy Z3 je vysloveno očekávání 

III, které není vyhodnoceno.  

 Do úlohy Z3 pracuje autor s očekáváními, která mají jasně formulované praktické zdůvodnění 

a popsaný způsob ověření. Od otázky Z4 ale přechází na hypotézy, které testuje pomocí 

statistických metod. Ocenila bych podobnou strukturu i u hypotéz – tedy hlavně to praktické 

zdůvodnění. Například u úlohy Z4 by to mohlo být zdůvodnění typu: strategie Z4a- II a Z4b- I 

jsou pro žáky jednodušší (méně kognitivně náročné – nevyžadují práci s doplňkem ani 

s rovnicemi), a proto lze očekávat, že ti žáci, kteří si zvolí jednu z nich v jedné části, si zvolí 

podobný typ strategie i ve druhé části úlohy. Autor by měl popsat např., proč bychom měli 

očekávat, že u úlohy S3 budou jedničkáři více používat strategii S3-II, proč tedy tu hypotézu 

testuje. Co to říká o strategii S3-II? Apod. 

 V práci zcela chybí shrnutí a závěry – např. přehled jednotlivých zjištění a jejich souvislostí. 

Poznámka: V případě potřeby lze použít 2 statistiku i pro vícepolní kontingenční tabulky typu 

r x s – viz například: Hendl, 2004. Přehled statistických metod zpracování dat (s. 311–313). 

Výpočet je podobný jen srovnáváme hodnotu statistiky s kritickou hodnotou rozdělení 2 s 

(r – 1)  (s – 1) stupni volnosti.  

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

V této podobě se mi praktické využití práce jeví jako velmi omezené. Lze tam samozřejmě nalézt 

řadu zajímavých pozorování – například souvislost mezi užitím vysoce algoritmizované strategie 

(Z1- 2, trojčlenka) s úspěšností v úloze na převod jednotek. Ovšem vzhledem k tomu, že zjištění u 

jednotlivých úloh nejsou dána do souvislostí, není jasné, zda se stejný jev vyskytl např. i u jiné úlohy 

(u úlohy Z3 si autor klade podobnou otázku – očekávání III, ale to jsem nikde nenalezla 

vyhodnoceno). Autor sám nikde podrobněji využitelnost výsledků nezmiňuje – to bychom očekávali 

od chybějícího závěru. 

 



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

úprava) 

Práce dle mého názoru neodpovídá standardům diplomové práce ani po stránce typografie a celkové 

úpravy. Práce působí dojmem, že byla dokončována ve velikém spěchu, a proto se autor typografii a 

úpravám nemohl příliš věnovat. 

 V textu se vyskytují naprosto zbytečné a neúčelné mezery (viz str. 32, 38, 43, 47, 50–53, 61, 

64, 77) 

 Označení tabulek nejsou odlišena fontem a jsou od tabulek poměrně daleko, takže se čtenář 

velmi obtížně v tabulkách orientuje. Na str. 41 je například popis tabulky až na další straně. 

 Pokud je tabulka rozdělena na dvě strany, její záhlaví se neopakuje na následující stránce (viz 

str. 36, 37, 44, 45, 50, 64) 

 Tabulka na str. 53 má zcela jinou velikost písma.  

 V označení tabulek bych doporučila místo formulace „který řešil tuto úlohu“ používat 

konkrétní označení úlohy (ne v každé tabulce je uveden kód úlohy a pak mohou vznikat 

nejasnosti). 

 Užití grafů je nejednotné (sloupcové, 3D válcové, 3D hranolové…), a to i v rámci tří stran – 

viz str. 39–41. Navíc například užití 3D grafu na straně 40 naprosto zkresluje výsledky a 

znemožňuje tak porovnání hodnot. 

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Zdroje jsou v práci odpovídajícím způsobem citovány. V seznamu zdrojů chybí odkaz na (Fridman, 

1977). Dále je v seznamu požitých informačních zdrojů použit nestandardní formát. V práci se zdroji 

však shledávám značné rezervy, a to zejména v nedostatečné práci s primárními zdroji a přílišném 

používání přímých citací (byť místy doplněných vlastním komentářem) – například kapitola 2.2. 

Zahraniční zdroje jsou (kromě jednoho) použity pouze jako převzaté sekundární.  

 

Vyjádření ke shodám v systému Theses: 

 

Hodnocení: Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům práce nesplňuje podmínky kladené na 

diplomovou práci. Práci nedoporučuji k obhajobě. 

 

 

Datum a podpis autora posudku: 
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