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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

J. Hoffmann si zvolil pro svou magisterskou práci aktuální téma: řešení úloh na základní a střední 
škole se zaměřením na práci s daty, závislosti a statistiku. Toto téma považuji za jedno ze stěžejních 
témat školské matematiky s velkým repertoárem možných řešitelských strategií, včetně 
nestandardních, s využitím i mimo samotnou matematiku, a to jak v jiných školních předmětech, 
tak v aplikacích v běžném životě. Je to zároveň oblast, ve které mají žáci často  problémy. 
Cíl práce, který autor formuluje („Hlavním cílem je nalezení nových poznatků z této oblasti [autor má 
na mysli úlohy z oblasti práce s daty, závislostí a statistky] na základních a středních školách“), je velmi 
obecný a jeho splnění nelze prakticky zjistit. Není totiž uvedeno, jaké poznatky chce autor zjistit. 
Jasnější by bylo např. zjistit, jaké strategie používají žáci ZŠ a SŠ při řešení vybraných úloh, jaký 
vliv má volba strategie na množství chyb, které žák udělá, a také zda, případně jaká, je souvislost 
volby strategie a prospěchu žáka. Zaměření na tyto oblasti autor naznačuje v testování hypotéz, 
které si stanovil, v experimentální části práce. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce má dvě základní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část pokrývá matematické úlohy 
se zaměřením na slovní úlohy, proces řešení slovních úloh a základní obtíže při jejich řešení, 
matematickou gramotnost a práci s daty. V této části se autor věnuje také mezinárodním 
srovnávacím studiím TIMSS a PISA.  
Praktická část je věnována realizaci připraveného výzkumného šetření a analýze získaných 
výsledků. Je rozdělena na část věnovanou základní škole a část věnovanou střední škole. U všech 
úloh použitých pro experiment autor provedl podrobnou analýzu možných strategií řešení a úskalí, 
která s sebou přinášejí. Autor se zaměřuje kromě přehledu výsledků také  na porovnání se svými 
očekáváními; autorovy hypotézy jsou v práci vyhodnoceny pomocí statistického testu.   
Práce má v odevzdané podobě řadu nedostatků, uvádím jen ty hlavní:  

- Bez stanovení jasného cíle práce nelze zjistit, zda je cíl práce splněn. To si uvědomuje i 
autor práce, když v závěru práce místo zhodnocení výsledků práce píše: „V analýze tohoto 
experimentu jsem nedošel k výraznějšímu obecnému poznatku, nicméně jsem přesvědčen, že při 
hlubším prozkoumání by se zde podařilo najít zajímavé výsledky, ze kterých by v optimálním 
případě vycházela inspirace do vlastní didaktické praxe. Jsem přesvědčen, že tato diplomová 
práce nabídla nahlédnutí do širokého a stále neprobádaného tématu školské didaktiky, avšak 
nastíněné otázky si zasluhují bezesporu další zkoumání.“ Toto hlubší prozkoumání by však mělo 
být základním úkolem diplomové práce. 

- Výběr úloh pro praktickou část není pořádně zdůvodněn.  

- Není jasné, jak probíhal sběr dat, podmínky, v nichž probíhal. U všech úloh by měly být tyto 
informace jasně a přesně zformulovány. 

- Teoretická část obsahuje různé informace související s řešením úloh. Jsou citovány zdroje, ale je 
zřejmé, že většina informací nepochází z primárních zdrojů, ale je převzata hlavně z publikace 
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z nichž některé jsou běžně dostupné i v knihovnách v ČR nebo na internetu. Propojení mezi 
teoretickou a praktickou částí není transparentní. 

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

Použitá matematika je na úrovni ZŠ a SŠ. Výsledky prezentované v práci vyplývají z dat uvedených 
v práci. Všechny materiály použité při experimentu jsou v práci citovány.  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Řešení úloh je základem školské matematiky na všech stupních škol. Proto jsou práce zaměřené na 
tuto oblast, velmi důležité. V odevzdané podobě je však diplomová práce pravděpodobně přínosná 
pro autora samotného jako zpětná vazba vlastní učitelské praxe, její širší použitelnost je však 
omezena nedostatky, které uvádím v ostatních částech posudku.  

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

Práce vykazuje v tomto směru nedostatky, které výrazně snižují její kvalitu. Jsou zde nedostatky jak 
typografické (uvádím jen příklady výskytů, ne úplný výčet: nadpis na posledním řádku stánky – str. 
13; matematické značky jako mod, div jsou psány kurzívou, ačkoli podle pravidel by měly být 
stojatě – str. 23, 24; chybí mezery připsaní víceciferných čísel – např. 1000 má být psáno 1 000; při 
vyjmenovávání čísel chybí mezera za čárkou – str. 24; chybí interpunkce na konci vzorců 
zapsaných na samostatných řádcích – str. 22). Až na výjimky nejsou v práci gramatické nedostatky; 
přesto u některých vložených vět chybí čárka na jejich koncích (např. na str. 21). Víc nedostatků je 
formulačního rázu (v diplomové práci se např. nemá vyskytovat formulace typu „pokusím se“ – str. 
13; „troufl bych si“ – str. 14).  

Práce působí dojmem, že autorovi nezbylo dost času, aby se věnoval pořádně formálním stránkám 
práce. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Použité zdroje jsou relevantní. Některé stránky obsahují téměř výhradně přímé citace. To je 
částečně kompenzováno vlastními komentáři autora, kterými jsou některé citace doplněny. Autor 
cituje domácí i zahraniční literaturu, zahraniční je však ve většině případů převzata ze sekundárních 
zdrojů. Je škoda, že u dostupných zdrojů, hlavně domácích, autor cituje druhotné zdroje, místo aby 
se obrátil na primární. Ve většině případů jsou zdroje řádně citovány. U některých přímých citací 
nejsou uvedeny stránky ve zdrojích, kde se text vyskytuje. Omezeně se vyskytují tvrzení, která 
nejsou podložena žádným zdrojem (např. u tvrzení na str. 26, ř. 12-14 shora, není jasné, zda autor 
popisuje svou zkušenost nebo čerpal z nějakého zdroje). 

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Rozsah shod, které byly nalezeny systémem Theses, je 
ve všech případech menší než 5 %. Jedná se jednak o formální náležitosti práce, které jsou 
předepsány, jednak o citování materiálů, z nichž autor vychází. Všechny použité zdroje jsou v práci 
řádně citovány. 

Další poznámky 

Práce vznikla z podnětu autora. Autor pracoval samostatně a využil své zkušenosti z výuky 
matematiky a informace získané v kurzech didaktiky matematiky na fakultě.   

Hodnocení: Autor přistoupil k řešení diplomového úkolu velmi samostatně. Z výše uvedených 
důvodů však práce nesplňuje podmínky kladené na diplomovou práci z didaktiky matematiky. Práci 
nedoporučuji k obhajobě.  

 

Datum a podpis autora posudku: 28.8.2017 

 

 


