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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cíle práce jsou autorkou jasně stanoveny – klade si za cíl ověřit využitelnost tří vybraných úloh, které 

autorka sama navrhla v bakalářské práci, při výuce matematiky na gymnáziu. Využitelnost posuzuje 

ze dvou hledisek: zda jsou úlohy pro žáky motivující a zda jsou úlohy obtížnostně přiměřené 

schopnostem žáků (tj. pomocí úspěšnosti žáků v úlohách). Dále autorka zkoumá, zda má finanční 

tématika obsažená v úlohách vliv na motivaci či úspěšnost žáků. Cíle práce byly autorkou 

odpovídajícím způsobem naplněny. 

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce je přehledná, logicky členěná a velmi dobře se čte. Všechny části na sebe navazují a tvoří 

smysluplný celek. Teoretická část je vhodným východiskem pro autorčin vlastní experiment. Oceňuji 

zejména podrobně zpracovanou část týkající se motivace žáků. Praktická část pak přináší jasnou 

formulaci výzkumných otázek, popis vybraných úloh (včetně jejich modifikace bez zařazení finanční 

tématiky) a popis experimentu. Ve výsledkové části jsou pak přehledně shrnuta relevantní zjištění 

vztahující se ke stanoveným výzkumným otázkám. Výsledky výzkumu vychází jak z kvantitativní, 

tak z kvalitativní analýzy získaných dat. V závěru autorka formuluje odpovědi na stanovené 

výzkumné otázky a na základě toho i didaktická doporučení ohledně využití těchto úloh. 

Práce obsahuje všechny náležitosti – teoretická východiska, metodologii, analýzu získaných dat i 

vyvozené závěry. 

 

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

Autorka prokázala schopnost jasně formulovat výzkumné otázky a provést experiment sloužící 

k jejich vyhodnoceni. Ke statistickému vyhodnocení dat, mám drobné připomínky (viz dále), ale 

nejedná se zásadní nedostatky. Výzkumný vzorek je pro provedenou statistickou analýzu dat 

dostatečně velký (autorka pracuje s různými skupinami žáků – dělených podle ročníku nebo podle 

verze úlohy – přičemž v každé ze skupin je 38-50 pozorování). Celková úroveň provedené statistické 

analýzy je velmi dobrá. Mé připomínky se týkají pouze několika detailů: 

 V popisu experimentu není uvedeno, kolik tříd bylo na každém gymnáziu testováno a zda se 

jednalo o třídy se stejným pedagogem a nebo s několika různými pedagogy.  

 U dotazníku pro žáky není uveden jeho zdroj – zda ho vytvořila sama autorka, nebo je 

odněkud převzat.  

 Na straně 43 u rozdílu mezi oblíbeností předmětu matematika ve 2. a 3. ročníku (u poznámky 

č. 4), není uveden typ testu, který autorka pro stanovení statistické významnosti použila.  

 Uvítala bych, aby data, která vstupují do Pearsonova chí-kvadrát testu, byla kromě 

sloupcového grafu, uvedena například rovněž v tabulce nebo aby byla uvedena hodnota 

testové statistiky a p-hodnota (na str. 44 např. uvádíte pouze statistickou významnost, na které 

hypotézu zamítáte, ale není uvedena ani hodnota testové statistiky ani odpovídající p-

hodnota). 

Bc. Zuzana Kocourková  
 

Využití vybraných úloh z učiva geometrie s finanční tématikou ve výuce 

matematiky na gymnáziích  
 

Mgr. Veronika Tůmová, Ph.D. 



 Na straně 48 v Tabulce 2 je v posledních 2 sloupcích uvedena „hodnota“ testu. Předpokládám, 

že se jedná o p-hodnotu a nikoliv o hodnotu testové statistiky (t-hodnotu). Mělo by to tam být 

uvedeno. 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Práce se mi velmi líbila a domnívám se, že je prakticky využitelná jako zdroj zajímavých / 

problémových úloh. Velmi přínosné mi přijde rovněž zkoumání vlivu těchto úloh na motivaci žáků. 

I když rozdíly nebyly všude statisticky významné, přijde mi zajímavé, že verzi 2 (tj. verzi, která 

obsahovala ještě finanční aspekty a vyžadovala více výpočtů) u každé úlohy, vyřešilo zcela správně 

vyšší procento žáků než verzi 1. 

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

úprava) 

Práce se jeví, co do gramatiky, typografie a celkové úpravy jako dobrá, i když jistý počet překlepů a 

chyb v práci nalézáme (například chybné koncovky některých slov na str. 8; na str. 44 je jasné až 

z dalšího textu, zda nulovou hypotézu zamítám či nikoliv, neboť jsou tam oba výrazy; na str. 54 chybí 

desetinná čárka u čísla 16,3 % apod.). Nejedná se však o zásadní nedostatky a práce je velmi dobře 

čitelná, doplněná řadou barevných grafů, které vhodným způsobem ilustrují zjištění autorky.  

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

V práci jsou použity relevantní zdroje, které jsou odpovídajícím způsobem citovány. Autorka pracuje 

s jedním zahraničním zdrojem, který je zmíněn jednou v kapitole 2.3.3, jinak se opírá převážně o 

českou literaturu.  

 

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Rozsah shod v systému Theses je < 5 %. 

 

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

 

Otázky k obhajobě  

1. Na základě čeho jste vytvářela dotazníky pro žáky (V1 a V2)? Rozuměli testovaní žáci 

například pojmu frustrace? 

2. Je zajímavé, že u úlohy Záhon byl takový rozdíl v úspěšnosti u variant 1 a 2. V závěru pak 

píšete, že někteří žáci odmítli pracovat, když nedostali nápovědu, jak na to. Byli tito žáci 

z obou skupin (tj. ti, co řešili variantu 1 i ti, co řešili variantu 2), nebo se to týkalo jen skupiny 

s variantou 1, která má významně nižší úspěšnost? Mohla rezignace těchto žáků ovlivnit i 

další skupiny řešící variantu 1 / variantu 2? 

3. Každou úlohu řešili žáci jiné školy. Když porovnáváte jednotlivé úlohy v hodnocení žáků (co 

do obtížnosti či názoru žáků na úlohu) – do jaké míry může být toto srovnání ovlivněno 

školou/ učitelem. Například pokud ve škole C vnímají žáci matematiku jako neoblíbenou, 

může to být i tím, že jim učitel dává často obtížnější úlohy a tak mohou předloženou úlohu 

vnímat jako poměrně snadnou. 
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