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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Autorka bakalářské práce Simona Zárubová (studijní obor Učitelství pro mateřské školy) formuluje 

cíl práce hned v Úvodu na straně 6. Klade si za cíl monitorovat schopnost dětí předškolního věku 

pracovat ve 2D a 3D prostoru prostřednictvím aktivit z prostředí Hejného metody: 1. Stavitelé 

(aktivity se shodnými krychlemi) a 2. Dřívka (stejně dlouhá). V první etapě experimentu děti 

pracovaly s neomezeným počtem krychlí, či dřívek, ve druhé etapě s omezeným počtem. Autorka 

sleduje schopnost dětí pracovat s podmínkou ve výzvě – tedy stavět objekt jen s omezeným počtem 

krychlí, či dřívek a sledovat, zda dítě používá správný počet. Autorka stanovené cíle splnila, 

provedla experimenty s 8 dětmi, pořídila z nich videonahrávky, které zpracovala do protokolů a ty 

následně analyzovala. Některé části experimentů porovnala, reflektovala a hlouběji analyzovala.  

 
Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Bakalářská práce obsahuje dvě hlavní kapitoly (1. Teoretická část, 2. Výzkumná část), kterým 

předchází Úvod, a za nimi je Závěr a Seznam použitých zdrojů a Příloha. V Úvodu autorka 

zdůvodňuje, proč si téma z oblasti předmatematické gramotnosti vybrala. Teoretická část má sedm 

podkapitol (1.1 Předškolní věk, 1.2 Předmatematická gramotnost, (1.3 chybí, nedošlo 

k typografické chybě), 1.4 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, 1.5 Hejného 

metoda (1.5.1 Práce v prostředích, 1.5.2 Role učitele), 1.6 Školní vzdělávací program a Hejného 

metoda pro mateřské školy, 1.7 Přehled didaktických prostředí v Hejného metodě (1.7.1 Prostředí 

Stavitelé – krychlové stavby, 1.7.2 Prostředí Dřívka). Tato teoretická část je velice smysluplně 

zpracována. Autorka charakterizuje předškolní věk dítěte, jelikož její cíl práce je zaměřen na tento 

věk dětí. Dále se zamýšlí nad předmatematickou gramotností, co je obsahem a cílem 

předmatematické výchovy. Z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 

autorka vybírá z pěti oblastí podstatné části, které přispívají k rozvoji předmatematematické 

gramotnosti. Dále autorka upozorňuje na Hejného metodu a její význam v mateřských školách. 

Autorka charakterizuje dvě prostředí (Stavitelé a Dřívka), které si vybrala pro svůj experiment. 

Praktická část má dvě podkapitoly (2.1 Kapitoly se dřívky, 2.2 Kapitoly s krychlemi. V první 

podkapitole se autorka věnuje experimentům ve dvou etapách (1. Postav libovolný obrázek, 2. 

Postav libovolnou stavbu z náhodného počtu dřívek). V obou etapách se zabývá dvěma 

experimenty: 1 se dvěma hochy Petrem a Edou a 2. s dívkou Annou. V každém experimentu se 

věnuje v úvodní části Vstup do experimentu charakteristikou dětí, se kterými experiment realizuje, 

dále dobu, kdy experiment byl uskutečněn, jak dlouho trval a v jakém prostředí.  Dále popisuje 

průběh experimentu, který doplňuje svými komentáři, proč právě k daným jevům došlo. Oceňuji, že 

tato část je doplněna fotografiemi z práce dětí, což přidává na autentičnosti popisu průběhu. Dále 

oceňuji, že první experiment je doložen protokolem v příloze diplomové práce. Po popisu průběhu 

následuje reflexe, kterou autorka učinila po shlédnutí videonahrávky. A poté následuje Analýza 

videonahrávky příslušné etapy experimentu. Na závěr autorka porovnává části experimentů  

v příslušné etapě (Petr a Eda x Anna). Ve druhé kapitole praktické části se věnuje experimentu 

s Vandou ve dvou etapách (1. Postav libovolnou stavbu, 2. Postav libovolnou stavbu s určeného 

počtu krychlí). Tato kapitola má podobnou strukturu jako předchozí, ale zde chybí analýza 

videonahrávky příslušné etapy. Dále následuje Závěr, který je velmi krátký (8 řádek). Škoda, že 
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autorka nepopsala, v čem se jí podařilo naplnit cíle, v čem se ona nejvíce naučila, jak by bylo 

možné v práci pokračovat do budoucna. Je škoda, že v Obsahu nejsou uvedeny dílčí kapitoly druhé 

podkapitoly praktické části. Usnadnilo by to orientaci v textu. V Obsahu je též tisková chyba, 

podkapitola 1.4 by měla být označena 1.3, jinak podkapitola 1.3 chybí. Na této části nejvíce oceňuji 

autorčinu snahu proniknout do myšlení dětí předškolního věku. Je tomu patrné v praktické části na 

komentářích při popisu průběhu experimentu, na příslušných reflexích z experimentu a na analýze 

videonahrávek.  

 

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

Z hlediska odbornosti považuji práci za průměrnou, jak v oblasti zvolené náročnosti a správnosti. 

Výstavba je v pořádku.  

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Domnívám se, že práce je přínosná a využitelná v praxi.  

 

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

úprava) 

V práci je mnoho typografických chyb. V práci jsou formulovány věty, které nedávají smysl. Práce 

obsahuje chyby nejen v interpunkci. V jednom případě není uvedena citace přímo v práci.  

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Použité zdroje jsou relevantní. Data získaná výzkumem jsou dostačující.   

 

Hodnocení:  

Práce z mého pohledu splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Datum a podpis autora posudku: 13.5.2018  Jana Slezáková 


