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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění)
Diplomantka si zvolila jako téma svého bádání v rámci diplomového úkolu učivo o zlomcích
se zaměřením na propedeutiku a dětské prekoncepty. Cílem práce je zmapovat přístupy
začínajících učitelů k výuce této látky. Cíle jsou naplňovány metodou polostrukturovaných
rozhovorů, jejich komparací, pozorováním výuky a její reflexí. Pokladem k naplňování cílů je
vymezení klíčových pojmů v teoretické části. Cíle, jak jsou formulovány, jsou splnitelné
a jejich splnění je shrnuto v závěru práce. Martina splnění nastavených cílů kriticky reflektuje
– uvědomuje si, co jí práce na diplomovém úkolu přinesla, a zároveň navrhuje, co by příště
dělala jinak, kde zpětně vidí rezervy. To samotné je evidencí o Martině vývoji k vyzrálé
osobnosti učitelky.
Obsahové části (úplnost, relevance, řazení)
Práce je členěna v souladu s požadavky na diplomovou práci, jejíž podstata je výzkum v terénu.
Tedy obsahuje kromě Úvodu a Závěru dvě hlavní části – teoretickou a praktickou, kterým je
věnován přibližně stejný prostor. Je doplněna souborem příloh s doslovnými přepisy čtyř
rozhovorů se začínajícími učitelkami.
Teoretická část poskytuje východiska pro část praktickou, a to jak po stránce didaktické (kap.
1), tak po stránce obsahu (kap. 1). Teoretická část je dobře zpracována a je funkční vzhledem
k praktické části. Studium historie tématu zlomky dovedlo Martinu k přesvědčení důležitosti se
tomuto tématu věnovat a zejména jeho propedeutické etapě. Tuto má velice dobře zpracovánu
v odstavcích 2.4 – 2.7.
Praktická část je pak věnována výzkumu, který má kvalitativní povahu.
Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.)
Teoretická část shrnuje poznatky z relevantních zdrojů jak z oblasti historie matematiky,
pedagogiky a psychologie, tak z oblasti didaktiky matematiky. Autorka sama svým
pedagogickým přesvědčením tíhne ke konstruktivistickému přístupu k vyučování, tedy zde
shrnuje i poznatky o konstruktivistickém vyučování, o metodě orientované na budování
schémat, o roli učitele v tomto přístupu k vyučování. Vybírá takové poznatky, které se v nějaké
míře promítají do experimentální.
Praktická – výzkumná část je zpracována v několika etapách. Úvodní etapou, kterou lze
považovat za předvýzkum a která nastavuje výzkumné otázky hlavního výzkumu, je vlastní
odučená hodina autorky v 5. ročníku. Tuto hodinu Martina odučila v rámci své průběžné praxe
ve 4. ročníku studia. Díky prožitému částečnému neúspěchu vyvstalo mnoho otázek. Na ně pak
Martina hledá odpověď jednak v polostrukturovaných rozhovorech s učitelkami a také
doprovodným pozorováním jejich výuky a samozřejmě jejich důkladnou analýzou.
Respondentky zvolila tak, aby jí byly věkově a zkušenostmi blízké. Vzhledem k zaměření na
propedeutiku zlomků byly dvě u nich učitelkami prvních ročníků a vzhledem k zaměření na

výuku tématu zlomky byly další učitelkami 4. a 5. ročníku. Z pěti pozorovaných hodin jsou tři
hodiny nahrané na video se souhlasem rodičů pro účely diplomové práce.
Přínos (originalita, použitelnost apod.)
Předložená diplomová práce se týká tématu, které je často diskutováno v odborných článcích
z didaktiky matematiky, tedy po obsahové stránce by bylo těžké přinést něco nového. Pro
autorku však velký přínos má, neboť si odpověděla na otázky, které vznikly na základě dílčího
neúspěch při vlastní výuce.
Za velmi přínosnou považuji ne zcela obvyklou metodologii výzkumu, kterou bude moci
v nějakém měřítku Martina zopakovat i ve své budoucí praxi, když se otevře další problém.
Martina prokázala, že umí připravit a realizovat smysluplný výzkum a že se na něj umí i
teoreticky připravit prostudováním vhodné odborné literatury. Takto koncipovaný výzkum
může být i inspirací i pro jiné učitele.
Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, celková
úprava)
Grafická a typografická stránka diplomové práce je velice dobré úrovni. Odkazy jsou používány
správně. Jen není obvyklé odkazovat na celý sborník (Dvacet pět kapitol z didaktiky
matematiky), ale na konkrétní články v něm.
V práci lze nalézt přijatelné množství překlepů, gramatické chyby jsem nezaznamenala. Text
je psán kultivovaným, odborným jazykem, je přehledný a logicky dobře uspořádaný.
Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití)
Použité zdroje jsou dostatečné, relevantní a v práci vhodně použité. Mnohé z nich jsou
v angličtině. Uvítala bych seznam zdrojů strukturovat na použitou odbornou literaturu,
učebnice a elektronické zdroje.
Hodnocení: Práci považuji za velmi kvalitní a prohlašuji, že splňuje požadavky na diplomovou
práci, a doporučuji ji k obhajobě.
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