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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění)
Autorka diplomové práce Martina Moulisová (studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ) si stanovuje
cíle již v Úvodu: 1. Seznámit se s přístupy učitelů (s praxí do 5 let) k výuce zlomků, 2. jakým
způsobem pracují začínající učitelé s prekoncepty z oblasti zlomků u žáků prvního stupně, 3. jaký je
význam propedeutiky zlomků v raném školním věku a jaké úlohy učitelé k rozvoji představ zlomku
využívají, 4. s jakými modely zlomků se žáci setkávají a jaké jsou jejich nejčastější obtíže. Zároveň
cílem práce je, jak uvádí autorka, vyzkoušet si vedení a analýzu rozhovoru s respondenty. Dále
autorka uvádí, že naplnění posledního cíle je provedeno prostřednictvím reflexí z vedení
jednotlivých rozhovorů. Plnění všech cílů může čtenář shledávat v jednotlivých kapitolách celé
práce, ale bohužel nevidím nikde sepsané výsledky práce, či reflexi plnění cílů. V závěru autorka
shrnuje, co se jí podařilo v rámci diplomové práce udělat. Myslím si, že není možné uvést takový cíl
(viz cíl 1.), když autorka popsala pozorování výuky učiva zlomky ve 4 hodinách (1 hodina byla
navíc, ale nebyla pořízena její videonahrávka) u 4 učitelů (s praxí do 5 let) k výuce zlomků.
Domnívám se, že i odpovědět na otázku, jakým způsobem pracují začínající učitelé s prekoncepty
z oblasti zlomků u žáků prvního stupně (cíl 2.), je na tak malém vzorku učitelů těžké. Třetí cíl lze
částečně odpovědět na základě literatury, ale už je náročné odpovědět na otázku, jaké úlohy učitelé
k rozvoji představ zlomků využívají. Důkazem náročnosti takové otázky je autorčina citace
v závěru, kde se opírá o literaturu. Cituje z M. Siblikové, že u některých žáků se potvrdila tendence
volit kruhový model. Z práce není patrné, co se autorce potvrdilo. Čtvrtý cíl též nepovažuji splněn.
Bohužel jsem nenašla, s jakými modely zlomků se žáci setkávají a jaké jsou jejich nejčastější obtíže
na základě autorčina výzkumu. Byla bych ráda, kdyby autorka u obhajoby například tento čtvrtý cíl
se pokusila reflektovat na základě svého výzkumu. V Závěru se jedná spíše o shrnutí toho, co
autorka udělala, co jí práce umožnila, co se naučila.
Obsahové části (úplnost, relevance, řazení)
Diplomová práce obsahuje tři hlavní kapitoly (první dvě patří do teoretické části A a třetí patří do
praktické části B): 1. Přístupy k výuce matematiky (1.1 Legislativní ukotvení vyučování
matematice, 1.2 RVP ZV – Matematika a její aplikace, 1.3 Přístupy k výuce matematiky
v současném školství, 1.4 Shrnutí), 2. Zlomky (2.1 Historický vývoj učiva zlomků a jeho vliv na
dnešní výuku, 2.2 Učivo zlomků na prvním stupni ZŠ, 2.3 Funkce prekonceptů v učivu zlomků,
jeho využití i nástrahy, 2.4 Propedeutika a její význam, 2.5 Modely zlomků, 2.6 Četnost
kognitivních konfliktů v učivu zlomků, 2.7 Kmenové zlomky). Těmto kapitolám předchází Úvod a
za nimi je Závěr a jako čtvrtá kapitola je Seznam použitých informačních zdrojů a pátá kapitola je
Seznam příloh a vlastní přílohy. V Úvodu autorka zdůvodňuje zvolení tématu diplomové práce a
formuluje cíle práce, jak je již uvedeno výše v posudku. V první kapitole teoretické části 1. Přístupy
k výuce matematiky se autorka hned v první podkapitole věnuje Legislativnímu ukotvení vyučování
matematice. Dovoluji si vyslovit autorce otázku, proč zde toto legislativní ukotvení uvádí,
v diplomové práci se s tím dále nepracuje. Třetí podkapitola první kapitoly se věnuje přístupům (i
jejím charakteristikám) k výuce matematiky v současném školství, to je na rozdíl od první
podkapitoly funkční, neboť i s charakteristikou přístupů k výuce matematiky dál pak v praktické
části autorka pracuje. Na závěr třetí podkapitoly autorka navíc vysvětluje pojem genetický
konstruktivismus, který tento pojem zavedl L. Kvasz pro podporu a teoretické objasnění Hejného

metody. Autorka uvádí pět základních principů genetického konstruktivismu, které dokládají
rozdílnost tohoto přístupu od ostatních proudů toho směru. Opět mám otázku, proč zde autorka
uvádí tyto principy, jak je využívá pro praktickou část práce. Teoretická část by měla být funkčně
provázána s praktickou částí. V dalších podkapitolách třetí kapitoly se autorka již funkčně zabývá
významu komunikace a sociální interakce v klasickém a i konstruktivistickém vyučování,
vyučovacím metodám, učiteli a jeho roli. Ve druhé kapitole Zlomky se autorka stručně a funkčně
věnuje historickému vývoji učivu zlomků a jeho vlivem na dnešní výuky. Autorka též v této
kapitole se věnuje přístupu k výuce zlomků na prvním stupni s ohledem na skutečnost, že ne všichni
učitelé jsou za jedno s tím, aby se zlomky na první stupni vyučovaly. Dále se zabývá prekoncepty a
propedeutice zlomků, ale i modelům zlomků. V závěru kapitoly autorka se věnuje oblasti
kmenových zlomků – pohledu do historie těchto zlomků a skrze toto studium historie porozumět
hlouběji problematice zlomků. V první podkapitole třetí kapitoly Výzkumná část autorka formuluje
východiska a charakteristiku výzkumné části, ve druhé podkapitole opětovně uvádí cíle výzkumné
části, se kterými se již čtenář seznámil v Úvodu. Ve třetí podkapitole s předvýzkumem autorky – tj.
její vlastní odučenou hodinou a jejím stručným popisem, následuje přehled rozhovorů, které
uskutečnila autorka se čtyřmi učitelkami se stručnými reflexemi rozhovorů. Je velmi těžké se
orientovat v práci. Neboť reflexe rozhovorů se nachází ve třetí podkapitole třetí kapitoly, o osmnáct
stránek dále se nachází analýza rozhovorů zpracovaných v tabulce (str. 61 – 80) a samotné přepisy
rozhovorů jsou přílohách. Je škoda, že autorka nepropojila tyto části, jak např. přepisy rozhovorů ji
pomohly analyzovat rozhovory a jak tyto analýzy jsou propojeny na uvedené reflexe (str. 42-45). U
analýz rozhovorů zpracovaných v tabulce (str. 61 – 80) mi chybí legenda k tabulce, či tabulkám. Jak
autorka použila přepisy rozhovorů k analýze? Je možné popsat metodologii výzkumu? Ve čtvrté
podkapitole třetí kapitoly se autorka věnuje analýze vlastní hodiny, tuto část považuji za velmi
cennou. V páté podkapitole třetí kapitoly jsou uvedeny analýzy pozorování výuky u učitelů, se
kterými autorka vedla rozhovory. Bohužel v analýzách pozorování je smíchán popis hodin s jejich
hodnocením (autorkou) a jejich reflexí. Čtenář se těžce vyzná v tom, co bylo pozorováno v hodině.
Bylo by vhodné nejprve popsat vyučovací hodinu, pak uvést její reflexi. Snahou by měla být co
nejobjektivnější analýza toho, co ve výuce probíhalo. Domnívám se, že do analýzy pozorování
vyučovací hodiny nepatří věty typu (hned u 1. aktivity v hodině – str. 55): „Vzhledem ke
stanovenému cíli, který jak jsem se později dozvěděla, měl „Naučit žáky spravedlivé půlení“, se mi
tato aktivita jeví jako nešťastně zvolená.“ Autorka se pokouší vysvětlit, proč o spravedlivém dělení
nemůže být řeč. Pro mne jako čtenáře je náročné se ztotožnit s autorkou, neboť není dostatečně
ukázáno, co se ve třídě odehrávalo. Autorka v následujícím odstavci na str. 55 píše: „Jako předměty
na půlení se objevovaly nejdříve kusy jako jablko, meloun, avšak poté se objevil i obrázek
hroznového vína, …“ Ale pokud žáci dostaly rozpůlit jablko, či meloun, tak se domnívám, že o
spravedlivé dělení šlo. Též zde chybí informace, v jakém období v 1. ročnících byly hodiny na
výuku zlomků odučeny. Je podstatné, zda se hodiny uskutečnily na začátku, či na konci školního
roku. Na str. 56 u výuky ZF najdeme též části popisné, u nich hodnocení, ale i citové hodnocení.
Dokládají to věty u 1. aktivity: „Žáci pracovali s polovinami, třetinami, čtvrtinami, pětinami a
osminami. Každý si vzal jeden dílek koláče a měl za úkol najít zbytek tak, aby jen vznikl celý
koláč. Při společné kontrole byli schopni správně pojmenovat jednotlivé části.“ První věty jsou
popisné (co se odehrávalo v hodině) a poslední věta je hodnotící. U 2. aktivity např. druhá věta:
„Vhodnými otázkami dovedla ZF 2 žáky k nápadu s přepůlením papíru a následně stříhání podél
vzniklé linie.“ Bylo by zajímavé uvést vhodné otázky, jinak není jasné, z čeho autorka se domnívá,
že otázky byly vhodné. Poslední věta v témže odstavci je: „Byla jsem velmi překvapena, kolik jsou
toho žáci v prvním ročníku schopni vymyslet.“ Moje otázka je, zda by autorka mohla uvést, na
základě čeho byla překvapena. V této části je mnoho popsaných situací nejasných, na str. 58 u
výuky KŽ (3.-6. řádek) např. cituji přesně: „Ptala jsme se paní učitelky, zda je to část problém a její
názor je takový, že žáci udělali chybu především z toho důvodu, že se zároveň jednalo o počítání
s velkými čísly, které jim dělá problém.“ Tato věta je nesrozumitelná. Ze zadání úlohy není zřejmé,
že žáci pracovali s velkými čísly. Na téže str. 58 u výuky ZB poslední odstavec: „ První aktivita z
učebnice nakonec zabrala téměř celou hodinu. Žáci měli pracovat samostatně, což mi přišlo jako
nešťastně zvolená forma práce.“ O jaké konkrétní úlohy se jednalo? Proč to byla nešťastně zvolená
práce? Dovoluji si formulovat otázku k obhajobě: Dokázala byste na vybrané ukázce (z pozorování)
oddělit popis ukázky od její analýzy?

Na str. 59 je uvedena Výuka ZB – 2. hodina. Jednalo se o hodinu v paralelní třídě? Není uvedeno.
Ve Shrnutí pozorování výuky na str. 59 v poslední větě je uvedeno: „Do celkové realizace se
promítá mnoho dalších vlivů jako je osobnost učitele, zvolené téma a aktivity v hodině, ale také
množství a úroveň žáků ve třídě.“ Bylo by zde zajímavé na příkladech ukázat, jak se tyto další vlivy
promítají. Jak jsem již uvedla na začátku, Závěr je spíše shrnutím, co autorka v práci udělala, co jí
provedený výzkum umožnil. Byla bych ráda, kdyby autorka při obhajobě jasněji reflektovala
splnění cílů diplomové práce.
Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.)
Práce svým zaměřením plnohodnotně patří do oblasti didaktiky matematiky 1. stupně ZŠ. Autorka
dobře pracuje s odbornou literaturou. Oceňuji, že pracuje i se zahraniční literaturou. Část teoretická
je vyvážená v porovnání s praktickou. Co se týče praktické části, jedná se o velmi bohatý materiál
(v některých částech dobře rozpracovaný – přepisy rozhovorů a jejich analýzy). Autorka si zvolila
vhodné, zajímavé, ale široké téma práce. Z hlediska náročnosti, výstavby a konzistence je práce
průměrná. Podkapitoly praktické části mohly být přehledněji řazeny (již uvádím výše). Dále na str.
54 v podkapitole Pozorování výuky u výuky EH je čtenář nucen na předchozích stranách hledat, o
jaký ročník se jedná.
Přínos (originalita, použitelnost apod.)
Domnívám se, že práce je z hlediska originality a použitelnosti průměrná.
Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, celková
úprava)
V práci jsou typografické chyby, chyby v interpunkci, několik málo vět je neúplných.
Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití)
Použité zdroje a data získaná výzkumem jsou relevantní a vzhledem k cíli práce je považuji za
dostatečné. Autorka se zdroji pracuje dle svých možností a schopností. Práce je průměrně
reprezentativní.
Hodnocení:
Práce z mého pohledu splňuje podmínky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě.
Datum a podpis autora posudku: 14.5.2018 Jana Slezáková

