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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění)
Cíl práce je v Úvodu stanoven takto: „popsat a porovnat dvě pojetí výuky osové souměrnosti na
základních školách“. Cílem hlavní, praktické části bylo opět podle Úvodu „připravit, realizovat a
zhodnotit vlastní výuku osové souměrnosti ve dvou třídách a zároveň ji porovnat s jiným pojetím
výuky v dalších dvou třídách 6. ročníku“ – v Závěru je však tento cíl uveden jako cíl celé práce.
Uvedený cíl autorka naplnila, podle mého soudu velmi dobře, a v Závěru to reflektuje. Otázkou je,
zda při takto zvoleném cíli neměl být zvolen mírně odlišný název práce – stávající evokuje spíše
teoretické porovnání co největšího počtu pojetí výuky osové symetrie než hluboké praktické
srovnání dvou z nich.
Obsahové části (úplnost, relevance, řazení)
Vzhledem ke stanovenému cíli považuji jak teoretickou, tak praktickou část za úplnou (až na
drobnosti – kupříkladu při vyhodnocování pre- a posttestů autorka uvádí průměry výsledků za
skupiny pouze pro jednotlivé úlohy, nikoli pro celý test) a řazení částí za logické. Otázkou je
relevance některých podkapitol teoretické části, např. VARK klasifikace na str. 15, na kterou
praktická část přímo nenavazuje, nebo základní teorie osové souměrnosti na str. 24–25, jejíž znalost
lze u čtenáře práce tohoto typu očekávat.
Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.)
Z odborného hlediska je práce na velmi dobré úrovni. Autorka na základě studia literatury navrhla
kvalitní vlastní program výuky osové symetrie v šestém ročníku s konstruktivistickými prvky (byť
jsou základní materiály převzaté), tento program realizovala a porovnala výsledky žáků ve dvou
experimentálních třídách s dvěma kontrolními třídami před a po výuce. Nedokonalosti realizace
výzkumného plánu jsou zčásti způsobeny objektivními okolnostmi – kupříkladu velká rozdílnost
experimentálních a kontrolních skupin již před začátkem experimentu snižuje hodnotu jejich
porovnání po něm, je však vzhledem k možnostem zajištění testovacích tříd prakticky
nevyhnutelná. Metodologicky lze vytknout spíše detaily. Např. hned v první úloze pretestu (str. 48)
autorka nepovažuje opačnou orientaci dvou útvarů, způsobenou osovou symetrií, za rozdíl mezi
nimi, aniž tento předpoklad subjektům v zadání úlohy sděluje; hodnocení označení opačné orientace
za rozdíl, které se vyskytlo u řady žáků, jako chyby je pak neoprávněné. K téže úloze je na str. 49
uveden graf „Splnění pokynů v úloze 1 pre-testu“. Základním pokynem je ovšem „Najdi 10
rozdílů“ a splnění tohoto pokynu zjevně autorka na mysli nemá, protože jej vyhodnocuje v jiném
grafu „Úspěšnost řešení úlohy 1 pre-testu“ (str. 50) – jen z kontextu se tedy čtenář může dohadovat,
co první graf znamená. U úlohy 2 v posttestu považuji za nevhodné zařazení lichoběžníku velmi
blízkého lichoběžníku rovnoramennému – přestože byl zasazen do čtvercové sítě, testovala úloha
v tomto případě pozornost a nikoli znalost osové souměrnosti.
Občas se autorka dopouští nepřesných, nekonkrétních či nedoložených tvrzení. Např. na začátku
teoretické části (str. 9) o transmisivním výukovém stylu píše „Část učitelů však hodiny výše
uvedeného stylu zavrhují (sic)…“. Na str. 103 píše, že žáci „často také označovaly (sic) za
souměrná písmena S, Z, ale i překvapivě písmeno N“, přičemž není jasné, proč by označení N za
osově symetrické mělo být překvapivější než u zbylých dvou. V Závěru na str. 140–141 autorka
píše: „Přes veškeré komplikace je však výuka vedená tímto stylem (konstruktivisticky, pozn.

recenzent) pro žáky mnohonásobně přínosnější než pouhé transmisivní předávání znalostí“, což je
spíše autorčino přesvědčení než závěr z jejího výzkumu.
Je škoda, že autorka někdy málo analyzuje a interpretuje získaná data, ač ta k tomu – alespoň ve
formě hypotéz – v některých situacích přímo vybízejí. V příkladě ze str. 103, uvedeném
v předchozím odstavci, kupříkladu neuvádí, že téměř jistou příčinou označování uvedených písmen
za osově souměrná je to, že jsou souměrná středově. Dále např. v úloze 2 pretestu někteří žáci
rozpoznali symetrii pouze u jednoho ze tří útvarů, a to u toho, u nějž byla vyznačena osa symetrie
(str. 56); ta tak v tomto případě byla skoro jistě vodítkem, což ukazuje na vliv vštípených signálů
v zadání na žákovu interpretaci obsahu. Autorka však tuto skutečnost nereflektuje. Podobně
nepostřehla, že v úloze 3 posttestu, kde měli žáci vyhodnocovat symetrii písmen abecedy, byli žáci
kontrolní skupiny významně úspěšnější u písmen symetrických podle svislé osy než podle osy
vodorovné, zatímco žáci v experimentální skupině nikoli.
Přínos (originalita, použitelnost apod.)
Práce je přínosná jak odborně, neboť jde o kvalitní výzkum na téma, které v literatuře tímto
způsobem dosud zpracováno není, a lze na něj dobře navázat, tak prakticky, neboť poskytuje
učitelům jak podklady, tak především důležité a statisticky podložené informace o odezvě žáků na
konstruktivistické i jiné prvky zvoleného výukového programu.
Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, celková
úprava)
Formální náležitosti jsou relativní slabinou práce. Obsahuje nevýznamné množství překlepů (např.
název kapitoly „Teroretická část“, str. 9; „velké“ místo „velká“, str. 12; chybná pravá závorka,
tabulka na str. 19; chybějící mezera za AA´, str. 24), častější nevhodné či chybné formulace (např.
„konstruktivně“ místo „konstruktivisticky“, str. 8; „část učitelů… zavrhují“, str. 9; „Číslo racionální
je pro ně ten samý pojem jako například zlomek“, str. 12; „je jedním ze zakladatelů … považován
František Kuřina“, str 20; „žákům… byl… položen pre-test“, str. 27; na str. 29 „elektivní“, str. 34
„selektivní“ mutismus; „květinu“ místo „květ“, str. 48; „rychlost v postupování“, str. 86; „zamezení
rušivých elementů“, str 89; „skupinka utvořená dvěma děvčaty (Adély a Johanky)“, str. 91; „počet
nalezených os souměrnosti“ místo „uvedený počet os souměrnosti“ – nelze nalézt osu, která
neexistuje, str. 117 a dále; „K není osově souměrné, pokud je psané počítačově“, str. 123), občasné
pravopisné chyby (nejčastěji tečka před i po uvozovkách (19 výskytů); chybějící čárky, mj.
pravidelně před „a to“, např. str. 11, 25, 28, 29, 81, 112, 140, méně často přebývající, např. str. 42,
84, 118, dále např. „mě“ místo „mně“, str. 91, „pí.“, str. 139), nejčastější formální chyby jsou
typografické (často spojovníky místo pomlček, mezery kolem pomlčky v rozsahu, názvy bodů
nejsou kurzívou, normální mezery místo zúžených (názvy tříd); na str. 21 chybí v seznamu jedno
odsazení; na str. 86 je chybný formát dat v tabulce). Zdroje nejsou formátovány podle normy a
navíc různě (jména autorů ve dvou případech malými písmeny).
Styl je odborný a srozumitelný. Grafické části (velké množství obrázků a grafů) jsou zpracovány
kvalitně, odkazy a citace jsou korektní (v literatuře se však vyskytují i zdroje, na které není
odkazováno), celková úprava práce je velmi dobrá.
Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití)
V Seznamu zdrojů je jich uvedeno celkem 34 (z toho pět zahraničních), což na diplomovou práci
nadprůměrný počet. Zdroje považuji za odborně kvalitní, reprezentativní a relevantní.
Další poznámky
Práce je rozsáhlá a kvalitně zpracovaná. Svědčí o mimořádném pracovním nasazení autorky.
Vyjádření ke shodám v systému Theses: Systém Theses nalezl shodu s 69 zdroji, ve všech
případech menší než 5 %. Jde o materiály, které citují stejné základní zdroje jako autorka.
Hodnocení: Práce splňuje podmínky kladené na závěrečnou práci. Práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě
1. Jak by autorka vysvětlila rozdíl v úspěšnosti nalezení svisle a vodorovně symetrických
písmen v kontrolní skupině oproti skupině experimentální?
2. Jak by se dalo na práci navázat, např. v další diplomové či disertační práci? Jaká doporučení
by autorka pro takový případ dala?
3. Ovlivnily zkušenosti s experimentem autorčin přístup k výuce jiných témat než osové
symetrie?
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