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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění)
Diplomová práce si kladla za cíl „zjistit, do jaké míry ovlivňuje kulturní kontext slovní úlohy její
řešení u žáků devátých ročníků základních škol“. Jádro práce tvoří jednak rozsáhlá teoretická část,
která zasazuje problematiku slovních úloh do širšího kontextu kultury, a pak samotný empirický
výzkum, který sestával z testů a následných rozhovorů s žáky. Získaná data byla analyzována a lze
konstatovat, že autorčiny analýzy jsou přínosné. Práce zformulované cíle splnila.
Obsahové části (úplnost, relevance, řazení)
Práce je po obsahové stránce velmi dobře vystavěná. V teoretické části, tvořené první a druhou
kapitolou, práce přináší úvod do problému vztahu kultury a matematiky, charakterizaci slovních
úloh a množství různých pohledů na vliv kulturního kontextu na matematickou úlohu. Na teoretické
části je třeba ocenit šíři použité literatury a vyvážený způsob její prezentace. Druhá část práce,
tvořená třetí, čtvrtou a pátou kapitulou se věnuje analýze učebnic matematiky z hlediska odlišných
kulturních kontextů, předvýzkumu a shrnutí. V závěrečné, šesté kapitole autorka popisuje svůj
výzkum, analyzuje a vyhodnocuje získané výsledky. Celkově práce tvoří kompaktní celek, její
jednotlivé části jsou logicky propojeny a řazeny.
Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.)
Po matematické stránce je práce z povahy věci poměrně elementární. Obsahuje čtyři slovní úlohy.
Její těžiště spočívá v zapracování kulturních rozdílů do formulace těchto slovních úloh a
v následném empirickém zkoumání vlivu těchto rozdílů na proces řešení. Práce je napsaná
z matematického hlediska správně, nenašel jsem v ní žádnou matematickou chybu. Výstavba práce
je přehledná a jednotlivé části jsou propojeny v konzistentní celek.
Přínos (originalita, použitelnost apod.)
Výsledky výzkumu ukázaly, že kulturní kontext má vliv především na čas, který žáci potřebují na
vyřešení úloh, a na volbu způsobu řešení a zápisu, který žáci při řešení používají. Na úspěšnost
řešení kulturní kontext vliv nemá. Samotný výzkum byl zkomplikován epidemií COVID-19, takže
autorka mohla shromáždit jenom část plánovaného množství dat. Dalším problémem se jeví
odlišení kulturního faktoru od ryze lingvistického efektu použití nezvyklých slov, způsobeného
jejich větší náročností na pozornost i paměť. Ale i přes tyto problémy považuji práci za přínosnou.
Měla by se stát východiskem dalšího výzkumu, který by se pokusil zmíněný kulturní a jazykový
faktor oddělit a kvantifikovat na větším vzorku.

Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, celková
úprava)
Práce je napsaná jasným, přesným a kultivovaným jazykem. Grafické zpracování je na dobré
úrovni. Práce je přehledná. Odkazy a citace z literatury jsou správné. Seznam citované literatury
obsahuje úplné bibliografické údaje.
Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití)
Práce se opírá o 23 zahraniční zdroje publikované v angličtině, 31 domácích zdrojů a 2 učebnice.
Použitá literatura je vzhledem ke zvolenému tématu reprezentativní, relevantní a autorka ji používá
a cituje korektně.

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Systém Theses nevykazuje žádnou shodu s jinými
pracemi.

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

V Praze 17. května 2020
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