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A. Obsahová 

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce 
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.  

    

Práce splňuje cíle zadání. 
    

Studující využívá a kriticky vybírá primární a/nebo sekundární literaturu. 
    

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických 
postupů.  

    

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich 
diskutováno. 

    

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.  
    

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci 
práce a ke stanoveným cílům.  

    

B. Formální 

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací 
v rámci práce, je typograficky jednotná.     

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný. 
    

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.     

C. Přínos práce ⃰     

Slovní hodnocení práce: 

Diplomová práce je rozdělena do tří základních částí. První z nich je část teoretická. Nejdříve 

se autorka zamýšlí nad významem matematiky, nad vztahem žáků k matematice a také nad 

tím, proč někteří žáci mají negativní vztah k matematice a kdo ho ovlivňuje. V dalším textu je 

zmíněn rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, kompetence k řešení 

problémů, vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. Dále pak motivace a metody ve 

výuce matematiky. V dalších podkapitolách se již autorka zabývá samotnou didaktickou 

hrou, jejím významem při výuce, její specifikací, poznávacími znaky, tvorbou a také 

postupem při hodnocení. Teoretická část je zpracována velmi srozumitelně a přehledně. 

V druhé kapitole je praktická část diplomové práce. Zde jsou uvedeny didaktické hry i s 

řešeními, které autorka používá při své pedagogické praxi v různých ročnících 1. stupně ZŠ. 

Z těchto úloh jsou vybrány čtyři, které byly zařazeny do didaktického testu pro žáky třetí třídy 
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ZŠ, na kterém je ověřován vliv didaktických her v hodinách matematiky na postoj žáků 

k matematice. V této části by však mohlo být ukázáno více didaktických her. 

Závěrečnou částí je část výzkumná. V této části jsou uvedeny výsledky dotazníkového 

šetření, na kterém autorka ověřuje, zda zařazení didaktických her do hodin matematiky vede 

k větší úspěšnosti žáků při řešení úloh v matematice a také k větší oblíbenosti matematiky 

samotné.  

Nejdříve byl žákům dvou třetích tříd předložen dotazník, který vyplňovali před didaktickým 

testem. Poté vyřešili didaktický test s didaktickými hrami a následně vyplňovali výstupní 

dotazník. Výzkum probíhal mezi celkem 30 žáky, což je velice malý počet žáků a nemusí mít 

příliš velkou vypovídací hodnotu. Tento problém připouští také sama autorka v závěru práce.  

Odpovědi na každou otázku vstupního dotazníku jsou v textu zhodnoceny podle tříd a 

okomentovány. Následně byly porovnávány odpovědi vstupního dotazníku s odpověďmi 

otazníku výstupního. Na základě těchto odpovědí autorka potvrdila svou hypotézu, že 

didaktické hry zvýší úspěšnost žáků při řešení matematických úloh a také oblíbenost 

matematiky.  

Ve vstupním dotazníku, který je určen žákům třetích tříd, tedy zhruba devítiletým dětem, je 

však u některých variant odpovědí použito mnoho cizích slov i v dlouhých souslovích, kterým 

děti nemusely rozumět, např. "metoda, která, rozvíjí logické a matematické myšlení 

zábavnou formou", "motivace", "činnost", "didaktická hra" atd. Tím mohly být ovlivněny 

odpovědi na tyto otázky. V otázce č. 3: "Patří matematika mezi tvé oblíbené předměty?" jsou 

následující varianty odpovědí: a) ano, b) ne, c) podle toho JAK se učíme. V komentáři k této 

otázce, je však uvedeno "Převážnou část žáků matematika baví a neovlivňuje to probírané 

učivo." Ve variantách odpovědi však není, CO učíme, ale JAK učíme. 

Další částí této kapitoly je také hodnocení řešení úloh z didaktického testu v obou třídách, 

v hodnocení jsou zmíněny nejčastější chyby při řešení a jejich pravděpodobné příčiny a také, 

zda jsou úlohy pro žáky zábavné či nikoliv.  

Další částí je pak dotazník, který byl předložen třiceti pedagogům 1. stupně ZŠ, což je 

poměrně velký počet. Tématem dotazníku bylo používání didaktických her v hodinách 

dotazovaných pedagogů a jejich názor na vhodnost používání didaktických her v hodinách 

matematiky. Odpovědi na jednotlivé otázky tohoto dotazníku jsou také v práci okomentovány 

a zhodnoceny. Výsledkem tohoto šetření bylo zjištění, že didaktické hry používají všichni 

dotazovaní pedagogové a mají podle nich velký význam v hodinách matematiky.  

Členění práce je přehledné. Formální úroveň práce je dobrá, obsahuje velmi málo překlepů a 

stylistických chyb. Cíle této diplomové práce byli splněny. 

 

 

  

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu Mgr.: ANO 

Práci doporučuji k obhajobě: ANO 

Návrh klasifikačního stupně: velmi dobře 
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Náměty pro obhajobu: 

Některé otázky ve vstupním dotazníku pro žáky by bylo vhodné přeformulovat. 

Co mohlo vést k rozporu v odpovědích žáků a pedagogů na četnost zařazování didaktických 

her do výuky, tvrdí-li žáci, že didaktické hry v hodinách matematiky vůbec nehrají a dle 

pedagogů jsou hry zařazovány do výuky minimálně jednou týdně? 

 

Datum: 16.05.2018 Podpis:  

 


