
UNIVERZITA KARLOVA – PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

KATEDRA MATEMATIKY A DIDAKTIKY MATEMATIKY 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

Autor práce  

 

Název práce 

 

Autor posudku 

 

 

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Diplomová práce si kladla za cíl „Na základě dostupných výzkumů popsat charakter a příčiny 

problémových míst u žáků v oblasti míry v geometrii. Prozkoumat historické přístupy k úlohám na 

míru geometrických útvarů, počínaje starověkými civilizacemi (Egypt, Řecko), přes středověké 

národy až po novověké moderní přístupy. Na základě didaktické literatury a studia historického 

vývoje si stanovit kritéria pro analýzu současných učebnic matematiky pro 1. A 2. Stupeň základní 

školy. Vybrané řady učebnic analyzovat z hlediska stanovených kritérií a hledat tak odpověď na 

otázku, jak učebnice přistupují ke geometrickým vzorcům a nakolik věnují pozornost jejich 

postupnému vzniku.“. Jádrem práce je formulace kritérií pro hodnocení učebnic a následná analýza 

a hodnocení třech řad učebnic. Analýzy jsou přínosné a lze konstatovat, že práce zformulované cíle 

splnila. 

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce je po obsahové stránce dobře vystavěná. Autorka našla v didaktické literatuře několik 

zajímavých a navzájem se doplňujících přístupů ke zkoumání porozumění vzorcům a k analýze 

jejich vyučování. Prostudovala doporučené díla z historie matematiky a na jejich základě si utvořila 

představu o vývoji obsahů pro objem a obsah geometrických útvarů od starověku až po novověk. 

Na základě informací z didaktiky matematiky a z historie matematiky zformulovala základní 

kritéria a přistoupila k analýze učebnic. Všechny části práce jsou relevantní vzhledem k tématu, 

jsou organicky propojené a seřazené v logickém pořadí. 

 

Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.) 

Po matematické stránce je práce poměrně elementární. Její silnou stránkou je zohlednění širokého 

spektra různorodých informací, sahajících od didaktiky až po historii matematiky. Napsaná je 

správně, nenašel jsem v ní žádnou matematickou chybu. Výstavba práce je přehledná a jednotlivé 

části jsou propojeny v konzistentní celek. 

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Hlavní přínos práce vidím ve zformulování seznamu osmi kritérií pro hodnocení učebnic na straně 

50 a 51. Domnívám se, že v tomto ohledu bude možné v budoucnu na tuto práci navázat a uvedené 

kritéria použít při analýze dalších výukových celků. Diplomovou práci lze proto považovat za 

prozkoumání důležité oblasti hodnocení učebnic z didaktického hlediska. Přístup v ní vypracovaný 

by mohl v budoucnu vést k rozpracování metodiky pro srovnávání učebnic a k objektivizaci zatím 

často jenom subjektivních kritérií volby určité učebnice učitelem.  

 

 

Adela Tavačová 

Porozumění vzorcům pro obsah a objem geometrických útvarů v dějinách 

matematiky a u žáků 

Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc. 



 

 

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. 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 9 zahraničních zdrojů publikovaných v angličtině, 18 domácích zdrojů a 52 

analyzovaných učebnic. Použitá literatura je reprezentativní, relevantní a autorka ji používá a cituje 

korektně.  

 

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Byly nalezeny 2 podobné dokumenty s méně než 5 % 

shody. Vše je řádně citováno.  

 

 

 

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