
Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Autorka:    Ing. Zuzana Dočekalová 

Název práce:    Aplikační úlohy z geometrie 

Jméno vedoucího:   RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. 

 

 

Úkolem studentky bylo projít současné, popř. i starší učebnice a sbírky úloh z matematiky pro střední 

školy a hledat v nich aplikační úlohy z geometrie. Na základě prostudované literatury pak sestavit 

sbírku vlastních řešených aplikačních úloh z geometrie použitelných při výuce na střední škole. 

Věřím, že se studentce podařilo vytyčený cíl splnit. 

 

Předložená práce je členěna do tří kapitol. V úvodní kapitole autorka vymezuje pojem aplikační 

úloha v rámci slovních, či ještě obecněji matematických úloh. K sepsání druhé kapitoly autorka 

prostudovala několik sbírek úloh vydaných v letech 1962–2015. U každé sbírky poté velmi stručně 

popisuje její obsah, členění úloh, a především sleduje výskyt aplikačních úloh ve sbírce.  

 

Třetí kapitola je stěžejní částí celé práce, obsahuje deset aplikačních úloh, které sestavila sama 

autorka. Úlohy jsou rozděleny do dvou podkapitol na úlohy s přírodovědnou tématikou a s obecnou 

tématikou. Úlohy s obecnou tématikou jsou vesměs jednodušší, vhodné pro využití i na základní 

škole, krásně ilustrují praktické využití elementární matematiky. Úloha číslo 5 – vodácký výlet je 

vhodná spíše pro střední školy se zajímavým přesahem do vysokoškolské matematiky. Úlohy 

s přírodovědnou tématikou jsou spíše určeny středoškolským studentům, náměty autorka čerpala, až 

na jednu úlohu, z chemie.  

Autorka se nespokojila pouze s řešením úloh, doplňuje je vhodným motivačním úvodem a 

zajímavými poznámkami z praxe. Ačkoli úlohy s chemickou tématikou pro některé žáky možná 

lákavé nebudou, v rukou zapáleného učitele s vhodnými motivačními nástroji rozhodně mohou 

zaujmout. 

Všechny úlohy ve třetí kapitole jsou doplněny názornými obrázky. 

Jako spoluautorka Sbírky aplikačních úloh vím, že není až tak jednoduché připravit dobrou aplikační 

úlohu, proto tuto část práce velmi oceňuji. 

 

Úkolem vedoucího práce je hodnotit nejen kvalitu práce, ale i přístup studentky při jejím 

vypracovávání. Musím napsat, že studentka pracovala opravdu velmi samostatně, až tak, že svou 

vedoucí v podstatě nepotřebovala. Téměř po celou dobu psaní pracovala na plný úvazek na 

gymnáziu, proto se psaní práce natáhlo na mnoho let. I proto nakonec práci dodělávala na poslední 

chvíli, což se místy projevilo na výsledné kvalitě práce. Osobně bych např. ocenila, kdyby druhá 

kapitola byla propracovanější, popř. s ukázkami zajímavých úloh a nějakým závěrečným shrnutím. 

 

Práce je psána kultivovaným jazykem, je čtivá a celkově působí dobrým dojmem. Obsahuje 

minimum typografických či jazykových nedostatků. Doporučuji uznat práci jako diplomovou na 

učitelském studiu. 

 

Navrhuji klasifikovat známkou velmi dobře. 
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