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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cílem práce bylo „prostřednictvím analýzy vybraných učebnic matematiky v České republice 

shrnout různé přístupy k výpočtu obsahů, objemů a povrchů v geometrii“. Hned na úvod je třeba 

říct, že autorce šlo (podle zadání práce) o identifikaci různých přístupů, a ne o zhodnocení učebnic 

z hlediska jejich přístupu k odvozením vzorců. Identifikované postupy měly být v práci pouze 

shrnuty, neměla být dělána jejich didaktická analýza. To vidím jako možné pokračování práce jako 

práce diplomové. Výše uvedený cíl se podařilo splnit. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce je výsledkem analýzy učebnic z hlediska toho, jaké různé přístupy k odvození vzorců pro 

míru v geometrii se v nich objevují. To je poměrně široký cíl, proto se autorka na můj popud 

u dvourozměrných útvarů věnovala jen obsahům. To je důvod, proč v práci chybí odvození délky 

kružnice. 

Struktura práce je dána jejím cílem. V první kapitole jsou vymezeny geometrické pojmy a stručně 

shrnuty některé vlastnosti geometrických útvarů (bez důkazů, které by zbytečně odvedly pozornost 

od hlavní linky práce) a ve druhé kapitole jsou v oddělených oddílech shrnuty různé přístupy 

k odvození vztahů pro výpočet obsahu, povrchu a objemu. V souladu s bakalářským úkolem 

autorka pracovala s devíti řadami učebnic matematiky, které jsou u nás běžně dostupné. Byly 

použity jak tištěné, tak online verze učebnic.  

Autorka se pokusila i o jakési řazení jednotlivých přístupů, kdy nejdříve jsou přístupy spíše 

manipulativní a později přístupy založené na výpočtech. Pro přehlednost jsou postupy popsané 

jednotným způsobem (autorka např. sjednocuje značení) a autorka je nazývá výstižným názvem. 

U Cavalieriho principu, který se objevuje prakticky jen v učebnicích určených pro Hejného metodu, 

volí autorka jiný způsob a pojednává o něm ve zvláštním oddíle.  

Platnost popisovaného postupu autorka ukazuje za pomoci zdůvodnění uvedeného v dané učebnici, 

nebo vytváří zdůvodnění vlastní (zejména tam, kde jde mírně nad rámec matematiky 2. stupně 

základní školy, a zdůvodnění tedy v učebnici chybí – viz např. výpočty u postupné aproximace 

obsahu kruhu pomocí obsahů vepsaných a opsaných mnohoúhelníků v oddíle 2.4). Je však nutno 

zdůraznit, že součástí bakalářského úkolu nebylo provést korektní matematický důkaz platnosti 

vzorců za pomoci matematické analýzy. To by bylo již nad rámec této bakalářské práce a bylo to 

provedeno mnohokrát v jiných pracích.  

Práce obsahuje řadu ilustrativních obrázků, z nichž mnohé vytvořila sama autorka.  

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

Z hlediska matematického je práce uspokojivá, občas se objevují prohřešky v preciznosti jazyka. 

Např. místo „délka strany“ je napsáno jen ‚strana“, za geometrické útvary jsou prohlášeny jen 

útvary dvourozměrné a trojrozměrné. Mnohdy je to dáno tím, že se autorka hypoteticky obrací 

k žákovi základní školy a uzpůsobuje mu jazyk stejně jako učitel, který žákovi něco vysvětluje. 

V psaném textu to působí trochu rušivě. 

Anežka Procházková 

Metodické přístupy k odvozování vzorců pro míru v geometrii v českých 

učebnicích matematiky 

doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 



Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Práce je originální v tom, že na jednom místě přináší souhrn různých přístupů k odvozování vztahů 

pro míru v geometrii. Může být tedy užitečná učitelům matematiky, protože, jak práce ukázala, 

některé učebnice např. neobsahují žádné přístupy založené na manipulaci s pomůckami, takže si 

jich učitel používající tyto učebnice nemusí být ani vědom. Podobně to platí pro Cavalieriho 

princip, který se v naprosté většině učebnic vůbec neobjevuje. Jako podkladový materiál bude práce 

využita i v kurzu didaktiky matematiky pro budoucí učitele matematiky.  

Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, úprava) 

Z hlediska formálních náležitostí je práce na dobré úrovni. Je dobře strukturována, jsou použity 

stylistické prostředky vhodné pro odborný text. Práce je pečlivě zpracována z hlediska typografie. 

V tab. 1 na s. 38 je nesprávně nadpis posledního sloupce (má být opsaného).  

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Jsou použity relevantní zdroje a vše je v práci řádně citováno. Kromě učebnic autorka pracovala 

s odbornými knihami, které se týkají vymezení geometrických pojmů zejména na úrovni základní a 

střední školy.   

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Žádné podstatné shody – nalezené podobné dokumenty 

mají méně než 5 % shody.  

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