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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 
Jakub Michal si zvolil pro svou magisterskou práci aktuální téma školské matematiky, kterým je 
řešení optimalizačních úloh bez využití diferenciálního počtu. To je zvlášť důležité v současné 
době, kdy je mnoho pozornosti věnováno individualizaci ve vzdělávání a rozvoji porozumění 
matematice; pouhá aplikace algoritmických postupů tento potenciál nemá. Seznámit žáky 
s metodami řešení obtížných úloh, které mohou úspěšně použít i bez znalostí diferenciálního počtu, 
nástroji, které jsou pro ně dostupné, má kromě vlivu na porozumění matematice také velký 
motivační potenciál. Ten je v magisterské práci J. Michala o to větší, že autor práce představuje 
nejen čistě matematické postupy, ale ukazuje také mimomatematické souvislosti, které mohou 
řešitele inspirovat např. ke stanovení hypotézy o řešení, ale i k nalezení protipříkladů a jiných 
hypotéz, pokud první nápad k cíli nevede. Řešení optimalizačních úloh prostředky dostupnými 
žákům střední (někde i 2. stupně základní) školy je navíc užitečné v dalších oblastech matematiky i 
mimo matematiku. Autor se inspiroval historickým vývojem řešení optimalizačních úloh a 
zpracoval látku, která není založena jen na aplikaci algoritmů bez porozumění, ale vyžaduje tvořivý 
a vytrvalý přístup k řešení úloh. Látku představil přesně a srozumitelně.  
Cílem magisterské práce J. Michala je nalézt vhodné historické optimalizační úlohy a popsat jejich 
řešení bez využití diferenciálního počtu. Autor nezůstává na této úrovni, která je pro školskou 
matematiku bezpochyby důležitá, ale kromě představení úloh s jejich řešeními zařadil také analýzu 
důvodů, jak a proč doporučuje jednotlivé úlohy ve vyučování matematice použít. Navíc ukazuje na 
možnosti převést řešení mnohdy čistě matematické úlohy na analogickou úlohu např. z fyziky, která 
může řešitele navést na příslušné řešení matematické, případně matematické řešení zcela nahradit. 
Cíl se autorovi podařilo velmi kvalitně splnit. Tato část textu může být využita i jako výukový 
materiál pro učitele a také sbírka úloh pro žáky, kteří projeví o optimalizační úlohy zájem. 
Dalším cílem, který si J. Michal pro svou magisterskou práci stanovil, je diskuse s žáky o jejich 
řešení vybraných optimalizačních úloh a pomoc s odstraněním miskoncepcí a překážek, se kterými 
se při řešení potýkali. I přes obtížné podmínky pro realizaci takového šetření dané zavřením škol 
kvůli kovidové pandemii se autorovi podařilo i tento cíl splnit a šetření kvalitně provést.  
Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 
Práce má dvě základní části, teoretickou a didaktickou. Teoretická část se skládá z pěti kapitol 
pokrývajících vymezení matematických pojmů, které jsou potřeba v dalším textu, historii 
optimalizačních úloh včetně ukázek, jak byly tyto úlohy v historii řešeny, paralelu historického 
vývoje a školské matematiky a metody řešení optimalizačních úloh bez použití diferenciálního 
počtu.  
Didaktická část je věnována rozhovorům autora se žáky o jejich řešení vybraných úloh a analýze 
obtíží, na které při řešení narazili. Autor přitom vhodně zařadil mezipředmětové souvislosti např. 
s fyzikou, vizualizaci zadání a postupu řešení a využití zkušeností ze života. Výsledky analýz 
rozhovorů prezentovaných v práci jsou přesvědčivé. 
Práce obsahuje všechny potřebné teoretické informace, podrobné analýzy provedených šetření 
a závěry z nich. Při přípravě a realizaci práce autor prostudoval značné množství literatury ze všech 
oblastí, jichž se zpracovávaná problematika týká.  
Formálně má práce vysokou úroveň a je psána kultivovaným jazykem.  

Jakub Michal 

Řešení optimalizačních úloh na 2. a 3. stupni školy 

prof. RNDr. Jarmila NOVOTNÁ, CSc. 



Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.) 
Odborná část obsahuje didakticko-matematický výzkum. Použitá matematika je primárně na úrovni 
střední školy, ale je vhodným studijním materiálem i pro studenty vysokých škol. Výzkum je 
proveden dobře, autor pracoval svědomitě. Výsledky prezentované v práci vyplývají ze získaných 
dat. Všechny použité zdroje jsou v práci citovány. 
Přínos (originalita, použitelnost apod.) 
Práce je přínosná jak pro autora samotného, tak i pro učitele, kteří se snaží zohlednit při své výuce 
potřeby žáků, aniž by přitom snížili požadavky na porozumění matematice a aplikování znalostí 
žáků při řešení úloh.  
V závěru autor uvádí, jak by bylo možno práci ještě dále rozvíjet a doplňovat. 
Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, celková 
úprava) 
Autor přistoupil k řešení magisterské práce velmi samostatně a zodpovědně a splnil kvalitně cíle 
práce. Oceňuji zralost, s níž se nelehkého úkolu, který si pro svou magisterskou práci zvolil, zhostil. 
Vzniklý materiál představuje celek, který by jistě přivítala a využila celá pedagogická matematická 
veřejnost. Práce nabízí podněty pro zlepšení situace v oblasti řešení úloh ve školské matematice. Je 
jak stylisticky, tak i graficky velmi kvalitně zpracována.  
Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 
Použité zdroje jsou relevantní. Vše je řádně citováno. 
Vyjádření ke shodám v systému Theses:  
Rozsah shod, které byly nalezeny systémem Theses, je ve všech případech menší než 5 %. Jedná se 
jednak o formální náležitosti práce, které jsou předepsány, jednak o citování materiálů, z nichž 
autor vychází nebo s nimiž srovnává své výsledky v závěrečné diskusi. Všechny použité zdroje jsou 
v práci řádně citovány.  
Další poznámky 
Práce vznikla z podnětu autora. Autor pracoval samostatně a vhodně aplikoval své zkušenosti 
z vlastní výuky matematiky a informace získané v kurzech didaktiky matematiky na fakultě.   
Hodnocení: Autor přistoupil k řešení diplomového úkolu velmi samostatně a zodpovědně a splnil 
kvalitně cíle práce. Práce splňuje podmínky kladené na diplomovou práci. Práci doporučuji 
k obhajobě a také k účasti ve SVOČ v didaktice matematiky.     
 
 
Datum a podpis autora posudku: 8.5.2021 
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