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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

V Úvodu si autor stanovuje několik cílů: nalézt historické optimalizační problémy a popsat je spolu 

s metodami jejich řešení, některé z těchto metod podrobněji prozkoumat a uvést důvody, proč je 

dobré je zařadit do výuky, a popsat důležitost následování historie matematiky při plánování 

posloupnosti výuky a hledání vhodných úloh. Posledním cílem autor formuluje svůj didaktický 

výzkum: provést rozhovor se žáky, kteří budou mít za úkol řešit úlohy za využití metod 

identifikovaných v rámci historie optimalizace, a prozkoumat tak žákovské potíže při použití těchto 

způsobů řešení, jejich nápady a miskoncepty. 

Všechny cíle autor naplnil vynikajícím způsobem a v Závěru jejich splnění reflektuje. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Autor pojednal zvolené téma – optimalizační úlohy řešené elementárními (pre-diferenciálními) 

metodami – z didaktického hlediska zcela vyčerpávajícím způsobem: matematicky, historicky a 

didaktickým výzkumem. V tomto smyslu je práce úplná a za úplné též považuji (až na dále uvedené 

jednotlivosti) i jednotlivé části. Zároveň jsou všechny části plně relevantní ke zvoleným cílům a 

díky centrálnímu tématu i vzájemným odkazům tvoří kompaktní celek. Řazení částí práce je 

přirozené.  

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

Na začátku autor věnuje krátkou kapitolu formálnímu zavedení pojmů, které v geometrických 

optimalizačních úlohách hrají zásadní roli, jako konvexnost, mnohoúhelník a křivka, a uvádí (bez 

důkazu) tři věty o trojúhelnících a mnohoúhelnících, které pak používá v úlohách. V další kapitole 

odvozuje některé nerovnosti užívané pro hledání extrémů, konkrétně A-G nerovnost a některé 

nerovnosti z ní vyplývající. Zde jsou již všechna tvrzení dokázána, přičemž A-G nerovnost 

netradičním procesuálním způsobem, který je analogií procesuálních důkazů v geometrických 

optimalizačních úlohách (kde taktéž zachováváme jednu kvantitu a druhou měníme).  

Další rozsáhlou kapitolu Historie optimalizačních úloh sám autor v Závěru označuje za těžiště 

práce. Jde o sbírku slavných historických optimalizačních úloh s jejich elementárním (ve smyslu 

bez užití infinitezimálního počtu) řešením (často vícero způsoby, které stejné úlohy ukazují 

v různých kontextech) a historickými poznámkami. Matematicky je tato část náročná (pro účely 

řešení jednotlivých úloh autor vyslovuje a dokazuje řadu vět), avšak elementární výklad umožňuje 

její studium na pokročile středoškolské úrovni (důkazy jsou podrobné a doplněné názornými 

obrázky); výstavba teorie je stejně jako v předchozích kapitolách precizní a korektní, vytknout lze 

jen vzácné terminologické nepřesnosti („objem polosféry“) a chybějící značení délky úseček 

v Lemmatu 4.  

Další, krátká kapitola Paralela historického vývoje a výuky matematiky má být mostem mezi 

předchozí částí a následující částí didaktickou. Bohužel, pro podporu uvedené paralely autor zde 

sahá i k již dlouho překonaným teoriím, jako je psychologická rekapitulace – a to zbytečně, protože 

uspořádání výuky matematiky podle jejího historického vývoje tento způsob legitimizace 

nevyžaduje. Lepším didaktickým východiskem než paralela je tedy genetický přístup, kterému se 

autor také podrobně věnuje; zde by bylo účelné konfrontovat přesvědčení zakladatelů tohoto 

přístupu s moderními výsledky kognitivní psychologie. 

Jakub MICHAL 

Řešení optimalizačních úloh na 2. a 3. stupni školy 

Mgr. Derek PILOUS, Ph.D. 



Šestá kapitola Metody řešení optimalizačních úloh obsahuje rozbor dvou (ve skutečnosti meta-) 

metod používaných k řešení optimalizačních úloh ve čtvrté kapitole, a to intuice a využití vlastností 

reálného světa, které si autor vybral jako pozorovatelné resp. realizovatelné v experimentech s žáky. 

Druhá z metod je zpracována velmi dobře, první ovšem dosti stručně a bez výsledků z kognitivní 

psychologie. 

Sedmá kapitola obsahuje autorův didaktický výzkum – kvalitativní zkoumání žákovských řešení 

optimalizačních úloh. Po kapitole o historii jde o další vrchol práce. Autor výborně zvolil výzkumné 

úlohy a nástroje jejich řešení (kupříkladu maximální obsah pro daný obvod hledali žáci tvarováním 

smyčky z provázku). Jeho pozorování a analýzy jsou mimořádně hodnotné, neboť poskytují 

hluboký vhled do mentálních procesů žáků při řešení optimalizačních úloh.  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Autor vytvořil vynikající práci, použitelnou alespoň třemi způsoby – jako matematický text o 

elementárním řešení optimalizačních úloh (v tomto směru jej lze v českém prostředí označit za 

referenční), jako pomůcka pro zapojení historie matematiky do její výuky (obojí pro semináře na 

středních i vysokých školách) a jako originální didaktický výzkum, který poskytuje podnětné 

kvalitativní výsledky pro další zkoumání. Matematické výsledky jsou převzaty, avšak uspořádány 

z různých zdrojů v koherentní text a přesně a srozumitelně vyloženy. 

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

úprava) 

Formálně je práce na velmi vysoké úrovni. Kromě vzácných překlepů („stany“ místo „strany“, 

„alepsoň“, Leibnitz i Leibniz) a terminologických nepřesností („hydrochlorická" kyselina, správný 

překlad chlorovodíková) je ve všech uvedených kategoriích korektní resp. výborná. Vyzdvihuji 

autorův přesný a přitom přirozený odborný styl, sazbu matematického textu a obrazovou přílohu. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Zdroje práce jsou impozantní. Ze 43 zdrojů je 32 zahraničních, včetně klasických prací několika 

oborů (Courant, Polya, Descartes, Klein, Toeplitz aj.). Všechny zdroje jsou relevantní a jsou v práci 

užity.   

Další poznámky 

Práce je svým rozsahem (131 stran textu) i kvalitou mimořádná. Doporučuji její nominaci na soutěž 

SVOČ. 

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  

Všechny shody jsou menší než 5 % a korektní (s předepsanými formalitami, citovanými zdroji a 

zdroji citujícími stejné zdroje). 

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

 

Otázky k obhajobě 

1. Důkazy řešení optimalizačních úloh mají často procedurální charakter – kupříkladu že má 

objekt určitých vlastností maximální jistou kvantitu ukazujeme tak, že objekt tuto vlastnost 

nesplňující transformujeme na objekt vlastnost splňující s vyšší kvantitou. Uvažoval autor o 

převedení těchto důkazů do procedurální formy, tedy např. appletu či videa? 

2. Proč autor v analýze intuice cituje pouze matematiky a nezařazuje zpracování tohoto 

fenoménu v moderní psychologii? 

3. Jakým způsobem by autor využil výsledky svého výzkumu (výzkumně i aplikačně)? 
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