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Disertační práce je věnována studiu historických a didaktických aspektů rekreační 

matematiky s důrazem na její vztah k matematice „seriózní“, tedy vědecky zaměřené.  

 

Toto téma jsem navrhl při vědomí, že, jak je všeobecně známo, rekreační matematika je 

krásná a bohatá oblast, nepřeberná studnice zajímavých problémů, ve srovnání s vědeckými 

disciplínami matematiky bývá však někdy nespravedlivě přezírána. Přitom není žádným 

tajemstvím, že by leckteré významné („seriózní“) matematické teorie bez inspirace jistými 

specifickými „rekreačními“ matematickými problémy nejspíše vůbec neexistovaly, nebo by 

možná vznikaly později a vyvíjely by se jinak. Tento fakt se týká například teorie 

pravděpodobnosti, kombinatoriky a dalších oborů. Byl jsem přesvědčen, že je načase, aby 

byla uvedená problematika komplexně zpracována. Rezonance ze strany doktorandky byla 

více než potěšitelná, Tereza Bártlová se do zadaného tématu pustila s nebývalou vervou a po 

celou dobu doktorandského studia se mu věnovala s výjimečným zápalem a pílí. Výsledkem 

je velmi obsažné ucelené pojednání, které po mnoha stránkách silně předčilo mé původní 

představy.  

 

Potěšující byl též ten fakt, že doktorandka hned zpočátku souhlasila s tím, že „půjdeme s kůží 

na trh“ v tom smyslu, že práce bude psána anglicky a její výsledky budou publikovány 

převážně v zahraničních časopisech. Šlo samozřejmě o poněkud riskantní tah, byl jím však 

položen základ pozdějšího zařazení Terezy Bártlové do mezinárodní komunity a její 

spolupráce se zahraničními odborníky, což je ve stádiu doktorského studia nesmírně důležitý 

aspekt.  

 

Tereza Bártlová dokončila během čtyř let doktorského studia celkem sedm článků, z nichž 

jich do disertace zařadila pět. Ve všech případech je samostatnou autorkou. Soubor článků 

doplňuje úvodní kapitola, ve které jsou popsány jednotlivé aspekty rekreační matematiky 

(jmenovitě populárně naučný, zábavní, pedagogický a historický aspekt). 



 

Článek č. I je věnován ucelenému studiu podrobné historie a vývoje rekreační matematiky. 

Tento článek je velice rozsáhlý a komplexní. Zahrnuje matematické problémy, kterými se 

lidstvo v průběhu věků zabývalo, a to od starověkých civilizací až po současnost, od vrypů na 

neolitických balvanech až po matematické vzkazy umně vetknuté do televizních seriálů 

jedenadvacátého století. Jednotlivé úlohy jsou velmi podrobně popsány a rozebrány nejen 

z hlediska historického, ale i z hlediska jejich významu pro další vývoj myšlení lidstva. 

V článku se dále objevují některé nové pohledy na souvislosti mezi nejrůznějšími 

matematickými problémy.  

 

Články č. II a III jsou věnovány dvěma nepřehlédnutelným osobnostem oboru rekreační 

matematiky. Najdeme mezi nimi však podstatné rozdíly: zatímco Martin Gardner (ústřední 

postava článku č. III) je všeobecně znám jako asi největší propagátor rekreační matematiky 

všech dob, Edwin Abbott Abbott (jemuž je věnován článek č. II) je (bohužel) v obecném 

světě matematiky podstatně méně známou osobností. Ani jeden z nich nebyl matematik, oba 

však matematiku obohatili nadstandardně. 

 

Edwin Abbott Abbott napsal v roce 1884 svou asi nejznámější knihu „Flatland“ 

(„Plochozemí“), sžíravou „geometrickou“ satiru na viktoriánské poměry. Kniha je výrazně 

matematicky laděna, odehrává se v dvojrozměrném světě a jako první pojednání na světě se 

zabývá filosofickou a geometrickou podstatou dimenzí. Kniha sice nese silné (a nám 

známější) orwellovské rysy, je však třeba mít na paměti, že byla sepsána více než šedesát let 

před Orwellem (a více než dvacet let před Zamjatinem, z jehož románu „My“ Orwell 

evidentně vycházel). Kniha silně ovlivnila kromě již uvedených autorů i svět matematiky (Ian 

Stewart: „Flatterland“) a dokonce fyziky. Tereza Bártlová se knize a jejímu autorovi věnuje 

zevrubně a ve svém článku se zabývá aspekty popularizačními, matematickými, 

geometrickými, didaktickými, satirickými, dokonce genderovými (ostudná role ženy jakožto 

úsečky) a dále podává srovnání s významnými autorovými souputníky (např. s Charlesem 

Hintonem nebo Lewisem Carrollem).  Článek je velmi dobře napsán a nachází některé nové 

souvislosti. 

 

Článek číslo III věnovaný Martinu Gardnerovi působí mírně oslavným dojmem, což je ve 

shodě s autorčiným záměrem (článek totiž vyšel v roce 2014, tedy v roce stého výročí 

narození Martina Gardnera). O Gardnerovi toho bylo napsáno hodně, koneckonců málokterý 

nematematik ovlivnil tolik matematiků jako on, nicméně poměrně rozsáhlý a ucelený článek 

Terezy Bártlové je napsán velmi pěkně a tradičně přináší některé nové pohledy na věc. O jeho 

kvalitě vypovídá mimo jiné také to, že vyšel v nejprestižnějším časopise daného oboru. 

Publikace tohoto článku přinesla i některé další zajímavé důsledky – jednak Tereza využila 

nabyté znalosti ve své (nesmírně užitečné) práci popularizační (leckterý návštěvník 

Tereziných přednášek si ji bude pamatovat jako proslulou konstruktérku a propagátorku 

hexaflexagonů) a jednak se zcela přirozeně zařadila do komunity účastníků proslulých 

mezinárodních konferencí G4G (Gathering for Gardner), kam se lze dostat pouze na pozvání. 

 

Článek č. IV je věnován ožehavé otázce matematicky laděných podvodů a následných omylů 

a také nechvalně proslulé klamné intuice. Navíc Gardnerovo situování objevu „psychického 

motoru“ zrovna do Prahy (?!) má pro nás pochopitelně speciální význam. Tuto práci lze číst i 

chápat různě, například jako fascinující zdroj informací o téměř neuvěřitelných důsledcích 

některých nevinně myšlených vtípků, nebo jako zábavný souhrn některých obzvláště 

podařených zábavních aspektů rekreační matematiky, ale také jako popis didaktické metody 

zaměřené na zvýšení zájmu o matematiku pomocí humoru, místy trochu černého. Článek má i 



své vážnější stránky – klade například otázku, jak moc si má dávat člověk pozor, než vypustí 

do světa nějaký (třeba matematický) žertík. Na článku je vidět, že autorka tomuto tématu 

věnovala netriviální čas a podstatné úsilí a výsledek stojí za to.  

 

Poslední článek v disertaci je krátkým popisem podstaty a významu vědeckých naučných 

středisek. Autorka zde mimo jiné využila své poznatky z několika návštěv podobných 

zařízení. Článek je v podstatě čistě didaktickým pojednáním a zabývá se otázkou možností 

ovlivnění výuky matematiky pomocí matematiky rekreační. Zde se autorka dotýká již 

zmíněné otázky snahy o zvyšování (tradičně nízkého) zájmu veřejnosti o matematiku.  

Význam této práce spočívá zejména v tom, že akcentuje rekreační matematiku jako velmi 

užitečný didaktický nástroj – rekreační matematika zde není redukována na jakousi zábavu 

pro nadané na neděli, nýbrž je zde představena jako zásadní součást popularizační práce. 

Tento článek je důstojným závěrem celé disertační práce a ukazuje, že autorka neustrnula ve 

svém výzkumu rekreační matematiky na určitých „zřejmých“ otázkách, nýbrž že chápe téma 

v celé jeho hloubce, šíři a rozmanitosti a jeho studiu se věnuje vskutku naplno.  

 

Tereza Bártlová má jednu vlastnost, kterou bych zde rád vyzdvihl (a kterou lze z její 

disertační práce snadno rozpoznat): vezme-li si nějaké téma za své, pak se jeho výzkumu 

věnuje absolutně a bezpodmínečně. Ve své publikační činnosti je naprosto nekompromisní - 

nepublikuje článek, dokud tento nemá odpovídající kvalitu. Vím o několika autorčiných 

rozpracovaných textech, které světlo světa nespatřily, protože nebyly shledány dostatečně 

dobrými. 

 

Doufám, že autorka bude své nadání využívat ve své následné kariéře a že její práce bude 

zdárně pokračovat. Mimo jiné se domnívám, že předložená disertace by se mohla v budoucnu 

stát základem pro publikaci knižního typu. Stojí také za zmínku, že práce Terezy Bártlové 

vzbudila netriviální mezinárodní ohlas. Poznatky obsažené v její disertační práci často navíc 

přímo vybízejí ke studiu příbuzných témat. Předpokládám, že autorka se jim bude ve své další 

práci věnovat.  

 

Jsem přesvědčen, že Tereza Bártlová prokázala své nadání k tvořivé výzkumné práci 

v didakticko-historických oborech matematiky. K tomu má veškerou nezbytnou výbavu, 

zejména mimořádný zápal pro věc, schopnost klást si zajímavé otázky, nadstandardní 

pracovitost, výborné organizační schopnosti, solidní „řemeslné“ základy a v neposlední řadě 

také velmi slušný přehled o existující literatuře. Navíc je evidentně bez problémů schopna 

týmové práce doma i v zahraničí. S jejím přístupem k práci jsem byl po celou dobu vedení 

jejího doktorského studia více než spokojen. Autorka je nadaná, svědomitá a pracovitá 

studentka a pracuje samostatně. Míra pomoci ze strany vedoucího se v jejím případě 

pohybovala na adekvátní, spíše nižší úrovni.  

 

Předložená práce dle mého názoru jednoznačně splňuje požadavky kladené na úroveň 

doktorské disertační práce v oboru 4M8 na MFF UK. Doporučuji, aby tato práce byla uznána 

jako doktorská disertace a aby byl její autorce udělen titul PhD. 

 

 

       Luboš Pick 


