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Autor práce  

 

Název práce 

 

Autor posudku 

 

 

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Diplomová práce si kladla za cíl „popsat, jak žáci řeší historické slovní úlohy, a přitom hledat 

analogie mezi řešeními žákovskými a historickými“. Práce proto přináší poměrně bohatý materiál 

z historie matematiky, týkající se slovních úloh. Postupy řešení slovních úloh v historii matematiky 

jsou následně, ve výzkumné části práce, konfrontovány s žákovskými postupy řešení stejných anebo 

mírně přizpůsobených úloh. Analýzy žákovských řešení jsou přínosné a lze konstatovat, že práce 

zformulované cíle splnila. 

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce je po obsahové stránce dobře vystavěná. Autor prostudoval doporučená díla z historie 

matematiky týkající se slovních úloh, porozuměl specifickému charakteru jejich řešení a vybral 

úlohy, které dobře ilustrují postupy řešení v jednotlivých historických obdobích od starověkého 

Egypta, přes arabskou matematiku až po matematiku ve středověké Itálii. Na základě studia 

původních matematických textů vybral typické úlohy, ty přizpůsobil jazyku a reáliím dnešní doby a 

zadal žákům. Při následné analýze žákovských řešení hledal a nacházel paralely s historickými 

způsoby řešení. Všechny části práce jsou vzhledem k tématu relevantní, jsou organicky propojené a 

seřazené v logickém pořadí. 

 

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

Po matematické stránce je práce poměrně elementární. Její silnou stránkou je zohlednění širokého 

spektra historických zdrojů, sahajících od Rhindova matematického papyru až po texty renesanční 

Itálie a barokní Francie. Práce je napsaná správně, nenašel jsem v ní žádnou matematickou chybu. 

Výstavba práce je přehledná a jednotlivé části jsou propojeny v konzistentní celek. 

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Hlavní přínos práce vidím v nalezení archaických postupů v žákovských řešeních. Tyto postupy 

nejsou předmětem školské matematiky, takže s velkou pravděpodobností se jedná o spontánní 

postupy. Jejich popis je z hlediska vyučování důležitý, protože naznačuje, že analogicky k „number 

sense“ existuje i jakési bazální algebraické myšlení.  

 

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

úprava) 

Práce je napsaná jasným, přesným a kultivovaným jazykem. Grafické zpracování je na dobré 

úrovni. Práce je přehledná. Odkazy a citace z literatury jsou správné. Seznam citované literatury 

obsahuje úplné bibliografické údaje. 

Josef Vojáček 

Řešení algebraických úloh v historii a ve třídě 

Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc. 



 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Práce se opírá o 13 zahraničních zdrojů publikovaných v angličtině a 19 domácích zdrojů. Použitá 

literatura je reprezentativní, relevantní a autor ji používá a cituje korektně.  

 

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Systém Theses vykazuje 0 podobných dokumentů.  

 

 

 

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