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Diplomová práca Pavly Ryglewiczovej Náměty na využití historie matematiky ve výuce 

pozostává okrem úvodu, záveru a zoznamu literatúry z piatich kapitol a 18 strán príloh.   

 Prvá, pomerne stručná kapitola nazvaná Různé názory na zařazení historie matematiky 

do výuky (s. 11–13), diskutuje niekoľko názorov rôznych autorov na možnosti a význam 

použitia histórie matematiky vo vyučovaní. Treba vyzdvihnúť, že autorka čerpá prevažne z 

cudzojazyčnej literatúry (nemeckej a anglickej). Sympatické je, že v poznámkach pod čiarou 

uvádza originálne znenie prekladaných citátov, takže je možné overiť presnosť jej prekladov. 

Prácu s cudzojazyčnými textami zvládla na vynikajúcej úrovni. Viaceré citáty však čerpá zo 

sekundárnych zdrojov (ide o citovanie citovania), čo je v diplomovej práci akceptovateľné, 

ale keby chcela v téme ďalej pokračovať a prípadne jej časť publikovať, bude asi nutné 

vyhľadať pôvodné zdroje citovaných pasáží a citovať priamo tie. 

 Druhá kapitola, nazvaná Genetická metoda (s. 14–21), uvádza historický vývoj 

názorov na genetickú metódu. Tu je sympatické, že túto metódu neredukuje na jediného 

autora či jediné pojatie, ale ponúka plastický obraz vývoja tejto metódy od jej vzniku v 19. 

storočí až po súčasnosť. Pozornosť pritom venuje prepojeniu genetickej metódy s praktickou 

výukou. Táto časť práce je napísaná prehľadne a dokladá aktuálnosť témy. Autorke možno 

vytknúť neštandardný spôsob triedenia citovanej literatúry, keď napríklad text M. 

Wagenscheina z roku 1965 uvádza v zozname internetových zdrojov. Roku 1965 internet 

neexistoval a teda ide o text, ktorý patrí (s veľkým počtom podobne zaradených textov) do 

zoznamu „tištěné“ literatúry. To, že autorka použila kópiu tejto práce zverejnenú na internete 

nijako nemení skutočnosť, že ide o štandardnú publikáciu, vydanú v štandardnom 

vydavateľstve (ktoré autorka neuvádza). Keby chcela dôsledne členiť použitú literatúru podľa 

toho, z akého zdroja ju získala, musela by zaviesť oddiely typu Literatúra zapožičaná 

školiteľkou, Literatúra zapožičaná kamarátkami a prípadne aj Literatúra stiahnutá z internetu. 

Pokiaľ sa však literatúra člení podľa toho, kde bolo príslušné dielo zverejnené, tak internetové 

zdroje predstavujú výlučne texty, ktoré boli zverejnené na internete a pre ktoré neexistuje 

tlačená predloha. Tým, že sa určitá kniha naskenuje a zavesí na internet, ešte neprestáva byť 

„Tištěnou literaturou“. 

 



 2 

 Tretia kapitola, nazvaná Analýza učebnic (s. 22–35) prináša podrobný opis 

historických pasáží, obsiahnutých v troch sadách učebníc. Tu autorka využíva poznatky 

získané v teoretickej časti práce keď funkcie použitia histórie vo vyučovaní, diskutované 

v súvislosti s genetickou metódou, používa pri analýze učebníc. Analýza učebníc je na dobrej 

úrovni a závery uvedené v časti 3.4 sú dobre podložené. Dôležitému aspektu použitia histórie 

pri rekonštrukcii vzniku matematických pojmov sa však ani v analyzovaných učebniciach, ani 

v autorkiných úvahách, nevenuje pozornosť. Otázky toho typu, či učebnice rešpektujú 

historický vývin jednotlivých pojmov, či radenie látky zodpovedá historickému poradiu, sú 

síce náročné, ale asi by stáli za pozornosť. Teda históriu využívať nie len ako ilustráciu 

preberaného učiva ale ako princíp pre jeho štrukturovanie. 

 Štvrtá kapitola, nazvaná Praktická část (s. 36–64) obsahuje popis prípravy a výuky 

viacerých historických tém v rámci dvoch tzv. Oborových dnů so žiakmi 6. a 7. ročníka. 

Príprava ako aj priebeh vyučovania je vecne opísaný a kritické pripomienky uvedené na s. 

62–64 prinášajú autorkino zhodnotenie týchto aktivít. Tu pozitívne hodnotím to, že uvádza 

svoje vlastné hodnotenie priebehu výuky. 

 Piata kapitola, nazvaná Vlastní návrh vyučování (s. 65–77) predstavuje autorkin návrh 

na vylepšenie spôsobu výuky dvoch historických partií – Indické násobenie a Pytagorejské 

figurálne čísla. Pri tomto návrhu sa opiera o skúsenosti, ktoré získala pri sledovaní výuky 

v rámci Oborových dnů. Tu je cenné, že autorka príslušné témy systematicky premýšľa 

a snaží sa odstrániť nedostatky, ktoré v predošlej kapitole kritizovala. Nedostatkom však je, 

že práca neobsahuje opis autorkiných vlastných didaktických skúseností s danou témou. 

 

  

Na práci hodnotím pozitívne autorkin prehľad zahraničnej literatúry a svedomité spracovanie 

vlastného návrhu vyučovania. Predloženú prácu Pavly Ryglewiczovej Náměty na využití 

historie matematiky ve výuce navrhujem uznať ako diplomovú prácu a pripustiť k obhajobe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
V Prahe 23. 8. 2009               ........................................................ 
        Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. 
            KMDM PeDF UK v Praze 


