
Posudek vedoucí na diplomovou práci 
Pavla Ryglewiczová: Náměty na využití historie matematiky 

Diplomantka si vzala za cíl prozkoumat možnosti využití historie matematiky ve výuce 
základní školy. Stanovila si čtyři dílčí cíle. 

a) Sumarizovat poznatky z některých zdrojů, které se zabývají využitím historie 
matematiky ve výuce. 

Tento cíl je splněn v kapitole 1 a 2, které se zabývají názory na zařazení historie matematiky 
do výuky (autorka se nevyhýbá ani kritickým náhledům) a genetickou metodou a jejími 
různými variantami. Oceňuji, že diplomantka zde vychází z celé řady cizojazyčných zdrojů a 
přehledně své poznatky organizuje. 

b) Analyzovat učebnice z hlediska jejich využití poznatků z historie matematiky. 

V kapitole 3 je proveden rozbor nejrozšířenější řady učebnic pro základní školy, dále učebnic 
pro osmileté a čtyřleté gymnázium. Ukázalo se, že historie matematiky zde plní rozšiřující 
funkci a projevuje se zejména v krátkých historických informacích nebo úlohách. Je však 
otázkou, do jaké míry jsou učiteli využívány. 

c) Navrhnout a realizovat výukové experimenty, kde budou poznatky z historie 
matematiky zahrnuty ve výuce matematiky. 

Jádro práce tvoří praktická část (4. kapitola), v níž je podrobně popsáno, jak autorka připravila 
a vyhodnotila dva z pěti oborových dnů pro 6. a 7. ročníky věnované historii matematiky 
(většinu materiálů pro tyto dny sama vytvořila). Výukové experimenty tedy trvaly cca 11 
vyučovacích hodin. Z hlediska metodologického použila autorka k získání dat o tom, k čemu 
při oborových dnech docházelo, částečně participační pozorování, videozáznam a 
audiozáznam na diktafon. Získaná dat pak vyhodnotila a zpracovala jako zhodnocení každého 
oborového dne zvlášť a pak obou dohromady, a to z hlediska přínosu daných aktivit pro 
rozvoj či upevňování matematických poznatků u žáků. Přitom se nevyhýbala ani kritickým 
pohledům. V práci je tato část zpracována podrobně, autorka prezentuje i řadu žákovských 
prací žáků a své úvahy dokumentuje přepisem některých částí výuky. 

Závěry, k nimž autorka dospěla při výukových experimentech, využila k návrhu dvou 
výukových jednotek s využitím historie matematiky. 

d) Na základě výsledků experimentů navrhnout dvě výukové jednotky s využitím historie 
matematiky.  

Výukové jednotky se týkají témat Indie a indické násobení a Pythagoras, pythagorejci a 
figurální čísla. Svými zaměřeními jsou tedy vhodné pro druhý stupeň základní školy případně 
osmileté gymnázium. Výukové jednotky jsou pečlivě popsány včetně jejich předpokládaného 
průběhu (zejména na základě zkušeností z výukových experimentů). Tato část by měla být 
dána k dispozici učitelům matematiky, např. prostřednictvím portálu www.suma.jcmf.cz. 

Diplomantka pracovala po celou dobu přípravy práce se zájmem a nasazením. Práce je 
napsána pečlivě, zachovává typografická pravidla a má jasnou strukturu. Seznam použité 
literatury je bohatý. Práce obsahuje přílohy, které obsahují originální materiály pro žáky. 

Závěrem konstatuji, že práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a doporučuji 
tedy, aby byla uznána za práci diplomovou.  

 

V Praze dne 7. 9. 2010                             Doc. RNDr. Naďa Stehlíková, PhD. 


