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Práce samotná je rozdělena v podstatě do dvou základních bloků. První je věnován souhrnu informací 

o matematické olympiádě, včetně té mezinárodní, druhý je pak orientován na povědomí našich 

učitelů o matematické olympiádě. Text je doplněn dalšími informacemi, které vzhledem k hlavní 

náplni textu mají spíše doplňkový charakter (např. kapitola 5 o dalších soutěžích) 

 

V úvodu práce nám autor předkládá motivy, které ho vedly k sepsání práce, a poukazuje na možný cíl, 

případně další využití předložených výsledků. Následují kapitoly, které čtenáři přinesou vyčerpávající 

přehled o průběhu a organizaci pořádání jak domácí, tak i mezinárodní olympiády včetně podrobných 

statistik výsledků v jednotlivých kolech či ročnících. Autor zde sleduje vývoj rozdělení kategorií, počty 

zúčastněných studentů či jejich relativní úspěšnost.  Práce je zde odvedeno opravdu velké množství 

a příznivci seznamů a statistik si zde jistě najdou své. Nicméně pro běžného čtenáře se zájmem 

o matematiku se jedná o poměrně nezajímavé čtení. Je škoda, že se autor tolik drží jen doložitelných 

faktů a nezkouší některé výsledky více analyzovat, případně je zkusit podložit vlastním názorem, se 

kterým nemusí čtenáři souhlasit, ale rozhodně by to napomohlo čitelnosti předloženého textu. Autor 

se již v úvodu vyznává z toho, že se snaží být absolutně apolitický. Nicméně politikum a život v něm 

provází každého z nás a některé informace jsou od paralely na politické či kulturní dění ve společnosti 

téměř neoddělitelné. Mám zde na mysli například masivní účasti v osmdesátých letech s velkým 

propadem kvality, která je pravděpodobně způsobena povinností účastnit se těchto akcí z politického 

důvodu a oproti tomu zase v ročnících těsně po roce 1968, kdy byla sice nízká účast, ale poměrně 

kvalitní, což může být způsobeno právě tím, že se olympiády účastnili zejména studenti s opravdovým 

zájmem o matematiku. I zde se pochopitelně dopouštíme spekulace, ale myslím, že nemusejí být tak 

daleko od pravdy. Znovu zdůrazňuji, že zde oceňuji množství práce, kterou autor se sestavením 

výsledků a přehledů měl, a jen nabízím prostor k zamyšlení. 

 

V 6. kapitole se autor věnuje analýze povědomí o matematické olympiádě u českých učitelů. Toto 

šetření podkládá dotazníkem, ze kterého je mimo jiné patrné, že je autor informatik, o čemž svědčí 

precizní návod na vyplnění. Nicméně skladba a rozbor úloh již tak kvalitní nejsou. Většina prvních 

dotazů je opravdu velmi popisná, o vztahu k matematické olympiádě opravdu nijak nevypovídá. 

Autor sám posléze přichází na to, že výpovědní hodnota některých otázek je opravdu velmi nízká. 

Výrazně zajímavější jsou otázky z druhé poloviny dotazníku. Zejména volné odpovědi respondentů, 

přestože jsou výrazně náročnější na zpracování, přináší mnoho zajímavého. Škoda, že se autor opět 

víceméně omezuje pouze na výpis zajímavých odpovědí. 

Velmi příjemnou, byť jen doplňkovou částí práce, je kapitola číslo 7. 

 

Předložená práce je až na drobné výše uvedené výhrady dobře sestavena a odpovídá požadavkům 

kladeným na diplomovou práci a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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