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Matematická olympiáda je nejstarší oborovou soutěží v naší republice i ve světě. Naše 
národní soutěž oslavila v loňském roce již 60 let svého trvání a Mezinárodní matematická 
olympiáda se dožila již 50 let. Právě tato výročí byla impulsem pro Martina Stehlíka ke zma-
pování soutěže doma i v zahraničí. 

Na začátku při zvažování napsání diplomové práce na téma matematické olympiády Mar-
tin o této soutěži věděl jen základní informace, neboť díky svému věku neměl možnost hlou-
běji do jejího zákulisí proniknout. Byl tedy na rozcestí, jakým směrem se při psaní vydat. By-
ly asi dvě v úvahu připadající cesty, a to buď více z pohledu matematického, kde by se něja-
kým způsobem analyzovaly soutěžní úlohy, kterých bylo za tu dobu velice mnoho a tvoří po-
tenciálně velmi silný materiál, nebo z pohledu historického, jak se soutěž měnila a vyvíjela. 
Při úvahách o té první cestě se jevilo, že materiál je tak bohatý, že by bylo velice náročné vy-
tvořit text, který by aspoň částečně mohl vyřešit tuto problematiku. Je to určitě téma na něko-
lik diplomových prací. Proto se diplomant vydal tou druhou cestou, která je mnohem jedno-
dušší na zpracování kratšího odborného textu, jakým diplomová práce je. 

Při předchozích výročích matematické olympiády byly vytvořeny kratší dílčí texty týkají-
cí se dosavadního průběhu soutěže a diplomant z těchto materiálů čerpal. Čerpal také z tzv. 
ročenek, které vždy rekapitulují každý jeden ročník soutěže. Martin si na základě těchto mate-
riálů vytvořil takovou strukturu údajů, aby se z ní dal vytvořit zastřešující pohled, který sou-
hrnně analyzuje průběh soutěže a podává zajímavé informace shromážděné na jednom místě. 

Šlo o dost mravenčí práci, neboť materiály o soutěži jsou v mnoha případech jen vzácně 
dostupné a dokonce v několika případech dostupné jen v jediném exempláři. Z tohoto pohledu 
je třeba hodnotit práci jako užitečnou a využitelnou pro pokračování historického sledování 
matematické olympiády. Martin takto zpracoval historii naší republikové soutěže a soutěže 
mezinárodní. 

Zpracování historie matematické olympiády v této diplomové práci je poznamenáno sou-
časnými počítačovými možnostmi zpracování dat, a to hlavně grafickými možnostmi. Zají-
mavé jsou např. grafy, které ukazují tendenci účasti žáků v soutěži, rozdělení žáků podle 
úspěšnosti v jednotlivých kolech atd. Originální je studie, která člení soutěž na nepravidelně 
dlouhá historická období podle toho, jaké kategorie, kolik kol, kolik úloh atd. měla soutěž ve 
svých pravidlech.  

Jelikož diplomant měl sám na začátku jen malé povědomí o matematické olympiádě, a 
zvláště o její historii, chtěl vědět, jak jsou na tom jeho kolegové. Provedl tedy dotazníkový 
průzkum na toto téma. Výsledky průzkumu jsou určitě zajímavé a podnětné pro instituce, kte-
ré tuto soutěž organizují a garantují. Z průzkumu totiž vyplývá, že více informací o zákulisí 
soutěže má jen málo učitelů z praxe. 

Diplomant v práci také zmiňuje nejúspěšnější řešitele matematické olympiády v její his-
torii. Jako třešničku na dortu je možné považovat navázání kontaktu s některými z těchto řeši-
telů a uvedení jejich výpovědí o soutěži.  

 
Práce se sice jeví jen jako kompilace dostupné literatury, je v ní ale mnoho originálních 

přístupů zpracování. Určitě je přínosná pro další generace historiků a organizátorů soutěže. 
Na základě všech výše uvedených skutečností doporučuji, aby práce Martina Stehlíka byla 
považována za splnění diplomového úkolu. 
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