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Předložená bakalářská práce je zaměřena na mezipředmětové vztahy ve 
vyučování matematice. Autorka využívá oba své obory, matematiku a chemii, a 
propojuje je ve slovních úlohách s tematikou z chemie. Považuji tento výběr 
zpracovávané látky za velmi důležitý jak pro samotnou matematiku, která je 
v chemických úlohách využívána, ale i pro zvýšení motivace studentů k řešení úloh 
jak v matematice, tak i v chemii. Je třeba ocenit autorčinu volbu tématu, které není 
„klasické“ a snadné, ale má velký význam pro školskou praxi.   

V první kapitole autorka shrnuje informace o procesu řešení slovních úloh. Na 
ni pak navazuje hlavní část práce věnovaná slovním úlohám s tematikou z chemie. 
Oblast úloh s tematikou z chemie je rozsáhlá, proto nemůže bakalářská práce pokrýt 
všechny možné typy takových úloh. Autorka proto rozdělila zpracovávané úlohy do 
dvou částí. V první z nich jsou zařazeny nejběžnější slovní úlohy s tematikou 
z chemie, s nimiž se setkává každý student v předmětu chemie. Tyto úlohy nevyžadují 
složitý matematický aparát. Autorka zde diskutuje možné postupy řešení zařazených 
slovních úloh a také rozdíly v řešitelských strategiích používaných ve školské 
matematice a ve školské chemii. Do druhé části autorka zařadila slovní úlohy, které 
vyžadují využití obtížnějšího matematického aparátu. Kromě samotného vyřešení 
úloh ukazuje autorka také možnosti, jak je možné matematický model a postup řešení 
zjednodušit a zefektivnit. Obě části obsahují vždy na začátku přehled využívaného 
matematického aparátu a potřebné informace z chemie.  

Práce je doplněna dobře zpracovaným seznam použité literatury.  
 
Autorka přistoupila k řešení úkolu velmi samostatně a zodpovědně. Vytvořila 

kvalitní a užitečnou práci, kterou mohou použít jak učitelé matematiky, tak i chemie.  
Předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci. I po 
technické stránce je práce kvalitně zpracována. 

 
Navrhuji, aby práce Anežky Poulové byla uznána jako bakalářská. 

 

 

V Praze  18.7.2011                                      doc. RNDr. Jarmila NOVOTNÁ, CSc. 

 

        


