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 Kritérium hodnocení Hodnocení  
1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

10 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

10 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

10 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

10 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

10 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

10 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

10 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

10 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

10 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

10 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 
Otázky k obhajobě  

  
 

Martina Štefánková 

Statistika a její využití ve školské matematice 

Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. 



Poznámky 
Jak je patrno z názvu, bakalářská práce Martiny Štefánkové je zaměřena na velmi aktuální 

problematiku školské matematiky, zařazování statistiky a úloh ze statistiky na 2. stupni základních 
škol a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Úlohy ze statistiky mají nejen rozsáhlé 
použití v samotné školské matematice, ale i velký aplikační potenciál. Jejich výhodou pro školskou 
matematiku je i to, že mohou být formulovány v různých matematických kontextech. Žáci mohou 
pracovat s autentickými materiály ze svého okolí a oblastí zájmu, čímž se matematika pro ně stává 
užitečným nástrojem pro řešení úloh mimo samotnou matematiku. Volba tématu práce je proto 
velmi aktuální. 

Práce vznikla z podnětu studentky, která byla inspirována zkušenostmi z vlastní učitelské 
praxe signalizujícími velký motivační potenciál vhodně zvolených úloh ze statistiky. Přitom mnozí 
učitelé se buď snaží statistice ve své výuce zcela vyhnout, nebo se omezují jen na rutinní 
dosazování do vzorců. Proto si autorka ve své bakalářské práci vytkla za cíl jednak prozkoumat, 
jaké typy úloh a jaké řešitelské postupy jsou v běžně používaných učebnicích podporovány, jednak 
navrhnout další vhodné zajímavé úlohy ze statistiky.  

Práce je rozdělena do čtyř základních částí. První část je věnována teorii statistiky se 
zaměřením hlavně na ty oblasti, které jsou vhodné pro využití při výuce statistiky na 2. stupni škol. 
Ve druhé části se autorka věnuje postavení statistiky v současných oficiálních kurikulárních 
dokumentech. Třetí část obsahuje rešerši učebnic ze šesti nakladatelství, které mají doložku MŠMT 
a obsahují statistiku. Tyto tři části jsou cenným materiálem pro všechny, kdo se zařazováním 
statistiky do vyučování zabývají. Autorka z nich vychází ve čtvrté části, kam zařadila další řešené 
i neřešené úlohy, které se v analyzovaných učebnicích nevyskytly a jsou pro výuku statistiky na 
sledovaném stupni škol vhodné. Vzorová řešení obsahují v některých případech i ukázky využití 
výpočetní techniky pro řešení statistických úloh; autorka využívá program Excel, který je ve 
školách běžně dostupný a žáci se s ním setkávají i v jiných školních a mimoškolních aktivitách.  

Je pochopitelné, že při rozmanitosti statistických úloh nemohla autorka v práci vyčerpat 
všechny typy, které lze vytvořit. Podařilo se jí však vytvořit ucelený materiál, který může být využit 
ve stávající podobě, ale může být dále rozšířen různými směry. Práce obsahuje cenný materiál pro 
učitele matematiky. Doporučuju, aby autorka publikovala obsah práce nebo jeho část formou článku 
v časopisu pro učitele nebo např. dílny na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky. 

Autorka přistoupila k řešení úkolu velmi samostatně a zodpovědně. Použila vhodnou 
literaturu a informace z ní využila pro vyřešení úkolu, který si pro bakalářskou práci stanovila. 
Předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci.  
 
Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 5.5.2013 


