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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cíle jsou jasně stanoveny , ale podle mého chápání finanční matematiky nekorespondují s názvem 

práce. Cíle, tak, jak jsou posány v úvodu jsou splněny, jak je i konstatováno v závěru práce. 

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce se v úvodu věnuje finanční gramotnosti a finanční matematice. Následují čtyři úlohy pro 

oblast geometrie v rovině a dvě úlohy pro geometrii v prostoru. Úlohy jsou vhodně doplněny 

tabulkou potřebných znalostí a dovedností. Práce je přehledná a dobře se v ní orientuje. Úlohy se 

ovšem podle mého názoru nezabývají finanční matematikou, tak mi kapitoja 2, která je této 

problematice věnována nepřijde v celkové stavbě práce relevantní. 

 

Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.) 

Úlohy jsou poměrně náročné a jak uvádí sama autorka pro běžnou výuku by bylo nutné je 

zjednodušit. Domnívám se, že geometrická obtížnost a rozsah úlohy je značně větší než část, kde se 

žáci mají zabývat financemi. V této podobě bych viděla značné riziko, že než se žáci propracují 

k finanční části, jejich pozornost poklesne. Finanční výpočty jsou naopak spíše jednoduché (na 

rozdíl od geometrických) – například výpočet typu množství*cena i když jsou tam i zajímavé 

aspekty například výběr výhodnější z variant (v úloze koberec a obkládačky), či sleva za každé další 

balení nad 5 kusů (úloha ohrada). Úlohy bych spíše zařadila do kontextu geometrie aplikovaná 

v praxi než do kontextu finanční matematiky i když části vhodné k rozvíjení finanční gramotnosti 

v úlohách samozřejmě jsou. 

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Úlohy jsou opravdu pěkné a originální a v praxi využitelné – pro matematické soutěže, projekty a 

podobně. Pro běžnou výuku by oprvadu bylo na místě zjednodušení geometrické náročnosti, jak 

uvádí sama autorka. 

 

Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, celková 

úprava) 

Práce je velmi pěkně napsaná, přehledná, pečlivě zpracovaná a bez faktických chyb. 

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Zdroje jsou zvoleny přiměřeně, správně citovány a používány. 
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Finanční matematika ve vybraných úlohách z gymnaziálního učiva geometrie 

Mgr. Veronika Tůmová 



Další poznámky 

Skutečně jedinou výtkou kterou k práci mám, je zasazení do kontextu finanční matematiky, která se 

zabývá obvykle časovou hodnotou peněz a souvisejícími výpočty (jak je ostatně patrno i 

z kapitoly 2 a zde uváděných základních pojmů finanční matematiky). Vytvořené úlohy se však 

touto problematikou vůbec nezabývají. 

 

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  Žádné shody  

 

Hodnocení: Práce splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

1. Můžete prosím objasnit, jak vytvořené úlohy souvisí s finanční matematikou a jejími základními 

pojmy, jak je popisujete v kapitole 2? 

2. Nemají se ceny koberců v úloze 1 vztahovat na m
2
 spíše než na běžný metr? 
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