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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Předložená bakalářská práce je věnována velmi aktuální oblasti školní matematiky, a to finanční 
matematice. Autorka se zaměřila na propojení geometrie a finanční matematiky.   
Práce vznikla z podnětu studentky, která byla inspirována jak svým zájmem o obě oblasti 
matematiky, do nichž práce zasahuje, a zkušenostmi z řešení úloh, tak i s výhledem na možné další 
rozvinutí tématu z didaktického hlediska. 
Cílem je popsat finanční gramotnost včetně hlavních myšlenek o jejím zařazení do výuky 
matematiky a základy finanční matematiky. Cílem praktické části je vytvořit úlohy z geometrie, 
v nichž jsou řešeny i otázky z finanční matematiky. Cíle práce jsou kvalitně splněny. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce obsahuje dvě základní části: teoretickou a praktickou.  
Teoretická část shrnuje potřebné informace z oblasti finanční gramotnosti a jejího zařazení do 
výuky matematiky a dále základní informace z finanční matematiky. Vznikl tak kvalitní komplexní 
základ pro hlavní část práce. 
Základem hlavní, praktické části práce je série šesti úloh propojujících geometrii a finanční 
matematiku včetně podrobných ukázek řešení. Čtyři úlohy jsou z oblasti rovinné geometrie, dvě 
z geometrie v prostoru. Na řadě míst autorka uvádí více než jeden vhodný postup pro vyřešení 
úlohy. Každá úloha je doplněna přehledem znalostí a dovedností potřebných k jejímu vyřešení 
včetně odkazů na vybrané učebnice matematiky. Úlohy vytvořila autorka sama. Jsou kvalitně 
a srozumitelně navrženy a přehledně zpracovány. 
Informace uvedené v práci jsou úplné, dobře řazené a relevantní pro stanovené cíle. Autorka 
umožňuje sledovat čtenáři použité postupy a jejich přednosti. 

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

Odborná část práce je kvalitně zpracována, obsahuje správné, srozumitelné, konzistentní, úplné 
a dobře řazené informace.  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Práce je kvalitním textem seznamujícím čtenáře s řešením úloh propojujících geometrii a finanční 
matematiku.  

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

Práce je kvalitně zpracována i po formální stránce. Přes obtíže, na které narážela při závěrečném 
zpracování práce, se autorce podařilo vyhnout se gramatickým, formulačním i typografickým 
nedostatkům.  

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Autorka využívá relevantní zdroje. Úlohy řešené v práci sama navrhla. Materiál je užitečný jak pro 
učitele matematiky, tak i pro jejich žáky a další zájemce o geometrii a finanční matematiku. Jistě 
najdou uplatnění také v přípravě aktivit pro práci s nadanými žáky.  

Další poznámky 

Zuzana KOCOURKOVÁ 

Finanční matematika ve vybraných úlohách z gymnaziálního učiva geometrie 

Prof. RNDr. Jarmila NOVOTNÁ, CSc. 



Autorka přistoupila k řešení bakalářské práce velmi samostatně a zodpovědně a kvalitně splnila 
stanovené cíle práce. Předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci. 

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  Žádné shody  

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

 

Otázky k obhajobě 

Jak hodnotíte úroveň obtížnosti úloh, které jste do bakalářské práce zařadila? Kterou z úloh 
považujete za nejobtížnější/nejsnazší a proč? 

 

Datum a podpis autora posudku: 


