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Autor práce  

 

Název práce 

 

Autor posudku 

 

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cílem stanoveným při zadání práce byla historická analýza vzniku důkazu v antické matematice 

a rozbor prací Thaleta, Pythagora a Eukleida. Od tohoto cíle se autorka velmi výrazným způsobem 

odchýlila. Ve své práci se věnuje třem základním oblastem – představení Thaleta, Pythagora 

a Euklida a jejich díla, popisu některých myšlenek z knihy A. Szaba a zamyšlení nad aplikací 

přístupu řeckých matematiků v dnešní výuce matematiky. 

První část je podána klasickým způsobem a nenacházím zde nějaké nové informace či výrazně 

inovativní přístup. U druhé a třetí části došlo k naplnění cílů pouze částečně, protože podaný rozbor 

je velmi strohý až povrchní. 

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Obsahová část je relevantní cílům stanoveným v samotné práci. Řazení je odpovídající a témata 

jsou zpracována úplným, byť někdy až povrchním způsobem.  

 

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

V práci je velmi obtížné nalézt, v čem vlastně spočívá přínos autorky v odborné části. Potenciál, 

který mělo využití myšlenek A. Szaba, zůstal nevyužit. V didaktické části (kapitola 6), se autorka 

nevyvarovala klišé, která nemají s odborným textem nic společného. Především práce s pouhými 

dvěma metodami výuky – transmisivní a konstruktivistickou, je velmi pochybná. Navíc hodnocení, 

že důraz na přesné naučení představuje transmisivní výuku a práce s dialogem je záležitost 

konstruktivistická, je silně pochybné. 

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

V práci nenacházím nové originální myšlenky autorky. Zpracování je sice přehledné, ale je otázkou, 

zda v množství podobných prací je v něčem přínosné a v praxi upotřebitelné. Jistý potenciál spatřuji 

v šesté kapitole, pokud by na ní autorka chtěla navázat ve své diplomové práci. Je však nutné 

přistoupit k tématu s mnohem větší zodpovědností.  

 

Formální náležitosti  

Po formální stránce je práce zpracována na velmi dobré úrovni. 

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Za velkou slabinu práce považuji to, že autorka nepracovala s literaturou, která byla zadána 

vedoucím práce. Studium prací Euklida pouze zprostředkovaně, byť jeho Základy byly určenou 

literaturou, vede přímo k povrchnímu hodnocení a celkově nízké úrovni práce. 

Gabriela EBELOVÁ 

Počátky Řecké matematiky – Thales, Pythagoras a Euklides 

RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 



Další poznámky 

Autorka se velmi výrazným způsobem odchýlila od zadání práce, nepracovala s určenými zdroji 

(byť byly pouze 3) a práce je celkově zpracována velmi povrchně. Při hodnocení práce jsem se 

velmi rozmýšlel, zda práci doporučit či nedoporučit k obhajobě. Vzhledem k možnosti, že se ve 

svém hodnocení mýlím, jsem nakonec ponechal autorce šanci v rámci obhajoby představit přínos 

práce a pokusit se tak práci úspěšně obhájit. 

 

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  Žádné shody. 

 

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

 

Otázky k obhajobě: 

Proč jste se odchýlila od zadaného tématu práce? 

Proč jste nepoužila vedoucím práce doporučenou literaturu? 

V čem spočívá váš přínos ke studované problematice? 

 

Datum a podpis autora posudku: 


