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Název práce 

 

Autor posudku 

 

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cílem práce bylo popsat proces vzniku matematiky a především zrod důkazu v raném období řecké 

matematiky z hlediska dvou koncepcí – klasické koncepce sira Thomase Heatha a alternativní 

koncepce Arpáda Szabóa. Práce splnila stanovený cíl částečně, nepodařilo se obě koncepce vyložit 

dostatečně detailně, aby je bylo možné srovnávat. Příčinou je jednoznačně náročnost Szabóova 

textu, který v anglickém jazyce provádí detailní analýzu rozvoje řecké matematické terminologie.  

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Autorka nastudovala náročnou literaturu, která se skládala z původních textů v českém překladu 

a sekundární literatury v angličtině. Na jejím základě popsala zrod matematiky ze dvou hledisek. 

Tak komplexní téma nelze zpracovat úplně. Pozitivně hodnotím autorčinu volbu rozsahu a detailů 

zpracování. Alternativní pohled na historii matematiky je prezentován fragmentárně, což je dáno 

náročností a složitostí argumentace. 

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

Po odborné stránce práce prezentuje pohledy několika autorů na počátky řecké matematiky. 

Autorka uvádí pravděpodobné důkazy u Thaléta a Pythagora, které jsou sice elementární, ale 

vyžadují porozumění dobovému kontextu a úrovni argumentace.   

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Od bakalářské práce se zpravidla nevyžaduje originalita prezentovaných výsledků. Za zdařilou část 

práce považuji konfrontaci sokratovského a euklidovského stylu prezentace matematiky, který 

autorka ilustruje citáty z Platónových dialogů. I když tyto dva styly není možno plně ztotožnit 

s konstruktivistickou a transmisivní metodou, určitá příbuznost tady bezesporu je. 

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

Autorka věnovala úpravě textu náležitou pozornost, takže po formální stránce je práce uspokojivá. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Část použité literatury byla v anglickém jazyce a především text Arpáda Szaba je značně náročný. 

Autorka použila dostatečné množství literatury, i když, samozřejmě, ohledně antické matematiky 

existuje rozsáhlá sekundární literatura. 

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Žádné shody  

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