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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Diplomová práce si kladla za cíl „porovnat dva přístupy k tématu logaritmů. Jeden je vytvořen na 

základě funkcionální rovnice, která byla historicky hlavní motivací pro vznik konceptu logaritmu. 

Druhý přístup, i když užívá stejné úlohy pracovního listu, explicitně pracuje s názvem logaritmické 

funkce a zachovává schéma středoškolské výuky tohoto tématu.“ Lze konstatovat, že práce 

stanovený cíl splnila. Autor navrhl zajímavý přístup k vyučování logaritmů, vyzkoušel ho v jedné 

třídě v praxi a porovnal s tradičním přístupem. 

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce je obsahově vyvážená, obsahuje mnohé relevantní informace seřazené přehledným způsobem. 

Práce začíná přehledným výkladem historie logaritmů (s. 4 až 13). Pak následuje rozbor učebnic, 

který se omezuje na rozbor třech standardních učebnic (autorů Odvárko a Calda) a internetové 

učebnice Martina Krynického (s. 14 až 22). Autor konstatuje, že výuka logaritmů prakticky vůbec 

nesleduje historický vývoj tohoto pojmu. Pak autor popisuje svůj vlastní výzkum, ve kterém v jedné 

skupině učil žáky postupem kopírujícím historický vývoj, ve druhé skupině tradičním způsobem. I 

když vzorek výzkumu byl poměrně malý, srovnání dvou přístupů je přínosné. 

 

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

Po odborné stránce je práce korektní, matematická stránka je správná. Matematickou náročností text 

nepřekračuje učivo střední školy. Kladně hodnotím volbu zajímavých úloh, použitých v pracovním 

listu a v testu. Za jediné obsahové nedostatky práce považuji následující: 

1. Chyba ve výkladu historického zavedení pojmu logaritmu na s. 5. Tam se faktorem 10
7
 dělí 

jednak vzdálenost P0 při zavedení rychlosti bodu P a pak také čas t. Pohybuje-li se však bod L 

rychlostí 1, tak za časový interval velikosti 10
-7

 nemůže projít více než právě 10
-7

. 

2. Na s. 11 autor tvrdí, že Newton výpočtem určitých hodnot logaritmické funkce ověřil, že 

derivace a integrace jsou navzájem inverzní operace. Nerozumím, jak je možné pomocí výpočtu 

hodnot logaritmu něco takového ověřit.  

3. Při formulaci zlatého pravidla pro logaritmy na s. 12 autor přešel od logax k logby, což nedává 

smysl. Vzorec je formulován správně: namísto chybného x obsahuje také v prvém výrazu správné y. 

4. Na s. 49 autor řeší úlohu, která se týká komunikace mezi žáky, která se odehrává v taktu 

diskrétních kroků (během 20 minut žák předá zprávu dalším 3 žákům). Autor si označil n počet 

kroků komunikace a dostal výsledek 6,63 kroků, který interpretuje časově jako 132,6 minuty. Podle 

mne to nedává smysl a jako výsledek je nutné brát horní celou část tohoto čísla, tedy n = 7. 

 

 

 

Lukáš Mixa 

Formální a neformální poznatky o logaritmech u žáků SŠ 

Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. 



 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Práce přináší promyšlenou koncepci zavedení logaritmů a je přínosná pro vyučování této partie 

matematiky.  

 

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

úprava) 

Po jazykové stránce je práce uspokojivá. Grafické zpracování je na dobré úrovni, práce obsahuje 

velký počet reprodukcí žákovských řešení organicky včleněných do textu. Práce je přehledná.  

Za formální nedostatek možno považovat chybný přepis textu z obrázku 38 na s. 70. 

Autor také u velkého počtu citací neuvádí číslo strany (na s. 4, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 23).  

Eulerova kniha, citovaná v poznámce na s. 12, není uvedena v seznamu literatury, stejně jako text 

Petákové, citovaný na s. 31. 

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Práce se opírá o šest zahraničních zdrojů (v angličtině). Zbytek použité literatury je v češtině a tvoří 

ho převážně středoškolské učebnice. Za pozitivum považuji využití starších diplomových prací 

(autorů Janda, Kopáčková, Synková, Zuzáková). 

 

 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Prosím objasnit chybu v Napierově zavedení logaritmů na s. 5. 

2. Je možné výpočtem hodnot logaritmické funkce ověřit vztah derivace a integrálu?  

 

 

 

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

 

 

 

 

Datum a podpis autora posudku:    4. srpna 2016  


