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RNDr. Vlasty Moravcové 

 

 
 RNDr. Vlasta Moravcová maturovala roku 2003 na gymnáziu Dašická v Pardubicích 
a roku 2008 absolvovala učitelské studium kombinace matematika – deskriptivní geometrie na 
Matematicko-fyzikální fakultě UK. Její diplomová práce Zlatý řez (vedoucím byla PhDr. 
Alena Šarounová, CSc.) byla po úpravách vydána roku 2009 jako 39. svazek edice Dějiny 
matematiky. 

V říjnu 2008 zahájila Vlasta Moravcová prezenční doktorské studium v oboru Obecné 
otázky matematiky a informatiky, tématem jejího studia byla Deskriptivní geometrie v našich 
zemích. Pečlivě se připravovala na dílčí zkoušky, zodpovědně plnila studijní povinnosti, 
pravidelně referovala o své práci na doktorandských odpoledních, v letech 2007 až 2015 se 
účastnila seminářů a konferencí z historie matematiky, pomáhala i s organizací těchto akcí. 
Doktorskou zkoušku složila 1. července 2011, zkoušku z angličtiny 22. června 2010.  V říjnu 
2012 přešla do kombinovaného studia. Během doktorského studia publikovala řadu článků, 
které se bezprostředně váží k tématu její disertace (viz její seznam publikací).  

Na podzim roku 2011 se na MFF UK podrobila rigorosnímu řízení a získala titul 
RNDr. V letech 2008 až 2013 vedla na MFF UK s velkým nasazením výuku deskriptivní 
geometrie. 

Od roku 2005 vyučuje RNDr. Vlasta Moravcová matematiku a deskriptivní geometrii 
na gymnáziu v Praze na Pražačce.  

Výsledkem jejího doktorského studia je velmi rozsáhlá disertační práce Výuka 
deskriptivní geometrie v našich zemích. Krátká první kapitola má vstupní charakter, je 
věnována přehledu zobrazovacích metod, druhá je stručným úvodem popisující prehistorii 
a vznik a vývoj deskriptivní geometrie. Následující dvě kapitoly jsou vlastním tématem 
disertace – třetí je věnována výuce deskriptivní geometrie na středních školách, čtvrtá výuce 
deskriptivní geometrie na vysokých školách. 

Velice rozsáhlé jsou rovněž přílohy, které předchozí text významným způsobem 
doplňují a přinášejí řadu dalších zajímavých informací o výuce deskriptivní geometrie na 
reálkách, reálných gymnáziích i vysokých školách (osnovy, maturitní úlohy, přehledy 
středoškolských i vysokoškolských učebnic deskriptivní geometrie, vysokoškolských 
profesorů deskriptivní geometrie apod.), velmi zajímavá je podrobná stať o maturitní písemné 
práci Karla Švásty, ukázka rysů z vyšší reálky atd. 

 RNDr. Vlasta Moravcová sepsala svoji disertační práci velmi pečlivě, řadu informací 
navíc zpracovala přehledně v tabulkách (v samotném textu i v přílohách), práci doplnila 
rozsáhlými faktografickými přílohami, vzorně připravenou obrazovou přílohou, seznamem 
užitých zkratek, obsáhlou bibliografií a jmenným rejstříkem. Domnívám se, že její disertace 
by měla (po případných drobných úpravách) vyjít v edici Dějiny matematiky. 

 

              doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. 

            školitel 

V Praze dne 17. října 2015 


