
Posudek oponenta na diplomovou práci F. Berana „Strukturální matematika na střední škole“

  Předložená diplomová práce svědčí v první řadě o nevšedním zájmu svého autora o problematiku 

výuky matematiky na střední škole, ale také o velkém přehledu autora o naší i zahraniční literatuře 

věnované různým snahám o modernizaci matematického vzdělávání. 

  Práce je rozdělena do čtyř kapitol, první je věnována popisu některých moderních matematických 

struktur. Jsou uvedeny první zmínky o pojmu grupa a samozřejmě tzv. Erlangenský program Felixe 

Kleina.  Podstatná  část  kapitoly  je  věnována  projektu  Nicolase  Bourbakiho.  Z českých  autorů  je 

zejména   uveden Miroslav Katětov (Česká matematika v letech 1945-1985) a nová učebnice V. Dlaba 

a  J.  Bečváře  (Od aritmetiky k abstraktní  algebře).   V souvislosti s  moderní  algebrou jsou uvedena 

jména B. L. van der Waerden a E. Noetherová.

  Druhá  kapitola  se  zabývá  matematickými  strukturami  ve  školské  matematice.  Připomíná 

modernizační   tendence ve vyučování matematice ve světě počínaje myšlenkami Felixe Kleina.  Jsou  

uvedena jména J. Dieudonné, J. Piaget,  G. Papy. U nás hlavní roli v tomto směru hráli Jan Vyšín,  Miloš 

Jelínek a hlavně Jaroslav Šedivý.

  Třetí kapitola má název „Didakticko-metodická hlediska“ a je zaměřena na konstruktivistický přístup 

k vyučování, jsou zde citovány práce Milana Hejného, Františka Kuřiny a Nadi Stehlíkové.

  Poslední  část  práce  „Užití strukturální  matematiky  na  střední  škole“  vychází  částečně  z  kritiky 

některých přístupů k modernizaci školské matematiky a je pojata velmi abstraktně.

  Autor v celé své práci prokázal široký rozhled po příslušné literatuře, a to jak zahraniční, tak naší.  Je  

potěšitelné, že zmiňuje řadu publikací z edice Škola mladých matematiků, například Booleova algebra, 

Uspořádané množiny, ze starších Vektorové prostory, Kongruence, Funkcionální rovnice.  Tyto i další  

sehrály pozitivní roli ve výuce matematiky, byly přínosem  pro studenty nadané v matematice. Pokud 

se  týká  zahraničních článků,  dobře zde autor  diplomové práce uplatnil  své  znalosti cizích  jazyků,  

hlavně při studiu francouzských prací N. Bourbakiho a J. Papyho.

   Zdá se, že se student  dobře držel zadání svého diplomního úkolu, využil doporučenou literaturu, ale 

sám si našel i  publikace další, které s tématem práce souvisejí.

   Kriticky hodnotím práci jen v jednom směru – práce v podstatě neobsahuje žádnou matematiku, 

žádné matematické příklady, které by ilustrovaly v práci uvedené abstraktní pojmy.  Práce obsahuje 

snad pouze tři matematické ukázky. Na str. 26 je to tzv. papygram , který má být nápomocen při řešení  

rovnice. Ta však uvedena není. Řeší se zde vlastně čtyři rovnice, protože se  chápe druhá odmocnina 

dvojznačně jako v oboru komplexních čísel.   Ikonická reprezentace na  str. 48 bez popisu stran je 

důkazem Pythagorovy věty asi jen pro toho, kdo tento důkaz zná.  Na str. 84 by bylo vhodné ukázat,  

proč je grupa automorfizmů Kleinovy grupy izomorfní s grupou permutací tří prvků.  U věty Qutelet-

Dandelinové se rozlišuje kružnice a elipsa. To ovšem hraje roli až v případě, kdy budeme mluvit také o 

řídicí přímce elipsy, která zmíněna není.  Jinak je vhodnější považovat kružnici za případ elipsy  tak,  

jako je rovnoosá hyperbola hyperbolou.

  Přes uvedené poznámky k matematickému obsahu práce hodnotím práci kladně. Autor shromáždil 

rozsáhlý  materiál  do  velmi  abstraktně  pojaté  diplomové  práce.  Oceňuji  též  pěkné  technické 

zpracování  diplomního úkolu.   Navrhuji  práci  přijmout  k obhajobě  a  současně  navrhuji  klasifikaci 

„výborně“.
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