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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Autorka si klade za cíl sestavit sbírku úloh. Tento cíl je explicitně uveden v závěru práce. Autorka 

v práci představuje 6 úloh pro základní a 3 úlohy pro střední školu. Vzhledem ke způsobu 

zpracování považuji tento počet za dostačující. Jen je otázkou, zda lze úlohy v tomto počtu 

označovat jako sbírku. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Autorka dělí práci na tři části. V první teoretické části se autorka věnuje problematice slovních 

úloh. Ve druhé představuje matematický aparát potřebný pro řešení úloh. Třetí část pak tvoří vlastní 

úlohy, ke kterým autorka vytvořila i teoretický úvod do přírodovědné problematiky.  

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

Velmi si vážím odborných úvodů k jednotlivým úlohám. Působí na mne ale dojmem, že se jedná 

o zpracování vhodné spíše pro učitele, než pro žáka.  

Po odborné stránce mám k vytvořeným úlohám celou řadu připomínek, které se pokusím 

demonstrovat na první představené úloze. 

Úloha představuje velice podnětné téma určování věku stromů. Přístup, který zvolila autorka je 

pseudo-přírodovědný, kdy skutečné porozumění problematice je nahrazeno chytákem, že otec 

odhadoval věk stromu loni a my počítáme letokruhy letos a tudíž je odhad chybný, protože strom 

byl o JEDEN rok mladší, než otec odhadnul. 

Autorkou předložné řešení je chybné a to hned z několika důvodů. 

1. Matematické řešení – z popisu autorky je zřejmé, že za letokruh označuje tenké tmavé čáry, 

oddělené světlými oblastmi šířky 0,27 cm. Potom světlých oblastí je o jednu více, než 

letokruhů. Zjištění věk stromu podle obvodu pařezu není 40, ale pouze 39 let. 

2. Přírodovědné řešení – letokruhy nejsou stejně široké, odráží klimatické podmínky 

(především srážkové) každého roku. Přiznávám, že autorka mohla počítat s průměrným 

přírůstkem. Co je ale podstatnější, počet letokruhů na pařezu je vždy nižší, než věk stromu. 

Při výpočtu věku je nutné započítat i dobu, kterou malý stromek potřebuje na dosažení 

výšky pařezu.  

3. Chytákové řešení – autorka odpověď postavila na faktu, že otec odhadoval věk loni a my 

vidíme pařez letos. Z pařezu ale nejsme schopni určit stáří pařezu, ale pouze stromu v době 

poražení. Z čeho usuzuje, že strom byl poražen letos a ne loni, když na rozdílu roku staví 

pointu úlohy? 
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4. Věcnost řešení – i když odmyslíme všechny předchozí výtky, jako podstatné vidím naprosté 

nepochopení pojmu odhad. Pokud otec odhadoval věk na 40 let a pokud se odhad lišil 

o jediný rok, byl vělmi přesný a správný.  

Při řešení reálných úloh s přírodovědným obsahem je nutné si uvědomit, že pracujeme do jistém 

míry s nepřesnými daty a výsledky určujeme s jistou mírou nepřesnosti. Tedy, že provádíme 

odhady. Snaha o exaktnost pak působí vemi nevěrohodně. Na jedné straně autorka odmítá 

odhad věku stromu kvůli rozdílu jednoho roku (který je menší než běžná chyba použité metody 

měření) a na druhou stromu strom simuluje jako kužel (tedy zcela zanedbává větve stromu), či 

měří výšku hypotetického oblouku hub s přesností na milimetr. Obávám se, že tuto absurdnost 

odhalí i žáci, kterým jsou úlohy určeny. 

Tím ovšem nechci říci, že si nevážím práce, kterou autorka do tvorby úloh vložila. Učinila však 

stejnou chybu, jako mnozí renomovaní autoři učebnic. 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Autorkou předložená sbírka úloh je autorským originálním přínosem. Vzhledem k výše uvedeným 

výtkám k obsahu úloh ji nedoporučuji do praxe, může však tvořit dobrý základ pro následnou 

diplomovou práci. Často stačí změnit zadání z vypočtěte na odhadněte a doplnit diskuzi (viz výše) a 

úlohy mohou být pro žáky velmi přínosné. Sám rád zařadím úlohu se stromem mezi materiály na 

seminář pro učitele, 

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

úprava) 

Práce je srozumitelná a dobře čitelná. Ke stylistice i grafické úpravě nemám připomínek. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Zdroje jsou reprezentativní a správně citované. 

Otázky k obhajobě 

1. Komu jsou určeny odborné úvody k jednotlivým úlohám? Považujete je za vhodný úvod pro 

žáky? 

2. Uvítám, když se autorka vyjádří k výhradám k úloze o stáří stromu, především ke vztahu 

odhad x přesný výpočet. 

Hodnocení:  

Práce splňuje podmínky kladené na závěrečnou práci. Práci doporučuji ve stávající podobě 

k obhajobě. 

 

V Lysé nad Labem 30. 8. 2017    doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 


