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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění)  

Předložená bakalářská práce je zaměřena na využití matematických znalostí o kružnici, kruhu, kouli 
a jejich částech při řešení úloh z přírodních věd na základní a střední škole. Tento výběr 
zpracovávané látky považuji za velmi důležitý jak pro samotnou školskou matematiku, tak také pro 
přírodní vědy. Mimo jiné je důležitý pro zvýšení motivace žáků k řešení úloh jak v matematice, tak 
v přírodních vědách. V oblasti přírodních věd se autorka zaměřila na přírodu a vytvořila sérii úloh 
se společným tématem „Jak Honzík poznává les a zahradu“. 
Autorčiným cílem bylo vytvořit sadu úloh pro základní a střední školu, které budou propojovat 
matematické a přírodovědecké znalosti pro příslušný stupeň školy a budou pro žáky dostatečně 
motivující, aby měli snahu úlohy vyřešit. Taková sbírka samozřejmě nemůže být vyčerpávající, ale 
autorce se podařilo sestavit zajímavou sbírku netriviálních úloh, které její záměry splňují. Cíl práce 
je kvalitně splněn.  
Je třeba ocenit autorčinu volbu tématu, které není „klasické“ a snadné, ale má velký význam pro 
školskou praxi. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Těžiště práce je ve třech částech, v nichž první je zaměřena na slovní úlohy ve vyučování 
matematice, druhá na potřebné znalosti z matematiky. Třetí část obsahuje sbírku slovních úloh, 
které autorka vytvořila pro oba typy škol. Znalosti z přírodních věd potřebné k vyřešení úloh jsou 
natolik různorodé, že se autorka (podle mého názoru naprosto správně) rozhodla potřebné znalosti 
z přírodních věd neuvádět v samostatné kapitole, ale zařadit je přímo k jednotlivým úlohám.  
Všechny tři části práce jsou dobře strukturovány. Obsahují přehled učiva z matematiky a z přírodních 
věd potřebného k řešení jednotlivých úloh. Všechny vytvořené úlohy jsou vyřešeny. Metody řešení 
úloh jsou kvalitně navrženy a srozumitelně a přehledně zpracovány. 
Informace uvedené v práci jsou úplné, dobře řazené a relevantní pro stanovené cíle. Autorka 
umožňuje čtenáři sledovat použité postupy a jejich případná úskalí. 

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

Odborná část práce je kvalitně zpracována, obsahuje správné, srozumitelné, konzistentní, úplné 
a dobře řazené informace.  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Práce je kvalitním textem seznamujícím čtenáře s použitím znalostí z matematiky při řešení úloh 
z přírodních věd na 2. a 3. stupni školy. Autorka vytvořila originální netradiční úlohy 
a srozumitelně  zpracovala jejich řešení. Práce je vhodným materiálem pro učitele přírodních věd 
i matematiky, kteří zde naleznou jednak užitečné materiály pro výuku, ale také inspiraci pro tvorbu 
dalších aplikačních úloh, a to nejen v oblasti přírodních věd. 

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

Práce je kvalitně zpracována i po formální stránce. Autorka věnovala pozornost nejen věcné stránce 
práce, ale snažila se vyhnout také gramatickým, formulačním i typografickým nedostatkům.  

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Andrea GÁBOROVÁ  

 Využití matematických výpočtů při řešení úloh z přírodních věd   

Prof. RNDr. Jarmila NOVOTNÁ, CSc. 



Autorka využívá relevantní zdroje. Vše je řádně citováno. 

Další poznámky 

Autorka přistoupila k řešení bakalářské práce velmi samostatně a zodpovědně a splnila kvalitně 
stanovený cíl práce. Předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci. 

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Shody nalezené systémem Theses jsou v práci důsledně 
označeny jako citace z použité literatury. Všechny použité zdroje jsou řádně citovány. 

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

 

 

Datum a podpis autora posudku: 11.8.2017 

 

 

 

 


