
Návrhy témat bakalářských a diplomových 
prací z matematiky v roce 2018/19:   
 
 
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.   
 

1) Matematickou cestou k technice, sbírka vhodných příkladů 
 

2) Vyšetřování množin bodů daných vlastností - klasické vs. počítačové řešení 
 

3) Jak GeoGebra pomáhá při řešení problémů  
 

4) Aritmetický průměr, geometrický průměr a další průměry. 
 

5) Jiné téma po domluvě 
 

 
doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. 
 

1) Statistické zpracování dat na ZŠ (DP) 
 

2) Statistické zpracování dat na SŠ (DP) 
 

3) Statistika na ZŠ v kontextu k ostatním vědním oborům (DP) 
 

4) Statistika na SŠ v kontextu k ostatním vědním oborům (DP) 
 

5) Výukové materiály pro podporu zvyšování úrovně finanční gramotnosti na ZŠ (DP) 
 

6) Sbírka příkladů ze statistiky pro střední školy (BP) 
 

7) Analýza učebnic středních škol s ohledem na statistický obsah (BP) 
 
 
RNDr. Libuše Samková, Ph.D. 
 
1) Badatelsky orientovaná výuka matematiky. 

2) Žákovské chyby a obrázky Concept Cartoons. 

3) Slovní úlohy se zlomky. 

4) Matematické úlohy, pro které existuje více postupů řešení. 

5) Funkcionální rovnice. 

6) Zajímavé matematické úlohy ze zahraničních učebnic. 

7) Téma dle výběru studenta. 

 



Mgr. Roman Hašek, Ph.D. 
 
1. GeoGebra 3D (BP/DP) 

Program GeoGebra (www.geogebra.org) tzv. „Grafický náhled 3D“, v němž je možno 
zobrazovat trojrozměrné objekty. Práce by se věnovala podrobnému zmapování funkcí této 
komponenty programu a návrhu na konkrétní využití ve výuce. Možnost více různě 
zaměřených prací, např. na analytickou geometrii, deskriptivní geometrii, stereometrii, 
geometrii křivek a ploch apod.  

2. Geometrie reálného světa ve výuce matematiky (BP/DP) 
V prostředí, ve kterém žijeme, se setkáváme s rozličnými geometrickými objekty a jevy, 
např. křivkami a plochami, symetriemi, konstrukčními prvky staveb nebo způsoby 
uspořádání objektů. Řada z nich přitom více či méně souvisí s učivem elementární 
geometrie. Obsahem BP/DP bude na konkrétních příkladech a srozumitelnou formou, 
s využitím poznatků geometrie a matematiky, poukázat na tuto spojitost reálného světa s 
matematikou. 

3. Matematika / geometrie na dotykových zařízeních (BP/DP) 
Možnosti využití tabletů a chytrých telefonů při studiu i výuce matematiky. Zaměření na 
konkrétní matematická témata a konkrétní aplikace (GeoGebra, Sketchometry apod.). 

4. Galerie matematických zařízení a mechanismů (BP/DP) 
Shromáždění, představení a matematický popis současných i historických mechanismů a 
zařízení, které mají vztah k matematice (např. 
en.wikipedia.org/wiki/Trammel_of_Archimedes, en.wikipedia.org/wiki/Pantograph, 
en.wikipedia.org/wiki/Peaucellier%E2%80%93Lipkin_linkage apod.). Nabízí se možnost 
doplnit galerii vlastnoručně vyrobenými mechanismy (ze dřeva či z kovu). DP s tímto 
zaměřením by se potom zabývala využitím ve výuce. 

5. Matematické úlohy s technickou tematikou (BP/DP) 
Technická praxe pracuje s aplikacemi matematických poznatků. Ve výuce matematiky by 
neměla být tato její role opomíjena. Cílem práce bude vytvořit soubor úloh, které by na 
příslušné úrovni matematického učiva (ZŠ, SŠ, VŠ) poukazovaly na konkrétní situace, 
v nichž k tomu dochází. K prezentaci a řešení úloh by byl použit vhodný software 

6. Sbírka řešených úloh z lineární algebry a geometrie / deskriptivní geometrie (BP) 
Vytvoření online sbírky řešených úloh z lineární algebry a geometrie / deskriptivní 
geometrie. Sbírka bude využívat software vhodný k prezentaci zadání a řešení konkrétních 
úloh. Uživatel sbírky se spolu s pochopením podstaty řešení daných úloh seznámí 
s možnostmi efektivního použití tohoto software. 

7. Testování prostorových schopností (BP) 
Existují tradiční testy pro zjišťování prostorových schopností člověka, tj. jeho orientace v 
prostoru, vytváření prostorových představ a schopnost manipulace s nimi, např. Santa 
Barbara Solids Test nebo Purdue Visualization of Rotations Test. Cílem práce by bylo 
shromáždit základní informace o takovýchto testech, popsat úkoly, které používají a 
porovnat je s úlohami z učiva stereometrie pro základní a střední školy a s úlohami 
z jednotných přijímacích zkoušek a státních maturit. 

8. Online podpora výuky geometrie (BP) 
Zpracování konkrétních geometrických témat a úloh a jejich prezentace prostřednictvím 
aktuálně dostupných nástrojů pro sdílení geometrických konstrukcí a výukových materiálů. 

9. Volné téma 
Téma z oblasti lineární algebry, geometrie, deskriptivní geometrie, historie matematiky a 
využití počítače ve výuce matematiky dle domluvy se studentem. 
 

http://www.geogebra.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Pantograph
http://en.wikipedia.org/wiki/Peaucellier%E2%80%93Lipkin_linkage


Mgr. Přemysl Rosa (jako konzultant; vedoucím práce doc. Petrášková) 
 

1) Srovnání internetových finančních kalkulaček (z hlediska reliability a nabízených 
možností) (BP) 
 

2) Sbírka příkladů z finanční matematiky pro 2. stupeň ZŠ (BP) 
 

3) Sbírka příkladů z finanční matematiky pro SŠ (BP) 

 
 
prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.  
 
1) Modelování volebních výsledků.  

2) Matematika ve světě kolem nás 

3) Vybrané úlohy matematické olympiády kategorie Z 

4) Vybrané úlohy matematické olympiády kategorie A, B, C 

5) Vybrané problémy z teorie čísel 

6) Co všechno víme o prvočíslech 

7) O aplikacích matematiky  

8) Číselné soustavy na ZŠ (pro studenty NŠ) 

9) Další téma po dohodě 

 
 
 
Mgr. Hana Štěpánková, Ph.D. 
 
1) Vybrané úlohy z matematické olympiády. 

 
2) Využití GeoGebry na vybrané úlohy z geometrie. 

 
3) Slovní úlohy na 2. stupni ZŠ. 

 
4) Diferenční rovnice a jejich využití. 

 
5) Téma dle vlastního výběru studenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 


