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Autor práce  

 

Název práce 

 

Autor posudku 

 

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cílem práce je představit základní pojmy a tvrzení teorie grafů a jejich aplikaci v rámci on-line her, 

které jsou zaměřené na práci s grafy. Tento cíl je v práci splněn, mohl by však být v úvodu práce 

lépe specifikován. Splnění cílů je řádně reflektováno v závěru práce. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Autorka dělí práci do tří kapitol. V první kapitole představuje základní pojmy a tvrzení teorie grafů. 

Druhá kapitola je věnována historii vybraných problémů teorie grafů a třetí část se pak věnuje  

on-line hrám. Třetí kapitola tvoří jádro práce, kde autorka nejen představuje jednotlivé hry, ale 

i ukazuje, jakým způsobem lze využít dříve představenou teorii pro nalezení řešení jednotlivých 

problémů. 

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

V rámci teoretické a historické části nelze autorce mnoho vytknout, proto jen dva komentáře: 

Jistě  by bylo možné představit i další postačující podmínky pro to, aby graf byl hamiltonovský. 

Rozumím ale tomu, že jejich ověřování ve hře by bylo příliš komplikované. Autorka proto zmiňuje 

pouze Diracovu a Oreho větu. 

Historie důkazy problému čtyř barev je velmi zajímavá a bylo by dobré zminit i kroky, které 

počítačového „dořešení“ předcházely a bez nichž by nebylo možné počítač vůbec použít. 

Co se týká her, jistě exitují i další hry, které s problematikou grafů pracují. Autorčin výběr ale 

považuji za reprezentativní. Oceňuji, že v případě hamiltonovské kružnice autorka ze hry zvolila 

problém, který je řešitelný, i když nesplňuje ani jednu z představených podmínek. 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Teorie grafů je oblast matematiky, která má mnoho aplikací v každodenním životě. Patří ale i mezi 

ty části matematiky, se kterými se setkáváme v různým rébusech, hlavolamech a hádankách. 

Originalitu a přínos práci spatřuji v tom, že autorka dokázala propojit rébusy ve hrách s teorií, se 

kterou se setkala ve škole. 

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

úprava) 

Práce je srozumitelná a dobře čitelná a nacházím v ní jen minimum chyb. Odkazy a citace jsou 

v pořádku. 

Hillebrandová Eliška 

On-line hry a teorie grafů 

doc. RNDr. Antonín JANČAŘÍK, Ph.D. 



 

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Citace jsou v textu uváděny správně. Autorka pracuje s teprezentativními zdroji. Oceňuji využití i 

zahraniční literatury. 

Shody nalezené systémem Thesis nejsou podstatné. 

 

Hodnocení:  

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

k obhajobě. 

 

V Lysé nad Labem 27. 8. 2018    doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 


