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Autor práce  

 

Název práce 

 

Autor posudku 

 

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění)  

Cílem práce je porovnat historické postupy řešení rovnic v různých dobách vývoje a tato řešení 

srovnat tato řešení s didaktickými způsoby řešení v dnešní době. Jak autor vysvětluje, od původního 

cíle se odchýlil a srovnává samostatně postupy historické a postupy současné. Pravděpodobně si 

neuvědomil, že se odchyluje od původního cíle dvakrát. Poprvé popsanou změnou, kterou považuji 

za naprosto oprávněnou a podruhé tím, že nehledá současné přístupy k řešení a omezuje se pouze na 

popsané v učebnicích pro střední školy. Přitom paleta nástrojů, které můžeme pro řešení např. 

kvadratické rovnice je mnohem širší a autor měl možnost se s dalšími, v práci neuvedenými, 

postupy seznámit v rámci předmětu Polynomická algebra. I přes uvedené výhrady konstatuji, že cíle 

práce byly splněny. 

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce se skládá z historické a didaktické části, které doplňuje stručný úvod a závěr. Z hlediska 

obsahové postrádám zmínky o dalších kulturách, které matematiku v historii rozvíjeli, především 

čínská matematika by si zasloužila autorovu pozornost.  

 

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

V historické části autor předkládá veskrze známá fakta. Drobnou nepřesnost spatřuji např. v popisu 

egyptské matematiky, kdy uvádí, že egypťané všechny zlomky, které nebyly kmenné převáděli na 

součet kmenných zlomků. Což je sice pravidelně opakováno, ale není to pravda. Egyptská 

matematika pracovala výjimečně i s jinými zlomky. U úlohy převzaté z Rhinova papyru (str. 11) by 

jistě nebylo na škodu vyčíslit, s jakou podobou čísla π autor pracoval.  

Čtivosti textu by jistě přispělo, kdyby autor od čtenáře nepředpokládal důkladnou znalost 

problematiky, ale ji vysvětloval. Pokud u Fibonnacciho uvádí, že řešil i Ptačí úlohu, přináší to jen 

málo užitku, pokud v textu nevysvětluje, o jakou úlohu se jedná. 

V didaktické části narážím na problém, jakým autor přistupuje k ekvivalentním úpravám, kde výčet 

jistě není úplný a především k definici ekvivalentní rovnice. Proč autor autor považuje tvrzení na 

str. 42 za nepravdivé. 

David Houska 

Srovnání historických a didaktických postupů při řešení rovnic 

doc. RNDr. Antonín JANČAŘÍK, Ph.D. 



Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Přínos práce spatřuji především ve srovnání přístup k řešení rovnic u různých autorů 

středoškolských učebnic. 

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

úprava) 

Po formální stránce je práce zpracována spíše slaběji. Obsahuje velké množství typografických 

chyb – chybných zakončení řádků, ale nacházíme v textu i vdovy a sirotky. Zaměňuje také pomčku 

a rozdělovník. V textu je celá řada překlepů, z nichž asi nejhorším je kapytola (str. 33). Stylisticky 

autor místy utíká k hovorové řeči. 

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Zdroje jsou po formální správně citovany, jsou dohledatelné. Autor práce s velkým množstvím 

zdrojů, včetně zdrojů zahraničních. Použité zdroje jsou použity správně a jsou pro práci relevantní. 

 

Vyjádření ke shodám: 

Systém na vyhledávání shod našel jen málé množství shod s jinými pracemi (<5 %). 

Za problematické z nalezených změn považuji nakopírování několika částí vět z webových stránek 

M. Řepíka, přičemž tento zdroj není v textu uveden (http://www.michalrepik.cz/matematika/Al-

Chvarizmi-algebraicky-traktat.html). Možná autor považoval přejímané informace za informace 

obecné povahy, ale I tak bych považoval za vhodné uvést text, se kterým pracuji. Bohužel se jedná 

o poněkud zavádějící věty, takže jejich zařazení práci spíše uškodilo.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Co je myšleno v definici Vinogradova doménou a jak to souvisí s uvedeným příkladem 

ekvivalence rovnic? 

2. Můžete uvést nějaký postup kvadratické rovnice, který se v učebnicích nenachází, ale mohl 

by být pro žáky středních škol zajímavý? 

3. Jak jste využíval stránky http://www.michalrepik.cz/matematika/Al-Chvarizmi-algebraicky-

traktat.html a proč nejsou uvedeny v seznamu literatury? 

 

Hodnocení:  

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

k obhajobě. 

 

V Lysé nad Labem 10. 5. 2021    doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 
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