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Autor práce  

 

Název práce 

 

Autor posudku 

 

 

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cíl práce je formulován slovy: „Cílem této práce je porovnat historické postupy řešení rovnic 

v různých obdobích od Egyptské matematiky po matematiku v západní Evropě v 17. století a tato 

řešení srovnat s didaktickými způsoby řešení rovnic v dnešní době. Dále uvést základní 

charakteristiky pojmů, které se s ním úzce pojí (např. ekvivalentní a důsledkové úpravy, ekvivalentní 

rovnice, lineární a kvadratická rovnice).“ Lze konstatovat, že práce stanovený cíl splnila. Autor se 

obeznámil s literaturou z historie matematiky a získané poznatky využil při analýze a hodnocení 

učebnic. 

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Po obsahové stránce je možné práci rozdělit do dvou částí. V první, historické části (zahrnující 

strany 9–33) autor popisuje způsoby řešení úloh v různých historických obdobích. Na této části 

oceňuji především, že autor čerpal z několika zdrojů jak primární, tak sekundární literatury. 

Druhou část práce (strany 35–54) tvoří analýza a autorovo hodnocení pěti učebnic pro střední školy. 

Autor si sám vytvořil kritéria pro hodnocení, převážně z hlediska toho, jak jsou v učebnici zaváděny 

základní pojmy, což považuji za smysluplné. V některých případech autor dospěl k zajímavým 

poznatkům.  

Určitý nedostatek vidím v nedostatečném propojení těchto dvou celků, tedy v malém využití 

materiálu z historie matematiky při analýze učebnic. 

 

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

Práce z matematického hlediska nepřekračuje látku probíranou v rámci bakalářského studia 

matematiky se zaměřením na vzdělávání. Zaměření na středoškolskou látku a její historické pozadí 

však umožnilo autorovi dopracovat se k určitému nadhledu.  Po matematické stránce je práce 

formulovaná správně. Výstavba práce je přehledná a práce tvoří konzistentní celek. Cením si 

především, že se autorovi podařilo zorientovat ve značně různorodé literatuře z historie matematiky. 

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Originalitu práce vidím především v zpracování obou tematických okruhů. Protože ke konfrontaci 

historického a didaktického pohledu vlastně nedošlo, potenciál práce zůstal nevyužitý. 

 

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

Práce je z gramatického, stylistického i typografického hlediska na dobré úrovni. Odkazy na 

literaturu jsou správné. 

David Houska 

Srovnání historických a didaktických postupů při řešení rovnic 

Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc. 



 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Práce obsahuje na bakalářskou práci dostatečné množství 23 zdrojů, z toho 4 původní práce z dějin 

algebry, 5 historických prací z dějin matematiky, 7 učebnic nebo prací didaktického zaměření a 6 

rozšiřujících titulů. Tři zdroje jsou v angličtině, zbylé zdroje jsou v češtině. Vzhledem k tématu 

práce je výběr literatury reprezentativní. 

 

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Počet podobných dokumentů je 13, ale každý vykazuje 

shodu menší než 5 procent. Důvodem jsou pravděpodobně citáty z historických děl, které používají 

i jiní autoři. 

 

 

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

 

 

 

 

 

V Praze 3. května 2021     ………………………………... 

        Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc. 


