Posudek na diplomovou praci
Jaroslav Richter: Webove stranky urcene pro vyuku funkci na stfedni skole

Pfedlozena prace je venovana vyuce funkci na stfedni skole s pomoci pocitace. V livodni casti je na sedmi
stranach podan pfehled vybranych existujicich webovych stranek zabyvajicich se touto problematikou;
stranky jsou zhodnoceny podle nekolika kriterii.
Hlavni naplni prace bylo vytvofeni novych stranek venovanych funkcim. Vyklad zacina vysvetlenim
pojmu funkce, zmineny jsou take zakladni vlastnosti funkci (funkce monotonni, sude/liche, proste, inverzni). Nejvetsi cast tvofi pfehled konkretnich typu funkci (linearni, kvadraticke, exponencialni, logaritmicke, mocninne, linearni lornene, s absolutni hodnotou). Stranky jsou obohaceny fadou interaktivnich
prvku.
Hodnoceni prace rozdelim na cast didaktickou a programatorskou:
Za hlavni pfinos pro studenty povazuji interaktivni prvky. Uzitecne jsou jak testy na konci kazde kapitoly,
tak grafy funkci vybavene pohyblivymi prvky, ktere umoznuji menit parametry (koeficienty) studovanych
funkci a sledovat jejich vliv na tvar grafu. Stranky obsahuji velke mnozstvi fesenych liloh; skoda, ze neni
zafazeno vice motivacnich pfikladu ,,ze zivota" (pekne jsou napf. ulohy o vypoctu nadmofske vysky
z namefeneho tlaku nebo porovnani tarifu mobilniho operatora). K textu mam nasledujici pfipominky:
1) Definice periodicke funkce je obtizne srozumitelna; cislo k £ Z je zde zbytecne!
2) V postupu nalezeni koeficientu linearni funkce ze zadaneho grafu by bylo vhodne nejak zduvodnit
pravidlo a = \yo/XQ\; mene zdatnym studentum asi nebude jasne, proc toto plati. Za vhodnejsi postup
bych povazoval vyber dvou bodu z grafu funkce a nasledne feseni soustavy dvou rovnic.
3) Jedna z testovych otazek v kapitole o absolutni hodnote pozaduje, aby student podle grafu funkce
urcil jeji pfedpis. Ze ctyf nabizenych odpovedi jsou spravne dve moznosti, y = x 2 + l a y = x2 + l|.
Nepovazuji za prills st'astne, ze pfi vyberu druhe varianty je odpoved' nejprve oznacena za chybnou, a
teprve pote je uvedeno, ze obe moznosti jsou vlastne spravne. Vyskytuje se take obracena varianta teto
ulohy, tj. urceni grafu z pfedpisu. Zde jsou dva ze ctyf nabizenych grafu identicke!
4) Vytknul bych nejednotny pfistup k otazce realnych exponentu. Nejprve je defmovana funkce y = ax
pro x £ R. Pote nasleduji pravidla pro pocitani s exponencialnimi vyrazy, kde je vsak uvedeno, ze se
pfipousteji jen celociselne exponenty.
5) V pravidlech pro pocitani s logaritmy se dvakrat objevuje zahadna mnozina (; oo) — {0}.
6) V pfikladu na vypocet soufadnic vrcholu paraboly y = 2x2 — 3x + 1 chybi tfikrat exponent 2.
V bodech 5) a 6) se jiste jedna pouze o pfeklepy, pro studenta vsak mohou byt matouci.
Webove stranky jsou po graficke strance zdafile a zobrazily se korektne ve vsech testovanych prohlizecich. Krome jazyka HTML jsou pouzity kaskadove styly, applety v Jave a skripty PHP k vyhodnocovani testu. Za vhodne feseni povazuji vlozeni matematiky vysazene T^Xem ve forme obrazku. Applety pro zobrazovani grafu vypadaji lepe nez v napf. v Cabri, nelibi se mi vsak nepfijemne blikani
pfi pfekreslovani grafiky; to Ize odstranit pouzitirn metody tzv. double bufferingu (je popsana napf. na
webu http://www.programmersheaven.com/2/FAQ-JAVA-How-Can-I-Avoid-Flicker-in-an-Applet).
Za dalsi nedostatek povazuji chybejici programatorskou dokumentaci. Myslim, ze tvorba appletu byla
asi nejobtiznejsi casti prace - proc neni zdokumentovana? Ve zdrojovych kodech se sporadicky objevuji
ceske i anglicke komentafe, coz pusobi dojmem, ze cast kodu byla pfevzata. Pokud ano, mel byt uveden pfislusny zdroj! Take jsem si vsiml opakujicich se casti kodu v appletech; snad by bylo vhodnejsi
naprogramovat jistou zakladni tfidu pro kresleni grafu funkci, a konkretni applety pak deklarovat jako
potomky teto tfidy (s nezbytnymi modifikacemi zdedenych metod). Pokud by autor v budoucnu planoval
applety nejak vylepsovat, bylo by to v soucasne situaci dost pracne.
I pfes uvedene nedostatky byl hlavni cil prace splnen, webove stranky mohou studentum poslouzit jako
doplnek vyuky. Doporucuji uznat tuto praci jako diplomovou a navrhuji hodnoceni velmi dobfe.
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