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V předložené diplomové práci se autor věnuje problematice webových stránek zaměřených
na výuku rovnic a nerovnic určených studentům středních škol.

Práce se skládá ze dvou částí. První část je zaměřena na zhodnocení současné situace.
Autor uvádí výběr českých a poté anglických webových stránek, které průběžně hodnotí.
Výsledky hodnocení poté shrnuje do přehledné tabulky. Při hodnocení se autor zaměřuje
zejména na srozumitelnost těchto výukových materiálů, rozsah pokrývané látky, jejich
věcnou správnost i propracovanost z didaktického hlediska.

Ve druhé části poskytuje vlastní webové stránky, které vytvořil pro výuku rovnic a
nerovnic a jsou primárně určeny studentům středních škol. Tato část je k dispozici jak
v tištěné formě, tak také na přiloženém CD. Tyto stránky pokrývají následující látku:
lineární rovnice a nerovnice, kvadratické rovnice (včetně Viètových vzorců) a nerovnice,
iracionální rovnice a nerovnice, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, rovnice a ne-
rovnice s parametry, kubické rovnice ve speciálním tvaru, z dalších rovnic vyšších řádů
rovnice bikvadratické a reciproké, zcela okrajově jsou zmíněny i rovnice binomické a tri-
nomické; dále jsou zahrnuty soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými a tří
lineárních rovnic se třemi neznámými, soustavy lineární a kvadratické rovnice a soustavy
dvou kvadratických rovnic. Jednotlivá témata jsou vesměs uvedena teoretickým úvodem a
ilustrována příklady. Větší celky jsou průběžně uzavírány příklady určenými k opakování
a testy.

Hodnocení první části

Výběr webových stránek je dostatečně široký. Autor poukazuje na problematická místa,
odhaluje věcné chyby i didaktické neobratnosti, všímá si také pozitivních prvků. Očekával
bych však celkově metodičtější postup, aby se předešlo subjektivnímu hodnocení. Před
započetím zhodnocování jednotlivých stránek postrádám předložení kriterií, podle kte-
rých bude hodnocení probíhat. Jistá rozkolísanost v tom, kdo je předpokládaný čtenář
webových stránek, není zdaleka motivována pouze tím, že jsou zkoumány stránky určené
studentům či žákům různé matematické úrovně. Tento nedostatek je zčásti kompenzován
v závěrečných tabulkách.

Autor uvádí i náhled každé uvedené stránky, tisk je barevný, zřetelný a kvalitní. Text
je vysázen pěkným fontem. Řádky jsou však velmi různé délky, což estetickou hodnotu
(zbytečně) snižuje. Rovněž oddělování jednotlivých kapitol pomocí čáry vytvořené ze spo-
jovníků považuji za neprofesionální a neestetické.

Hodnocení druhé části

Látka místy mírně přesahuje rozsah běžného středoškolského učiva a je poměrně přesně
zpracována. Ilustrační příklady jsou vesměs vhodně zvoleny, podobně i příklady testové.
Testy jsou svou náročností přiměřené. Výukový materiál je psán poměrně srozumitelně.
Jazykově je text celkově uvolněnější, čímž se autor přibližuje předpokládanému studen-



tovi svých stránek. Tam, kde je potřeba, je text doplněn obrázky. Interaktivní prvky se
nejvýrazněji objevují v testech, nicméně ani samotný text jich není zcela prost.

U diplomové práce bych nicméně očekával více prvků, které by přesvědčivěji ukazovaly
na to, že autor není jen šikovným absolventem gymnázia, který výborně zvládl probranou
středoškolskou látku a umí ji dobře podat.

Výklad jednotlivých témat začíná zpravidla velmi přímočaře – jsou zavedeny základní
pojmy a následují řešené příklady. U některých témat by mohlo být zajímavé zvážit
možnost začít i jinak; celkově v textu postrádám motivační úlohy. Čím je dána jejich
absence?

Rovněž postrádám ve výběru příkladů úlohy, které by ukazovaly na možnosti dalšího
využití probírané látky. Chybí také zajímavé slovní úlohy. Nemuselo by být dále na škodu,
kdyby byl text doplněn úlohami, které by ukazovaly na mezipředmětové vztahy a prová-
zaly matematiku takříkajíc s okolním světem. Má autor nějaké aplikační a zajímavé úlohy
v zásobě? Uvažuje do budoucna o jejich zařazení? Případně jakou formou?

Řazení látky je vesměs promyšlené. Předkládám však ke zvážení například případ
kvadratické rovnice — zpočátku je podrobně popsán způsob řešení obecné kvadratické
rovnice ax2+ bx + c = 0 a zaveden diskriminant. Následující dva příklady jsou však velmi
snadno řešitelné (a v postupu také řešené) bez použití těchto znalostí. Jaké má zvolený
postup výhody a jaké by přineslo výhody těmito snadnými případy začít?

Obecně je látka rovnic a nerovnic na střední škole příjemná v tom, že není potřeba
odvozovat a případně si pamatovat mnoho vzorců. Vzorec pro určení kořenů kvadratické
rovnice je výjimkou. Bylo by přínosné doplnit jeho odvození? Jaké by mělo jeho zařazení
důsledky z hlediska formování studenta a naplňování výchovných cílů? Přineslo by také
nějaká negativa? Šlo by je případně eliminovat či alespoň zmenšit?

Místy došlo k drobným překlepům či k dílčím nejasnostem, např.:

str. 6 na konci druhého odstavce: díky dynamickým prvků

Test 2 — kvadratické rovnice a nerovnice v bodě 6:
6. Určete podmínky platnosti výrazu

√
−a2 + 9.

Odpověď však zní: Správně! Zvládli jste vyřešit nerci −a2 − 9 ≥ 0.

str. 109 dole — překrývající se tisk

str. 162 – 164 Odkazy a literatura — v tištěné verzi jsou všechny odkazy na příslušné
stránky uvedeny jednotně: .:odkaz:.

Obsah — druhá část byla sepsána ručně, vygenerování obsahu by předešlo překlepu
(kvadrtické rovnice), také by přesněji kopíroval strukturu textu – ve srovnání s první
částí je totiž dosti stručný

Tyto výtky však nesnižují kvalitu práce.

Celkově je předložená práce zaměřena prakticky a jako taková je dobře použitelná
v praxi. Vytvořené webové stránky jsou přehledné a vzhledově pěkné, čímž je splněn zá-
kladní cíl práce. Autor prokázal dobrou znalost problematiky rovnic a nerovnic i schopnost
ji didakticky zpracovat.

Závěr

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji, aby tato práce byla uznána jako diplomová a
doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře.

Praha, 26. ledna 2009 Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.


