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Vyjádření vedoucího k diplomové práci Miroslava Řezáče: 
 
Exponenciální, logaritmické rovnice a jejich soustavy s využitím internetu  
         

 
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vytvoření výukové webové aplikace 

z tématu exponenciální a logaritmické funkce s důrazem na řešení rovnic, nerovnic a jejich 
soustav. Tato práce je součástí připravovaného souboru výukových webových materiálů, které 
postupně od roku 2001 vznikají na Katedře didaktiky matematiky, a má sloužit jako 
doplňkový materiál pro žáky a učitele středních škol.  

 
Diplomová práce obsahuje dvě hlavní části – první je věnována hodnocení již 

existujících webových stránek z oblasti exponenciálních a logaritmických rovnic, druhá část 
je pak tvořena novou webovou aplikací. V první části diplomant vyhledal webové stránky 
v českém a anglickém jazyce, které se zabývají stejným tématem. Nalezené stránky hodnotil 
podle předem stanovených kriterií (odborná správnost, struktura učiva a přehlednost, grafická 
úprava včetně existence dynamických prvků, úroveň didaktického zpracování tématu, 
dostupnost řešených příkladů). Výsledky této části práce jsou přehledně shrnuty do tabulky 
v závěru hodnocení.  

 
Těžiště diplomové práce spočívá ve vytvoření nových stránek určených pro výuku 

exponenciálních a logaritmických rovnic i nerovnic. Při jejich vytváření autor vycházel 
z první části práce, která posloužila jako zdroj inspirace pro realizaci vlastních webových 
stránek. Nový výukový materiál obsahuje vždy stručný přehled teorie následovaný vzorově 
řešenými příklady a neřešenými cvičeními. V rámci opakování je součástí každé hlavní 
kapitoly soubor úloh, ve kterých žáci mohou prověřit získané vědomosti. Stránky obsahují 
v závěrečné části testy s bezprostřední zpětnou vazbou, které také slouží k prověřování 
vědomostí a dovedností žáků. 

 
Diplomant zpracoval teorii přehledně a srozumitelně, teoretickou část doplnil řadou 

pěkných příkladů. Tyto vzorové příklady řešil s nadhledem i didaktickým citem. Grafické 
zpracování webových stránek má velmi dobrou úroveň a přispívá tak k přehlednosti teorie. 
Z hlediska přínosu práce oceňuji zejména zadání příkladů i jejich klasifikaci do skupin podle 
vhodné metody řešení. Diplomant tyto příklady vytvářel samostatně tak, aby ilustrovaly 
vyloženou teorii. Dalším přínosem práce jsou zařazené interaktivní prvky, ke kterým patří 
odkrývání řešení cvičení, krokování řešení úloh, aplety sloužící pro zkoumání vlastností 
exponenciální i logaritmické funkce, testy a rejstřík pojmů. Za velmi zdařilé považuji 
zpracování tématu „grafické řešení rovnic“ pomocí apletu vytvořeném v programu GeoGebra. 
Interaktivní prvky, použité na webových stránkách, významně přispívají ke kvalitě 
a využitelnosti tohoto materiálu ve výuce. 

 
V průběhu psaní diplomové práce pracoval diplomant samostatně a zodpovědně 

a prokázal potřebný matematický i didaktický nadhled nad zpracovávaným tématem.  
Diplomant splnil zadaný diplomní úkol. Doporučuji uznat předkládanou práci za diplomovou 
na učitelském studiu s hodnocením 

        
                                                   výborně. 
 

                                                                                        RNDr. Jarmila Robová, CSc. 
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