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Autor: Jiří Kučera

Shrnutí:
Autor této práce se snaží na středoškolské látce, konkrétně na počítání s mocni-

nami, odmocninami a logaritmy, popsat vysokoškolský přístup k matematice a tím
usnadnit případným čtenářům přechod ze střední školy na matematicky zaměřenou
vysokou školu. Jeho snaha je motivována osobní zkušeností s přechodem na vysokou
školu, kterou v úvodu své práce popisuje.

Práce je však napsána velmi nesrozumitelně, postrádá vhodně zvolené příklady
a je plná nepřesných a zavádějících formulací. Jsem přesvědčen, že pro většinu stře-
doškolských studentů (kterým by práce měla být předně určena) by byl tento text
naprosto nečitelný a rozhodně by je nemotivoval ke studiu matematiky, jak autor
doufal, spíše naopak by je od studia matematiky odradil.

Za jeden z největších nedostatků práce považuji skutečnost, že autor v některých
pasážích dokazuje obecná tvrzení jen pro jím zvolená konkrétní čísla, čímž může v
čtenáři vzbudit mylný dojem, že k důkazu obecného tvrzení takovýto postup stačí
(viz str. 11-13). Mnoho důkazů je pak psáno zbytečně složitě a odvolávají se na ještě
nedokázaná tvrzení, takže je pro čtenáře težké sledovat, co již vlastně bylo dokázáno
a co sice již používáme, ale ješte dokázát musíme (např. důkaz T3, T7, L4 a také
důkaz T1, který začíná již na straně 19 a končí - po několika odbočkách - až na
straně 27).

Závěr:
Kvůli velkému množství nepřesností, nevhodných či zavádějících formulací a rov-

něž kvůli značné nečitelnosti je celková úroveň práce nedostatečná. Návrh klasifikace
přikládám na zvláštním papíře.

RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
V Praze, dne 31.8.2012
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