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Název práce 

 

Autor posudku 

 

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Autor si ve své práci klade tři cíle: 

1. Přiblížit život E. Galoise. 

2. Shromáždit poznatky o řešení rovnic třetího a čtvrtého řádu pomocí vzorců. 

3. Představit Galoisovu teorii . 

Cíle práce se podařilo naplnit v plnosti pouze ve druhém bodu.  Životopis E. Galoise je sice 

zpracován podrobně a nutno říci i velice čtivě, vzhledem k použitým zdrojům jsou však 

pochybnosti o věrohodnosti citovaných údajů. Ve třetím bodě autor sám přiznává, že matematická 

teorie byla nad jeho možnosti. Bohužel však její zpracování obsahuje velké množství chyb, které 

vyplývají z nepochopení tématiky a chybného přepisu z použitých zdrojů. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Řazení jednotlivých částí je naprosto logické, text je dobře členěn a je obsahově úplný. 

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

Vyjádřím se ke každé části samostatně: 

Životopis E. Galoise je zpracován velmi podrobně. Autor uvádí plno detailů z matematikova života, 

které činí text velmi čtivým. Problémem jsou však zdroje, ze kterých vychází. K tomu se vyjádřím 

samostatně v kapitole Zdroje. 

Vzorce na řešení rovnic třetího a čtvrtého řádu jsou zpracovány velmi podrobně. Jedná se však 

o téma klasické a není zcela jasný přínos autora v této oblasti. Není jasný význam poznámek pod 

čarou, viz otázky k obhajobě. 

Hlavní matematickou součástí textu je zpracování Galoisovy teorie. Zde však autor naprosto 

selhává. Přesto, že se omezil na výběr tvrzení a příkladů z používaných skript, text obsahuje velké 

množství chyb, které ukazují na nepochopení tématu. 

Str. 45 – Návrat k úloze 4: Uváděná identita není a nemůže být požadovaným Q-izomorfismem. 

Str. 47 – Definice 9: Oba definované pojmy jsou zavedeny chybně. Při přepisu autor změnou 

značení změnil význam definice řešitelnosti. Stupeň řešitelnosti není ani při této, ani správné 

podobě pomocí sub-normální řady podgrup definován jednoznačně a tudíž ani správně. 

Str. 48 – Příklad 11: S4 – řešitelnost nevychází z autorovy, ale správné definice, naopak 

neřešitelnost S5 je dokazována dle chybné a nikoli správné definice. 

Str. 48 – Lemma 10: N musí být normální. 

Str. 48 – Příklad 12: Nevyplývá z předchozího. Je nutné tvrzení, že každá podgrupa řešitelné grupy 

je řešitelná. 

Str. 48 Důsledek 11: V uvedené podobě neříká nic jiného, než Lemma 10. 

V celé kapitole 3.1.1 tak není jediná definice, tvrzení či příklad, které by bylo správně. 

Lukáš Richter 

 Évariste Galois a jeho teorie 

RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 



Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

V práci nacházíme dva přínosy, prvním je přehledné zpracování vzorců na řešení rovnic třetího 

čtvrtého řádu na jednom místě. Druhým, částečně sporným, je převyprávění životopisu E. Galoise 

ve stručnější podobě, než má použitý životopisný román. Kratší text ale pravděpodobně žáci 

středních škol ocení. 

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

úprava) 

Práce je po jazykové i typografické stránce zpracována velmi dobře. Odkazy a citace jsou formálně 

správně. Jedinou výtku mám k používání pojmů příklad a úloha ve třetí kapitole. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Relevance a použití zdrojů patří mezi slabé stránky práce. Historický román nelze v žádném případě 

považovat za zdroj vhodný pro odbornou práci. Celkově je počet použitých zdrojů malý, přitom 

právě kombinace více textů by jistě pomohla autorovi vyvarovat se chyb v matematické části. 

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  Žádné shody  

Hodnocení: Práce nesplňuje podmínky kladené na závěrečnou práci. Práci nedoporučuji 

k obhajobě. 

Poznámky 

Práci považuji za hraniční. Nakonec jsem se rozhodl práci nedoporučit. Přesto může být práce 

obhájena, v dalším uvádím otázky, jejichž zodpovězení považuji za klíčové pro případnou úspěšnou 

obhajobu. 

Otázky k obhajobě 

1. Jako jeden z hlavní zdrojů pro zpracování životopisu E. Galoise používáte literární dílo, jež 

se jeho životem pouze inspiruje. Jak sám uvádíte, ne vždy se shoduje s historickými 

prameny.  Verifikoval jste někde citované údaje? 

2. Jaký je přesně význam poznámek pod čarou na stranách 35, 39 a 40?  

3. Jak zní správná definice řešitelné grupy a proč je vaše definice chybná? 

 

Datum a podpis autora posudku: 


