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Autor práce  

 

Název práce 

 

Autor posudku 

 

 

 

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Práce splnila cíle, které si stanovila, tedy přiblížit život Evarista Galiosa a načrtnout základní 

myšlenky jeho teorie. 

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Autor pročetl dostupné Galoisovy životopisy a dohledáním některých údajů se pokusil vytvořit 

přehledný, poutavý a srozumitelný text. Kromě toho samostatně nastudoval problematiku Galoisovy 

teorie a také problematiku řešitelnosti rovnic nižších stupňů. Zde oceňuji podrobný a pečlivý výklad 

řešení rovnic třetího a čtvrtého stupně, kde opravil několik chyb v klasické učebnici Iana Stewarta.  

 

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

Po matematické stránce práce překračuje úroveň matematických poznatků vyučovaných v rámci 

bakalářského studia matematiky především v oblasti algebry.  

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Přínos práce vidím ve dvou směrech. Jednak je životopis Evarista Galoise možné použít pro 

popularizaci matematiky na střední škole. Práce obsahuje bohatství materiálu a je napsána 

poutavým stylem. Navíc je otázka rovnic třetího a čtvrtého stupně podána s dostatečnou mírou 

přesnosti a úplnosti, takže učitel v ní může nalézt shrnutí této problematiky. 

 

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

úprava) 

Na autorově přístupu oceňuji jeho samostatnost a schopnost proniknout do problematiky, která se 

mu zpočátku jevila nad jeho síly. Nakonec vytvořil text, který je přehledný, srozumitelný a čtenáři 

poskytuje dobrý přehled. Po formální stránce je text na dobré úrovni. 

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Část použité literatury byla v anglickém jazyce. Autorovi se povedlo, v části věnované životopisu 

Galoise, citlivě zkombinovat data ze tří různých životopisů. Text tím získal na reprezentativnosti.  
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Vyjádření ke shodám v systému Theses:   

Žádné shody  

Hodnocení:  

Práce splňuje podmínky kladené na závěrečnou práci. Práci doporučuji k obhajobě. 
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