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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Předložená bakalářská práce vznikla z podnětu studentky. Svým zaměřením se řadí mezi práce 
sledující možnosti využití matematických pojmů a jejich vlastností v jiných oblastech, ať už opět 
matematických, v jiných předmětech či běžném životě. Autorka si stanovila za hlavní cíl práce 
ukázat možnosti takového využití grafů. Protože teorie grafů nepatří (až na výjimky) k předmětům 
vyučovaným na ZŠ a SŠ, obsahuje práce i přehled pojmů souvisejících s grafy a jejich vlastností.  
Stanovené cíle autorka splnila. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Do první části zařadila autorka základní pojmy z teorie 
grafů a vybrané informace z její historie. Je samozřejmé, že práce zvoleného charakteru obsahuje 
informace, které nejsou nové, které jsou známé. Autorka čerpala ze zdrojů, jejichž volbu v práci 
odůvodnila; všechny zdroje jsou citovány.  
Jako vždy, když práce vzniká kombinací materiálů z různých zdrojů, musela vyřešit řadu problémů, 
z nichž jedním z nejzávažnějších byla nejednotnost používané terminologie a značení v různých 
publikacích. S tímto problémem se autorka vyrovnala velmi dobře.  
Hlavní částí práce je přehled řady zajímavých aplikací teorie grafů z různých oblastí. Autorka 
předkládá bohatý a zajímavý soubor oblastí a typových úloh a jejich řešení pomocí grafů. 
Neomezila se jen na žáky 2. stupně ZŠ a vyšších stupňů škol, ale pozornost věnuje i některým 
aktivitám z 1. stupně, kam teorie grafů  (implicitně) zasahuje. 
Informace uvedené v práci jsou dobře řazené a relevantní pro stanovený cíl. Autorka umožňuje 
sledovat čtenáři použité postupy a jejich realizaci. 

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

Odborná část práce obsahuje správné, srozumitelné a konzistentní informace.  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Autorka shromáždila informace o využití grafů v různých matematických i nematematických 
oblastech a na různých stupních škol. Práce je použitelná jako doplňkový text ke kurzu Teorie 
grafů, ale i jako materiál použitelný např. v rozšiřující výuce matematiky ve školách nebo pro 
matematické zájmové kroužky.  

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

Práce je kvalitně zpracována po formální stránce. Autorka se velmi pečlivě snažila vyhnout 
gramatickým, formulačním i typografickým nedostatkům.  

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Autorka využívá relevantní zdroje, které pečlivě cituje. Volbu zdrojů, z nichž vycházela, v práci 
odůvodnila.  

 

Tereza  RÝGLOVÁ 

Grafy a jejich použití 

Prof. RNDr. Jarmila NOVOTNÁ, CSc. 



Vyjádření ke shodám v systému Theses: Rozsah shod, které byly nalezeny systémem Theses, je 
menší než 5 %. Všechny použité zdroje jsou v práci řádně citovány. 

Hodnocení: Práce splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci. Práci doporučuji k obhajobě. 
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