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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

10 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

10 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

9 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

10 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

9 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

8 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

9 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na závěrečnou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

2 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

7 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

10 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 
Otázky k obhajobě  

 

 

 
 

Poznámky  

Bc. Tomáš Vitásek 

Inverze elementárních funkcí 

Mgr. Derek Pilous 



  Problematika inverzních funkcí je ve středoškolské i vysokoškolské výuce zpravidla 
redukována na definice, několik příkladů a především algoritmus nalezení inverzní 
funkce k elementárním funkcím. Autor se rozhodl vybudovat kolem tohoto půdorysu 
konzistentní teorii, výsledky prohloubit a zasadit do širšího rámce. Zároveň měl na 
zřeteli i aplikaci ve výuce.  
  Matematická část práce je velmi dobrá. Autor samostatně formuloval a dokázal tvrzení 
o monotonii, konvexnosti a konkávnosti inverzních funkcí, rozebral problém existence 
funkce inverzní k funkci elemenární a upřesnil postup jejího hledání. Vysvětluje také 
užití inverzních funkcí a nabízí metodu návrhu úloh na hledání inverzních funkcí 
odstupňovaných podle obtížnosti, a konkrétní příklady touto metodou vytvořené. 
Vedoucímu práce není známa literatura, která by se problémem takto komplexně a do 
hloubky zabývala. Výpočty jsou precizní, pochválit lze i dobré řešení typografického 
problému přehledného vysázení větveného výpočtu. 
  Bohužel autor svoji práci znehodnotil velmi nedbalou redakční prací. Text obsahuje 
velké množství gramatických chyb, jen ta nejčastější, neukončení vložené věty čárkou, se 
vyskytuje v průměru zhruba jednou na stránku. Opakující se chyby jsou též chybějící 
tečky na koncích vět, malé písmeno na začátku věty nebo krátká hláska místo dlouhé, 
občasný je chybějící či přebývající znak. V jednom případě mají chyby vliv na korektnost, 
to když jsou v předpokladech Věty 9 postulovány funkce f1, f2, ale v tvrzení jsou použity f, 
g. Vyskytují se i typografické chyby, velmi častá je sazba Eulerovy konstanty 
matematickou kurzívou. Text je také poměrně slabý stylisticky, ne však na úkor 
srozumitelnosti či přesnosti. 
 

 

 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
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