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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 

1. Rozsah BP a její členění 

x A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

x B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

x B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

x A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
 
 
 

5. Formální a grafická úroveň práce 

x A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 
 

Student si vytyčil tři cíle, které se pokoušel postupně plnit: 
a) Orientační dotazníkové šetření nepodává pravděpodobně důvěryhodné výsledky. Studenti si už 

úplně nepamatují, kdy se s kterým učivem potkali (např. kvadratické a lineární funkce museli 
všichni potkat na základní škole, bez ohledu na jednotlivé ŠVP). V sebehodnocení se 
pravděpodobně někteří studenti nadhodnocují, protože právě dovednosti spojené s využitím 
lineárních funkcí dělávají studentům fyzikální chemie velké problémy.  

b) Přehled matematiky je v tomto rozsahu velmi stručný (občas představuje pouze definice a výčet 
vzorečků s jedním příkladem, u složené a inverzní funkce najdeme pouze definice (str. 32, 
33)). Proto práce představuje pouze shrnutí matematických základů, ale ne již pomůcku k 
jejich zvládnutí. Zvláště u diferenciálních rovnic už tento způsob ztrácí funkčnost a 
srozumitelnost, tady by bylo třeba jít mnohem více do hloubky. 

c) Interaktivní applety umístěné na webových stránkách projektu vytvořené v programu GeoGebra 
považuji za největší přínos práce. Nabízelo by se stejným způsobem znázornit geometrický 
význam derivace (přechod sečny v tečnu). U některých appletů rovnice aktuální funkce 
zakrývá posuvníky (lineární lomená funkce), případně z obrázku utíká pryč (logaritmická 
funkce). 

Na str. 51 je použit pojem vlastní derivace bez předchozího vysvětlení (definice), na str. 55 je v 
příkladu použit postup výpočtu, který je vysvětlen až v dalším bodě (integrace součtu funkcí a 
násobku konstantou). 

U použitého programu GeoGebra chybí citace. 
Seznam použitých symbolů bych umístil na samotný začátek práce (pro rychlejší nalistování).  
 
Přes některé výše uvedené výtky a připomínky byly cíle práce splněny bohatě v rámci rozsahu 

bakalářské práce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

 

1. Na str. 51 zmiňujete bez vysvětlení pojem vlastní derivace. Můžete vysvětlit rozdíl mezi 
vlastní a nevlastní derivací? Jak vypadá tečna grafu funkce v bodě s nevlastní derivací? 

 
 

2. Na str. 56 uvádíte využití určitého integrálu k výpočtu plochy pod grafem funkce. Jaké 
další geometrické využití určitý integrál má? 

 
 

3. Na str. 58 uvádíte příklad řešení lineární diferenciální rovnice s pravou stranou. Mohl byste 
ukázat podrobný postup řešení? 

 
 

4. Mohl byste uvést konkrétní příklad využití ve fyzikální chemii k některým vybraným 
partiím matematiky zmíněným ve Vašem přehledu (funkce jedné proměnné, diferenciální a 
integrální počet funkcí jedné a více proměnných, diferenciální rovnice, …)?  

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 

C. Celkový návrh 
 
Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl): výborně 
 

Datum vypracování posudku: 10.6.2015 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Mgr. Martin Beneš Ph.D. 


