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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cílem práce bylo podle autorky „přehledně uspořádat postupy při tvorbě úloh pro výpočet limit 

funkcí“ (s. 50). Možno konstatovat, že práce stanovený cíl uspokojivě splnila. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce sestává ze tří částí. V první části autorka shrnula základní poznatky o limitách funkcí, ve 

druhé přehledně vyložila metody výpočtu limit funkcí a ve třetí popsala metody konstrukce úloh. 

Tato stavba činí práci nezávislou na další literatuře a úplnou. Všechny části práce jsou relevantní 

z hlediska sledovaného cíle a jejich řazení je diktováno logikou věci.  

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

Práce svojí náročností odpovídá obsahu základního kursu matematické analýzy. Její přínosem je 

systematizace materiálu a celková výstavba, na kterou v rámci kurzu není dostatečný prostor. Práce 

obsahuje velké množství formulí, které jsou vesměs odvozené správně a vysázené korektně 

(s výjimkou druhého řádku na s. 18, kde chybí závorky v ln(x+1)). 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Od bakalářské práce se nevyžaduje originalita prezentovaných výsledků. Za přínos práce považuji 

jednak systematizaci jednotlivých metod výpočtu limit ve druhé kapitole a pak výklad samotné 

metody tvorby úloh. Jak uvádí autorka, druhá část je použitelná studenty pro opakování látky a třetí 

učiteli při tvorbě úloh pro testy.  

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

Práce je velice pečlivě napsaná. Její formulace jsou stručné a přesné. Grafická úprava práce je na 

velmi dobré úrovni. Snad jedinou možnou výtkou je, že autorka v případě citací neuvádí stránku, na 

které se v citovaném díle daná definice či věta nachází. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Autorka použila 4 zdroje, všechny v českém jazyce. Vzhledem k tomu, že učebnice prof. Jarníka a 

doc. Veselého jsou ve své oblasti standardní, považuji volbu literatury za přiměřenou a postačující.  

Otázka k obhajobě:  

1. V práci se nenachází jediný geometrický obrázek. Jaký je autorčin vztah ke geometrickému 

způsobu výkladu základních pojmů analýzy? 

2. Celá práce je napsaná v duchu Jarníkova pojetí. Zná autorka i nějaké jiné pojetí analýzy? 

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Žádné shody  

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

Datum a podpis autora posudku: 

V Praze 22. srpna 2015     ………………………………... 
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