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Autor práce 

Název práce

Autor posudku

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění)

Autorka si stanovila hlavní cíl vytvořit systém tvorby úloh na výpočet limit elementárních funkcí a 
vedlejší cíl zpracovat téma tak, aby bylo použitelné jako studijní materiál v analytických 
předmětech. Oba cíle splnila, i když když metoda tvorby úloh je spíše popisem tvorby (a možných 
variací) konkrétních úloh, nikoli formálním algoritmem s parametry. Splnění cílů reflektuje 
v Závěru.

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení)

Práce se skládá ze tří částí, teorie (definice a věty), metod (souhrn detailně popsaných standardních 
metod řešení úloh na limity elementárních funkcí) a konstrukce (systém tvorby úloh). První dvě 
části považuji za zcela vyčerpávající. I třetí je postačující, mohla by však obsahovat příklady dalších 
(již nekomentovaných) zkonstruovaných úloh. Veškerý obsah je plně relevantní k tématu, řazení 
témat i podtémat je logické. 

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

Náročnost matematického výkonu autorky hodnotím jako střední. Metodu návrhu úloh formulovala 
a prováděla samostatně, nedošla však až k formalizaci algoritmu a především tápala v teoretickém 
základu – první kapitola vznikla s výraznou dopomocí vedoucího práce. Matematické postupy a  
výsledky v práci obsažené jsou správné, práce je konzistentní logicky i terminologicky.

Přínos (originalita, použitelnost apod.)

Práci považuji za užitečnou pro studenty seznamující se k technikami výpočtu limit a především pro 
učitele, kteří podle ní mohou tvořit dvé úlohy na limity. Metody návrhu úloh na limity funkcí 
nebyly dosud v české literatuře zpracovány.

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

úprava)

Všechny formální náležitosti práce jsou na velmi dobré až výborné úrovni, s výjimkou stylu, který 
je průměrný.

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití)

Seznam literatury obsahuje celkem čtyři (české) zdroje, ze kterých autorka čerpala především znění 
definic a vět a částečně metody nalézání limit. Cíl její práce, návrh úloh na limity, v dostupné 
literatuře obsažen není. 

Další poznámky

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Žádné shody

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