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1. Splnění požadavků zadání.
Student měl za úkol vytvořit pomocí nástrojů AcroTeX a AcroWeb aplikaci, která pomocí webového
rozhraní umožní uživateli interaktivně generovat testy dle jeho požadavků pro výuku Matematické
analýzy I. Studentovi se podařilo vytvořit různé typy testů, vytvořit databázi otázek a sestavit webové
rozhraní. Bohužel testy, které vytvořil jsou zcela nepoužitelné pro výuku Matematické analýzy I a
student prokázal, že nerozumí základním pojmům matematické analýzy.  Student v odpovědích na
testové otázky, které považuje za správné, zaměňuje definiční obor s oborem hodnot, zaměňuje
maximum a minimum funkce či chybně interpretuje pojem limity funkce.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Text má rozumnou strukturu. Jednotlivé kapitoly jsou vhodně rozvrženy. Jazyková úroveň je dobrá.
Text obsahuje pouze několik překlepů. Za velký problém ale pokládám způsob odevzdání vytvořené
aplikace. Student k textu práce aplikaci nepřiložil a webová adresa, na kterou odkazuje text práce, je
nefunkční. Skutečnou adresu, kde je aplikace uložena, mi student sdělil až na vyžádání. Dále musím
konstatovat, že ještě více než dva týdny po termínu odevzdání, byly prováděny v aplikaci úpravy.
Proto je možné, že aplikace, kterou hodnotím, bude v době obhajoby opět upravena a mé postřehy
nebudou odpovídat realitě.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student vytvořil funkční aplikaci pro výuku Matematické analýzy I. Bohužel obsah této aplikace, tj.
samotné testové otázky a odpovědi obsahují mnoho chyb. Jako příklad uvádím aspoň některá tvrzení,
které autor práce považuje za správná.

„Funkce je rostoucí na celém jejím oboru hodnot.“
„Je-li f’(x) menší nebo rovna 0 pro každé x z intervalu (a,b), pak je funkce rostoucí na (a,b).“
„Lokálním minimem funkce f nazýváme bod y z množiny M takový, že f(y) je větší nebo rovna f(x).“

Další chybou je, že i když testy jsou navrženy tak, aby na každou otázku byla jedna správná
odpověď, tak v některých případech autor vytvořil test, který obsahuje více než jednu správnou
odpověď.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší žádné nové poznatky. Vytvořené webové rozhraní by mohlo být užitečnou
pomůckou, bohužel vytvořené testy obsahují obrovské množství hrubých chyb a proto je vytvořená
aplikace bez oprav chyb nepoužitelná.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Autor použil v práci dostatek studijních materiálů. Odkazy na ně jsou dostatečné. Doporučil bych
pouze použít více materiálů věnovaných matematické analýze.

6. Otázky k obhajobě.
Definujte lokální maximum a minimum funkce.
Definujte maximum a minimum funkce na množině M.
Definujte jednostrannou limitu funkce v bodě x.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce má dvě stěžejní části. 1. Vytvoření webové aplikace pro generování testů pro výuku
Matematické analýzy I. 2. Naplnění této aplikace vhodnými testy.



První část zvládl student v dostatečné kvalitě. Bohužel při tvorbě testů prokázal rozsáhlé neznalosti z
matematické analýzy a proto, pokud nedojde k přepracování této části, tedy „matematického jádra“
práce,  nemohu práci doporučit k obhajobě.
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