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1. Splnění požadavků zadání.
Předložená bakalářská práce plně odpovídá jejímu zadání, tj. vytvořit pomocí programu Asymptote a
LaTeX sadu řešených úloh s vloženou interaktivní 3D grafikou pro podporu výuky diferenciálního
počtu dvou proměnných. Samotný text práce je navíc vhodným návodem pro tvorbu těchto materiálů.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Práce má vhodně zvolenou strukturu, členění práce je rozumně navrženo i jazyková stránka textu je
velmi dobrá. Překlepy jsou zcela výjimečné (str. 27, 57). Sazba matematické části je povedená a
velmi vysokou úroveň představuje grafická část práce.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Autor vytvořil sérii interaktivních výukových materiálů s interaktivní 3D grafikou, které navíc umístil
na HTML stránky. Tyto materiály jsou velmi kvalitní a okamžitě použitelné pro výuku. Text práce je
použitelný jako manuál pro tvorbu této interaktivní 3D grafiky. Jediným nedostatkem je chyba v
příkladu 2 na str. 75. Zde je chybně uvedeno, že funkce f(x,y)=1-sqrt(x^2+y^2) má spojité parciální
derivace v celém R^2 a následně, že stacionární bod této funkce je v bodě (0,0).

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce přináší povedený česky psaný manuál pro případné další tvůrce interaktivních výukových
manuálů s 3D grafikou a také vytvořené příklady těchto materiálů, které mohou být použity ve výuce.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Autor přináší dostatek odkazů na další materiály týkající se jeho práce, se kterými v textu přehledně
pracuje.

6. Otázky k obhajobě.
Na str. 20 práce píšete, že program Asymptote používá pro vykreslení grafu funkce aproximaci
Beziérovou plochou. Dále uvádíte, že je možné použít nepovinný parametr splinetype, který
nahrazuje funkci splinem. Máte tím na mysli, že v tomto případě Asymptote aproximuje graf funkce
Beziérovým splinem?

7. Souhrnné hodnocení.
Práce splňuje vytýčený cíl v plném rozsahu, tj. vytvoření výše uvedených interaktivních výukových
materiálů. Tento cíl je splněn na vysoké úrovni, proto doporučuji klasifikovat práci jako výbornou.
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