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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cílem práce bylo shromáždit různé způsoby zjišťování obsahu trojúhelníku. Sekundárním cílem 

bylo zachytit podstatné skutečnosti z historie matematiky, které s obsahem trojúhelníku souvisejí. 

Tento cíl se podařilo splnit vynikajícím způsobem. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce začíná nezbytným definováním pojmů používaných v práci. Autorka vychází nejen z učebnic, 

ale i ze známých internetových stránek, u nichž občas upozorňuje na nepřesnosti. Třetí kapitola je 

věnována významným milníkům ve vývoji určování obsahu trojúhelníku. Každému matematikovi 

je věnován stručný odstavec, který je zaměřen zejména na jejich přínos pro zkoumanou oblast.  

Jádrem práce je čtvrtá kapitola, která obsahuje výčet různých metod využívaných ke zjišťování 

obsahu trojúhelníku. Metody jsou seřazeny od víceméně intuitivní až po náročné využití určitého 

integrálu. Metody jsou názorně vyloženy, zpravidla i dokázány a doplněné kvalitními obrázky. Jen 

u práce s vektory v oddíle 2.3.3 mi není jasné, proč autorka definuje vektory jen s celočíselnými 

souřadnicemi. Nekonsistenci vidím v oddíle 4.8 a 4.9 – zatímco pro kružnici vepsanou je vyjádření 

poloměru v práci odvozeno, pro kružnici opsanou tomu tak není.  

Oceňuji, že se autorka vydala i mimo oblast školní matematiky do aplikační oblasti, konkrétně 

geodézie. Jedna z metod totiž využívá L’Huillierovy vzorce, které jsou v práci podrobně 

vysvětleny. To může být zajímavé např. pro žáky střední školy.  

Poslední kapitola před závěrem je věnována výpočtům podle všech metod uvedených v kapitole 4. 

Autorka zvolila podle mého názoru dobrý přístup v tom, že vybrala jeden konkrétní trojúhelník a 

vypočetla jeho obsah různými způsoby. Je tak dobře vidět, jaké jsou přednosti a meze jednotlivých 

metod.  

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

Z hlediska matematického i didaktického je práce v pořádku. V malém počtu případů autorka 

vynechává slovo délka či obsah (např. s. 37 „výpočet trojúhelníku“, s. 39 „výpočet obsahu 

trojúhelníku pomocí strany a výšky“).  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Studentka zvolila přístup, který v sobě kombinuje jednak důraz na matematickou stránku 

problematiky a jednak didaktické přesahy. To považuji v bakalářské práci v daném oboru za 

vhodné. Z hlediska matematického práce nepřináší originální výsledky, ale vhodným způsobem 

prezentuje již známé a kombinuje je s didaktickými postřehy a historickými exkurzemi. Práce je 

využitelná pro přípravu hodin zaměřených na hodiny matematiky i v přípravě učitelů matematiky, 

případně 1. stupně.  

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

Z hlediska formálních náležitostí je práce na velmi dobré úrovni. Je zpracována v programu LaTeX, 

takže prezentace matematických vzorců je velmi pěkná. Práce obsahuje jen velmi malé množství 

prohřešků (používání spojovníku místo pomlčky, několik chybějících čárek v důsledkových větách, 

jednotky psané kurzívou, špatné rozdělení slova trojúhelník). 

Barbora Müllerová 

Různé přístupy k zjišťování obsahu trojúhelníku 

doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 



Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Autorka vychází z dostatečného počtu zdrojů. Vše je řádně citováno. 

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Žádné podstatné shody – 17 nalezených podobných 

dokumentů má méně než 5 % shody. Vše je v práci řádně citováno. 

Otázky k obhajobě: 

1. Proč jsou definovány jen vektory s celočíselnými souřadnicemi? 

2. Které z poznatků v kapitole věnované historii by autorka navrhla využít ve škole pro 

motivaci žáků v geometrii? 

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