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Autor posudku 

 

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cílem předkládané bakalářské práce je „zachytit problematiku výpočtu obsahu trojúhelníku z více 

úhlu pohledu“ – čímž je míněn jak historický přehled, tak i přehled různých více či méně známých 

metod a přístupů k výpočtu obsahu trojúhelníku. Všechny obecně popsané metody jsou pak 

aplikovány na konkrétní trojúhelník, což dále přispívá k jejich objasnění. Cíle práce jsou popsány 

v úvodu práce. Stanovené cíle byly odpovídajícím způsobem naplněny, což autorka též reflektuje 

v závěru práce.  

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce je velmi přehledná, všechny části na sebe logicky navazují a tvoří smysluplný celek. Nejprve 

jsou zavedeny jednotlivé pojmy, které budou dále v práci používány. Pak následuje stručný historický 

přehled – jak se vyvíjelo určování míry v geometrii (se speciálním zřetelem k obsahu trojúhelníku) 

a rovněž je zmíněna řada autorů, kteří se sice nezabývali přímo konkrétně obsahem trojúhelníku, ale 

umožnili vznik některé z obecnějších metod, kterou lze k výpočtu obsahu použít.  

Těžiště práce pak spočívá v představení třinácti různých metod, jež lze k výpočtu obsahu trojúhelníku 

použít. Metody jsou představeny jak obecně, tak jsou prakticky aplikovány na jeden konkrétní 

trojúhelník. Autorka pracovala s řadou různých zdrojů a metody řadí podle jejich náročnosti: začíná 

od metod, které jsou použitelné již na prvním stupni a končí metodou, která využívá integrální počet. 

Práci pak uzavírá praktická aplikace metod doplněná názornými obrázky. Vše je velmi přehledně 

a jasně popsáno. 

 

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

Autorka jednoznačně prokázala schopnost komplexně pojednat zvolenou problematiku (tj. určování 

obsahu trojúhelníku). Na danou oblast se dívá jak z hlediska historického, tak i z hlediska současně 

používaných metod výpočtu. Všechny metody jsou korektně popsány a jsou buď dokázány, nebo je 

důkaz naznačen. Velmi oceňuji například zařazení metody, která se používá v geodézii 

(L’Huillierovy vzorce). Považuji za velmi pěkné a dobře prakticky využitelné, že u některých metod 

(např. Pickova formule, Výpočet pomocí souřadnic vrcholů) uvádí autorka jak formální důkaz, tak 

i metodu, jak by daný způsob výpočtu mohli objevit sami žáci. Dále je třeba vyzdvihnout vzájemnou 

provázanost jednotlivých kapitol – práce není prostým katalogem metod, ale autorka si všímá 

i podobností a vztahů mezi jednotlivými metodami. 

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

I když existují práce zaměřené na obsahy rovinných útvarů, tato práce se odlišuje jak zahrnutím 

historické perspektivy, tak přehledným popsáním velkého počtu metod použitelných pro výpočet 

obsahu, včetně jejich aplikace na konkrétním případě. Práce rovněž obsahuje didaktické poznámky 

k některým metodám. Práce může být v praxi využitelná jako inspirace pro učitele matematiky – 

naleznou zde další metody o které mohou výuku obsahu trojúhelníku obohatit. 

 

Barbora Müllerová 

Různé přístupy k zjišťování obsahu trojúhelníku 

Mgr. Veronika Tůmová, Ph.D. 



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

úprava) 

Práce se jeví, co do gramatiky, typografie a celkové úpravy jako vynikající. Práce je srozumitelná, 

dobře čitelná a doplněná řadou obrázků ilustrujících použití jednotlivých metod. Překlepů či chyb se 

v práci vyskytuje jen zanedbatelné množství.  

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

V práci jsou použity relevantní zdroje, autorka pracuje v dostatečné míře jak s českými, tak se 

zahraničními zdroji. Zdroje uvedené v seznamu literatury jsou v práci skutečně využívány. Vše je 

řádně citováno. 

 

Další poznámky 

Autorka pracovala velmi samostatně a ke své práci prostudovala a prošla širokou paletu učebnic, 

skript, odborných publikací a dalších dostupných materiálů.  

 

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

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

 

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

 

Datum a podpis autora posudku: 

 

4/4/2018    

 

 

     Veronika Tůmová 


