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Předložená diplomová práce didakticky zpracovává téma pravoúhlé axonometrie v rozsahu 

střední školy. V první kapitole je nastíněn historický vývoj pravoúhlé axonometrie a zmapován 

současný stav její výuky na českých školách. Za tímto účelem studentka oslovila značný počet 

středních škol v ČR formou dotazníku a zanalyzovala kurikulární dokumenty a učiteli 

používané učebnice. Ve své práci upozorňuje na nedostatečné zpracování kurikulárních 

dokumentů a možnosti jejich různorodého výkladu. 

V dalších deseti kapitolách je zpracován výklad pravoúhlé axonometrie od jejích základů až 

k pokročilým středoškolským úlohám. V této části autorka využila svou bakalářskou práci 

obhájenou v roce 2015, v níž se zabývala tímtéž tématem, avšak v menším rozsahu. Text 

bakalářské práce kriticky upravila na základě vlastních zkušeností z výuky i analýzy 

zpracované v 1. kapitole a doplnila jej o další témata a úlohy. Nyní se tedy jedná o kompletní 

učební text daného tématu pokrývající standardně i nadstandardně vyučovaná témata pravoúhlé 

axonometrie na střední škole. 

Za přínosné považuji pečlivé, podrobné a ucelené zpracování tématu pravoúhlé axonometrie 

(podrobnější než v dostupných učebnicích), text tak mohou využít nejen učitelé jako inspiraci 

pro přípravu do výuky, ale měl by být srozumitelný i žákům, kteří si potřebují formou 

samostudia učivo doplnit. V zájmu snadné dostupnosti pro širokou veřejnost autorka zároveň 

připravila teoretickou část a úlohy i v podobě webových stránek, jejichž vizuální podoba je 

zatím na můj pokyn provizorní – web by měl být v budoucnu součástí připravovaného portálu 

středoškolské deskriptivní geometrie. 

Názornost výkladu je podpořena vlastními barevnými obrázky, kterých je více než 60. Bohužel 

se nepodařilo – vzhledem k jejich množství – všechny umístit ideálně do bezprostřední blízkosti 

souvisejícího textu. Ve webové podobě však tento problém odpadá. K ilustracím mám pouze 

připomínku, že některé obrázky jsou zbytečně dodatečně zmenšeny, díky čemuž jsou v nich 

zřetelně menší popisky (např. 9.7 aj.), v obrázcích 9.10 a 9.11 postrádám popis označení 

bodu S′ a obrázky 1.4 a A.1–A.3 nejsou vytištěny v dostatečném rozlišení. Návod na slepení 

modelu mohl být doplněn fotografií hotového modelu. 

Součástí výukového textu je 61 zadání úloh. Přibližně k třetině z nich autorka vypracovala také 

krokovaná řešení v podobě prezentací. Prezentace jsou digitální přílohou a řešení jsou 

zveřejněna i na zmíněném webu. Líbí se mi, že mezi řešenými úlohami jsou rovnoměrně 

zastoupeny úlohy z kapitol 6 až 11, tedy ty méně triviální. Na úlohách oceňuji, že zpravidla 

pěkně vychází (nekryjí se v nich významné čáry). V zadáních nechybí rada pro žáky ohledně 

vhodného umístění na papír. 

V práci se nevyskytují podstatné odborné nebo terminologické chyby, jen několik málo 

drobných nepřesností: 

 649: Rovinou rovnoběžnou s půdorysnou je de facto i půdorysna sama, pokud tedy 

píšeme o podstavě ležící v rovině rovnoběžné s půdorysnou, nemusí být jasné, kterou 

(ze dvou možných) máme na mysli; nicméně z kontextu je to zde zřejmé. 



 691: Je zavádějící úsečku (průnik podstavy s rovinou řezu) nazývat průsečnicí. Pojmem 

průsečnice označujeme přímku. 

 72, pozn. 22: Chybí zmínka, že průmětem řezu by mohla být i úsečka. 

Text je psán kultivovaným jazykem, čtivě a srozumitelně. Občas bych jen preferovala použití 

7. pádu namísto 1., aby nemohlo dojít k nedorozumění, co je podmětem ve větě (např. 771–2: 

Průsečíky řezu s přímkou p jsou krajní [krajními] body průniku přímky p s jehlanem.) V práci 

se s ohledem na její rozsah vyskytuje velmi málo chyb a překlepů (sama jsem jich nalezla jen 

cca 10, seznam za účelem opravy na webu autorce poskytnu). Po typografické stránce je práce 

též pěkně zpracována, pouze bych doporučila větší řádkování v tabulkách (tab. 1.3 je 

v pořádku) a není mi jasný význam hvězdiček v posledním sloupci tabulky 1.1. 

Autorka pracovala samostatně, své nápady se mnou pravidelně a průběžně konzultovala. 

Odevzdanou diplomovou práci považuji za kvalitní a přínosnou pro výuku deskriptivní 

geometrie. Práci doporučuji k obhajobě na učitelském studiu a navrhuji hodnocení výborně. 
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