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Úkolem autorky bylo zaměřit se na problematiku přesnosti rýsování rukou ve školské výuce. 

Práce je rozdělena do tří kapitol. V první nalezneme stručné historické poznámky a zamyšlení 

se nad významem rýsování. Druhá kapitola popisuje metody, jak zpřesnit 8 konstrukčních úloh, 

které při rýsování rukou mohou snadno vést k nepřesnostem. Většina úloh je volně převzata 

z učebnice Deskriptivní geometrie promítání parallelního od Jana Sobotky, jedna z úloh je 

vlastní prací autorky. Jednotlivá řešení jsou doplněna relevantními zdůvodněními zvolených 

postupů (vyjma úlohy 2.2.3, kde je zdůvodnění naznačeno již v popisu řešení). Ve třetí kapitole 

je představen výzkum autorky práce, v němž se věnovala efektivitě využití výše popsaných 

metod. Výzkum byl proveden ve dvou třídách základní školy a v jedné třídě středoškolského 

semináře deskriptivní geometrie. V práci nechybí ani statistické zpracování a vyhodnocení 

získaných dat. 

Práce je psána kultivovaným jazykem, srozumitelně a čtivě. Oceňuji, že se autorka vypořádala 

s více než 100 let starým jazykem a terminologií primárního zdroje (Sobotkova učebnice) 

a samostatně dohledala a zpracovala další relevantní literaturu. Do budoucna jen doporučuji 

vyhnout se citacím ze zdrojů typu Wikipedia. 

V práci jsem našla jen velmi málo chyb, překlepů či typografických prohřešků: 

 chybějící či přebývající interpunkční čárky: ii2, 8
9, 199; 

 38 – podrobně; 

 2316 – žáků; 

 24 – v textu záměna čísel tabulek nebo ZŠ a SŠ; 

 nevhodný řádkový zlom: 35, 224; 

 pomlčka místo spojovníku: 3, pozn. 1; 

 přetečení řádku: 92; 

 nejednotnost v psaní interpunkce za matematickým výrazem; 

 definice 3 na str. 15 – bylo by didakticky vhodné uvést požadavek na nekolineárnost 

středů kružnic; 

 168 mělo být: úhel o velikosti přibližně…; 

 ve zdůvodnění na str. 17 by bylo přesnější pracovat s body dotyku Ti a tečnami ti; 

 203 raději „s průmětem osy x“; 

 21 – mohl být vysvětlen použitý pojem sdružené průměty bodů. 

Uvedené detaily nijak zásadně nesnižují celkovou kvalitu práce. Práci považuji za zajímavou 

zejména pro učitele matematiky a deskriptivní geometrie tím spíše, že v současnosti je přesnost 

rýsování rukou díky počítačovým technologiím upozaděna. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě na učitelském studiu. Hodnotím ji 

výborně. 
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