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Předložená práce je věnována problému přesnosti rýsování. Zdánlivě neoblíbené a neatraktivní
téma je pojato obohacujícím způsobem.

První kapitola je úvodní, zasazuje práci do teoretického i historického rámce. Autorka
čerpala inspiraci ze starých i moderních učebnic geometrie i deskriptivní geometrie. Těžištěm
celého textu je kapitola druhá, v níž jsou představeny různé postupy, které umožňují provést
zadanou konstrukci přesněji. Tyto postupy jsou různorodé: některé jsou velmi jednoduché,
jiné obsahují (z hlediska školské geometrie) pokročilejší aparát: osovou afinitu, mocnost bodu
ke kružnici, zmiňuje se i chordála dvou kružnic a potenční střed tří kružnic. V závěru je
uvedeno elegantní zpřesnění jedné konstrukce, která se objevuje u Mongeova promítání. Ve
třetí kapitole jsou shrnuty výsledky vlastního průzkumu, který autorka provedla na 37 žácích
ZŠ a 10 žácích SŠ. Vypracovala listy se zadáním jednoduchých konstrukcí a zkoumala, zda
použití pomocné konstrukce povede k přesnějšímu rysu.

U druhé části oceňuji vhodnou skladbu úloh volených od elementárních konstrukcí po
úlohy vyžadující znalost pokročilejších partií geometrie, případně i deskriptivní geometrie.
Zdůvodnění jsou popsána stručně a srozumitelně.

V třetí části kladně hodnotím, že obsahuje nejen standardní popis celého výzkumu, ale
i statistické zpracování získaných dat, a to včetně testování hypotézy, přestože matematická
statistika není součástí povinné výuky na bakalářském studiu.

Tato práce se čte dobře: je psána srozumitelně, přehledně, je opatřena názornými a pečlivě
provedenými obrázky. Až na několik drobností text plyne tak přirozeně, že čtenář snadno
zapomene, že psát takto srozumitelně není snadné.

Téma považuji za přínosné, a to i v době, kdy převažují konstrukce na počítači. Nejde
přitom primárně o výsledek – přesný rys, ale o cestu k němu. Myslím, že některé úlohy by se
mohly objevit i v dnešní výuce, neboť už samotná myšlenka zpřesnění geometrické konstrukce
je zajímavá.

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji, aby byla tato práce uznána jako bakalářská,
a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně.
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