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Bakalářská práce Konstrukční úlohy ve středovém promítání se zabývá konstrukcemi průmětů a 

tvorbou nových netradičních příkladů ve středovém promítání, přičemž zaměřena je především 

na středové průměty Platónových těles a kulové plochy. 

 Úkolem studenta bylo přehledně shrnout základní pojmy a teorii týkající se středového 

promítání, popsat základní konstrukce středových průmětů bodů, přímek a rovin a sestavit nové 

originální názorné příklady. Cílem práce bylo věnovat se také netradičním pohledům na zobrazovaná 

tělesa a vytvořit tak nadstavbu standardních příkladů v klasických učebnicích. Vytvoření vlastních 3D 

modelů, názorných ilustrací a krokovaných konstrukcí bylo rovněž zadáním práce. Student stanovené 

cíle beze zbytku splnil. 

 

 Hlavní část práce je členěna do tří kapitol. V první kapitole se autor věnuje obecnému popisu 

středového promítání a vysvětlení základních vlastností. Následují podkapitoly o zobrazení základních 

geometrických objektů – bodu, přímky a roviny. Oceňuji, že každá rovinná konstrukce (tj. konstrukce 

v průmětně) je doprovázena modelem prostorové situace. 

 Druhá kapitola se zabývá zobrazením Platónových těles ve středovém promítání. Kapitola 

obsahuje jak tradiční pohledy na zobrazovaná tělesa, tak i netradiční, které lze jen těžko hledat 

v učebnicích deskriptivní geometrie. Například je zobrazena krychle s jedním vrcholem ve středové 

rovině nebo krychle, jejímž řezem středovou rovinou je mnohoúhelník. Všechny příklady jsou 

doplněny o postupná řešení s ilustracemi prostorové situace a situace v průmětně. Jednotlivé kroky 

konstrukce v průmětně jsou barevně rozlišeny. Některé konstrukce jsou již dosti komplikované, bylo 

jistě náročné nalézt vhodný pohled na zobrazovanou prostorovou situaci a vypořádat se s množstvím 

konstrukcí v každé úloze. 

 Třetí závěrečná kapitola uvádí možná zobrazení kulové plochy ve středovém promítání. 

Oceňuji, že se autor věnuje také případu, kdy je zdánlivým obrysem kulové plochy parabola a 

hyperbola. Bylo by jistě pěkné v obrázcích vybarvit části roviny, které jsou průměty kulové plochy, to 

může být námětem do budoucna. Kapitola u každého příkladu opět obsahuje znázornění prostorové 

situace a situace v průmětně. 

 Součástí práce jsou také přílohy na CD. Zde čtenář nalezne předtisky pro jednotlivé příklady, 

krokovaná řešení (nejsou součástí tištěné práce) a zdrojové soubory prostorových modelů 

vytvořených v programu Rhinoceros, se kterými lze různě otáčet a prostorovou situaci tak vidět 

z libovolného úhlu. 

 

 Tvorba vlastních příkladů, názorných ilustrací a především zpracování příkladů v programu 

Rhinoceros zabralo autorovi jistě mnoho času. Ilustrace prostorových situací doprovázející celý text 

práce jsou velmi kvalitní, i když je zřejmé, že bylo někdy obtížné najít názorný pohled na danou situaci 

a současně zvládnout přehledně obrázek popsat. Pěkná úroveň obrázků, nové příklady i 

s netradičními pohledy na zobrazované objekty činí z práce kvalitní doplněk základní literatury o dané 

problematice. Práce může sloužit jak studentům, tak učitelům na SŠ, ale určitě ji využijí i studenti VŠ. 

Je vidět, že autor velmi rád učí (již nyní během svého studia má několik hodin výuky na SŠ) a nad 

příklady přemýšlí už z pohledu výkladu, který může uplatnit na SŠ. 



Text práce je vystaven systematicky a doplněn velkým množstvím vlastních ilustrací. Použité 

zdroje jsou řádně citovány. Citovaných zdrojů by však mohlo být více. Text je precizně rozčleněn do 

kapitol a oddílů. Práce je napsána v českém jazyce, i když je autor rodilý Slovák, což se mírně 

projevuje v některých neobratných formulacích. Do práce se vloudilo několik překlepů či nepřesností 

(např. str. 28 – příklad 3 v podnadpisu, str. 54 – autor se věnuje také případu hyperboly, který zde 

není zmíněn,…). To však nesnižuje celkovou úroveň práce. 

 Celkově hodnotím bakalářskou práci Konstrukční úlohy ve středovém promítání jako kvalitní, 

práce splňuje zadání a požadavky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji práci přijmout 

k obhajobě jako bakalářskou, klasifikaci přikládám na zvláštním listu. 
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