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Autor práce  

 

Název práce 

 

Autor posudku 

 

 

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cíl práce je formulován v úvodu slovy: „Hlavním cílem bakalářské práce je seznámit čtenáře 

s dělícím poměrem a jeho vlastnostmi, použitím v planimetrii.“ Lze konstatovat, že práce splnila 

stanovený cíl vynikajícím způsobem. Autorka shrnula základní poznatky týkající se dělícího 

poměru a využila je na důkaz Menelaovy, Cevovy, Desarguovy a Pappovy věty. Sestavila též sbírku 

32 poměrně náročných úloh pro střední školu, úlohy vyřešila a doplnila historickými poznámkami.  

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Po obsahové stránce je možné práci rozdělit do dvou částí. V teoretické části práce (strany 2–47) se 

autorka věnuje zavedení pojmů dělící poměr, dvojpoměr a harmonická čtveřice a ilustruje jejich 

různé vlastnosti a dokazuje několik základních tvrzení. Tato část vrcholí důkazem již zmiňovaných 

klasických vět. Sleduje přitom skripta L. Bočka aj. Zhoufa Planimetrie, výklad však doplňuje 

poznatky z děl dalších tří autorů. Podařilo se jí vytvořit ucelený a dobře rozvržený výklad. 

Druhou část práce (strany 48–84) tvoří soubor řešených úloh. Úlohy doplňují teoretickou část a 

umožňují čtenáři hlouběji porozumět vykládané látce.  

 

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

Z matematického hlediska je práce sice konkrétní ale dosti náročná, protože probírané pojmy 

buduje systematicky a zachází poměrně daleko. Autorka formulace vět i definicí probírá 

z literatury, ale přesto se ji podařilo vytvořit konzistentní celek. Z didaktického hlediska oceňuji 

systematické řazení historických poznámek, které vykládanou látku zařazují do historického 

kontextu. Z didaktického hlediska je práce vybudována spíše v transmisivním duchu – začíná se 

definicemi, pak následují věty s důkazy. Příklady pak ilustrují vyloženou látku. 

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Předložená látka i příklady jsou převzaty z literatury, proto originální příspěvek autorky lze vidět 

především ve výběru a seřazení látky. Jak i sama konstatuje, text práce může sloužit jako pomůcka 

pro studenty pedagogických směrů k prohloubení poznatků týkajících se dělícího poměru. 

 

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

Práce je z gramatického, stylistického i typografického hlediska na dobré úrovni. Autorka vytvořila 

59 obrázků v programu Geogebra, kterými vhodně ilustruje svůj výklad. Výhrady lze mít 

k seznamu literatury, který je uspořádán značně chaoticky. Způsob citace je pomocí pořadového 

čísla v seznamu literatury, což není obvyklé.  

 

 

Dorota Flejberková 

Dělící poměr v planimetrii 

Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc. 



 

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Práce obsahuje na bakalářskou práci odpovídající množství 19 zdrojů, z toho 8 je tištěných a 

zbylých 11 jsou internetové. Tři zdroje jsou v anglickém jazyce, zbylé jsou v češtině. Všechny 

zdroje jsou řádně citovány. Z mého pohledu však schází odkaz na klasické geometrické texty autorů 

jako Coxeter, Hilbert nebo Hadamard. 

 

 

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Shody s dalšími dokumenty představují méně než 5 %. 

 

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

 

Dotaz k obhajobě: 

1. Dokázala by si autorka představit konstruktivistický výklad daného učiva? Jaké by byli motivační 

příklady, jaké by bylo pořadí zavedených pojmů? 

2. Překvapilo mě řazení Menelaovy, Cevovy, Desarguovy a Pappovy věty. Menelaos žil v 1. století, 

Ceva v 18., Desargues v 17. a Pappos ve 4. Co je příčinou uvedeného řazení vět? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 21. srpna  2019     ………………………………... 

        Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc. 


