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Autor práce 

Název práce

Autor posudku

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění)

Cílem  práce  bylo  seznámení  s  pojmem  dělicího  poměru,  jeho  zavedení,  využití  v  různých
důležitých větách a jeho souvislost s dalšími pojmy a objekty v planimetrii. Dále vyhledání příkladů
souvisejících s dělicím poměrem a sestavení série úloh včetně jejich řešení. Cíl práce se autorce
podařilo naplnit. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení)

Práce je rozdělena do dvou částí, teorie a sbírka příkladů. Nejprve se v teoretické části práce věnuje
dělicímu  poměru  a  dalším  pojmům,  které  s  ním  souvisí,  zmíněny  jsou  zejména  dvojpoměr
a harmonická čtveřice.  Dále jsou uvedeny základní  věty související  s dělicím poměrem a jejich
netriviální důsledky. Probrána je zde Menealova, Cevova, Desarguesova a Pappova věta. Dále jsou
rozebrána zobrazení,  která  zachovávají  dělicí  poměr,  jedná se o afinity,  pak speciálně  o afinitu
osovou. Sbírka úloh obsahuje příklady na ilustraci zavedených pojmů, pak příklady na středovou
kolineaci a osovou afinitu. Je zde též zmíněn poměr zlatého řezu. Nechybí ani příklady na využití
dříve zmíněných vět, například Van Aubelova věta, která je nad rámec základního kurzu Syntetické
geometrie.

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

Matematická úroveň práce je   výborná, text obsahuje dobře řazené informace a na svůj rozsah je
poměrně precizní. Skoro všechna matematická tvrzení jsou doplněna o důkazy a v případě potřeby
ilustrována vhodnými obrázky. Teorie je konzistentní, navazující a dobře vybudována. V příkladové
části jsou jak lehké ilustrativní příklady tak příklady, které jsou na úrovni vět a důsledků vyložené
teorie.

Přínos (originalita, použitelnost apod.)

Hlavním přínosem práce je, že základní i pokročilé věty afinní geometrie jsou založeny na použití
pojmu dělicího poměru. Takovýto přístup v české literatuře není, a neznám ani zahraniční práce
takto  vystavěné.  Souhlasím s  autorčinou větou v úvodu:  „Práce  může  sloužit  studentům oboru
Matematika na PedF UK pro větší pochopení pojmu dělicího poměru a jeho využití,  pochopení
souvislostí v předmětu Syntetická geometrie I. a jeho pokračování Syntetická geometrie II.” 

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

úprava)

Práce je psaná srozumitelně a má přehlednou úpravu a členění. V rámci rozsahu práce jsou chyby
a překlepy,  které  v textu  zůstaly,  zanedbatelné.  Text  je  doplněn obrázky,  které  jsou přehledné,
vhodně označené,  někdy jsou ale  bohužel  popisky objektů  různě  veliké.  Celkově práce  působí
dobrým dojmem

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití)

Autorka  v práci  vhodně  čerpala  z  mnoha  relevantních  zdrojů  včetně  zahraničního.  Citace  jsou
správně označeny.

Dorota FLEJBERKOVÁ

Dělicí poměr v planimetrii 

Mgr. Marie HOLÍKOVÁ,Ph. D.



Vyjádření ke shodám v systému Theses:  

Rozsah shod, které byly nalezeny systémem Theses, je menší než 5 %. Jedná se jednak o formální
náležitosti práce, které jsou předepsány, jednak o citování materiálů, z nichž autorka vychází.

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

V Praze 23. 8. 2019 Mgr. Marie Holíková,Ph. D.


