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Diplomová práce si dala za úkol vytvo�it u�ebnici deskriptivní geometrie pro st�ední školy v in-
teraktivní podob�. Diplomantka k tomu zvolila voln� stažitelný a v naší republice stále �ast�ji použí-
vaný program Geogebra. 

Samotná práce je rozd�lena na �ást výzkumnou a �ást matematicko-technickou. 
Výzkum byl proveden na mnoha st�edních školách formou dotazníku. Dotazník zkoumal, jak je 

to se sou�asným stavem výuky deskriptivní geometrie na st�edních školách: zda se p�edm�t vyu�uje a 
jak je to s touhou vyu�ovat p�edm�t do budoucna, jaké u�ebnice jsou p�i výuce preferovány, �i jaká 
témata se vyu�ují. Výsledky výzkumu pak vedly diplomantku k zam��ení své diplomové práce, tj. 
hlavn� k tomu, jaká témata by m�la zpracovat ve druhé �ásti své práce. 

Druhá, a z�ejm� významn�jší �ást diplomové práce, je zam��ena na vytvo�ení konkrétní �ásti 
u�ebnice deskriptivní geometrie. Nejv�tší inspirací byly autorce dv� asi nejvíce používané u�enice, 
starší, ale dosud velmi uznávaná u�ebnice Michala Haranta, a nová interaktivní u�ebnice Evy Pomy-
kalové. A z�ejm� práv� ta interaktivita moderní u�ebnice inspirovala i diplomantku. Bohužel není 
z diplomové práce z�ejmé, v �em je p�ístup diplomantky originální a v �em jde o pouhou kompilaci. 
Otázka nap�. zní, zda je postup výkladu originální a zda jsou originální prezentované úlohy (nap�. zda 
jsou originální �íselné hodnoty). To je podstatná otázka k obhajob� práce. 

Na diplomové práci je nutné vypíchnout mnoho pozitivních prvk�. Je to názorné seznámení �te-
ná�e s principy uvažování v deskriptivní geometrii, které je specifické v porovnání s matematikou, 
a dokonce i ve výuce syntetické geometrie. Dále je to vzorové zpracování Mongeova promítání. 
A kone�n� je to vzorové interaktivní zpracování mnoha úloh na CD pomocí Mongeova promítání. 

Text je napsán p�ehledn� a mnoho obrázku ho podporuje. Je t�eba ocenit práv� onu pe�livou gra-
fiku. A pracnost, protože obrázk� je mnoho a vytvo�ení každého z nich je �asov� náro�né. 

Ur�it� by bylo možné využít tento text jako u�ební na st�edních školách. 
Celkov� tedy v mém hodnocení p�evažuje pozitivní názor. Škoda jen že ho kazí n�kolik, �ekn�-

me odborných chyb, hlavn� však velké množství gramatických, p�ípadn� technických nedostatk� p�i 
zpracování textu. 

Mezi odborné proh�ešky bych za�adil chyb�jící závorky v logickém výrazu (str. 31), nejasná de-
finice rovnob�žnosti p�ímek (Kam pat�í totožné p�ímky?, str. 31, 32), neuvedení, že se jedná o t�i 
r�zné roviny (str. 32, 10. �. zdola), chybné za�azení kolmosti útvar� mezi metrické vlastnosti (str. 32), 
chybné uvedení bod� P1, P2 místo správných N1, N2 (str. 44, 10. a 11. �. shora), dvakrát chybn� uve-
den „p�dorys“ místo „nárys“ (str. 47, 53) a n�kolik (mén� významných) dalších. 

Mezi technické nedostatky bych za�adil chyb�jící anglický název diplomové práce, n�kolikaná-
sobné opomenutí odkazu v textu na obrázek (obr. 1.1, 5.59, 6.1, 6.2., …), špatné závorky u citací 
literatury v textu (místo hranatých jsou uvedeny kulaté), m�ní se osoba popisující text (objeví se 
1. osoba j.�. místo 1. osoby mn.�., str. 46), body nejsou kurzívou (R, S na str. 47, N na str. 45), p�e-
klepy ve slovech (d�ležitý p�eklep – místo bodu D je d na str. 79, 8. �. shora), chyb�jící sloveso v n�-
kterých v�tách (str. 23-28, 62, 80, …), jednopísmenné p�edložky na koncích �ádk� (asi 11krát). 

Co se tý�e gramatických chyb, je t�eba upozornit na mnohonásobné chyb�jící nebo p�ebývající 
�árky ve v�tách (asi 36krát), na chybn� psané slovo „nebo-li“ (n�kolikrát), na vyšinutí z vazby 
(str. 94, 95, …) a na jednu hrubou chybu („osy m�li“ na str. 41, 4. �. shora). 

 
 P�es �adu kritických p�ipomínek považuji práci za kvalitn� zpracovanou a navrhuji ji p�ijmout 

jako práci diplomovou. 
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