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Autorka se pokouší ve své vytvořit interaktivní učebnici deskriptivní geometrie, konkrétně jedné její 

oblasti – Mongeova promítání za pomoci programu Geogebra. Východisky práce jsou analýzy 

dostupného software, učebnic deskriptivní geometrie, vhodného prostředí a vyhodnocení 

současného stavu výuky deskriptivní geometrie na středních školách. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních formátů. Elektronického, který je zaměřen hlavně na učební text, 

a papírového, kde v šesti kapitolách jsou krom vlastní učebnice zpracovány i výše uvedené analýzy. 

V první kapitole autorka vymezuje cíl a motivy sepsání práce a uvádí velmi stručný nástin vývoje 

deskriptivní geometrie.  

Ve druhé kapitole autorka analyzuje současný stav výuky deskriptivní geometrie na středních školách. 

Využívá k tomu dotazníkového šetření, pro které si sestavila vlastní dotazník. Z uvedené analýzy jasně 

vyplývá, že deskriptivní geometrie má stále své místo v systému středoškolského vzdělávání. Jedná se 

sice o poměrně specifickou oblast vzdělávání, ale, jak i výsledky šetření dokládají, stále aktuální. 

Druhá kapitola je věnována analýze dostupných učebnic deskriptivní geometrie na českých středních 

školách. Autorka čtenáře seznamuje s nejčastěji uváděnými (v dotazníku) učebními texty. Jde 

přiměřeně do hloubky a podává tak věcný obraz o obsahu uvedených učebnic. Budoucím učitelům 

deskriptivní geometrie tak umožňuje rychle se zorientovat v dostupné literatuře. Sama autorka pak 

provedenou analýzu využívá pro výběr hlavních učebních textů, které se stávají vodítkem pro tvorbu 

interaktivní učebnice. 

Jádrem práce je v textu uvedená pátá kapitola, jež je pouze textovou podobou interaktivního textu 

uvedeného na webových stránkách a který je tím nejdůležitějším, co autorka předkládá. Jedná se 

o interaktivní zpracování tématu Mongeovo promítání. Autorka prokládá text mnoha příklady 

a doplňuje je o aplety tvořené v programu Geogebra, kterými simuluje prostorové zobrazení, 

případně krokuje řešení v Mongeovo promítání. Zde je nutné ocenit, kolik práce se za uvedenými 

aplety skrývá, byť to na první pohled tak nemusí vypadat. Zde je patrná i autorčina erudice směrem 

k výpočetní technice. 

V zbývajících kapitolách se autorka věnuje ještě analýze dostupného software a prostředí pro tvorbu 

a psaní učebních textů. Tyto kapitoly jsou pak mimo podání základních informací čtenáři i reflexí pro 

autorčin výběr. 

V závěru práce provádí autorka resumé své práce a hlavně dává možnost nahlédnout, jakým 

procesem autorka prošla při tvorbě učebního textu. Velmi oceňuji, že je zde uveden i odkaz na 

původní variantu apletů.  

 

Předloženou práci považuji za kvalitní a prohlašuji, že splňuje všechny požadavky na diplomové práce 

a doporučuji ji k obhajobě.  
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