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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

5 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

6 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

6 

54. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

5 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

5 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

4 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

6 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

6 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

7 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

3 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 
Otázky k obhajobě 
 

Zde bych žádal autorku, aby šířeji vysvětlila, za jakým účelem je předložená klasifikace úloh 

vytvořena, neboť z textu to pro mě nebylo dosti patrné. 

 
 
 
 
 
 

Michaela Dlouhá 

Úlohy o objemu a povrchu těles v trojrozměrném prostoru 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 



Poznámky 
 

Autorka se ve své práci zabývá slovními úlohami zaměřenými na objem a povrch geometrických 

těles. Práci samotnou lze pak rozdělit na dvě hlavní části. Na část věnovanou klasifikaci 

geometrických těles a na část věnovanou klasifikaci slovních úloh. Práce je zpracována rešeršním 

způsobem s využitím uvedené literatury. 

V první části se autorka zabývá klasifikací geometrických těles, konkrétně mnohostěnů a rotačních 

těles.  Text je poměrně dobře a přehledně sestaven, nicméně mám zde několik připomínek. 

V případě rešeršního textu zabývajícího se tak obecně známou tématikou, jako jsou geometrická 

tělesa, bych očekával jako zdroj citací značení základních veličin relevantnější zdroj informací než 

internet. Dále, jestliže autorka použila pro hranolová tělesa jako výchozí definici hranolové plochy, 

pak bych očekával, že tuto použije pro všechna tělesa tohoto druhu, proč tedy ne pro krychli? 

Podobná nejednotnost se objevuje i později a také na jiných místech, třeba v kapitolách 

o vlastnostech těles jsou někdy uvedeny souměrnosti a někdy ne. 

V druhé části (od čtvrté kapitoly) se pak autorka pokouší o klasifikaci slovních úloh se zaměřením 

na geometrická tělesa. Jako výchozí kritérium používá náročnost a zaměření úlohy. Vytvořit 

klasifikaci slovních úloh je velice náročné téma a většinou se takováto činnost provádí za nějakým 

účelem. Zde je tento účel skryt, neboť bez ohledu na volbu charakteru úlohy jsou pak úlohy 

v drtivém případě řešeny stejným způsobem. Zápis, vzorec, dosazení, výsledek, odpověď. Také tu 

zůstává  prostor pro využití první části práce. Zde se využívají pouze uvedené vzorce. Existují 

například uvedené druhy úloh pro každé v práci definované těleso? 

Autorka si vytkla nelehký cíl a výsledek působí na první pohled poměrně samoúčelně. Nicméně je 

nutné zde vzít v potaz, že problematika klasifikace slovní úloh je problém spíše didaktického 

charakteru a k této oblasti schází autorce potřebná erudice. V tomto kontextu pak můžeme nahlížet 

na práci z jiného pohledu. Vzhledem k rešeršnímu charakteru můžeme autorčinu práci chápat jako 

ukázku pestrosti úloh, které se v tak úzkém tématu objevují v našich učebnicích. 

 

 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
 

 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 
 
28.8.2012  PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 


