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 Kritérium hodnocení Hodnocení  
1 – 10 bodů *) 

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

6 

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).  

4 

4. 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). 

5 

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). 

4 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 
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Úlohy o objemu a povrchu těles v trojrozměrném prostoru 
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Poznámky 
 
Předložená bakalářská práce je zaměřena na klasickou problematiku, a to na řešení úloh 

o objemu a povrchu těles. Autorka si vytkla za cíl přehledně uspořádat slovní úlohy z této oblasti, 
které se vyskytují v učebnicích a sbírkách úloh pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Omezuje se na 
mnohostěny a rotační tělesa. Cílovou skupinou pro ni jsou jak žáci, tak učitelé, pro které by 
navržené dělení mělo být pomocníkem při orientaci v úlohách a hledání vhodných řešitelských 
postupů. Při volbě tématu se autorka inspirovala jak vlastní zkušeností s řešením podobných úloh, 
tak i ze zkušeností, které získala od zkušených učitelů. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části autorka shrnuje charakteristiku 
a základní vlastnosti těles, s nimiž se žáci na 2. stupni ZŠ při výuce matematiky setkávají. Druhou 
část práce tvoří návrh roztřídění slovních úloh o objemu a povrchu těles z učebnic matematiky pro 
2. stupeň ZŠ a střední školy podle kritérií, které si autorka zvolila. Ke každému typu úloh je 
zařazena jedna nebo více slovních úloh, na nichž autorka ilustruje základní řešitelské postupy pro 
danou skupinu. Protože autorka ve druhé části pracuje se slovními úlohami, zařadila i informace 
o tomto typu úloh. 

Jak je vidět z obsahu práce, jedná se z velké části o práci rešeršní. Vlastní přínos autorky je 
možno vidět jednak ve shromáždění materiálů z různých typů textů (včetně elektronických zdrojů), 
jednak v pokusu o smysluplnou klasifikaci úloh. Není překvapující, že se nepodařilo vytvořit 
klasifikaci do disjunktních tříd, že se jednotlivé skupiny úloh mnohde překrývají, některé úlohy lze 
zařadit do různých tříd. Lze ocenit, že se autorka o třídění pokusila, i když ne zcela úspěšně. 

Autorka dodržuje přesnost v označování částí textu, které jsou doslovně převzaty ze zdrojů, 
přeformulovaných myšlenek z citovaných prací a vlastních myšlenek, úloh a jejich řešení. To je 
u práce rešeršního typu důležité.  

Autorka přistoupila k řešení úkolu samostatně. Doporučuji práci k obhajobě. 
 
Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 14.8.2012 


