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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

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

10 

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

10 

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

9 

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

10 

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

9 

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

9 

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

10 

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

10 

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). 

9 

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

9 

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

 

Otázky k obhajobě  

 

 

1) Práce by mohla sloužit jako relativně ucelený studijní materiál pro učitele matematiky. Pro tyto 
účely je však nutné některé termíny přeložit do češtiny (str. 19 „la construzzione legittima“ ) a 
přeložené termíny srávně vymezit (str. 10 pavimento má jiný význam, než jak je přeloženo). 

2) Technika zakreslování (respektující také zreslení z podhledu) navazuje na zkušenosti ze 
středověké práce sochařů (u nás např. socha Karla IV na Karlově mostě)  - bylo by vhodné na 
souvislost upozornit, protože i to ovlivnilo zobrazování například u Parmigianiniho. 

3) Neplatí implicitní tvrzení, že by A. Dürer pracoval důsledně podle popsané metody, například 
v obraze Růžencová slavnost pracuje s dvěma „nekompatibilními“ úběžníky. Dokaže s tím, že 
poukážete na to, jak je toho možné ve výuce geometrie využít.  

4) Doporučuji na vybraném díle ukázat, jak/do kterého tématu by bylo možné jeho zařazení ve 
výuce geomertrie. 

Poznámky  

 

 

Práce je čtivá a doporučuji rozpracování pro potřeby školské praxe.  
Jako vhodný doplněk (zejména pro střední školy) by byla Vitruviova kniha o architektuře (i tam se 
objevují techniky zobrazení, které využívala i malba). Možnáby bylo vhodné doplnit, z jakých 
důvodů bylo využito „deformací“ u anamorfického malířství. 
 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
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