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Geometrická štruktúra maliarskych diel je téma, ktorá môže spestriť vyučovanie geometrie. 

Na obrazoch je možné ilustrovať viaceré geometrické pojmy a princípy. Za týmto účelom sa 

bežne využívajú obrazy z obdobia renesancie. Predkladaná práca pozostává z dvoch hlavných 

kapitol, z ktorých sa prvá delí na tri podkapitoly, takže celkovo má štyri časti.  

V prvej, nazvanej Renesance (kap. 1.1), autorka sleduje vývoj maliarstva od Giotta až 

po Dürera. Vybrala 18 obrazov a rytín, na ktorých ilustruje základné princípy perspektívy. 

Táto téma bola v literatúre spracovaná už mnohokrát. Na autorkinom spracovaní oceňujem 

organické prepojenie geometrického výkladu obrazov s informáciami z dejín umenia. 

 V druhej časti, nazvanej Manýrismus (kap. 1.2), sa venuje trom manieristickým 

umelcom: Tintorettovi, Parmigianinovi a El Grecovi. Manierizmus je úsekom dejín umenia, 

ktorý sa dočkal docenenia až v druhej polovici minulého storočia a preto sa pri výklade 

geometrických aspektov v maliarstve často vynecháva.  

 Tretia časť, nazvaná Anamorfóza (kap. 1.3), obsahuje príklady tzv. šikmej a zrkadlovej 

perspektívy. Na dielach od 16. po 20. storočie autorka ilustruje princípy anamorfického 

zobrazovania. Na tejto kapitole oceňujem predovšetkým skutočnosť, že spracovala 

cudzojazyčnú literatúru a že našla vhodné obrazové ilustrácie, použiteľné aj pri vyučovaní. 

 Štvrtá časť práce, nazvaná Možnosti využití dějin malířství pro didaktiku matematiky, 

je trochu stručná, čo je dôsledok časovej tiesne, do ktorej sa autorka pri jej spracovávaní 

dostala. Napriek tomu obsahuje jeden veľmi cenný a originálny výsledok. Na mysli mám 

podkapitolu 2.3 venovanú Florentskej metóde zobrazovania dlažby. Na obraze Zvestovanie 

florentského maliara Ambrogia Lorenzettiho (s. 12, obr. 5) vidíme, že uhlopriečky dlaždíc 

tvoria krivku (autorka ju v práci zvýraznila červene). V literatúre sa môžeme dočítať, že to je 

parabola. Autorka vhodnou voľbou 6 bodov ukázala, že to parabola byť nemôže. Takto 

matematika môže pomôcť korigovať niektoré vžité stereotypy historikov umenia. 

 Na práci oceňujem samostatnosť autorky pri spracovávaní literatúry a predovšetkým 

jej schopnosť prepojiť geometrické myšlienky s ich odrazom v maliarskom diele. Predloženú 

prácu navrhujem uznať ako bakalársku prácu a pripustiť k obhajobe.  
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