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Pavel  NOHÁL:  Sbírka úloh o čtyřúhelnících 

 

Cílem práce diplomanta bylo vytvořit soubor úloh o čtyřúhelnících pro druhý stupeň základní 

školy.  

Autor v první části práce provedl analýzu současných učebnic matematiky pro příslušný typ 

školy. Hodnocení je výstižné, s patřičným nadhledem, diplomant zřetelně poukazuje na 

přednosti i nedostatky jednotlivých učebnic, zvláště z hlediska možného použití učebnic ve 

vyučovacím procesu. 

Těžištěm práce je rozsáhlá sbírka s řadou úloh teoretického charakteru i úloh z praxe, 

věnovaná postupně čtvercům a obdélníkům, rovnoběžníkům, lichoběžníkům a 

různoběžníkům.  

V úvodu jednotlivých částí  charakterizuje  autor příslušné pojmy a uvádí vlastnosti 

jednotlivých typů čtyřúhelníků. V těchto pasážích jsou některé nedostatky, např.: na str. 19 

jsou uvedeny  obrázky konvexního čtyřúhelníku a konkávního čtyřúhelníku, chybí však jejich 

definice, na str. 20 není rovnoběžník definován jako speciální případ konvexního 

čtyřúhelníku, ale jako  „část roviny ohraničená čtyřmi stranami“, na str. 21 je čtverec 

definován jako „rovnoběžník, který se vyznačuje tím, že jeho protilehlé strany jsou 

rovnoběžné…“ (jde o “ nadbytečnou definici“), na str. 49 se uvádí termín lichoběžník obecný, 

který se nepoužívá. 

Sbírka obsahuje řešené příklady a neřešené úlohy. Úlohy jsou ve valné většině formulovány 

srozumitelně, řešení příkladů jsou jasná a přehledná.  V některých příkladech a úlohách by 

bylo vhodné doplnit slovní text nákresem (např. str. 50, př. 1). Oceňuji souhrnné úlohy, ve 

kterých se mají doplňovat údaje do tabulek (např. str. 48 a str. 54). V několika případech 

předchází neřešená úloha řešenému příkladu téhož typu (např. 1.131 na str.31 a př.8 na 

str.32 ), což z metodického hlediska není vhodné. Velmi kladně hodnotím pěkné příklady 

z mimomatematických oblastí. 

 Předložená sbírka může být  účelně využita ve výuce matematiky, přináší řadu zajímavých a 

hodnotných úloh.  
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