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Příloha 
 
Vyjádření vedoucího k diplomové práci Pavla Nohála: 
Sbírka úloh o čtyřúhelnících   
         
Předkládaná diplomová práce je věnována čtyřúhelníkům v učivu matematiky na druhém 
stupni základní školy. Úkolem diplomanta bylo nejprve analyzovat současné, běžně 
používané, učebnice matematiky pro tento stupeň vzdělávání z hlediska zadaného tématu 
a následně vytvořit sbírku úloh, která bude obsahovat úlohy zaměřené nejen na vlastnosti 
konvexních čtyřúhelníků, jejich obvody a obsahy, ale rovněž na jejich konstrukce. 
 
V první části diplomové práce je velmi pěkně a přehledně zpracována analýza učebnic 
matematiky pro 7. ročník a pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Diplomant zde využil své 
několikaleté zkušenosti s výukou matematiky na druhém stupni základní školy a prokázal zde 
pedagogický nadhled nad zvoleným tématem. V rámci analýzy se zaměřil na porovnání 
obsahu, rozsahu i metod zpracování učiva o čtyřúhelnících ve vybraných učebnicích.  
Z výsledků analýzy vyplývá, že vytvoření sbírky úloh na dané téma má své opodstatnění. 
 
Ve druhé části práce diplomant vytvořil sbírku úloh, která je dělena do třech hlavních kapitol 
podle základních typů konvexních čtyřúhelníků, a to na rovnoběžníky, lichoběžníky 
a různoběžníky. V úvodu jednotlivých hlavních kapitol je nejprve uveden stručný přehled 
základních definic a vlastností daných čtyřúhelníků, poté následují vzorově řešené příklady 
a neřešená cvičení, která jsou doplněna výsledky.  
 
Úvodní souhrn teorie v hlavních kapitolách sbírky mohl být pro větší přehlednost lépe věcně 
i graficky strukturován. Na některých místech souhrnu by bylo vhodné explicitně uvést 
souvislosti mezi jednotlivými klasifikacemi čtyřúhelníků (např. zařadit deltoid mezi tečnové 
čtyřúhelníky, obdélník mezi tětivové).  Z hlediska typologie i náročnosti úloh se diplomantovi 
zdařilo vhodně zvolit jednodušší i složitější úlohy, velmi pěkné jsou některé souhrnné úlohy, 
ve kterých se například ze zadaných údajů mají doplnit další vlastnosti daného čtyřúhelníku. 
Rovněž oceňuji úlohy, které jsou zaměřeny na aplikace učiva v reálném životě (pokrývání 
podlahy, výměra zahrady atd.). 
 
Grafické zpracování práce je velmi dobré, sbírka je navíc doplněna ilustračními obrázky 
i fotografiemi, které ukazují využití čtyřúhelníků v celé řadě oblastí lidské činnosti.  
 
Diplomant splnil zadaný diplomní úkol. Doporučuji uznat předkládanou práci za diplomovou 
na učitelském studiu s hodnocením 
        
                                                   velmi dobře. 
 
                                                                               
                                                                                             doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. 
 
V Praze 27. 8. 2013 
 
 


