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Název práce 
 

Autor posudku 
 

 

 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). 

8 

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

9 

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

9 

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). 

9 

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

 
Otázky k obhajobě 
 
Prosím o vyjádření, proč autor u polopravidelných těles použil uvedené rozdělení a pokud jsem se 
v textu nepřehlédl neuvádí druhou velkou skupinu konvexních polopravidelných těles – duálních 
k Archimedovským. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radek Šmíd 

Platónská tělesa 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 



Poznámky 
 

Autor zpracoval téma platónských těles, které bylo již v historii mnohokrát zpracováno, ale které 

přitom v české literatuře tak často nenajdeme. Respektive bez větších problémů najdeme výsledné 

vztahy, ale jen minimálně se setkáme s výpočty, které k těmto vztahům vedou. V tom je asi největší 

přínos předložené práce. Neboť autor jednotlivé dílčí výsledky nejenom  shrnul do jedné práce, ale 

příslušné výpočty sám provedl. Zde je poněkud naškodu, že není vždy jasné, které výpočty jsou 

opravdu autorské a které jsou převzaté (např. na straně 40 je uveden zdroj, ale není jasné, jestli 

autor převzal ilustraci nebo nápad, jak dojít k výsledku). 

Práce je sestavena velmi dobře a umožňuje čtenáři rychlou orientaci v textu, i tím se zvyšuje 

užitnost předložené práce. Autor se nenechal strhnout k maximalismu, ale vybral si několik 

metrických vlastností, které považoval za důležité, a ty pak důsledně odvodil u všech zpracovaných 

těles. 

 

 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
 

 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 
 
2.1.2013  PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 


