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Neeuklidovská geometrie pro střední školy

(Lucia Miháliková)

V práci chybí anglický název Non-euclidean geometry for high schools.

V českém abstraktu jsou následující chyby:
• 4. řádek

    špatně: i chybám
    správně: i na chyby

• 5. řádek
    Chybí čárka na konci řádku za slovem postulátem.

• 6. řádek
    Za slovem literatuře nemá být čárka.

• 7. řádek
    špatně: upřesněním
    správně: upřesnění

• 10. řádek
    Chybí čárka za slovem čtenáři.

• 11. řádek
    Za slovem přistupovat nemá být čárka.

• V části klíčová slova chybí písmeno u ve slově neeuklidovská.

V anglickém abstraktu jsou následující chyby:
• 1. řádek

     špatně: appropriate elaboration 
     správně:  a suitable adaptation
     Chybí předložka of před slovem non-Euclidean.

• 2. řádek
     špatně : to high school
     správně: for high schools
     Chybí člen a před slovem historical.

• 5. řádek
     špatně: errors in them which mathematicians committed
     správně: the errors that these attempts contain
     Chybí člen the před slovem work a člen a před slovem list.

• 6. řádek
     špatně: sentences
     správně:  theorems
     špatně: postulate and focuses on different
     správně: postulate, it focuses on the different

• 7. řádek
     špatně: partitioning the geometry in the literature, and clarifying
     správně: the division of geometry in literature and it clarifies 

• 9. řádek
     špatně: The important
     správně: An important

• 10. řádek
     špatně: introduction
     správně: establishment



• 11. řádek
     špatně: Aim of thesis
     správně The aim of the thesis

• 12. řádek
     Chybý předložka in před slovem which.
     špatně: can use to approache
     správně: can approach 
     Čárka má být nahrazena slovem and.

• 14. řádek
     špatně: appropriate
     správně:  a suitable

• 16. řádek
     špatně: in the high school
     správně: at high schools

V obsahu jsou následující chyby:
• Chybí mezera v názvu 7. kapitoly Lobačevského neeuklidovská geometrie.

V textu práce jsou následující chyby:
• str. 1, 2. ř. 

     špatně: protože ji
     správně: protože jí

• str. 1, 14. ř
     Před slovem nebo má být čárka.

• str. 1, 14. ř
     špatně: do zájmových kroužků zaměřených 
     správně: pro zájmové kroužky zaměřené

• str. 1, 16. ř. 
     špatně: a vytvořit text
     správně: vytvořit text

• str. 1, 19. ř. 
     špatně: pomocí
     správně: pomoci

• str. 1, 2. ř. zdola
     špatně: pomocí
     správně: pomoci

• str. 3, 13. ř. zdola
     Chybí mezera v čísle dvaceti třemi.

• str. 3, 8. ř. zdola
     Chybí písmeno a mezi slovy jazyků a němčiny.

• str. 5, 7. ř.
     Chybí čárka za slovem přidal.

• str. 6, 9. ř. zdola
     Na začátku věty má být veliké N.

• str. 10, 12. ř. zdola
     Chybí čárka před slovem kdy.

• str. 10, 10. ř. zdola
     Na začátku věty má být veliké N.

• str. 12, 2. ř.
     špatně: měře
     správně: měření



• str. 12, 8. ř.
     špatně: Bolyai
     správně: Bolyaiho

• str. 13, 2. ř.
     špatně: Bolyai
     správně: Bolyaiho

• str. 13, 16. ř.
     špatně: poznáme
     správně: známe

• str. 13, 16. ř.
     špatně: výsměchů
     správně: výsměchu

• str. 15, ekvivalence 8
     Chybí čárka za slovem vzdálenost.

• str. 17, 14. a 13. ř. zdola
     špatně: zabývá jenom prvními čtyřmi axiomy
     správně: zabývá jenom prvními čtyřmi skupinami axiomů

• str. 17, 18. ř.
     Na začátku věty má být veliké N.

• str. 17, 3 ř. zdola
     Chybí čárka před slovem nebo.

• str. 17, 1.ř zdola
     špatně: Eulida
     správně: Eukleida

• str. 18, 5. ř. zdola
     Chybí čárka před slovem je.

• str. 19, 5. ř. zdola
     špatně: euklidova
     správně: euklidovská

• str. 20, 5. ř.
     špatně: Euklida
     správně: Eukleida

• str. 20, 6. ř. zdola
     špatně: s euklidovskou
     správně: mezi ní a euklidovskou

• str. 20, 5. ř. zdola
     špatně: jeho
     správně: jehož
     Chybí čárka před slovem je.

• str. 21, 1.ř.
     Za slovem přímka nemá být čárka.

• str. 21, 3. ř.
     Za slovem pojmů nemá být čárka.

• str. 21, 4. ř.
     Na začátku věty má být veliké N.

• str. 23, 3. ř. Zdola
     špatně: jedna
     správně: jednu

• str. 24, 2. ř.
     špatně: Však
     správně: Avšak



• str. 24, 3. ř.
    špatně: geometrii
    správně: geometrie

• str. 24, 8. ř.
    špatně: u nich nebo
    správně: z nich, nebo
    špatně: dakazaných
    správně: dokázaných

• str. 24, 16. ř.
    špatně: dvacetijedna
    správně: jednadvaceti

• str. 25, 12. ř.
    špatně: bode
    správně: bodě 

• str. 26, 5. ř.
    špatně: Jsou.li
    správně: Jsou-li

• str. 26, 6. ř. zdola
    špatně: vyjměme
    správně: vyjmeme

• str. 29, 7. ř.
    Chybí čárka před slovem ale.

• str. 31, 3. ř. 
    špatně: najděte
    správně: najdete

• str. 31, 12.  ř.
    Chybí čárka za slovem námi.

• str. 35, 8. ř.
    Nemá být čárka za slovem podobně.

• str. 36, 14. ř.
    Čárka nemá být před slovem vědět,  ale až za ním.

• str. 37, 1. ř.
    špatně: l-komicemi
    správně: l-kolmicemi

• str. 37, 5. ř.
    špatně: je
    správně: ji

• str. 39, 8. ř. zdola
    Na začátku věty má být veliké N.

• str. 39, 2. ř.
    Na začátku věty má být veliké N.
    špatně: ji
    správně: jí

• str. 39, 6. ř.
    špatně: model
    správně: modelu

• str. 39, 15. ř.
    špatně: třech
    správně: tří

• str. 41, 2. ř.
    Za slovem platí nemá být čárka.



• str. 41, 6. ř.
    špatně: jako
    správně: jak

• str. 43, 9. ř.
    Za slovem vzdáleností má být čárka.

• str 44, 10. ř.
    Na začátku věty má být veliké N.

• str. 45, 13. ř.
    Před slovem modelu nemá být čárka.

• str. 53, 5 ř.
    Na začátku věty má být veliké N.

• str. 54, 7. ř.
    špatně: ke
    správně: k

• str. 55, 11. ř.
    špatně: použité
    správně: použity

• str. 55, 9. ř. zdola
    špatně: bez toho, aby si to uvědomovali
    správně: aniž by si to uvědomovali


