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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

8 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

7 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

8 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

8 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

7 

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). 

7 

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

8 

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). 

9 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

7 

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

Otázky k 
obhajobě 
 

1. Psala by Lucie po napsání diplomové práce znovu práci s tímto tématem a psala by 

ji stejně? 

2. Co se do práce nepodařilo zakomponovat? Jak by se měla rozšířit, upravit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie MACHOVCOVÁ 

Výuka rovinné geometrie na středních školách 

Doc. RNDr. Jaroslav ZHOUF, Ph.D. 



Poznámky 
 

Diplomantka si oblíbila geometrii, a to konkrétně planimetrii, proto chtěla zmapovat, 
jaké učebnice jsou pro tuto parii použíány v naší republice, případně na Slovensku. 
Diplomantka má též svoji představu, jqk by taková učebnice měla vypadat. Dále chtěla 
znát i názory zkušených středoškolských učitelů, proto pro ně  připravila dotazník. 
Všechny tyto zdroje diplomantka sloučila, čímž chtěla najít opověď na otázku, jak by 
měla vypadat „ideální učebnici planimetrie na střední školy, a to hlavně na 
gymnázia“. 
Úkol to byl velmi smělý, výsledek je mnohem skromnější: ukázalo se, že současná 
učebnice pro gymnázia od dr. Pomykalové je v podstatě téměř ta ideální. Diplomantka 
tedy doplnila jen několik svých námětů, jak takovou čebnici podle jejího názoru ještě 
„zidealozovat“. 
 
I když výzkumný výsledek nepřináší žádnou převratnou novinku, je třeba na předložené 
práci ocenit, s jakou pečlivostí se diplomantka danému tématu věnovala. Určitě se 
osobně velice obohatila tím, že pronikla hlouběji do existujících učebnic a že se 
hluboce zamýšlela, jak vše jeětě vylepšit. 
V práci se neobjevují jazykové ani formální chyby, práce je dobře členěna, je čtivá, 
zdroje jsou pečlivě citovány.  
 
Velmi pozitivně hodnotím to, že diplomantka zařadila o svého spektra i připravovanou 
interaktivní učebnici od Frause, což je vlastně veliká originalita v České republice. 
 
Za nedostatek považuji menší počet prostudovaných učebnic a malé zamíření za 
učebnicemi do zahraničí. 
 

 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Datum a podpis autora posudku diplomové práce:   30.4.2014 


