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Předložená práce byla připravena jako podpůrný materiál  středoškolským studentům a učitelům
deskriptivní geometrie. Zahrnuje teoretický výklad vybraných partií pravoúhlé axonometrie, sadu
úloh a přílohy.

Teoretický výklad je rozpracován do šesti kapitol – Princip zobrazení; Přímka a rovina; Vzájemná
poloha bodů, přímek a rovin; Rovinné útvary; Tělesa a Průsečná (zářezová) metoda.  Výklad je
veden jasně a  srozumitelně,  jednotlivé odstavce na sebe logicky navazují.  Obsah zpracovaného
tématu odpovídá doporučenému učivu podle  Metodického portálu RVP GV, v kapitole  Tělesa šla
autorka při výkladu řezů dokonce nad rámec doporučených výstupů.

Existující učební texty autorka využila pouze k odkazům na některé partie, které by si žák měl
připomenout, avšak s axonometrií přímo nesouvisí (osová afinita, Rytzova konstrukce elipsy apod.).
Text práce napsala samostatně na základě vlastních znalostí  promítání.  Díky tomu zapojila také
v současných  učebnicích  se  nevyskytující,  avšak  elegantní  postupy  jako  konstrukci  průmětu
kružnice ležící v pomocné průmětně pomocí vysunutí promítací roviny souřadnicové osy. Výklad
doplnila četnými vlastními názornými ilustracemi připravenými v programu GeoGebra. Přínosem je
také  sada  29  nově  vytvořených  úloh  zadaných  v  souřadnicích,  na  nichž  si  žáci  mohou  ověřit
pochopení učiva.

Přílohy práce obsahují prezentace se čtyřmi vybranými krokovanými řešenými příklady a šablony
pro složení  dvou názorných modelů,  které  slouží  k  uvědomění si  vztahů mezi  axonometrickou
průmětnou a půdorysnou, resp. promítací rovinou osy z.

Prezentace umožňují učiteli promítat úlohu v hodině, postupně žákům zobrazovat řešení a provést je
příkladem krok za krokem. V rámci potřebného množství zobrazovaných údajů jsou zpracovány
přehledně. Prezentace 2-1.pdf je z mně neznámného důvodu graficky odlišně upravena než ostatní.
V úloze z prezentace 3-1.pdf je  ošemetné tvrdit,  že  jsou přímky rovnoběžné pouze na základě
konstrukce, kterou žáci zpravidla neprovedou přesně. V prezentaci 4-1.pdf je nejednotné značení
souřadnic bodů (čárky namísto středníků).

Autorka pracovala průběžně, svědomitě a samostatně. Naučila se základy sazby textu a prezentací
v systému LaTEX, prohloubila znalosti  programu GeoGebra.  Naučila se uspořádat a formulovat
myšlenky, což jí vzhledem k jejímu učitelskému studiu bude jistě velkým přínosem.

Přestože  se  do práce  vloudilo  několik  nedostatků  (str.  3,  logická  spojka  „implikace“;  str.  10 –
nerozumím poznámce pod čarou č. 6; str. 12 – píše se o vzájemných polohách přímek, které jsou
vysvětleny  až  později;  str.  36  –  záměna  průmět/průnik,  průsečík/průnik,  formulace  „průsečík
přímky  s tělesem“;  str.  37  –  pozn.  19,  obélník  může být  řezem i  v  jiných situacích;  str.  38  –
průmětem koule je kruh; str. 40 – pozn. 23, rovina s kuželem; str. 45 – obr. 6.1 – indexy u bodů
umístěné jinak než v textu; str. 51 – proč je prázdná?; rozostřené obrázky k modelům;  k obecné
diskusi by bylo použití formulací „řezem kužele je kružnice/elipsa/parabola/hyperbola...“ – problém
české  terminologie)  a  překlepů,  doporučuji  práci  uznat  za  bakalářskou.  Navrhuji  hodnocení
výborně.
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