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Práce předkládaná jako diplomová se zabývá kinematicky vznikajícími křivkami v rovině, 

jejich definicemi, vlastnostmi a konstrukcemi v dynamickém softwaru GeoGebra. 

 Úkolem studentky bylo zpracovat text věnující se speciálním rovinným křivkám, 

doplnit jej o vhodné ilustrace a vytvořit moderní animace užitím počítačového softwaru tak, 

aby byla práce využitelná jako studijní materiál jak na střední tak i na vysoké škole. 

Konkrétním cílem práce bylo sestavit teoretický přehled pojmů a metod užívaných 

v kinematické geometrii v rovině, vytvořit dynamické nákresy v programu GeoGebra a 

odvodit u vybraných křivek nejen syntetické konstrukce ale rovněž analytický popis. Toto 

zadání studentka beze zbytku splnila. 

 

Text práce je členěn do tří kapitol. V první kapitole jsou zavedeny pojmy potřebné 

v kinematické geometrii v rovině. Velice oceňuji rozumný výběr základních tvrzení, ze 

kterých lze vycházet v praktické části. Veškerá teorie je doplněna vlastními názornými 

ilustracemi vytvořenými v programu GeoGebra. Samotné ilustrace jsou velmi pěkným 

přínosem a je za nimi velké množství práce. 

 Ve druhé kapitole, která představuje hlavní část práce, se autorka věnuje konkrétním 

pohybům – eliptickému, kardioidickému, konchoidálnímu a cyklickému. Autorka popisuje 

základní vlastnosti těchto speciálních pohybů, konstrukce trajektorií, obálek a polodií a 

doplňuje rovněž analytické odvozování těchto křivek. Opět je kapitola doprovázena řadou 

ilustrací. Vlastní odvozování analytických vyjádření a tvorba ilustrací v programu GeoGebra 

představují podstatný přínos práce. Volba souřadného systému pro odvozování analytického 

vyjádření křivek je vždy provedena tak, aby byl výpočet co nejjednodušší. Popis jednotlivých 

kroků je zvolen velmi rozumně, nezachází se do zbytečných detailů, přesto jsou výpočty vždy 

jasné. Díky tomuto přístupu je možné využít některé příklady také na středních školách 

v hodinách matematiky. 

 Třetí kapitola je stručným přehledem věnovaným historii a využití křivek v praxi.  

Součástí práce jsou také animace vytvořené v programu GeoGebra, které mohou 

sloužit k lepšímu pochopení probíraných pohybů, konstrukcí křivek a dalších pojmů. Tyto 

animace představují jeden z hlavních přínosů práce. Jsou zpracovány velmi pečlivě a 

přehledně. 
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Teoretická část práce, vlastní ilustrace, odvození analytických vyjádření speciálních 

křivek a vytvořené dynamické applety v programu GeoGebra mohou výborně sloužit jako 

studijní materiál pro studenty středních i vysokých škol. Jednodušší příklady z práce se hodí i 

do hodin matematiky na středních školách, lze je řešit například v rámci semináře. 
 

Za nedostatek práce považuji několik nepřesností ve formulacích a občasnou 

neobratnost ve slohu práce, to však nijak nesnižuje celkovou úroveň. Práce je napsána 

v českém jazyce. Text je precizně členěn do kapitol a oddílů. Typografická úroveň práce je 

obstojná. Seznam použité literatury není příliš obsáhlý, všechny položky jsou řádně citovány.  

 

Autorka rovněž výborně reprezentovala Matematicko-fyzikální fakultu na česko-

slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky, kde v kategorii seminárních prací s kratší 

verzí diplomové práce zvítězila.  

 

Celkově hodnotím práci Kinematická geometrie v rovině jako velmi kvalitní. 

Doporučuji práci přijmout k obhajobě jako diplomovou. 
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Posudek – klasifikace 
 

 

Diplomovou práci Kinematická geometrie v rovině od Bc. Zdeňky Javorské hodnotím 

známkou: 

 

 

„výborně“ 
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