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Úkolem studentky bylo vysvětlit principy polohových úloh v kótovaném promítání. Připravit 
sérii řešených i neřešených úloh, krokované příklady upravené k promítání a vystřihovací 
modely řešených úloh umožňující názornou vizualizaci jednotlivých prostorových situací. 
 
Studentce se podařilo vytyčený cíl splnit. Práce je přehledně členěna do osmi kapitol, z nichž 
poslední dvě jsou aplikací znalostí získaných v předchozích kapitolách. 
 
Všechny příklady v práci autorka vymýšlela sama. Oceňuji pečlivě připravená krokovaná 
řešení úloh, která jsou plně využitelná ve výuce. Stejně tak musím autorku pochválit za 
připravené vystřihovací modely. 
 
Ač jsem práci četla poctivě, nenalezla jsem v ní žádnou jazykovou ani typografickou chybu. 
 
K práci mám jen několik faktických připomínek: 
 
Všechny kapitoly jsou doplněny řešenými i neřešenými příklady, až na kapitolu zobrazení 
roviny. Pravděpodobně to byl záměr, neboť zobrazení roviny je vlastně součástí příkladů 
v následujících kapitolách – vzájemná poloha přímky a roviny, vzájemná poloha dvou rovin a 
průnik mnohoúhelníků. V prvních dvou zmíněných kapitolách jsou ovšem roviny vždy 
zadávány dvěma body na stopě a jedním třetím bodem, pouze v kapitole o průnicích 
mnohoúhelníků jsou dva příklady, v nichž jsou roviny zadány třemi body o různých kótách. 
Osobně si myslím, že by bylo vhodnější vložit nějaké ukázkové příklady přímo do kapitoly 4, 
rovněž zadat rovinu i jinými způsoby (např. pomocí spádové přímky apod.). 
 
Dále jsem úplně neporozuměla na stranách 32 a 34 vždy předposlední větě, vysvětlující 
viditelnost úsečky BC. Prosím o její vysvětlení, příp. přeformulování u obhajoby. 
 
Dovolím si oponovat (z didaktického hlediska) rovněž posledním větám opět na stranách 32 a 
34. Studentka píše, že viditelnost zbývajících úseček daných mnohoúhelníků dourčíme 
analogicky. Ovšem předchozím určením viditelnosti jednoho bodu (neležícího na průsečnici) 
je viditelnost obou mnohoúhelníků již jednoznačně určena, není třeba tedy konstrukci 
opakovat. 
 
V obrázku na str. 33 je chyba ve viditelnosti trojúhelníku EDF. 
 
Jako celek se mi práce velmi líbí, doporučuji uznat práci jako bakalářkou. 
 
 
Návrh klasifikace přikládám na zvláštním papíru. 
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