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Cílem bakalářské práce bylo vytvořit učební text pro středoškolské studenty věnovaný polohovým 
úlohám v kótovaném promítání obsahující především ucelenou sadu úloh, které budou srozumitelně 
popsány i pro samostudium. Úlohy měly být doplněny krokovanými konstrukcemi zpracovanými 
jako prezentace, které může pedagog použít při výuce, a názornými modely.

Autorka práci rozčlenila do osmi kapitol, prvních šest je věnováno stručnému výkladu potřebné 
teorie a dílčím úlohám, poslední dvě jsou zaměřeny na aplikace úloh o vzájemných polohách rovin. 
Stěžejní 2., 5. a 6. kapitola o vzájemných polohách přímek, přímky a roviny a dvou rovin obsahují 
sadu řešených úloh ojedinělou svou kompletností všech typů možných zadání, postrádám pouze 
příklad znázorňující  situaci  popsanou ve  4.  odstavci  na str.  27 (vzájemnou polohu dvou rovin, 
z nichž  právě  jedna  je  promítací).  Text  je  sepsán pečlivě  a  srozumitelně,  je  doplněn vhodnými 
poznámkami o potížích s nepřesností rýsování.

V práci je jen velmi málo překlepů a chyb (např. 22, 189), které nestojí za zmínku. Autorka by měla 
být  pozornější  na zalamování  řádků (pozor  na  neslabičné předložky na koncích řádků  a názvy 
objektů na začátcích řádků), užívání spojovníku a pomlčky či výskyt zdvojených mezer. Slohově 
neobratně působí časté použítí výrazu „tudíž“, „a tedy“, „také“.

K obsahové a didaktické stránce mám několik připomínek:

• V učebnicích deskriptivní geometrii je průmět osy  y zpravidla orientován „dolů“, autorka 
však v práci zvolila opačnou orientaci – prosím o vyjádření, proč je tomu tak.

• V obr. 8 postrádám pomocnou přímku vedenou rovnoběžně s osou y bodem 2 osy x.

• Obr. 5 mohl být barevný (podobně jako obr. 18).

• Kapitola 4 mohla obsahovat úlohy popisující nalezení stopy roviny zadané jiným způsobem 
(třemi body, dvěma přímkami apod.) – v kapitole 7 se pak tato zadání objevují.

• Na str.  19 v odstavci 3 je popsáno, jak určit  vzájemnou polohu přímky a roviny užitím 
spádové  přímky.  Bylo  by  vhodné  podotknout,  že  lze  (místo  spádové  přímky)  použít 
libovolnou přímku dané roviny, která je různoběžná s přímkou a.

• V  úlohách  5.3  a  5.4  by  bylo  (co  do  počtu  čar)  úspornější  použít  spádovou  přímku 
procházející bodem C.

• V obr. 33 měla být část úsečky E1F1 sestrojena čárkovaně.

• Je průmětem průsečnice rovin, jejichž stopy jsou různoběžné, vždy osa ostrého úhlu, který 
stopy rovin svírají? (viz obr. 30 na str. 36) – prosím autorku o vyjádření.

• Obr. 36 na str. 38 by byl hezčí z jiného „úhlu pohledu“.

• V řešení  neřešených  úloh  (obr.  44–49)  chybí  popisky  a  konstatování  vzájemné  polohy 
objektů.

• Práce neobsahuje seznam obrázků.

Za největší  přínos považuji  vytvoření více než 20 původních úloh s pečlivě popsaným řešením 
doplněných přehlednými a kvalitně zpracovanými obrázky. Po didaktické stránce kladně hodnotím 



cílené užití barev v obrázcích. K většině úloh autorka zpracovala podrobně krokované konstrukce 
upravené  pro  promítání  dataprojektorem,  k  šesti  úlohám  vytvořila  názorný  prostorový  model. 
Rozsah popsaných úloh překračuje běžný obsah současných učebnic.

Co  se  vytváření  práce  týče,  autorka  zpočátku  vykazovala  nižší  míru  samostatnosti  a  práce 
vyžadovala  více  trpělivosti  za  strany  vedoucího.  Situace  se  však  postupem  času  zlepšovala 
a výsledkem je smysluplná práce využitelná v praxi.

Doporučuji předkládanou práci uznat za bakalářskou na učitelském studiu. Hodnocení přikládám na 
samostatném listu.
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