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Cílem předložené práce bylo prezentovat vybrané historické přístupy k regulárním kuželosečkám se 
zaměřením na  stereometrickou  definici  a  Quételetovu-Dandelinovu  větu  a  dále  uvést  zajímavé 
aplikace kuželoseček, například v architektuře a gnómonice.

*****

Práce je tematicky rozdělena na dvě části, prvních šest kapitol je věnováno matematickému popisu 
kuželoseček jako řezů kuželové plochy a historickým zajímavostem a souvislostem, ve zbylých 
šesti kapitolách je pozornost zaměřena na aplikace kuželoseček.

Matematická část je uvozena připomenutím známé Dürerovy konstrukce „vejčité“ elipsy. Následují 
stereometrické  definice  regulárních  kuželoseček  a  připomenutí  obvyklých  středoškolských 
planimetrických  definic.  V  další  kapitole  jsou  formulovány  modifikace  Quételetových-
Dandelinových vět  o  řezech kuželové plochy rovinou včetně  důkazů.  Pro porovnání  je  uveden 
stereometrický přístup ke kuželosečkám starověkého matematika Apollónia z Pergé. Matematická 
část je doplněna krátkou kapitolou o eliptickém řezu válcové plochy a kapitolou o planimetrických 
konstrukcích kuželoseček.

Je škoda, že v práci nejsou ukázány Dürerovy konstrukce paraboly a hyperboly, které jsou méně 
známé.  Za  přínos  práce  považuji  neobvyklý  přístup  k  definici  kuželoseček  a  modifikaci 
Quételetových-Dandelinových vět, bohužel však v textu není zmíněno, že se jedná o modifikaci, 
naopak, věty jsou vydávány za Q.-D. věty, což není v pořádku.

Podkapitola 4.1 tak, jak je podána, je zcela zbytečná. Je v ní skrytě zformulována věta: „Vedeme-li  
z vnějšího bodu M tečny ke kružnici k, potom úsečky MT1, MT2, kde T1, T2 jsou body dotyku tečen 
s kružnicí  k,  shodné.“,  není  však  dokázána.  Z  této  věty  mají  údajně  vycházet  stěžejní  důkazy 
v podkapitolách 4.2 až 4.4, v nich však není na podkapitolu 4.1 odkázáno a ani není zřejmá přímá 
souvislost,  kapitola  4.1  měla  spíše  vyložit  prostorovou  analogii  uvedené  planimetrické  věty. 
V důkazech „Q.-D.“ vět v podkapitolách 4.2 až 4.4 je značné množství nepřesností a autorka příliš 
často  používá slovo „zřejmé“,  bohužel  i  v  situacích,  kdy to  zřejmé není.  Prezentované důkazy 
značně  připomínají  důkazy  obvyklých  Q.-D.  vět  z  učebnic  deskriptivní  geometrie.  V textu  se 
zbytečně střídají pojmy kužel a kuželová plocha.

V páté kapitole je předveden přístup přikládání čtverců Apollónia z Pergé na parabolickém řezu 
kuželové plochy. Autorka zde vychází z nedávno obhájené práce Bc. Kláry Veselé. V závěru se 
pokusila ukázat souvislost Apollóniova přístupu s algebraickými rovnicemi elipsy a hyperboly v té 
podobě,  jak  jsou  vyučovány  dnes  na  středních  školách.  Dopustila  se  zde  však  několika 
matematických  chyb.  Předně  kuželosečka  s  jedním  vrcholem  v  počátku  soustavy  souřadnic  a 
s druhým vrcholem na kladné poloose x nemůže mít při daném označení v čitateli prvního zlomku 



výraz (x+a),  správně je pouze možnost (x–a).  V následném vyjádření  y2 (nikoliv  y,  jak autorka 
uvádí) jsou pak chyby ve znaménkách.

Kapitola  věnovaná  eliptickému  řezu  válcové  plochy  rovinou  opět  obsahuje  řadu  nepřesností. 
Postrádám definici eliptického řezu válcové plochy (nebo alespoň zmínku, že válcovou plochu lze 
považovat  za  speciální  případ  plochy  kuželové).  Při  zápisu  rovnice  roviny  řezu  je  tiše 
předpokládáno, že tato rovina je kolmá k rovině souřadnicových os y, z, což být nemusí. Sinus (tedy 
funkce)  nemůže  být  obrazem elipsy,  patrně  byla  myšlena  sinusoida,  přesněji  její  část.  Rovněž 
doporučuji  větší  opatrnost  v  rozlišování  tělesa  a  plochy  –  u  válcové  plochy  nelze  hovořit 
o podstavě. Nerozumím pojmu „střed osy“ (str. 19).

Kapitola o konstrukcích kuželoseček je jistě důležitá a její zařazení vhodné, bohužel na mě působí 
poněkud  zmateně.  V  zadáních  není  zřejmé,  co  je  skutečně  dáno  (zadání  působí  tak,  že  je 
kuželosečka  přeurčena  – např.  str.  22:  „Budeme konstruovat  elipsu  s  délkou hlavní  poloosy  a,  
vedlejší poloosy b a excentricitou e.“). Důkaz trojúhelníkové konstrukce elipsy mohl být dotažen až 
k  algebraické  rovnici,  parametrické  vyjádření  elipsy  středoškolští  žáci  běžně  neznají.  Popsaná 
rozdílová  proužková  konstrukce  není  správně  a  postrádám  k  ní  obrázek.  Proč  není  bodová 
konstrukce elipsy vysvětlena ve stejném duchu (pomocí libovolně zvoleného bodu na hlavní ose) 
jako  bodová  konstrukce  hyperboly?  Proč  je  takový  nepoměr  v  počtu  konstrukcí  elipsy  (4)  a 
zbývajících dvou kuželoseček (1, 1)? Proč není uveden důkaz k metodě „ohýbání papíru“?

Ve druhé tematické části je nejprve zmíněno několik předmětů z běžného života, které svým tvarem 
souvisí  s kuželosečkami,  eliptický oběh planet  a několik budov jejichž základem jsou zpravidla 
kvadriky. Následuje pět kapitol věnovaných výskytu kuželoseček v dílech slavných malířů pozdní 
renesance, baroka, romantismu a symbolismu.

V této části  mohlo být alespoň v některých případech uvedeno více souvislostí  prezentovaných 
ploch  s  kuželosečkami  a  jejich  vliv  na  funkčnost  výrobku,  resp.  statiku  budovy  apod.  Zcela 
postrádám aplikace v gnómonice uvedené v zadání práce.  V části  věnované malířství  je zřejmé 
autorčino nadšení pro dané téma, tato část působí jako jádro práce. Bohužel není z textu zřejmé, co 
je založeno na reálných podkladech (zda bylo skutečně malířovým záměrem užít kuželosečku, zda 
ji zkonstruoval na základě geometrických podkladů či pouze přibližně apod.) a co jsou autorčiny 
spekulace.

*****

K jazykové stránce mám značné výhrady. Práce obsahuje mnoho pravopisných chyb a překlepů, je 
zřejmé, že autorka spěchala. Četné chyby jsou v interpunkci (chybí nebo přebývají čárky a tečky),  
cizí jména nejsou psána jednotně, často dochází k záměně slov ji/jí, vyskytují se i chyby ve shodě 
podmětu s přísudkem. Seznam chyb je tak dlouhý, že jej neuvádím. Chyby jsou tužkou vyznačeny 
v textu  práce.  Díky  vynechání  slov,  kopírování  částí  textu  a  nedostatečné  kontrole  se  v  práci 
vyskytuje několik nesmyslných vět, např.: „Analogie s řeckým překladem těchto slov je očividný.“ 
(str.  18),  „Oproti  vyděšenému hrobníkovi,  kterému můžeme vyčíst  dlouho řádku pocitů,  se  nám  
anděl zdá naprosto bezcitný.“ (str. 61), „  ... pokud bychom vedli bílou a levou horní oranžovou  



kružnicí  tečnu s průsečíkem ve vedlejší  poloose elipsy,  tak se  nám tyto tečny protnou v bodě.“ 
(str. 43), aj.

Co se typografické  stránky textu  týče,  prohřešky jsou v obvyklé  a  přijatelné  míře (nadbytečné 
mezery okolo pomlčky v rozsahu, nadbytečné mezery před interpunkčními znaménky, názvy děl by 
mohly být psány kurzívou, použití ne českých uvozovek, záměna spojovníku a pomlčky, zalomení 
stránky 24, neslabičné předložky na koncích řádků). Mrzí mě neupravená strana s abstrakty.

Text je doplněn mnoha obrázky, některé z nich tvořila autorka pomocí programu GeoGebra, některé 
jsou  patrně  její  vlastní  ilustrace.  Obrázky  jsou  pěkné  a  vhodně  zařazené,  pouze  u  obrázků 
z GeoGebry mohl být větší popis.

*****

V práci chybí seznam obrázků a za zásadní považuji  nefunkční seznam citací.  Kromě toho, že 
seznam není řazen abecedně, tak v něm některé v textu citované práce chybí, jiné naopak přebývají.  
Občas tedy není zřejmé, z čeho autorka skutečně čerpala.

*****

Předloženou bakalářskou práci ještě doporučuji k obhajobě a hodnotím ji dobře.

V Praze dne 22. 8. 2017
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