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Autorka práce Bc. Iva Pecinová souběžně s interním studiem učitelství (matematika + 

deskriptivní geometrie pro střední školy) vyučuje na střední průmyslové škole 

stavební deskriptivní geometrii. Má tedy zkušenosti se studenty a jejich reálnými 

(ne)znalostmi geometrie. Už ve své bakalářské práci   o měření délek ukázala, že umí 

volit vhodné postupy motivací i výuky geometrie a vést žáky k užívání svých poznatků 

v praxi. 

Autorka předpokládá středoškolské znalosti geometrie. V první kapitole podrobně 

vysvětluje (a na množství vhodných obrázků dokládá) vše potřebné pro pochopení 

dalšího textu. Po stručném připomenutí zrodu lineární perspektivy ve 2. kapitole se 

podrobně zabývá metodami konstrukce perspektivních obrazů různými způsoby. 

Každý z postupů ukazuje podrobně při řešení konkrétní úlohy nejen popisem, ale i 

zobrazením daného kroku konstrukce – pohledem na „reálnou situaci z boku“ a jejím 

perspektivním obrazem. Doplňkem jsou předkreslené konstrukční sítě využívané 

nejen renesančními malíři. Následující příklady – tj. zadání   (popis + obraz) – jsou pro 

kontrolu doplněny i výslednou perspektivou zadaných  objektů.  

Za velmi cenný doplněk práce považuji 5. a 6. kapitolu – využití lineární perspektivy ve 

výtvarné výchově. (Vždy oceňuji mezipředmětové vztahy.) Také na projektových 

dnech (7. kapitola) je patrná zkušenost autorky s výukou studentů. 

Geometrické obrázky jsou dokonale zpracované, reprodukce rytin, sítí i další grafické 

prvky jsou rovněž výborné. Pouze v „obsahu“ bych doporučovala zvýraznění nadpisů 

kapitol. Věcné chyby jsem v práci nenašla, text je srozumitelný  a  čtivý (a jen 

s minimem gramatických chyb). Diplomová práce je koncipována jako vhodná 

učebnice pro zájemce o zobrazování světa kolem nás prostředky lineární perspektivy. 

Může posloužit kromě deskriptivářů  také učitelům výtvarné výchovy, studentům 

v matematických (geometrických) seminářích, zájemcům o obrazy a jejich historii, 

zrakové klamy atd. Práce splňuje všechny požadavky na diplomovou práci. Hodnotím 

ji výborně.   
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