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Diplomová práce Metody konstrukcí lineární perspektivy a její využití v praxi se zabývá základními 

konstrukcemi obrazů v lineární perspektivě, přičemž zaměřena je především na jednoúběžníkovou a 

dvojúběžníkovou perspektivu. 

 Úkolem studentky bylo popsat základní konstrukce, vytvořit vlastní ilustrace s využitím 3D 

počítačového modelování, sestavit nové originální názorné příklady, které by byly nadstavbou 

standardních příkladů uváděných v klasických učebnicích. Cílem práce bylo rovněž navrhnout aktivity 

projektových dní pro studenty středních škol zaměřené na lineární perspektivu. Dalším z úkolů bylo 

také ukázat využití znalostí principů perspektivy při tvorbě různých optických klamů. Zadání 

diplomové práce studentka beze zbytku splnila, navíc navrhla a zrealizovala rozšíření tohoto zadání. 

Vyzkoušela si projektové dny v praxi a zhodnotila jejich průběh v diplomové práci. 

 

 Text práce je členěn do sedmi kapitol. V první kapitole se autorka věnuje obecnému popisu 

lineární perspektivy, vysvětlení principů lineární perspektivy a rozdělení na jedno-, dvoj- a 

tříúběžníkovou perspektivu. Zavedeno je také názvosloví, které autorka dodržuje v celém textu, a jsou 

ukázány základní konstrukce, na něž je odkazováno dále v práci. Kapitola je velmi přehledně 

zpracována a vystihuje veškerou podstatnou teorii. Vlastní ilustrace perfektně doplňují text, jsou 

zvoleny velmi názorně. 

 Ve druhé kapitole je stručně připomenuta historie zobrazování prostoru. 

 Ve třetí kapitole jsou popsány metody konstrukcí lineárních perspektiv. Kapitola je rozdělena 

na metody vázané a volné, konkrétně průsečná a vrstevná metoda z vázaných metod a sestrojení 

perspektivního obrazu bodu v základní rovině, vynesení výšky a perspektivní sítě z metod volných. 

U každé metody je uveden konkrétní příklad s podrobným krokovaným řešením. Oceňuji, že každý 

krok konstrukce je zachycen na názorném 3D modelu a následně ukázán také v projekci, tedy 

v rovinné situaci. To činí z práce neocenitelnou pomůcku pro pochopení jednotlivých konstrukcí. 

V učebnicích bychom takové ilustrace hledali marně. Ilustrace především u volných metod 

v podkapitole 3.2.2 Vynesení výšky jsou skutečně velmi profesionální. 

 Čtvrtá kapitola představuje jeden z hlavních přínosů práce. Jedná se o originální sadu příkladů. 

Jednotlivé úlohy obsahují vždy zadání, prostorovou situaci a řešení. Předlohy pro tisk čtenář může 

nalézt na přiloženém DVD nebo přímo v příloze práce. Autorka vymyslela velmi pěkné úlohy, které 

nejsou v běžných učebnicích. Autorka sama v textu píše, že jejím záměrem bylo sestavit příklady na 

zobrazování praktických objektů, které nás obklopují, aby studenty takové rýsování bavilo. Zde 

musím opravdu vyzdvihnout úsilí autorky. Vytvořit příklady v perspektivě tak, aby řešení bylo 

názorné, přehledné, konstrukce se vešly na formát papíru, není vůbec jednoduchá záležitost. Kdo 

někdy vymýšlel podobné příklady, mi dá určitě za pravdu. 

 Pátá kapitola může sloužit jako inspirace pro výuku výtvarné výchovy. Autorka navrhuje, jak 

jednoduše využít principy lineární perspektivy. 



 Šestá kapitola pojednává o perspektivních klamech, konkrétně o perspektivní krabičce, 

reverspektivním klamu a Amesově místnosti. Autorka zde vytvořila velmi podrobný návod na výrobu 

Amesovy místnosti. 

 Poslední sedmá kapitola uvádí teoretický obsah práce do praxe a je dalším velkým přínosem. 

Autorka navrhla aktivity pro projektové dny Hrátky s perspektivou, vytvořila pracovní listy pro 

studenty a rovněž zrealizovala projektové dny na SPŠ Dušní v Praze. Teoretická část diplomové práce 

tak slouží jako podklad pro přednášky na projektových dnech. Kapitola se věnuje nejprve osnově 

projektových dní, dále je popsána realizace a velmi podrobné vyhodnocení pracovních listů, které 

studenti vyplňovali. Závěrem je také uvedeno celkové zhodnocení projektových dní a sebereflexe pro 

příští podobné aktivity. 

 Součástí práce jsou také přílohy, kde čtenář nalezne předtisky pro úlohy z kapitoly 4, dále 

perspektivní sítě a jednotlivé pracovní listy z projektových dní. Na přiloženém DVD jsou navíc 

trojrozměrné modely vytvořené v programu Rhinoceros, se kterými lze různě otáčet a prostorovou 

situaci tak lze nahlédnout z různých úhlů. 

 

 Teoretická i praktická část práce, vlastní příklady a názorné ilustrace, návody na konstrukce 

perspektivních klamů, návrh projektových dní jasně ukazují píli a nezměrné nadšení autorky. Práce 

může sloužit jak studentům, tak učitelům na SŠ, ale se zájmem si ji určitě přečtou i výtvarníci. 

 Je třeba vyzdvihnout výbornou kvalitu ilustrací, které doprovázejí celý text práce a které 

autorka samostatně vytvořila. Obrázky rovinných i prostorových situací jsou zpracovány velmi 

profesionálně a jejich tvorba zabrala jistě mnoho času, veškeré modely jsou také součástí přiloženého 

DVD. Nadstandardní úroveň obrázků a navíc cit pro názorné zobrazení objektů v rovině i v prostoru 

činí z práce výborný doplněk základní literatury o dané problematice. Navíc by práce mohla také 

motivovat studenty středních škol ke studiu deskriptivní geometrie i na vysoké škole. 

 Je vidět, že autorka velmi ráda učí, již nyní během svého studia má několik hodin výuky na 

SŠ. Realizace projektových dní byla rovněž důkazem jejího nadšení pro výuku. 

 

Práce je napsána v českém jazyce. Text je precizně rozčleněn do kapitol a oddílů. Veškeré 

zdroje jsou řádně citovány. 

 

Celkově hodnotím diplomovou práci Metody konstrukcí lineární perspektivy a její využití 

v praxi jako velmi kvalitní, práce splňuje zadání a požadavky kladené na diplomovou práci. 

Doporučuji práci přijmout k obhajobě jako diplomovou, klasifikaci přikládám na zvláštním listu. 

Výbornou kvalitu práce dokládá také 1. cena na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice 

matematiky. Autorka svou práci skvěle prezentovala a v kategorii diplomových prací zvítězila. 

 

 

V Praze dne 13. 6. 2018      RNDr. Petra Surynková, Ph.D. 

 

 

 

 


