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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Předkládaná diplomová práce se věnuje fyzikálním experimentům inspirovaným tematikou 

obnovitelných zdrojů energie, konkrétně se pak zaměřuje na energii získávanou pomocí 

palivových článků a větrných a solárních elektráren. Navržené aktivity jsou primárně připraveny 

na středoškolské úrovni, ale v zásadě jsou (s případnými úpravami) použitelné i pro žáky 

základních škol. 

Práce je strukturována do čtyř základních částí. V první a nejrozsáhlejší části se autor zabývá 

teoretickým popisem fungování výše uvedených zdrojů energie, tj. palivových článků a větrných 

a solárních elektráren. Tato část práce je bohatě podložena zdroji a vhodně doplněna autorovými 

vlastními nákresy příslušných fyzikálních situací; přitom oceňuji aktuálnost uváděných informací, 

které přispívají ke čtivosti textu. Tato část by sama o sobě mohla sloužit jako poměrně atraktivní 

text pro samotné studenty. 

Druhá kapitola je věnována srovnání několika experimentálních souprav, které jsou na trhu 

dostupné právě pro demonstraci výroby energie z obnovitelných zdrojů. Užitečné jsou autorovy 

poznámky a postřehy k jednotlivým produktům. 

Třetí část práce je uvedena stručnou, dvoustránkovou rešerší existujících materiálů, které se 

zabývají zavedením experimentů inspirovaných obnovitelnými zdroji do výuky. V navazujícím 

textu popisuje autor čtyři žákovské aktivity, které v rámci své práce navrhl, a přidává dva návrhy 

na další, jím dosud nezpracované experimenty. Vlastní pracovní listy k těmto aktivitám jsou 

k práci přiloženy jako příloha. 

Závěrečná kapitola popisuje pilotáž jednotlivých pracovních listů na úrovni střední školy, kterou 

autor práce provedl ve třídách, kde sám vyučoval fyziku. V přílohách na DVD jsou přiloženy také 

vzorově vyřešené pracovní listy zachycující (byť ne vždy kompletní) řešení studentů, v jejichž 

třídách pilotáž probíhala. 

Práce je adekvátně strukturována a obsahuje poměrně velké množství citací, zejména pokud jde 

o grafy a diagramy vystihující aktuální trendy týkající se obnovitelných zdrojů. Graficky atraktivní 

jsou ilustrace samotného autora, na druhou stranu se v textu objevují grafy s nečitelnými nebo 

špatně čitelnými údaji (např. obr. 4, obr. 6); grafy převzaté z anglického jazyka pak někdy obsahují 

nevysvětlené zkratky (např. obr. 6, obr. 17). 

Slabým místem práce je její jazyková úroveň. Text místy obsahuje neobratné či zavádějící 

formulace a často chybějící interpunkce limituje porozumění vlastnímu obsahu. Za velmi 

nešťastné považuji, že tento nešvar není obsažen pouze ve vlastním textu práce, ale také 

v pracovních listech, se kterými již pracovali studenti; osobně se domnívám, že kultivace jazyka, 

zpřesnění formulací a grafické vylepšení pracovních listů by výrazně napomohlo studentům se 

vypořádat se zadanými úkoly, které jsou jinak – z fyzikálního hlediska – vhodně vybrané 

a zajímavé. 

Vzhledem k autorově osobní situaci nebylo možné provést plánovanou pilotáž pracovních listů 

v Interaktivní fyzikální laboratoře (dále: IFL). Namísto toho proběhlo jejich testování na 

studentech dvou brněnských středních škol, což považuji za adekvátní náhradu. Na základě tohoto 

testování uvádí autor ve své práci některé postřehy, které se týkají zejména zaujetí studentů pro 

připravené experimenty; nepodařilo se mu ovšem posoudit vliv experimentů na porozumění 



studentů v oblasti energetických přeměn týkajících se obnovitelných zdrojů, jak bylo při zadávání 

práce plánováno. 

Vinou jazykových nedostatků a některých dalších nekonzistencí (v jednom z pracovních listů je 

například navíc uvedena tabulka a část zadání, které se používají v jiném pracovním listu) působí 

práce dojmem, že byla finalizována ve velkém časovém presu, který neumožnil její celkovou 

kultivaci. K tomuto tvrzení přispívá fakt, že coby vedoucí této práce jsem se s její podobou měl 

možnost poprvé seznámit méně než týden před jejím odevzdáním, což prakticky vylučovalo 

zásahy do její struktury či přepracování některých částí. V případě nasazení vyvinutých 

experimentů do běžného provozu IFL je nutná jejich předchozí jazyková i grafická revize, a to 

velmi důkladná. 

Navzdory výše uvedeným výhradám se domnívám, že autor splnil hlavní body zadání práce 

a doporučuji ji tedy uznat jako práci diplomovou. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 Na str. 28 je uvedena zavádějící rovnost 1 lux = 0,079 Wm-2. Kdy lze tuto formuli použít 

a jaký je vztah mezi intenzitou záření (radiometrická veličina) a osvětlením (fotometrická 

veličina)?  

 Výpočet denní intenzity záření na str. 33 neuvažuje náklon zemské osy (což je v textu 

uvedeno). Proč byl tento přístup zvolen a jak by započtení náklonu ovlivnilo výsledek? 

 Na str. 42 je zmíněna rychloběžnost, ale pojem není nijak vysvětlen ani zasazen do 

kontextu. Co to tedy rychloběžnost je a jaký je její význam v grafu na obr. 41? 

 Pod obr. 51 na str. 55 se hovoří o účinnosti palivového článku. Co je touto účinností 

myšleno? Graf, na který text odkazuje, je voltampérovou charakteristikou, proto se 

domnívám, že je zde účinnost zaměňována za svorkové napětí. 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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