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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
Bakalářská práce je součástí širšího projektu, v jehož rámci postupně vzniká interaktivní 

elektronická sbírka řešených úloh k základnímu fyzikálnímu kurzu na MFF UK a elektronická 
sbírka fyzikálních pokusů. V rámci této práce bylo vytvořeno devět strukturovaných úloh a sedm 
návodů k pokusům z molekulové fyziky a termiky. Snahou přitom bylo, aby tam, kde je to možné 
a vhodné, byly úlohy a pokusy propojeny. Dva z pokusů jsou provázány s nově vytvořenými 
úlohami a dva s již dříve existujícími. Úlohy jsou dostupné na webu na adrese 
http://fyzikalniulohy.cz, pokusy na adrese http://fyzikalnipokusy.cz. 

Úlohy a pokusy jsou určeny především pro posluchače 2. ročníku bakalářského studia na 
MFF UK, významnou pomůckou mohou být hlavně pro studenty kombinované formy studia. 
Vzhledem k volné dostupnosti sbírky na internetu je mohou využívat i učitelé a studenti jiných 
vysokých či středních škol.  

Při tvorbě úloh se posluchačka většinou inspirovala již existujícími úlohami, často ale 
upravovala a doplňovala jejich zadání. Všechny úlohy pak pečlivě vyřešila. Novou a nejpracnější 
částí byla tvorba strukturovaných nápověd. Vycházela přitom jednak z vlastních zkušeností 
a postupů při řešení úloh, ty jsme pak společně upravovaly a doplňovaly na základě mých 
zkušeností s tím, jaké problémy mívají studenti s řešením úloh ve cvičeních z molekulové fyziky. 

Návody k pokusům jsou jednotně zpracované, obsahují cíle experimentu, teorii, seznam 
potřebných pomůcek, podrobný postup, vzorový výsledek, technické a metodické poznámky. Text 
je doprovozen fotografiemi zachycujícími pomůcky, sestavení experimentů a videi s jejich 
průběhem. Díky podrobnému a názornému zpracování mohou být návody velmi dobrou pomůckou 
pro začínající učitele fyziky, kteří je mohou využít k demonstraci pokusů ve svých hodinách.   

Kromě vlastních úloh a pokusů obsahuje práce ještě teoretickou část. Její součástí je 
stručný přehled učiva z molekulové fyziky a termiky na základních a středních školách a ve VŠ 
kurzu pro studenty učitelství fyziky na MFF UK. Dále práce obsahuje charakteristiku elektronické 
sbírky řešených úloh a sbírky pokusů. Připojen je přehled nově vytvořených úloh a pokusů s jejich 
charakteristikou. V závěrečné části jsou shrnuty výsledky práce.  

Bakalářská práce obsahuje dvě přílohy, v první je ukázka čtyř vytvořených úloh a jednoho 
pokusu, k němuž nebylo vytvořeno video. Druhá příloha je přiložené DVD, na kterém jsou 
ve formátu PDF texty všech vytvořených úloh a pokusů a ve formátu .mp4 videa k těmto 
pokusům. 

Posluchačka pracovala na zadaném úkolu po celou dobu svědomitě a iniciativně. Kromě 
vlastního výběru a zpracování jednotlivých úloh a pokusů se musela naučit i technickou stránku 
vkládání úloh a pokusů do databáze, kreslit obrázky, pořizovat fotografie a videa. Oceňuji pečlivé 
zpracování úloh a pokusů a také úsilí a čas vložený do vytvoření kvalitních fotografií a videí.  

Během tvorby práce jsme průběžně konzultovaly s posluchačkou vzniklé problémy 
a připomínky jak k úlohám a pokusům, tak k textu práce. Dále uvádím několik drobných 
připomínek ke konečné verzi práce. 
 
Připomínky: 
s. 10, Tab. 2: Ve 2. řádku, 3. sloupci se opakuje text.  
s. 174: Má být Tabulka 3 (ne 2). 
s. 239: Lépe psát: Voda v místě nad strunou ….  
 
Úloha 1733 (Oxid uhličitý v uzavřené nádobě): V číselném výpočtu chybí jednotka. 
 

Úloha 2026 (Voda v nádobce s dírkami ve dně):  
Teorie - obrázek č. 1, uprostřed: Podle textu by měla být nakreslena výslednice sil, kterými působí 
všechny okolní molekuly (ne zvlášť výslednice těch, co jsou „pod“ a „nad“), a výslednici bych 
označila podobně jako napravo. 

http://fyzikalniulohy.cz/
http://fyzikalnipokusy.cz/


Poznámka 2: Bylo by dobré upřesnit, které vlastnosti využívá GORE-TEX. 
 

Úloha 2032 (Kapilára v rozjíždějícím se výtahu): Nápověda část 3: …. Z pohledu neinerciálního ...  
 

Úloha 2052 (Změna rozměrů kovové desky při zahřívání): V číselném výpočtu chybí jednotky. 
 

Úloha 2053 (Úhlová rychlost otáčející se molekuly vodíku):  
Rozbor: 1. ř  …klasické kinetické teorie … (ne energie). 
 

Pokus 2021 (Bimetal): Teorie 2. ř: Doplnila bych: …se zvětšují rozměry většiny materiálů … 
 

Pokus 2028 (Mýdlová blána v rámu s pohyblivou příčkou):  
Teorie: Ve 2. a 6. řádku zdola bych doplnila … pohybovat (posouvat) zrychleně směrem … 
 

Pokus 2028 (Regelace ledu): Komentář: V Clausiově-Clapeyronově rovnici má být skupenské 
teplo tání (ne měrné). 
U průběžného výpočtu chybí jednotka. 
 

K vytvořeným úlohám a pokusům vznikne jistě řada dalších připomínek a nápadů na jejich 
vylepšení a doplnění. Výhodou elektronických sbírek je, že se dají snadno zapracovat. 
Posluchačka sama má například již připravený experiment k úloze „Voda v nádobce s dírkami 
ve dně“, který nestihla do práce zařadit.  
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
Nemám. 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
 
 
 
Místo, datum a podpis vedoucího:  
 
V Praze 4. 8. 2017                                                                       RNDr. Dana Mandíková, CSc. 
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