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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

Cílem předložené práce Terezy Fürstové bylo rozšířit elektronickou sbírku úloh a sbírku pokusů, 

které jsou vytvářeny na KDF MFF UK, o nové úlohy a náměty na školní experimenty z oblasti 

termodynamiky a molekulové fyziky. Autorka k tomuto tématu přistoupila komplexně – provedla 

rozbor učiva molekulové fyziky a termiky na základních a středních školách a v kurzu molekulové 

fyziky pro studenty učitelství fyziky na MFF UK. Z výsledků tohoto rozboru vyšla při tvorbě 

vlastních úloh a námětů na experimenty vhodné pro výuku. Vzniklo devět nových úloh a sedm 

námětů na pokusy. Tato čísla se na první pohled mohou zdát malá, je ale třeba vzít v úvahu, že 

úlohy (resp. jejich řešení) jsou zpracovány velmi podrobně, jsou strukturované, obsahují 

nápovědy, obrázky apod. a náměty na pokusy jsou doplněny fotografiemi a videonahrávkami. 

Autorka se navíc snažila o propojení úloh a pokusů. Toto vše představuje velké množství práce 

a výše zmíněné počty vytvořených úloh a námětů na pokusy jsou tedy naopak dosti velké. 

Práci považuji za užitečnou. Vzniklé náměty najdou podle mě uplatnění ve výuce fyziky 

na různých stupních škol. 

Po formální i věcné stránce je práce na dobré úrovni. Nalezl jsem zanedbatelný počet formálních 

chyb, které jsou navíc pouze drobnými „překlepy“ nebo jde (podle mého názoru) o neobratné 

formulace. Jako příklad uvádím: 

str. 32: místo „ve formátu .mp4“ bych napsal „ve formátu mp4“ (bez tečky před mp4), nebo např. 

„ve formátu *.mp4“ 

str. 203-4: Zde je napsáno, že se má vypočítat, o kolik se změní výška hladiny vody v kapiláře poté, 

co se rozjede výtah. Tomu by se dalo rozumět tak, že nás zajímá situace ve výtahu, který se již 

rozjel a jede rovnoměrně. Jde ale o to, co se bude dít během rozjíždění výtahu. Byla by proto 

vhodná jiná formulace. 

str. 23: Při stručném popisu dějů odehrávajících se při regelaci ledu, by mělo být uvedeno také to, 

že se při tání ledu pod strunou „spotřebovává“ skupenské teplo tání. 

V textu k úloze 2026, který je uveden v příloze práce, by bylo dobré vysvětlit, odkud se bere 

„povrchová síla“, která působí proti tíze kapaliny. Text, který je v práci uveden, to podle mého 

názoru čtenáři příliš neobjasní. V obrázku by navíc bylo dobré pořádně nakreslit tvar „vyboulené 

části vody“ pod dírkou. Měla by to být polokoule (pokud je znázorněn případ, kdy je v nádobě 

maximální možné množství vody, při kterém ještě voda otvory neprotéká) a u okrajů otvoru bych 

vyznačil působící povrchové síly a naznačil bych zde jejich výslednici. 

Drobné formulační nepřesnosti a několik málo překlepů nijak nesnižují celkově dobrý dojem, 

kterým na mě práce působí. Podle mého názoru jde o práci, která splňuje podmínky kladené 

na bakalářskou práci a jako takovou ji doporučuji uznat. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Některé úlohy, které v práci vznikly, by byly vhodné i jako náměty na experimentování. Např. 

úloha „Kapilára v rozjíždějícím se výtahu“. Zkoušela jste, jestli by takový experiment provedený 

ve výtahu byl použitelný pro demonstraci diskutovaných jevů? 

 

 

 



 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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