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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

 

Cíle práce je možné rozdělit do několika částí. Prvním cílem bylo zmapovat zařazení 

tematického celku Geometrická optika do výuky ZŠ a SŠ z pohledu používaných experimentů na 

základě podrobné rešerše učebních textů a požadavků RVP. Dalším cílem bylo na podkladě 

provedené analýzy doplnit, případně přepracovat soubor pokusů pro Praktikum školních pokusů I 

(PŠP I). Třetím cílem byla pilotáž takto vzniklých materiálů a jejich úprava a doplnění. Posledním 

cílem byla tvorba funkčního modelu vybraného optického přístroje. Diplomant si vybral vytvoření 

modelu dvou typů zrcadlových dalekohledů, neboť tyto modely v PŠP I chyběly. Všechny tyto cíle 

byly splněny.  

 

Práce je rozdělena do čtyř částí. Součástí textu je dále rozsáhlá příloha obsahující hlavní 

výstup práce, tj. návody k pokusům pro PŠP I. Tyto návody jsou také zveřejněny na stránkách 

KDF. Počítá se s jejich užitím pro domácí přípravu studentů na PŠP a v budoucnu i s možností 

začlenění a rozšíření některých textů do Sbírky pokusů z fyziky, které jsou přístupné na stránkách 

KDF. 

První část práce je věnována výsledkům rešerše vybraných učebnic fyziky s důrazem na 

popis a využití experimentů z geometrické optiky. Je zde proveden i rozbor pohledu RVP pro 

základní vzdělávání a gymnázia na toto téma. Na základě rešerše jsou vytipovány základní pokusy 

uváděné v analyzovaných učebnicích a rozděleny do čtyř oblastí: šíření světla, barva, odraz a lom 

světla. Vše je shrnuto do přehledné tabulky, ze které je mimo jiné patrné, které učebnice s danými 

pokusy pracují. Jednotlivé pokusy jsou pak stručně popsány a rozděleny do výše uvedených 

oblastí. 

V druhé části je popsána struktura pokusů v PŠP I (část Světelné jevy I – geometrická 

optika). Bylo zachováno původní rozčlenění do šesti oblastí, které byly ale na základě rešerše 

a s ohledem na vybavení praktik zmodernizovány a rozšířeny. Dále byla přidána část zabývající se 

rozkladem bílého světla a jeho složkami. V této kapitole jsou uvedeny dvě ukázky návodů 

k pokusům, a to Zobrazování rovinným zrcadlem (jde o úpravu a zmodernizování původního textu 

úlohy) a Určení ohniskové vzdálenosti rozptylky (zcela nový pokus zařazený do PŠP). Celý soubor 

pokusů je pak v příloze práce. 

Třetí část je věnována popisu a výsledkům pilotáže. Testování bylo provedeno 4x se 

studenty denního magisterského studia akademického roku 2017/18. Po každém testování byly 

provedeny úpravy podle pozorování a rozhovoru se studenty. Výsledkem pilotáže bylo mimo jiné 

i vytipování a označení úloh, které by si studenti měli v PŠP vyzkoušet, ostatní byly označeny jako 

rozšiřující. Mohou sloužit k vyplnění času nebo vyzkoušení a užití v učitelské praxi. Specifickou 

skupinu tvořili studenti CŽV (tedy učitelé z praxe), jejichž podněty byly též v práci zohledněny.  

Čtvrtá část je věnována dalekohledům a výrobě modelu dvou základních typů zrcadlových 

dalekohledů, tedy tvorbě nových pomůcek pro PŠP. V této části jsou popsány konstrukce 

základních šesti typů dalekohledů i vady zrcadlových dalekohledů, se kterými se musí konstruktéři 

vypořádat. Největší pozornost je pochopitelně věnována tvorbě modelů (příprava, kreslení 

v programu Geogebra, modelování chování navrhovaných dalekohledů v programu OSLO, výroba 

na 3D tiskárně). Dále jsou tu uvedeny dvě úlohy, kde jsou tyto modely využity pro demonstraci 

chodu paprsků Cassegrainovým a Newtonovým dalekohledem. 

Nedílnou částí práce je obsáhlá příloha, kterou tvoří všechny úlohy vytvořené pro PŠP I. 

Struktura úloh odpovídá struktuře pokusů uveřejněných ve Sbírce pokusů na stránkách KDF (cíl, 

teorie, pomůcky, postup, technické a bezpečnostní poznámky, případně další komentáře). 

Teoretická část některých úloh přesahuje úroveň SŠ, tedy je jakýmsi nadstavbou pro studenty 



učitelství, případně další zájemce. Každá úloha je navíc opatřena fotografiemi, případně i nákresy 

a schématy, které vhodně daný experiment znázorňují. Právě obohacení jednotlivých úloh 

o názorné a kvalitní fotografie posouvá návody na vyšší úroveň a usnadňuje studentům práci. 

V řadě případů jsou pořízeny fotografie a návody jednoho pokusu s využitím více souprav, 

ukázáno více možností realizace daného pokusu (učitel si tak může vybrat pro něj nejvýhodnější 

variantu).  

 

Výsledkem práce je vytvoření nového souboru pokusů pro PŠP I v části Geometrická 

optika, který vychází z původní (již ověřené) struktury. Některé pokusy byly „pouze“ inovovány 

a opatřeny fotografiemi, jiné jsou zcela nové. Výhodou je sjednocení struktury úloh v duchu 

podobné struktury Sbírky pokusů na webu KDF (což ulehčí práci při případném „překlopení“ úloh 

do sbírky). Výhodou je dále i užití více souprav, a tedy více variant daného pokusu. Velkým 

přínosem je tvorba zcela nových úloh a zejména pak vytvoření modelů dvou typů dalekohledů. 

V příloze na CD jsou k dispozici kromě jiného i zdrojové soubory, pomocí kterých je možné si 

modely vytisknout.  K pozitivům práce patří i přehledná a promyšlená stavba celého textu. Velmi 

si cením provedené pilotáže (a to na dvou odlišných skupinách) a kritické úpravy textu na základě 

připomínek testovaných studentů na jejím základě. 

 

 

K práci mám pár následujících drobných připomínek: 

 

Str. 8, předposlední řádek – jedna závorka navíc před slovem „zároveň“ 

Str. 13, 12. řádek – spíš jak „Obraz vypuklého zrcadla“, je lepší formulace „Obraz vytvořený 

vypuklým zrcadlem“. (obdobně pak 1. řádek v teorii k pokusu Určení ohniskové vzdálenosti 

rozptylky, str. 20 a str. 83) 

Str. 13, 13. - 14. řádek – „K přesnému kreslení význačných paprsků je pak nejlepší využít optickou 

soustavu“, pravděpodobně se jedná o optickou „soupravu“, dále by bylo lepší přeformulovat tak, 

aby se nepoužilo slovo kreslení, neboť jde spíše o znázornění. 

Str. 13, popis pokusu „Lom světla pomocí lomu věcí“ – „ Do prázdné sklenice umístíme rovný 

předmět a sklenici naplníme vodou…“ I když úkolem této části není přesný popis pokusů, bylo by 

zde lepší podrobněji popsat vložení předmětu. V návaznosti na předchozí pokus by mohla 

vzniknout představa vložení např. sirky vodorovně. Protože slovo lom v názvu pokusu má dva 

trochu odlišné významy (jak je správně i v závěru popisu uvedeno), raději bych psal: „lom“ věcí. 

Str. 23, 8. řádek v části 3.3 – „Problémem bylo i to, že většina fotek … byla … slabá a tak 

studenti…“, před „a tak“ má být čárka. 

Str. 23, 5. - 6. řádek zdola – „ Potom položí obličej přímo na zrcadlo obličej a vidí…“, jedno slovo 

„obličej“ je navíc. 

Str. 23, 4. Řádek v části 3.3 – „… nebylo odstraněno mnoho chyb, které jsem vyřídil až po …“ 

místo slova „vyřídit“ bych volil neutrální slovo, např. „odstranil“. Obdobně by bylo zřejmě lepší 

místo slova „člověk“ (např. na str. 37, 14. řádek) použít neutrálnější slovo, jako např. „čtenář“, 

„učitel“, „student“ apod. 

Domnívám se, že autor splnil stanovené cíle, proto předloženou práci doporučuji uznat jako  

práci diplomovou. 



 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1) V úvodní části, kde diplomant popisuje své motivace k danému tématu práce, autor píše, že 

jednou z motivací byla jeho „touha rozvinout své znalosti a dovednosti v této oblasti“. 

Zajímalo by mne proto, v čem spatřuje rozšíření jeho znalostí, v čem se posunul, resp. co 

bylo pro něj hlavním osobním přínosem. 

 

2) Vzhledem k tomu, že diplomat již působí v učitelské praxi, zajímalo by mne, zda některý 

z pokusů, které popisuje v práci (i když jsou zejména určena pro PŠP I) použil při výuce, 

jak se mu to osvědčilo, či zda naopak něco, co použil již dříve při výuce, využil při 

přípravě návodů k pokusům.  

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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