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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Autorka v první části vlastní práce popisuje vybrané modely jednoduchých elektrických obvodů. 
Druhá část práce se týká jednak rozhovoru s učiteli o tom, jestli a jaké modely využívají ve výuce 
a následně výsledků dotazníkového šetření na podobné téma. 
Jednotlivé vybrané modely jsou podrobně popsány a doplněny velkým množstvím ilustračních 
obrázků. U některých modelů bych ale ocenila autorčin názor na jednotlivé modely – tento je 
například u kuličkového modelu zmíněn v jednom odstavci, u vodního (kterému je jinak věnován 
největší prostor) zcela chybí. Stejně tak mi zde chybí podrobnější diskuze mezí platností 
jednotlivých modelů (a rozdíly mezi daným modelem a reálným chováním elektrického obvodu). 
Rozhovory s učiteli jsou zpracovány velmi stručně, chybí mi zde základní informace týkající se 
respondentů (např. typ školy, doba praxe,…), jakým způsobem proběhl zmiňovaný „náhodný 
výběr“ apod.  
Problematické jsou i výsledky dotazníkového šetření – vzhledem k možnému nepochopení zadání 
devíti ze čtrnácti respondentů se výsledky týkají reálně pouze pěti učitelů. Tuto slabinu si ale 
autorka uvědomuje a sama výsledky dotazníku považuje za ne zcela použitelné. 
V závěru autorka hodnotí jednotlivé modely z hlediska vhodnosti jejich využití ve výuce. 
 
Vybrané překlepy a drobné chyby: 
str. 17, 4. řádek: „…v sériovém obvodu s elektrickým napětí. Jeden… přes všechny vodní kola…“ 
na str. 36 a dále autorka mluví o „druhém stupni víceletého gymnázia“ 
str. 45, 3. řádek odspodu: „...neumí si na o sáhnout,…“, podobně na posledním řádku tamtéž: 
„…pomáhá jim to o pochopit,…“ 
 na str. 49 autorka pokládá učiteli otázky v mužském rodu, v odpovědi na 3. otázku ale píše 
komentář „Nejprve uváděla…“ 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
Vzhledem k chybějícím informacím týkajících se metodologie výzkumu (rozhovorů s učiteli) bych 
ráda autorku požádala o jejich doplnění při obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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