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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Cílem předložené práce bylo využití hokeje jako motivačního prvku ve výuce fyziky. Hokejová 

hra k tomu nabízí mnoho příležitostí. Lze na ní demonstrovat základní principy mechaniky, ale je 

zde i zajímavá příležitost pro zatraktivnění některých partií termiky. 

Libor Adámek si toto téma sám vybral a do řešení práce se pustil s velkým nasazením. Prostudoval 

dostupnou literaturu a velké úsilí věnoval pochopení a následné interpretaci principů, které 

umožňují bruslení. Tuto část práce považuji za velmi důležitou. Autor zde totiž poukazuje na 

miskoncepce, které se při výkladu bruslení běžně používají. I když se v různých publikacích 

můžeme dočíst, že princip bruslení je složitější, než jak se většinou vykládá, podrobnosti se 

většinou nedozvíme. Právě proto považuji úsilí autora o nalezení správného a zároveň 

středoškolákům přístupného vysvětlení principů bruslení za velmi užitečnou část práce. 

Libor Adámek přistupoval k práci velmi zodpovědně a prokázal schopnost samostatného řešení 

problémů. Práce není věnována pouze problematice bruslení, ale seznamuje čtenáře např. se 

základními principy hokejové střely. K této problematice vznikl zajímavý pracovní list. Byl jsem 

přítomen testování práce s tímto pracovním listem v nadstavbovém fyzikálním semináři pro 

studenty Mensa gymnázia. Studenty práce zaujala a bezpochyby jim přinesla nové poznatky. 

Zároveň jsem měl možnost pozorovat, že Libor Adámek dokáže se studenty velmi dobře pracovat 

a jeho volba studia učitelství fyziky byla jistě správná. 

Za velmi zajímavý výstup práce považuji to, že, na základě informace o předobhajobě práce na 

katedrálním semináři KDF Libora Adámka oslovil redaktor ČR a autor hovořil na toto téma 

v Českém rozhlase při příležitosti v té době se blížícího mistrovství světa v ledním hokeji. Tento 

fakt jasně ukazuje, že téma bakalářské práce je zajímavé i pro širší veřejnost. 

Práci považuji za zdařilou a podle mého názoru by autor mohl část věnovanou problematice 

bruslení zpracovat do podoby článku např. do časopisu Rozhledy matematicko-fyzikální. 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a jako takovou ji doporučuji uznat. 
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