
Posudek práce  
předložené na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze 
 

posudek vedoucího              posudek oponenta   
bakalářské práce   diplomové práce 

 
 
Autor: Dominik Beck 
Název práce: Experimenty a úlohy z hydromechaniky pro střední školy 
Studijní program a obor: Fyzika, Učitelství fyziky – učitelství matematiky 
Rok odevzdání: 2019 
 
 
Jméno a tituly oponenta: RNDr. Dana Mandíková, CSc. 
Pracoviště: KDF MFF UK 
 
 
 
Odborná úroveň práce:  
 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 
 
Věcné chyby: 
téměř žádné    vzhledem k rozsahu přiměřený počet    méně podstatné četné    závažné 
 
Výsledky: 
 originální    původní i převzaté    netriviální kompilace    citované z literatury    opsané 
 
Použité metody: 
 nestandardní    standardní    obojí 
 
Aplikovatelnost: 
 přínos pro teorii    přínos pro praxi    bez přínosu    nedovedu posoudit 
 
Rozsah práce: 
veliký    standardní    dostatečný    nedostatečný 
 
Grafická, jazyková a formální úroveň: 
 vynikající   velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 
 
Tiskové chyby: 
téměř žádné    vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet    četné 
 
Celková úroveň práce: 
 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 
 
 
 



Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
Posluchač si v rámci práce kladl za cíl ukázat jiný možný přístup k výuce hydromechaniky na 
středních školách, než se v současnosti běžně využívá a upozornit na některé nepřesnosti, které se 
při řešení problémů z hydromechaniky často objevují. Jednotlivá témata z hydromechaniky pak 
doplnil řešenými úlohami a experimenty. 
Práci tvoří čtyři základní kapitoly, připojeny jsou dvě přílohy. V první části je na základě dvou 
vybraných učebnic stručně shrnuto učivo hydromechaniky probírané na českých gymnáziích a 
středních odborných školách, uvedeny jsou pak i další zdroje, ze kterých autor práce čerpal. Druhá 
kapitola je věnovaná základním vztahům a zákonům hydromechaniky, které jsou dále využívány při 
řešení úloh a vysvětlení experimentů. Ve třetí části je zpracováno 19 úloh s řešením a komentáři. 
Čtvrtá kapitola obsahuje podrobné návody k 17 experimentům. První přílohu tvoří matematické 
dodatky, druhou pak pracovní listy ke dvěma vybraným experimentům. 
 
Komentáře, dotazy a připomínky k jednotlivým částem práce: 
 
Úvod: 
s. 59: Témata se týkají celé hydromechaniky, nejen hydrodynamiky. 
 

Kapitola 1: 
• Proč jste nevycházel při rešerši z novějšího vydání učebnice pro gymnázia? Bylo by zajímavé 

doplnit srovnání obsahu Vámi zvoleného vydání a vydání z roku 2013.  
• Existuje novější vydání Vámi zvolené učebnice pro SOŠ?  
s. 1121: překrývající 
s. 1115: Co je střed hmotného bodu? 
s. 1116-11: Není mi jasné, co chtěl autor říci. 
 

Kapitola 2: 
• V teoretické části mi přijde zajímavá snaha propojit hydromechaniku s mechanikou hmotného 

bodu a tuhého tělesa a ukázat jejich analogie. Tato část jde silně nad rámec učiva běžné střední 
školy, vhodná by byla pro semináře, kam chodí zájemci o další studium fyziky, případně jako 
doplňující materiál pro studenty úvodních kurzů fyziky na VŠ.   

s. 134: Uvedla bych zdroj definice kapaliny. 
s. 16, Věta 2 (1.v.i.): ∑Fi značí součet vnějších i vnitřních sil? 

s. 16, část mezi vztahy 2.6 a 2.7: Tento odstavec mi není srozumitelný. Chtělo se říci následující? 
Mám objem V a v něm je v čase t0 N částic, které mají celkovou hybnost P(t0). Za čas ∆t nějaké 
částice odtečou a nějaké přitečou. V objemu V jich bude v čase t = t0 + ∆t opět N, ale mohou mít 
odlišnou celkovou hybnost P(t), protože se mohou lišit hybnosti částic, které odtekly a které 
přitekly. 
s. 162: Místo bez silového členu bych psala, že výslednice sil je nulová (obdobně u 2.14 pro 
momenty sil). 
s. 175-6: Síly musí být centrální (v přímce), aby nevznikly momenty. 
s. 1818: Proč je u E(t) a E´(t) stejný  časový okamžik t – to snad není ve stejném čase?  
s. 1822-23: Větě nerozumím. 
s. 1915: Jaká síla, kdo jí působí?  
s. 2013: Vzdálenosti ∆y – že je to totéž jako d, je uvedeno až později. 
s. 23: Důkaz Věty 4 bych doprovodila obrázkem. 
s. 236: Tlakovou ne vztlakovou sílu. 
s. 2413-14: I „populárně“ je to podivná formulace – co je síla vytlačené kapaliny? 
s. 257-8: Přehozeny indexy 1 a 2 (i ve vztahu 2.28). 



s. 335: Průměru D (ne poloměru). 
   
Kapitola 3: 
Úlohy mají pěknou jednotnou strukturu, líbí se mi upozornění na častá zanedbání, nepřesnosti a 
nekorektní použití vztahů, které se běžně při řešení úloh na střední škole dělají. Přínosné mi to 
přijde zejména pro budoucí učitele. Řada úloh je silně nad úrovní SŠ (3.4.4, 3.4.5, 3.5.3, 3.5.4, 
3.7.1, 3.9.1, 3.9.2).  
s. 35, úloha 3.1.1: Mluvila bych o konkrétní kapalině v cisterně. 
s. 362-3: Psala bych rovnou: Předpokládejme, že tlak vzduchu … Takhle to zní divně, něco tvrdím a 
vzápětí řeknu, že to není pravda. 
s. 369: Divná formulace: „hydrostatický tlak vůči zrychlení a“ 
s. 36, úloha 3.2.1: Jak tam ta polokoule drží? 
s. 362: polokoule – V = 2πr3/3, totéž ve vztahu 3.2 
s. 3911: Má být 21, ne 2,1, což ovlivní výsledek 3.11. 
s. 40, úloha 3.4.1: Doplnila bych obrázek situace. 
s. 41, bod 2: V předpokladu je, že proudění máme považovat za ustálené. To by mělo být jen u 
bodu 1. 
s. 42-43, úloha 3.4.3: Jsou uvedena 2 různá správná řešení, což je dost matoucí. 
s. 4515: Má být člen s v0. 
s. 471: Co je r? 
s. 49, 51, zadání úlohy 3.5.1 a 3.5.2: Jakou sílu máme určit? 
s. 527: Zřejmě má být gravitační sílu (ne tíhu). 
s. 5311-13: Příslušné úpravy bych zapsala a rovnici dořešila. 
s. 55, vztah 3.52: Ve jmenovateli chybí g. 
s. 56: Úloha 3.7.1: Doplnila bych náčrt situace. 
s. 585:  V libovolném okamžiku … 
s. 59: Úpravy k získání vztahu 3.62 bych rozepsala. 
 

Kapitola 4: 
Oproti pěkně zpracovaným úlohám mi některé experimenty připadají nedotažené. 
s. 66, pokus 4.1.2: Z postupu se zdá, že by silnější a těžší papír měl vodu lépe udržet – přijde mi to 
matoucí. Vlastní role papíru se pak vůbec nediskutuje. Ukázala bych, kolik vody musí vytéct, aby 
nastala rovnováha tlaků nebo lépe, o kolik musí poklesnout hladina vody. Chybí mi vysvětlení, jak 
to funguje, když je sklenice plná a vzduchová kapsa tam není. 
s. 68, pokus 4.1.3: Místo sklenice je dobré použít zkumavku. 
s. 68-69, pokus 4.1.4: Vůbec není zmíněno, že na vodu také tlačí dno vozíku. Kdyby g cosα bylo 
výsledné zrychlení, musela by se voda vůči vozíku v tom směru zrychleně pohybovat.  
s. 6811: Na vektor které síly je hladina kolmá? 
s. 69, pokus 4.1.5: Kde vezmu nestlačitelnou kapalinu? 
s. 71, Cíl pokusu 4.2.1: Co je síla vytlačovaného předmětu? 
s. 7212: Co ukazuje váha, když ne hmotnost – doplnila bych to. 
s. 722-3: Váhy jsou vychýleny stejně na vzduchu – je to zmatené. 
s. 721: 1 kg peří má snad stejnou hmotnost jako 1 kg železa.  
s. 75, pokus 4.4.2: Byl by dobrý obrázek trubice s náčrtem situace. 
s. 77, pokus 4.6.1: Bylo by dobré uvést příklady konkrétních kapalin, které je vhodné použít. 
s. 78, pokus 4.6.3: Bylo by vhodné doplnit obrázek a vzorové měření s odhadem viskozity a také 
ukázkou, jak určit moment setrvačnosti sklenice. (Přesahuje to úroveň SŠ.) 
s. 792: Chtělo by to uvést úpravu, kterou vztah 4.7 získáme. 



s. 80, varianta pokusu 4.6.4: Bylo by vhodné uvést též příklad, kde experiment k určení viskozity 
užít lze – použít jinou kapalinu, popř. kuličku. 
 

Závěr: 
s. 817: Bylo by vhodné miskoncepce konkrétně uvést. 
 

Dodatek A - Matematický: 
s. 83, Definice 5: Uvedla bych zdroj. 
s. 8416, A.3: Má být T(4,3,-1). 
 

Dodatek B – Pracovní listy: 
Voda z kohoutku: Uvítala bych diskuzi získaných hodnot v0. Bernoulliova rovnice - Od jaké 
hladiny se částice pohybuje? 
Torricelliho vztah: Na obrázku by měla být láhev. Nerozumím vysvětlení, proč přestane voda 
z lahve vytékat. Objem vzduchu se snad nezmenší. 
 
Práce přináší zajímavý pohled na to, jak by bylo možné přistoupit k výuce hydromechaniky, i když 
navrhovaný postup přesahuje úroveň střední školy. Úlohy vytvořené v práci lze pak využít pro 
elektronickou sbírku řešených úloh. Práce má dobrou strukturu a je psaná celkem srozumitelně. 
Pečlivě je zpracovaná zejména teoretická část a úlohy. Přes uvedené připomínky hodnotím práci 
kladně a doporučuji ji uznat jako diplomovou. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

Zkoušel jste některé z uvedených přístupů, úloh či experimentů v reálné výuce se středoškoláky, 
například v rámci praxe? Pokud ano, jak na ně studenti reagovali?  
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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