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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Na práci Dominika Becka oceňuji neobyčejné pracovní nasazení při jejím zpracovávání. 

Od zadání diplomové práce po její odevzdání uplynula relativně krátká doba, k tomu navíc ještě 

diplomant studoval jiný fyzikální obor. 

Cílem práce bylo zpracovat téma hydrodynamika tak, aby vzniklý materiál pomohl výuce tohoto 

tématu na středních školách. Jde o téma, jemuž není věnováno mnoho času, a navíc se jedná 

o oblast, která je velmi obtížná a středoškolskými prostředky těžko uchopitelná. Dominik Beck se 

pokusil využít svých znalostí hydrodynamiky, které získal dříve v rámci studia obecné fyziky a 

vhodnou formou je přetransformovat do podoby stravitelné středoškolákům. Vznikl text, který 

obsahuje teoretickou část, úlohy a úkoly, náměty na některé demonstrační pokusy a vše je 

zakončeno matematickým dodatkem. 

Matematická stránka práce je zjevně psána s nadhledem a je vidět, že diplomant má k matematice 

vřelý vztah. Úlohy, které jsou v práci řešeny, jdou v některých případech na hranici toho, co lze 

očekávat od nadaných gymnazistů, kteří se fyzice více věnují. Některé úlohy a některá témata jsou 

svou úrovní určeny pouze pro nejnadanější studenty. 

Poslední část práce, ve které jsou náměty na demonstrační pokusy a jejich rozbor, je poznamenána 

tím, že jí diplomant tvořil ve značném časovém presu. Rozbor zde uvedených experimentů by měl 

být proveden pečlivěji. 

V práci se vyskytují některé nepřesnosti a překlepy. Např, na str. 38 by bylo lépe psát o rovnováze 

sil působících na hráz než o rovnováze hráze. Na str. 52 je použit termín gravitační tíha, což může 

středoškoláky zmást. Na str. 236 se hovoří o vztlakové síle, místo síly tlakové, v „populárním 

vyjádření Archimédova zákona“ na str 24 zřejmě vypadlo nějaké slovo, nebo část věty, takže 

formulace je nejasná (hovoří se zde o síle kapaliny tělesem vytlačené – není jasné, co je touto silou 

myšleno). Na str. 33
5
 je zaměněn poloměr a průměr, v poslední úpravě rovnice (3.52) na str. 55 

vypadlo g. 

Uvedené příklady překlepů a nejasností jsou podle mého názoru způsobeny krátkou dobou, po 

kterou práce vznikala. Nemyslím si ale, že by šlo o nějaký výrazný problém, který by práci 

znehodnocoval. 

Dominik Beck podle mého názoru vytvořil práci, která bude užitečná pro zájemce o fyziku, pro 

fyzikální semináře apod. 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci na MFF UK a jako takovou ji doporučuji 

uznat. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Nemám dotazy. 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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