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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
V této diplomové práci autor navazuje na svoji bakalářskou práci. Podobně jako v předchozí práci, 
i zde autor vytvářel nové úlohy pro Sbírku řešených úloh. Hlavním cílem práce ale bylo 
prozkoumání, jaké možnosti nám dává doplnění úloh o interaktivní prvky a hlavně praktická 
tvorba těchto prvků konkrétně v prostředí GeoGebra, jež se na pilotních úlohách ukázalo jako 
vhodné. 
 
Autor vytvořil celkem 13 nových úloh, které velmi vhodně doplnily úlohy zveřejněné dříve, 
zejména v kapitolách stacionární a nestacionární magnetické pole. Ke všem 13 úlohám vytvořil 
jasně formulovaná zadání, strukturované nápovědy, slovní rozbory, komentovaná podrobná řešení, 
případně i rozšiřující komentáře, nakreslil vhodné doprovodné obrázky a úlohy propojil s úlohami, 
které se ve Sbírce již nacházely. Při tvorbě úloh respektoval způsob řešení úloh ve Sbírce 
(zejména značení). Vše převedl do formátu Sbírky a zveřejnil. 
 
Těžištěm práce bylo vytváření interaktivních prvků k úlohám v prostředí GeoGebra, které sice 
není přímo určeno pro tvorbu apletů či animací, ale přesto bylo vybráno jako vhodné prostředí. 
Jedná se o prostředí grafické, takže tvorba prvků není ani tak programováním, jako modelováním, 
tj. neklade takové nároky na dovednosti dalších autorů vytvářejících tyto prvky. Dále má již delší 
dobu stabilní webovou podporu, tj. lze vytvořené prvky jednoduše začlenit přímo do stránky 
s úlohou. Autor vytvořil celkem 22 interaktivních prvků. Tyto prvky jsou velmi různorodé v tom, 
jaké cíle naplňují – od podpory správné představy situace, která je v zadání, přes názornou 
ilustraci postupu řešení až po vizualizaci výsledků úlohy včetně případů početně složitějších, než 
uvádí zadání. Cenné je také, že zejména poslední typ doplnil vždy sadou úkolů či otázek tak, aby 
čtenář mohl pracovat s daným prvkem cíleně a efektivně. Jeden typ prvků – konkrétně animace – 
pilotoval přímo se žáky třech škol.  
 
Vyzdvihla bych zejména neúnavnou snahu autora najít způsob, jak vytvořit interaktivní model 
přesně tak, jak daná úloha vyžadovala, i když to velmi často znamenalo hledat poměrně neobvyklé 
způsoby práce s GeoGebrou. Aby podpořil tvorbu dalších prvků i ostatními autory úloh, vytvořil 
návod, jak vytvářet interaktivní prvky a zakomponovávat je do textu úloh. Dále vytvořil knihovnu 
grafických prvků – součástek, ze kterých lze sestavovat schémata elektrických obvodů. Tohoto 
přesahu předložené práce pro budoucí vývoj Sbírky, si velmi cením. 
 
Autor pracoval po celou dobu systematicky a samostatně.  
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Nemám otázky, s autorem jsme vše dořešili během tvorby práce. 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou. 
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