Posudek prace
pfedlozene na Matematicko-fyzikalni fakulte
Univerzity Karlovy v Praze

[x] posudek vedouciho
[x] bakalafske prace

G posudek oponenta
G diplomove prace

Autor: Jakub Maly
Nazev prace: Netradicne pojate pokusy z optiky na gymnaziu
Studijni program a obor: Fyzika, Fyziky zamefena na vzdelavani
Rok odevzdani: 2008

Jmeno a tituly vedouciho: doc. RNDr. Zdenek Drozd, Ph.D.
Pracoviste: KDF MFF UK
Kontaktni e-mail: zdenek.drozd@mff.cuni.cz

Odborna uroveii prace:
Q vynikajici E] velmi dobra Q prumerna Q podprumerna Q nevyhovujici
Vecne chyby:
[x] temef zadne Q vzhledem k rozsahu pfimefeny pocet G mene podstatne cetne G zavazne
V^sledky:
[x] originalni LJ puvodni i pfevzate Q netrivialni kompilace G citovane z literatury G opsane
Rozsah prace:
G veliky [El standardni G dostatecny G nedostatecny
Graflcka, jazykova a formalni uroveii:
G vynikajici G velmi dobra E) prumerna G podprumerna Q nevyhovujici
Tiskove chyby:
Q temef zadne G vzhledem k rozsahu a tematu pfimefeny pocet [El cetne
Celkova uroveii prace:
Q vynikajici [x] velmi dobra G prumerna G podprumerna Q nevyhovujici

Slovni vyjadreni, komentafe a pripominky vedouciho/oponenta:
Ukolem teto prace bylo vyvinout, resp. inovovat nekolik pokusu z optiky tak, aby je bylo mozne
zadavat jako domaci laboratomi ulohy, nebo domaci experimentalni prace. Jakub Maly se teto
prace ujal z velkym zaujetim a jeho vysledkem je soubor ctyf nametu na pokusy tohoto typu.
Soubor obsahuje namel na stavbu dalekohledu a pokusy s uplnym odrazem svetla, duhou a
Rayleighovym rozptylem. Autor prace vsechny pokusy navrhl, vyrobil potfebne pomucky, pokusy
vyzkousel a sve zkusenosti a zavery sepsal ve forme pfedlozene prace. Praci se mnou pravidelne
konzultoval a jeho celkovy pfistup k ni byl velmi svedomity.
Na prvni pohled by se mohlo zdat, ze popsane experimenty jsou vseobecne zname a casto
provadene, a ze tedy v praci neni nic noveho. Tento nazor by ale nebyl spravny. Na praci je
pfinosny pfistup k experimentum - jejich zpfistupneni zakum ve forme nametu na domaci
experimenty. Pokusy c. 2 - totalni odraz a c. 4 - Rayleighuv rozptyl jsou navic vhodne i do
skolnich fyzikalnich praktik.
Vysoce ocefiuji autorovu sebekriticnost pfi popisu experimentu c. 4 - Rayleighuv rozptyl. Tento
pokus je popisovan v knihach autoru zvucnych jmen, jako je napf. Richard P. Feynman. Realizace
je ale velice obtizna. Sam jsem se o uspesne provedeni tohoto pokusu mnohokrat pokousel a me
nasledujici dojmy byly vzdy ponekud rozpacite. Jakub Maly povazuje sve vysledky za neuspech,
ja se ale domnivam, ze popis pokusu ve Fenmanovych pfednaskach je ponekud pfikrasleny. Ve
skuteCnosti se nam pravdepodobne nikdy nepodafi videt akvarium naplnene vodou s pffmesi
mleka jako modre pfi pohledu z boku vzhledem ke smeru osvetleni. Jde pouze o velmi mirne
zmodrani, ktereho si Ize pfi peclivem pozorovani v§imnout. Zachytit jej fotograficky, o coz se
autor take pokusil, je velmi nesnadne. Z tohoto hlediska nepovazuji pokus za neuspesny Myslim
si naopak, ze je velice cenne upozornit na to, co Ize od tohoto experimentu realne ocekavat.
Zajimave je upozorneni na to, ze pokus byl provaden v televiznim pofadu Port, kde bylo zmodrani
velmi vyrazne. Spolu s autorem sdilim nazor, ze zde pomohla televizni technika a zmodrani bylo
umele dotvofeno.
Po obsahove strance je prace na dobre urovni, vyber pokusu byl vhodne proveden a jejich
zpracovani je take vyhovujici.
Jedina vec, kterou musim autorovi vytknout je pomerne velky pocet pfeklepu, resp. typografickych
chyb. Na vice mistech chybi mezery pfed zavorkami, za carkami, nebo mezi cislem a jednotkou
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(napf. 5 , 54, 8 , 10i, 14 , 14s, str. 11 na nekolika mistech). Na str. 17 je gramaticky nespravna
fomiulace: ,,...spojnicespozorovatelemjsouasi o 42° odklonena..." na str. 6jenespravne
umisten obrazek do textu (cast vety zasahuje mezi obrazek a jeho popis) a na str. 7 jsou zbytecne
velke mezery mezi vzorci. Na str. 73 by melo byt velke K ve slove Kepleruv. Obrazek na str. 16
mohl byt vyveden trochu pecliveji.
Zminene formalni nedostatky ponekud snizuji kvalitu prace.
Celkove na me ale prace pusobi dobryni dojmem a doporucuji ji uznat jako bakalafskou praci.
Praci
[x] doporucuji
Q nedoporucuji
uznat jako bakalafskou.
Navrhuji hodnoceni stupnem:
Q vybornS [HI velmi dobfe O dobfe Q ncprospel/a
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