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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
 
Předkládaná práce se zabývá vývojem aktivit určených pro žáky SŠ. První dvě kapitoly práce mají 
rešeršní charakter, zbylé tři se věnují třem vytvořeným aktivitám nazvaným Rutherfordův rozptyl, 
Kvarky a Bublinová komora. Tvůrčí těžiště práce představují metodiky a pracovní listy 
v přílohách. 
 
Úvodní kapitola mapuje výskyt částicové fyziky v kurikulárních dokumentech některých 
evropských zemí a také v materiálech dostupných učitelům. Není zřejmé, zda se průzkum 
kurikulárních dokumentů (části 1.1 a 1.2) zaměřil pouze na fyziku nebo i na chemii, a práce 
v tomto není konzistentní – zatímco v případě českého RVP jsou uváděny i relevantní očekávané 
výstupy z chemie, v případě Slovenska se dle autorky „na základních školách podle oficiálních 
dokumentů o atomu nehovoří“. Tak tomu ale není, i na Slovensku jsou atomy zmíněny právě 
v chemii. Rád bych také upozornil, že učivo uvedené v českém RVP ZV (tj. jádro, protony, 
neutrony…) není, na rozdíl od očekávaných výstupů, povinné. V části 1.3 jsou uvedeny některé 
materiály dostupné pro učitele. Bylo by ale vhodné lépe vymezit, jak zaměřené materiály autorka 
vyhledávala – z některých vyjádření se totiž může zdát, že se zaměřila zejména na to, zda materiál 
obsahuje kvarkový model (str. 7, kapitola 1.3.1., ř. 2; str. 8, ř. 3). Také není jasné, zda byly do 
rešerše zahrnuty i učebnice chemie; jistě by ale za zmínku stála známá učebnice autorů Hallidaye, 
Resnicka a Walkera, která se částicovou fyzikou na úrovni vhodné pro učitele fyziky zabývá. 
 
Kapitola 2 se prostřednictvím kompilace výzkumných zjištění snaží odpovědět na otázku, zda jsou 
žáci kognitivně vybaveni k tomu studovat částicovou fyziku na střední škole. Jde o velmi 
povedenou a dobře strukturovanou rešerši na základě vhodně zvolených klíčových slov. Tato část 
by dle mého názoru mohla být vzorem pro budoucí diplomové práce. 

Kapitoly 3 až 5 se již věnují jednotlivým aktivitám a jsou rozděleny vždy na teoretickou, rešeršní 
a praktickou část. Toto rozdělení nefunguje ideálně, protože v teoretické části se obvykle již 
vyskytuje popis konkrétního řešení dané aktivity, aby se následně v rešeršní části přešlo k tomu, 
čím bylo toto konkrétní řešení inspirováno. (Považoval bych za logické volit opačné pořadí 
teoretické a rešeršní části a navíc bych zvážil název „teoretická“, protože skutečná fyzikální teorie 
je detailně popsána až v souborech v přílohách.) 

Vlastní vytvořené materiály pro učitele a žáky, které jsou přiloženy v přílohách a jsou srdcem 
práce, považuji za kvalitně a pečlivě připravené. Ačkoliv některé myšlenky jsou přejaty 
z materiálu S’cool LABu v CERN, vlastní přínos autorky je evidentní; oceňuji také applety 
v GeoGebře k první aktivitě. Určité nekonzistence se vyskytují spíše sporadicky, uveďme zde dvě 
pro ilustraci: 

• V Příloze A na str. 2 se hovoří o pomůckách, které jsou ale představeny až o pět stran dál, 
takže čtenář na úvod tápe, co je „terč“ apod.  

• V pracovním listu pro aktivitu s kvarky se termíny „mezony“ a „baryony“ objeví dříve, než 
jsou o stránku později vysvětleny. 

Celkový dojem z vytvořených materiálů je ale jednoznačně příznivý. Rád bych také vyzdvihnul, že 
autorka zpracovala některé kroky aktivit ve více variantách (včetně návrhu celých dvou aktivit pro 
distanční formu výuky) a navrhla k nim také další, doplňující aktivity.  

Jednotlivé aktivity měly být dle zadání práce „otestovány se středoškolskými studenty či se 
studenty učitelství“. Informace o tom, jak příslušné testování proběhlo, jsou uvedeny na různých 
místech práce, dovolím si je zde ale posuzovat jako celek a vyslovit k nim několik poznámek: 



• Ze tří aktivit byla vyzkoušena v reálné třídě jediná, a to ve výuce samotné autorky. V práci 
jsem nenašel popsané důvody, které k tomuto omezenému testování vedly. Není také jasné, 
jak autorka od svých studentů získala zpětnou vazbu – šlo o pouhé pozorování jejich 
činnosti, byli nějak dotazováni (případně jakými otázkami)? 

• Zejména u aktivit netestovaných se žáky považuji za problematické uvádět jejich detailní 
časování. 

• Nad rámec zadání práce byly naopak všechny aktivity posouzeny dvěma různými učiteli 
(alespoň to z textu implicitně vyplývá). Není ale zřejmé, jaké zadání tito učitelé od autorky 
dostali – čeho si měli všímat, co měli posuzovat. Stejně tak není jasné, jak autorce zpětnou 
vazbu poskytli – ústním vyjádřením, vyplněním nějakého dotazníku…? Za pozornost stojí 
i fakt, že jeden z posuzujících učitelů vyučuje „druhým rokem na základní škole fyziku“ – 
těžko tedy může být považován jeho názor za expertní, navíc vzniklé materiály jsou 
primárně dedikované středoškolákům. 

• V práci chybí informace o tom, zda byly připomínkovány také online verze prvních dvou 
aktivit. 

Pokud mám tyto body shrnout, mám dojem, že jinak kvalitní a poměrně obsáhlá práce na testování 
aktivit spíše rezignovala – přitom jde ale o důležitou součást didaktické práce. Za zavádějící 
považuji v tomto kontextu větu „aktivity jsme vyzkoušeli s žáky středních škol“ (v úvodu práce na 
str. 3); bod 6 ze „Zásad pro vypracování“ totiž dle mého názoru uspokojivě naplněn nebyl. 

Text práce i jejích příloh je psán jasně a srozumitelně, s minimem překlepů a občasnými chybami 
v interpunkci; výjimkou je neukončený třetí odstavec zdola na str. 13. Po formální a grafické 
stránce je práce na vysoké úrovni, jen zřídka se objevují drobné nekonzistence – (ne)překládání 
doslovných citací z angličtiny, užívání kurzívy pro názvy citovaných článků apod. Práce 
s relevantní literaturou je adekvátní. 

Přes některé výše uvedené připomínky práce jednoznačně splňuje požadavky kladené na 
diplomovou práci na MFF UK, proto ji doporučuji jako diplomovou práci uznat. 

 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

1) Byly do úvodní rešerše v kapitole 1.3 zahrnuty také materiály do výuky chemie, kde je – 
jak autorka sama udává – podle českých kurikulárních dokumentů věnován částicové 
fyzice větší prostor? 

2) Práce sice byla vypsána před dvěma lety v první vlně pandemie, ale ve školním roce 
2021/22, který proběhl na školách zcela prezenčně, měla autorka velký prostor pro 
otestování svých aktivit v reálné třídě. Proč se to podařilo ze tří aktivit pouze u jediné? 

3) Jaké zadání dostali zmínění dva učitelé, kteří hodnotili vhodnost jednotlivých aktivit? 
A jaké instrukce dostali žáci, na kterých byla testována aktivita Kvarky? 

4) Byly nějak posuzovány také návrhy online hodin? 

 



Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou. 
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