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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit experimentální soupravy umožňující provádět po-
kusy či jinak aktivně zapojit žáky do výuky při probírání částicové fyziky. Autorka práce provedla 
rešerši zdrojů, které poskytují náměty na takové činnosti a zhodnotila jejich přístupnost českému 
fyzikáři. Kladně hodnotím i shrnutí toho, zda a jak je toto téma zahrnuto ve vzdělávacích dokumen-
tech v několika vybraných evropských státech, a také přehled názorů na to, zda toto téma má místo 
na střední či základní škole. 

V rámci práce byly vytvořeny 3 aktivity zaměřené na podstatu Rutherfordova experimentu, 
kvarkové složení hadronů a vyhodnocení záznamů z bublinové komory.  První dvě aktivity jsou 
zpracovány ve dvou variantách lišících se dostupnými pomůckami, pro všechny aktivity autorka 
práce uvádí i možnosti, jak danou hodinu realizovat v rámci distanční výuky, a to nejenom jako 
možnost, ale třeba v případě aktivity zaměřené na Rutherfordův pokus vytvořila speciální aplety 
v GeoGebře a natočila videa, která mohou nahradit práci žáků s pomůckami. Tyto aplety může učitel 
samozřejmě použít i v běžné výuce.  

Dle zadání měla být součástí práce i pilotáž vytvořených materiálů přímo na školách. I když 
v prvním roce tvorby práce byly školy z pandemických důvodů zavřené, v druhém roce již školy 
fungovaly více méně v běžném režimu a uskutečnit pilotáž by bylo možné. Zde se ale projevil jistý 
nárazovitý způsob práce studentky a špatné načasování či nedodržení potřebných termínů dokončení 
aktivit. Místo pilotáže tak studentka provedla u dvou aktivit organizačné méně náročné ověření po-
užitelnosti ve vlastní výuce a materiály ke všem vytvořeným aktivitám nechala také posoudit kole-
gou. Pilotáž a z ní vyplývající další úpravy vytvořených textů bude třeba před plným nasazením 
těchto aktivit do praxe uskutečnit.  

Zvolené aktivity jsou z rozšiřujícího učiva a autorka je vytvářela pro spíše pro mladší žáky, 
proto některé úkoly, které by bylo možné provádět, ale které vyžadují pokročilejší znalosti, neroz-
pracovávala a zůstaly v práci uvedené jen jako kratší zmínky o dalších možnostech práce s tématem. 
Autorka zde reflektovala jak svůj názor, tak výsledky rešerše, že s vybranými tématy částicové fy-
ziky je možné seznámit i mladší žáky, a to konkrétně od posledních ročníků základní školy, pokud 
se tak činí jim přístupnou formou.  

Vytvořené aktivity se po potřebném ověření stanou součástí širší kolekce námětů a experi-
mentů z fyziky mikrosvěta, která na našem pracovišti postupně vzniká. Vytvořená práce tak má 
přesah do praxe a hodnotím ji kladně. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
Nemám otázky, s autorkou jsme vše dořešily během tvorby práce. 
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou. 
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