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Úvod
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo rozšířit již existující kapitolu Fyzika

mikrosvěta elektronické Sbírky řešených úloh [1], která vzniká na Katedře di-
daktiky fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, o soubor
řešených úloh zaměřených na moment hybnosti a spin.

Téma práce jsem si zvolil primárně ze tří důvodů. Prvním z nich je skutečnost,
že mi Sbírka řešených úloh byla při studiu oporou jak při přípravách na cvičení,
zápočtové testy a zkoušky, tak při snaze o pochopení teorie. Dalším důvodem
byla moje osobní zkušenost s administrátorským prostředím, kterou jsem získal
během svého studia díky spolupráci s garanty sbírky. Nejvýznamějším důvodem
však pro mě byl fakt, že takto mohu pomoct budoucím studentům při snaze
o pochopení dané problematiky.

Text práce je členěn na úvod, dvě kapitoly, závěr a přílohu. Úvod se zabývá
cílem této práce, motivací k jejímu výběru a její strukturou. První kapitola je
věnována historii, popisu a technické stránce Sbírky řešených úloh. Druhá kapitola
je věnována charakteristice úloh, které byly v rámci této práce přidány do Sbírky.
Závěr shrnuje vypracování celé práce a diskutuje dosažení jejích cílů. Příloha
obsahuje vybrané úlohy, které vznikly jako součást této práce.
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1. Sbírka řešených úloh
1.1 Stručná historie

Elektronická Sbírka řešených úloh se od svého vzniku v roce 2006 na Katedře
didaktiky fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy neustále
vyvíjí. Původním cílem tohoto projektu bylo vytvoření a publikace přibližně
čtyřiceti řešených úloh zaměřených na středoškolskou mechaniku, elektřinu a mag-
netismus [2].

S postupem času se povědomí o Sbírce rozšířilo. Vzhledem ke kladným ohlasům
jak od učitelů, tak od studentů, se Sbírka začala rozrůstat o další řešené úlohy
a překlady již existujících úloh do angličtiny. Dále bylo v rámci mezinárodní
spolupráce s univerzitou v polském Krakówě v letech 2010–2013 přeloženo 89
úloh do polštiny [2].

V době psaní této práce obsahuje česky psaná část Sbírky přes 900 úloh
z fyziky a v anglickém jazyce je zveřejněno přes 300 řešených úloh z fyziky. Dále
existuje matematická část sbírky, dostupná na webových stránkách
http://matematika.reseneulohy.cz/, která obsahuje přibližně 350 řešených
úloh z matematiky. Hlavními správci Sbírky jsou zaměstnanci Katedry didak-
tiky fyziky MFF UK, zejména RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D., RNDr. Dana
Mandíková, CSc. a RNDr. Marie Snětinová, Ph.D. Nové úlohy jsou vytvářeny
převážně studenty učitelství fyziky MFF UK a odborně recenzovány pracovníky
Katedry didaktiky fyziky, takže je garantována jejich správnost a metodická vhod-
nost.

1.2 Popis a technická stránka

1.2.1 Popis struktury Sbírky
Základní vlastností úloh ve Sbírce jsou podrobná a strukturovaná řešení. Ta

jsou zpravidla členěna do oddílů těchto typů: nápověda, řešení nápovědy, řešení,
odpověď. V úlohách se dále mohou vyskytovat oddíly jako: zápis, komentář,
který většinou rozšiřuje pohled na danou problematiku, případně nabízí odlišný
postup řešení, a odkaz, který poukazuje na podobnou úlohu nebo na další ma-
teriály související s daným tématem. Úlohy jsou koncipovány tak, aby vedly stu-
denty k pochopení dané problematiky, proto jsou nápovědy a řešení prokládána
teoretickým zdůvodněním daného postupu. Obsah jednotlivých oddílů je pro
čtenáře viditelný až po rozkliknutí, což jim dává možnost vyřešit daný problém
samostatně, případně využít pouze tu část řešení, která jim činí potíže.

V současnosti je česky psaná část Sbírky úloh z fyziky členěna na kapitoly:
Mechanika, Teoretická mechanika, Termodynamika a molekulová fyzika, Elek-
třina a magnetismus, Optika, Fyzika mikrosvěta, Matematické metody, Úlohy
PISA. Úlohy z matematiky jsou členěny na kapitoly: Aritmetika a algebra, Mate-
matická analýza, Lineární algebra.
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1.2.2 Technické řešení Sbírky
Elektronická Sbírka řešených úloh disponuje uživatelským a administrátor-

ským rozhraním. Hlavním ovládacím prvkem uživatelského rozhraní je menu
v levé části stránky. Zde si může uživatel zvolit požadovanou kapitolu, téma
a úlohu. Z důvodu snazšího vyhledávání a odkazování se, je každé úloze přiřazen
numerický kód. Jeho zadáním do vyhledávacího pole, umístěného nad menu, lze
ihned přejít na danou úlohu.

Po otevření konkrétní úlohy se zobrazí její zadání a struktura řešení v roz-
kliknutelných oddílech. V pravé části stránky se zobrazuje výše zmíněný nu-
merický kód a soubor ikon, které danou úlohu charakterizují. První ikona udává
úroveň náročnosti dané úlohy od ZŠ (úloha vhodná pro žáky základní školy) po
VŠ (vysokoškolská úloha). Další ikona v pořadí popisuje typ konkrétní úlohy,
např. úloha řešená úvahou, komplexní úloha. Následují ikony specifikující pozná-
vací operace, na které je daná úloha zaměřena, např. AN (úloha na analýzu),
HO (úloha na hodnocení). Poslední skupina ikon obsahuje původní zdroj, odkaz
na anglickou verzi dané úlohy, je-li k dispozici, a odkaz, pomocí nějž lze správci
Sbírky zaslat komentář k úloze. Takto může ke tvorbě Sbírky přispět i široká
veřejnost, jelikož na základě jejich komentářů lze případně provést úpravy dané
úlohy.

Přes neveřejné administrátorské prostředí pověřené osoby tvoří a upravují
samotné úlohy. Rovněž mohou vkládat pro uživatele neviditelné komentáře, pří-
padně využít Sbírku jako depozitář úloh, které nechtějí publikovat, např. z důvodu
pozdějšího využití v testu apod. Texty úloh jsou psány v modifikovaném značko-
vacím jazyce XHTML a matematické vzorce jsou vkládány ve formátu LATEX a zo-
brazovány skriptem MathJax. Všechny úlohy jsou ukládány do databáze MySQL.
K úlohám lze v tomto prostředí vkládat videa, obrázky a aplety. Obrázky jsou
vytvářeny převážně ve vektorovém grafickém editoru CorelDRAW Graphics Suite
X8 a aplety v systému GeoGebra.
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2. Přehled vytvořených úloh
V rámci této práce bylo vypracováno 18 řešených úloh, pro které byla původní

kapitola Spin přejmenována na Moment hybnosti a spin. Tato kapitola byla dále
rozčleněna na podkapitoly Moment hybnosti a Spin 1/2. Úlohy jsou převážně
vysokoškolské obtížnosti a slouží jako doplněk cvičení k přednášce Úvod do kvan-
tové mechaniky a kvantové teorie (NFUF204). Zvolené úlohy svým obsahem do-
plňují chybějící témata nebo rozšiřují již zpracovanou problematiku. Při vytváření
úloh byl dodržován styl a struktura řešení, díky čemuž nově přidané úlohy za-
padají do kontextu Sbírky.

Primárními zdroji úloh byly: GRIFFITHS, David J. Introduction to Quantum
Mechanics [3], KLÍMA, Jan a Miroslav ŠIMURDA. Sbírka problémů z kvantové
teorie [4] a interní materiály vedoucí této práce. Při řešení úloh ze zdroje [3]
bylo využito publikace GRIFFITHS, David J. Instructor’s Solutions Manual: In-
troduction to Quantum Mechanics [5]. I když publikace [4] a [5] obsahují řešení
úloh, jsou zde sepsány velmi stručně. Proto bylo třeba je rozpracovat detailněji
a čtenářům průběžně připomínat či vysvětlovat teorii. Zcela nově bylo třeba úlohy
doplnit o nápovědy, jejich řešení a komentáře.

V následujících podkapitolách je stručná charakteristika vytvořených úloh.
Za názvem každé úlohy je uveden její numerický kód, úroveň náročnosti a pří-
padně odkaz na užitou literaturu.

2.1 Moment hybnosti
Komutátory se složkou momentu hybnosti (4334, VŠ) [3]

V první části úlohy je úkolem vypočítat komutátory z-ové složky momentu
hybnosti se souřadnicemi, se složkami hybnosti a se složkami momentu hybnosti.
Druhá část úlohy je zaměřena na zobecnění výsledků první části. Konkrétně je
zde úkolem nejdříve odhadnout a poté vypočítat tytéž komutátory, ale pro obecné
složky.

Tato úloha slouží především k procvičení práce s komutátory. Při řešení první
části je kladen důraz na využití kanonické komutační relace. Ve druhé části je
hojně využíván zápis pomocí Levi-Civitova symbolu, který studentům často činí
potíže.

Moment hybnosti a hamiltonián (4338, VŠ) [3]

V první části úlohy je úkolem vypočítat komutátory z-ové složky momentu
hybnosti s kvadrátem velikosti polohového vektoru a s kvadrátem velikosti hyb-
nosti. Druhá část úlohy je zaměřena na aplikaci výsledků první části. Zde je
za úkol ukázat, že pro sféricky symetrický potenciál komutuje libovolná složka
momentu hybnosti s hamiltoniánem.

V této úloze je důležité uvědomit si, že pokud operátor komutuje s jiným
operátorem, komutuje i s libovolnou funkcí daného operátoru. Při počítání ko-
mutátorů v první části je odkazováno na výsledky předchozí úlohy. Řešení je dále
rozšířeno o komentář, kde jsou vypočítány komutátory obecné složky momentu
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hybnosti s výše zmíněnými operátory.

Vektorový součin momentu hybnosti (4336, VŠ)

Tato úloha je zaměřena na vektorový součin momentu hybnosti se sebou
samým a na rozdíly mezi kvantovým a klasickým výpočtem.

Cílem této úlohy je ukázat důsledek nekomutativity operátorů složek mo-
mentu hybnosti, což je efekt, který se v klasickém výpočtu nevyskytuje. Při kvan-
tovém výpočtu je doporučeno počítat vektorový součin po jednotlivých složkách,
protože jde o výrazně jednodušší postup než s využitím obecného zápisu pomocí
Levi-Civitova symbolu. Při tomto výpočtu je odkazováno na výsledky úlohy Ko-
mutátory se složkou momentu hybnosti (4334).

Vlastnosti stavu s ostrými hodnotami L2 a Lz (4361, VŠ) [4]

V první části této úlohy je úkolem vypočítat střední hodnotu průmětu mo-
mentu hybnosti do obecného směru ve stavu |lm⟩. Ve druhé části je třeba určit
střední hodnoty kvadrátů x-ové a y-ové složky momentu hybnosti v témže stavu.

Klíčovou myšlenkou této úlohy je ukázat, že i když jsou střední hodnoty x-ové
a y-ové složky momentu hybnosti nulové, nelze říct, že by moment hybnosti mířil
do směru osy z. Ukazuje to nenulovost středních hodnot kvadrátů složek momentu
hybnosti a navíc by to bylo v rozporu s komutační relací složek momentu hybnosti.
Klasický model stavu |lm⟩, znázorněný pomocí vektorů náhodně rozložených na
kuželové ploše, je pak, včetně obrázku vytvořeného v systému GeoGebra, detail-
něji rozebrán v Komentáři.

Kvadrát x-ové souřadnice a z-ová složka momentu hybnosti (4332, VŠ) [3]

Tato úloha je zaměřena na relaci neurčitosti pro kvadrát x-ové souřadnice
a z-ovou složku momentu hybnosti. Jelikož dosud byly ve Sbírce pouze úlohy
na Heisenbergovu relaci neurčitosti, je tato úloha vhodným doplněním. Zároveň
poukazuje na to, že ačkoliv je Heisenbergova relace neurčitosti tou nejdůležitější,
není zdaleka jedinou relací neurčitosti.

Tato úloha má, kromě výše zmíněného, za cíl připomenout vlastnosti stavu
atomu vodíku popsaného vlnovou funkcí ψnlm, tj. společných vlastních stavů
celkové energie, kvadrátu velikosti momentu hybnosti a z-ové složky momentu
hybnosti. Při výpočtech je odkazováno na výsledky úlohy Komutátory se složkou
momentu hybnosti (4334).

Maticový formalismus pro l = 1 (4363, VŠ)

V první části této úlohy je úkolem ověřit zachování kolmosti při ztotožnění
kulových funkcí pro l = 1 s kanonickou bází Hilbertova prostoru dimenze 3.
Ve druhé části se úloha zaměřuje na reprezentaci operátorů v maticovém for-
malismu a na výpočet složek momentu hybnosti a kvadrátu momentu hybnosti
v tomto formalismu.

Účelem této úlohy je ukázat, že rozklad stavu na lineární kombinaci vlastních
stavů měřené veličiny probíhá zcela analogicky jako v souřadnicové reprezentaci.
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V úloze jsou detailně vypočteny dva prvky matice reprezentující z-ovou složku
momentu hybnosti s tím, že zbylé prvky se vypočtou analogicky. V sekci Komen-
tář jsou pak uvedeny matice reprezentující všechny zmíněné operátory.

Vlastnosti maticového formalismu pro l = 1 (4364, VŠ)

Tato úloha se zaměřuje na ověření známých vztahů pro moment hybnosti
a na jejich zachování v maticovém formalismu. Mezi zmíněné vztahy patří např.
komutační relace složek momentu hybnosti a tvar vlastních čísel kvadrátu velikosti
momentu hybnosti.

Cílem této úlohy je ukázat, že maticový formalismus je pouze jiné vyjádření
již známé látky a že i v tomto vyjádření zůstávají v platnosti tytéž vztahy jako
v souřadnicové reprezentaci. Dalším účelem, který tato úloha plní, je názorná
ukázka výhod maticového formalismu, jelikož s maticemi se pracuje lépe než
s vyjádřením složek momentu hybnosti jako diferenciálních operátorů a navíc
matice reprezentující z-ovou složku momentu hybnosti a kvadrát velikosti mo-
mentu hybnosti jsou diagonální, přičemž na diagonále mají vlastní čísla.

Lineární kombinace vlastních stavů L2 a Lz (4365, VŠ) [4]

V této úloze je volně navázáno na předchozí úlohy Maticový formalismus pro
l = 1 (4363) a Vlastnosti maticového formalismu pro l = 1 (4364). V první části
úlohy je úkolem určit střední hodnoty složek momentu hybnosti a kvadrátů složek
momentu hybnosti. Druhá část je zaměřena na Sternův–Gerlachův experiment
analogický první části úlohy Návazné SG experimenty (4358) s tím rozdílem, že
zde jsou výpočty v maticovém formalismu.

Tato úloha slouží k prohloubení pochopení skutečnosti, že souřadnicová repre-
zentace a maticový formalismus jsou ekvivalentní.

2.2 Spin 1/2
Klasický model spinu (4328, VŠ) [3]

V této úloze je uvažován elektron jako tuhá kulička rotující kolem své osy
s klasickým poloměrem elektronu. Úkolem je určit rychlost nejrychlejšího bodu
na jeho povrchu za předpokladu, že se otáčí s momentem hybnosti o velikosti ℏ

2 .
V Komentáři na konci úlohy je odvozena hodnota klasického poloměru elektronu.

Cílem této úlohy je ukázat, že spin nemůžeme uvažovat jako klasický moment
hybnosti a pro počítání s ním nelze využít tento model elektronu. Ačkoliv je spin
vnitřním momentem hybnosti (přispívá k celkovému momentu hybnosti částice),
nemá ekvivalent v klasické fyzice, a proto, chceme-li pracovat se spinem, musíme
využít kvantový popis.

Složky spinu a kvadrát velikosti spinu (4333, VŠ)

V první části této úlohy je úkolem ověřit, že složky spinu 1
2 splňují stejné

komutační relace jako složky momentu hybnosti. Ve druhé části je třeba vypočítat
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operátor kvadrátu velikosti spinu. Při výpočtech je odkazováno na již existující
úlohu Pauliho matice (2277).

Tato úloha ukazuje, že se spin při kvantovém popisu chová z hlediska komu-
tačních relací stejně jako moment hybosti.

Návazné SG experimenty (4358, VŠ)

V této úloze je poslán svazek částic s kladným průmětem spinu do osy z
Sternovým–Gerlachovým přístrojem natočeným ve směru x. Po rozštěpení tohoto
svazku je vybrán svazek částic s kladným průmětem spinu do osy x, který je dále
poslán Sternovým–Gerlachovým přístrojem natočeným ve směru z. Úkolem je
určit, v jakých poměrech se budou svazky štěpit ve všech přístrojích, a vysvětlit
rozdíly oproti klasickému chování.

Cílem této úlohy je ukázat, jak při kvantovém popisu měření ovlivňuje sys-
tém. Jde tedy o úlohu, která slouží k pochopení axiomu o měření a která zároveň
ukazuje rozdíl oproti klasickému chování, kde měření neovlivňuje systém.

Obecně natočený SG experiment (4359, VŠ)

Tato úloha je zobecněním první části předchozí úlohy Návazné SG experi-
menty (4358). V této úloze je poslán svazek částic s kladným průmětem spinu do
osy z Sternovým–Gerlachovým přístrojem natočeným do obecného směru v ro-
vině xz. Úkolem je pak určit pravděpodobnosti naměření obou průmětů spinu do
tohoto směru. Tato úloha je opakem již dříve existující úlohy Spinový stav daný
úhlem θ (2284), kde je pro částice s kladným průmětem spinu do obecného směru
v rovině xz měřen průmět spinu do směru z.

Obě tyto úlohy dohromady ukazují, že nezáleží na pojmenování směrů, ale
pouze na relativním úhlu mezi směrem, pro který se jedná o vlastní stav s klad-
nou hodnotou průmětu spinu, a směrem natočení Sternova–Gerlachova přístroje.

SG experiment – superponovaný vs. smíšený stav (4366, VŠ), inspirováno [4]

V této úloze je úkolem rozlišit superponovaný a smíšený stav, přičemž oba
tyto stavy jsou kombinací vlastních stavů průmětu spinu do osy z. Rozlišení má
být provedeno pomocí měření obou průmětů spinu do směru os x a z s využitím
Sternova–Gerlachova přístroje. V první části úlohy je k rozlišení stavů využita
práce s apletem. Ve druhé části je provedeno početní ověření výsledků získaných
z apletu.

Cílem této úlohy je ukázat, že oproti smíšenému stavu je superponovaný stav
ryze kvantovou záležitostí, která nemá klasickou analogii, a že odlišit takto defi-
nované stavy lze pouze měřením průmětů spinu do směru osy x.

Spinový stav – komplexní vektor (4329, VŠ) [3]

Tato úloha je zaměřena na procvičení práce se spinorem, konkrétně na určení
normovací konstanty a využití spinoru při výpočtu středních hodnot průmětů
spinu do os x, y, z. Dále je v úloze třeba vypočítat neurčitosti těchto průmětů
a ověřit, že tyto hodnoty splňují relace neurčitosti. Zároveň jde teprve o druhou
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úlohu, která rozšiřuje sekci Relace neurčitosti a není zaměřena na Heisenbergovu
relaci neurčitosti.

Kromě procvičování je tato úloha zaměřena především na relace neurčitosti
pro průměty spinu. Dále tato úloha ukazuje, že i pro nekomutující operátory může
střední hodnota jejich komutátoru v nějakém konkrétním stavu vyjít nulová.

Průmět spinu 1/2 do směru v rovině xz (4360, VŠ)

Tato úloha se zabývá opačnou situací oproti předchozím úlohám, a sice urče-
ním spinu ze zadané matice. Úkolem je určit vlastní čísla a vlastní vektory zadané
matice a na základě toho rozhodnout, zda touto maticí může být popsán průmět
spinu do směru v rovině xz. Jde tedy o volné navázání na úlohu Obecně na-
točený SG experiment (4359). Dále je úkolem určit pravděpodobnosti naměření
jednotlivých průmětů spinu do os z a x.

Účelem této úlohy je připomenutí podmínek, za kterých může matice popiso-
vat průmět spinu do nějakého směru. Dále tato úloha slouží k ukotvení myšlenky,
že při kvantových výpočtech měření změní popis systému.

Střední hodnoty průmětů spinu v obecném stavu (4330, VŠ) [3]

V první části úlohy je úkolem vypočítat střední hodnoty průmětů spinu do
os x, y, z a střední hodnoty kvadrátů těchto průmětů ve stavu popsaném obec-
ným normovaným spinorem. Druhá část úlohy je věnována ověření, že operátor
kvadrátu velikosti spinu a operátor kvadrátu velikosti momentu hybnosti mají
vlastní čísla ve stejném tvaru. Jedná se o úlohu poukazující na další podobnost
mezi spinem a momentem hybnosti.

Tato úloha ukazuje, že střední hodnoty všech průmětů spinu jsou reálné, ačko-
liv se ve výpočtech vyskytují komplexní čísla. Dále poukazuje na skutečnost, že
střední hodnoty kvadrátů všech průmětů spinu jsou si rovny. Posledním cílem
této úlohy je ukázat, že střední hodnota kvadrátu velikosti spinu je vždy stejná
bez ohledu na stav.

Průměty spinu – minimální neurčitost (4331, VŠ) [3]

V této úloze je úkolem určit podmínky minimální neurčitosti průmětů spinu do
os x a y ve stavu popsaném normovaným spinorem. Zároveň jde o třetí, a v rámci
této práce poslední, úlohu, která rozšiřuje sekci Relace neurčitosti a která není
zaměřena na Heisenbergovu relaci neurčitosti.

Kromě procvičení převodů jednotlivých tvarů komplexních čísel slouží tato
úloha k uvědomění si, že při stanovení podmínek minimální neurčitosti zde záleží
pouze na relativní fázi mezi jednotlivými složkami spinoru. Je-li jedna z jeho
složek nulová, nastává speciální případ, kdy se jedná o stav s ostrou hodnotou
průmětu spinu do osy z. V Komentáři na konci úlohy je pak rozebráno možné
řešení, kdy je na počátku volena jedna složka spinoru reálná, nezáporná. Místo
oné relativní fáze by pak výpočet probíhal analogicky pouze s tím rozdílem, že
by šlo o určení podmínek na fázi druhé složky spinoru.
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Pauliho hamiltonián (4362, VŠ)

Úkolem této úlohy je uvědomit si matematickou strukturu Pauliho hamil-
toniánu a následně jej rozepsat do matic. Část hamiltoniánu vyjadřující energii
nabité částice v konzervativním poli s potenciální energií V a zároveň v elektro-
magnetickém poli je blíže rozebrána na konci úlohy v sekci Komentář.

Důraz je zde kladen na interakci spinu a vnějšího magnetického pole. Analo-
gicky je pak rozebrána spin-orbitální interakce. Právě tyto členy činí studentům
potíže, neboť se zde vyskytuje skalární součin třísložkového vektoru, jehož složky
jsou matice 2 × 2, s jiným třísložkovým vektorem.
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Závěr
V rámci této práce jsem splnil vytyčené cíle. Bylo vytvořeno 18 řešených úloh,

které svým obsahem doplňují a rozšiřují kapitolu Fyzika mikrosvěta elektronické
Sbírky řešených úloh. Všechny úlohy jsou zařazeny do kapitoly Moment hybnosti
a spin, vybrané z nich pak i do dalších kapitol.

V textu práce byl sepsán stručný popis Sbírky zaměřující se v jednotlivých
podkapitolách na její historii, popis jejího fungování a technickou stránku.

Hlavním přínosem celé práce jsou výše zmíněné úlohy, kterým se věnuje druhá
kapitola. V té jsou úlohy rozděleny dle tématu do dvou podkapitol a stručně
charakterizovány. Všechny tyto úlohy lze najít na přiloženém CD a na webových
stránkách http://reseneulohy.cz/. Čtyři vybrané úlohy lze rovněž najít vytiš-
těné v příloze.

Při tvorbě této práce jsem se blíže seznámil se strukturou úloh ve Sbírce
a prohloubil jsem své znalosti jazyka XHTML a textového editoru LATEX.

Tato práce mi dodala vhled do tvorby strukturovaných řešení úloh, které jsou
zaměřeny na hlubší porozumění souvislostem. Jako budoucího učitele mě tato
práce obohatila o zkušenost s tvorbou materiálů vhodných pro studenty, což
v budoucnu jistě ocením. V neposlední řadě jsem si, jako student, díky této práci
rozšířil své znalosti v oboru kvantové fyziky.

Vhodným způsobem by na tuto práci šlo navázat tvorbou dalších úloh pro
Sbírku, kterými by se doplnila prozatím plně nepokrytá témata. Alternativou
by mohlo být vytvoření učebních textů a úloh z kvantové fyziky, které by svým
zaměřením byly určeny pro studenty středních škol jako rozšiřující učivo.
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A. Přílohy
Přílohy této práce zahrnují čtyři vybrané úlohy, které v jejím rámci vznikly.

Tyto úlohy jsou určeny pro internetové rozhraní a jsou z něj rovněž vytištěny,
čemuž odpovídá jejich vzhled a kvalita.

Další přílohou je CD, které obsahuje text této práce a všechny výše popsané
úlohy. Aktuální verzi všech úloh naleznete v elektronické Sbírce řešených úloh
dostupné na webových stránkách http://reseneulohy.cz/.
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