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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 
Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit soubor řešených úloh z kvantové mechaniky, který se stane součástí jiţ 

existující elektronické sbírky řešených fyzikálních úloh na adrese www.fyzikalniulohy.cz. Východiskem autorčina 

snaţení je fakt, ţe řešených úloh z kvantové mechaniky je v elektronických médiích velmi málo. Pokud jde o cílovou 

skupinu uţivatelů, kterým jsou úlohy v této diplomové práci určeny, jedná se o středoškoláky (zejména motivovanější) 

a studenty úvodních kurzů kvantové fyziky na VŠ. 

 

Diplomová práce je rozdělena do tří částí - dvou kapitol a příloh. V první  kapitole je popsán obsah sbírky (je uveden 

seznam úloh a jejich zařazení do sekcí, dále jsou čtenáři seznámeni s typickou strukturou úlohy, s jejich technickým 

řešením a na závěr první kapitoly je diskutován původ úloh. Druhá kapitola představuje vybrané soubory apletů, které 

mají souvislost s kvantovou mechanikou (jedná se většinou o zahraniční zdroje). V přílohách, které zabírají většinu 

tištěné práce, je přiloţeno všech 39 vytvořených úloh, a to ve stejné podobě jako existují v elektronické. 

 

Z celkového pojetí práce a také z jejího rozsahu je zcela zřejmé, ţe diplomantka přistoupila k práci velmi zodpovědně. 

Autorka se vydala ve svém snaţení ovšem nejen do šíře, ale také do hloubky; svědčí o tom diskuze některých apletů, 

které jsou uvedeny ve druhé kapitole. Diplomantka zde prokázala, ţe je schopna zaujmout kritický postoj k provedení 

některých apletů, ţe je schopna odhalit příp. metodické i obsahové nedostatky.  

 

Co se týká stěţejní části práce, řešených fyzikálních úloh, i zde je patrné velké nasazení, se kterým byla tvořena. 

Rozsah – 39 úloh – povaţuji za velmi nadprůměrný v rámci obdobných prací. Témata úloh jsou zvolena vhodně. Jsou 

zde úlohy navazující na principy důleţitých zařízení (laser, elektronový mikroskop), týkající se relací neurčitosti, dále 

nekonečné a konečné potenciálové jámy, lineárního harmonického oscilátoru, atomu vodíku a dalších problémů. 

Úlohy včetně jejich řešení jsou rozumně a logicky vystavěny. Velmi oceňuji diskuze výsledků úloh, kde jsou získané 

hodnoty dávány do kontextu s makrosvětem. Cenné jsou také odkazy na aplety u některých úloh, které umoţňují další 

vhled do dané problematiky.  

 

Pokud jde o výhrady k práci, tak jsou spíše formální povahy: 

 V rámci úlohy „Střední a nejpravděpodobnější vzdálenost elektronu“ v části „Řešení nápovědy b“ doporučuji 

uvádět za výsledkem neurčitého integrálu aditivní konstantu. 

 Písmeno π by mělo být stojatě (nikoli) kurzivou; je to zřejmě dáno celkovou sazbou elektronické sbírky. 

 Obdobně řecká písmena v označení jednotek, např. μ mají být správně stojatě. 

 Stránky v přílohách nejsou z pochopitelných důvodů číslovány, na druhou stranu díky velkému rozsahu příloh 

je téměř poněkud obtíţné najít příslušnou úlohu. Dále jsou některé fyzikální vztahy „roztrţeny“ do dvou 

stránek. Nepovaţuji za účelné přílohu těchto vlastností tisknout, domnívám se, ţe plně postačí její 

elektronická verze na přiloţeném CD. 

 

Výše uvedené výhrady nijak nesniţují vysokou úroveň předloţené práce, která má potenciál být vítaným pomocníkem 

středoškolských a vysokoškolských studentů a také jejich učitelům, příp. dalším zájemcům. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Které z vytvořených úloh povaţuje autorka za vhodné k zařazení do povinného fyzikálního kurzu 

na střední škole, např. gymnáziu? 

 

Byly dané úlohy (srozumitelnost zadání, náročnost, …) prověřeny studenty a učiteli, příp. 

povaţuje to autorka za vhodné, aby byla tato zpětná vazba zjišťována? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fyzikalniulohy.cz/


Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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