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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
    
   Rád konstatuji, že se diplomantka plně řídila zadáním práce a úspěšně se vypořádala se 
všemi jeho 5 body. Zpracovala 39 příkladů z kvantové mechaniky ve variantách umožňujících 
jejich využití ve cvičení k základnímu vysokoškolskému kurzu KM, ale také vhodných pro 
fyzikálně nadané studenty a jejich učitele na gymnáziu. Dále vyhledala řadu internetových stránek 
s kurzy KM a především s aplety rovněž vhodnými k procvičování látky KM. Tyto stránky 
prostudovala, aplety sama přezkoušela a naznačila jejich využití, k některým připojila i kritické 
poznámky. 
   Autorka přistupovala k práci po celou dobu s velkou pílí, samostatností a dobrou fyzikální 
erudicí, o čemž svědčí kvalita textu diplomky. Usměrňování její práce bylo snadné, neboť na 
každý podnět nebo připomínku reagovala aktivním a tvůrčím přístupem. Rozsah práce je 
nadstandardní, což je převážně dáno rozsahem přílohové části obsahující vytištěné příklady 
v plném rozsahu. Dobře je zvládnuto používání fyzikální terminologie, označování veličin i 
používání jednotek. Velmi pěkná je i grafická úprava diplomky, avšak s jednou drobnou, ale 
nepříjemnou komplikací pro orientaci jejího čtenáře. Autorku poněkud zradil tisk stránek 
přílohové části z internetu, kde na několika místech došlo při přechodu ze stránky na stránku 
k oddělení nadpisu od textu příslušného oddílu textu příkladu, v horším případě i k „přetržení“ 
vzorce. Tuto výtku nepovažuji za argument pro snížení hodnocení práce, ostaně se týká pouze 
svázané diplomky, ale nikoliv přiloženého CD nebo příkladů již umístěných na internetu. Práci 
jinak považuji za velmi kvalitní. Její předložení k obhajobě s ročním zpožděním nebylo 
způsobeno pasivitou autorky, ale delším přerušením studia po dobu zahraničního studijního 
pobytu.  
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
   Umožní-li to při obhajobě technika, navrhuji, aby diplomantka prezentovala jeden až dva aplety 
podle vlastního výběru a naznačila možnosti jejich využití při výuce kvantové mechaniky. 
    Další námět: Vidí diplomantka nyní, po ukončení usilovné práce na dokončení diplomky, 
nějaké rezervy nebo náměty na dalším zdokonalování budované sbírky příkladů? 
 
 
 
 
 
Práci  
⌧ doporučuji  

 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou. 
 
Práci klasifikuji známkou: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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