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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
 
Předložená práce Alice Razimové je první studentskou prací, která vznikla ve spolupráci 
s libereckým iQparkem. Toto interaktivní science centrum nabízí velké možnosti pro výuku fyziky 
i jiných přírodních věd. V iQparku je umístěno mnoho zajímavých exponátů, na nichž je možné 
demonstrovat a studovat různé fyzikální principy. 

IQpark nabízí různé vzdělávací programy pro žáky základních škol. Méně se zde orientují na 
středoškoláky.  Exponáty iQparku ale pokrývají velkou část témat, která se v gymnaziální výuce 
fyziky probírají. Doposud chyběl přehled exponátů s rozborem jejich využití ve výuce. Práce 
Alice Razimové řeší právě tuto problematiku. 

V rámci práce vznikl jakýsi rozcestník a poradce pro učitele, kteří plánují navštívit iQpark 
v průběhu své výuky. K tomuto účelu autorka vytvořila www stránky, na nichž je dostupná 
databáze fyzikálních exponátů iQparku. Nejedná se ale pouze o seznam těchto exponátů. Vše je 
vytvořeno tak, aby si učitel udělal představu o tom, jakými experimenty jsou jednotlivá témata 
pokryta a jaké doprovodné materiály jsou na místě přístupné. Jsou zde také fotografie, popisy 
a krátká videa těchto exponátů. 

Studentka přistupovala k práci velmi zodpovědně a věnovala jí velké množství času. V průběhu 
práce pravidelně navštěvovala iQpark a vše, co do databáze a doprovodných materiálů zařadila, na 
místě vyzkoušela. Vše je připraveno tak, aby bylo možné databázi rozšiřovat, upravovat 
a doplňovat. Přístup k hotovým www stránkám budou mít pracovníci iQparku a lze proto 
očekávat, že výsledky předložené práce budou efektivně používány přímo v praxi. 

Výsledek práce Alice Razimové převyšuje běžný rozsah bakalářských prací a obzvláště oceňuji 
praktičnost a aplikovatelnost výsledků práce. 

Práce má dobrou úroveň nejenom po stránce obsahové, ale také z hlediska formálního. Jen 
výjimečně se zde vyskytují bezvýznamné překlepy (jako třeba slovo kyvadlo místo slova kyvadla 
na str. 246). Za „překlep“ považuji také to, že se na str. 39 hovoří o výkonu spotřebičů místo 
o jejich příkonu). 

Jak jsem již uvedl, práce má velmi dobrou úroveň a doporučuji, aby byla uznána jako práce 
bakalářská. 

 
 
 
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Nemám připomínky ani dotazy. Vše bylo prodiskutováno a vyjasněno v průběhu konzultací k této 
bakalářské práci. 
 
 
 
Práci  
⌧ doporučuji  

 nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
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 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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