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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
 
 
Cílem předložené práce bylo ukázat, jak lze při výuce fyziky na středních školách využít 
experimentální systém firmy Vernier. Na obsahu práce se viditelně projevilo, že autor je 
zkušeným uživatelem tohoto systému. 

Práce je přehledně členěna. První kapitoly jsou věnovány popisu cílů a je zde také poukázáno na 
to, že hlavní část práce, což jsou podrobné návody na experimenty se systémem Vernier, je 
v souladu s RVP. Po úvodních informacích o zaměření dále popsaných experimentů, cílové 
skupině apod. následuje část, v níž je stručně rozebrán orientační dotazníkový průzkum, který 
autor provedl mezi učiteli fyziky. Rozbor tohoto průzkumu byl východiskem pro zaměření a obsah 
hlavní části práce. 

Těžištěm předkládané diplomové práce je podrobně zpracovaný soubor sedmi návodů na 
experimenty se systémem Vernier. Tento soubor obsahuje také podrobné fundované metodické 
a didaktické pokyny. Autor všechny popsané pokusy pečlivě vyzkoušel. Návody jsou důkladným 
průvodcem po experimentech, je zde vysvětlena manipulace s podpůrným software měřicího 
systému, čtenář je upozorněn na případná úskalí měření, je uvedena teorie potřebná k danému 
experimentu a tam, kde je to účelné, jsou zařazeny fotografie a nákresy. V případě rozboru odrazu 
míčku od podlahy v experimentu „Kam se ztrácí energie“ jsou také doprovodné fotografie 
pořízené rychloběžným fotoaparátem. 

Práce je zakončena rozborem vztahu navržených experimentů k požadavkům na znalosti 
a dovednosti žáků, které jsou požadovány u maturitní zkoušky. Následuje závěr, seznam použité 
literatury a jako příloha je uveden výše uvedený dotazník, jimž autor sondoval, čemu by se měl 
v práci věnovat. Jsou zde také kompletní odpovědi učitelů na tyto dotazníky. 

Z obsahu práce je vidět, že autor sám učí na gymnáziu a má již s výukou fyziky jisté zkušenosti. 

Po formální i obsahové stránce je práce na dobré úrovni. Mám několik připomínek, které ale 
zmíněnou celkovou dobrou úroveň práce nijak nezpochybňují. 

 

Konkrétní připomínky: 

Str. 21 – otázka pro studenty č. 1: Jako vnitřní energii tělesa bych uvedl pouze kinetickou 
a potenciální energii částic, z nichž se těleso skládá. Nezmiňoval bych chemickou energii částic 
apod. Není totiž zcela zřejmé, co si pod uvedenými pojmy má čtenář představit. 

V grafech uvedených u experimentu „Kam se ztrácí energie“ je v popisech os používáno dvojí 
značení. Je zde slovní označení (kinetická energie, potenciální energie), ale také zkratkovité P, K. 
Mělo by to být jednotné. Pokud jde o zkratky, dal bych přednost standardnímu značení Ek, Ep, 
před K resp. P. 

Str. 24 – otázka pro studenty č. 1: Zde asi hraje roli i deformace míčku, která způsobuje to, že 
jsou naměřeny záporné hodnoty Ep. 

Některé grafy (obr. 5.24, 5.26, 5.27, 5.29) mají příliš malé písmo v popisech os. Velmi malým 
(v podstatě nečitelně malým) písmem je psána i legenda v obr. 5.27. Rušivě působí také to, že 
v některých grafech je svislá osa popsána anglicky, ale vodorovná česky (např. obr. 5.33, 5.35, 
5.37, ...) 

Str. 31 – otázky a úkoly pro studenty: zde bych uvedl, že při nízkých teplotách plyn zkapalní a že 
jako ideální plyn se chová plyn tehdy, když je jeho teplota dostatečně vysoká oproti teplotě 



kapalnění (v jistém intervalu tlaků). Nemusí to být pouze v úzkém rozmezí v okolí normálních 
podmínek, jak je zde uvedeno. 

Str. 35 – „Teoretický úvod“: Mělo by se hovořit o tom, že pružina působí silou pružnosti, ne že 
síla pružnosti působí na pružinu. 

Str. 46, 47 (obr. 5.40, 5.42): Popis svislých os grafů je poněkud komplikovaný. Stačila by zde 
značka teploty a její jednotka. 

Jednotky v popisech os všech grafů by měly být uvedeny pod lomítkem (nikoli v závorkách). 

 

Práce jako celek je zpracována pečlivě a smysluplně. Podle mého názoru by se po zveřejnění 
(nejspíše na internetu) mohla stát užitečným pomocníkem učitelů fyziky na gymnáziích. 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci na MFF UK a doporučuji ji 
jako diplomovou práci uznat. 

 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
1. Na straně 53 je napsáno, že po ukončení pokusu s thiosíranem sodným jej lze rozpustit horkou 

vodou a vylít do umyvadla. Je to ekologicky nezávadné zakončení experimentu? 
 

2. Čím je způsoben pokles svítivosti baterky a svítilny na kolo uvedený v grafech na str. 73 
a naopak stálý nárůst svítivosti svíčky v průběhu desetiminutového měření? (Toto je sice 
uvedeno i jako otázka pro studenty na str. 75, zajímala by mě ale autorova interpretace těchto 
naměřených časových závislostí.) 

 
 
 
Práci  
⌧ doporučuji  

 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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