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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího práce: 

 

V rámci předkládané diplomové práce byl proveden užitečný průzkum (i když na specifickém 

vzorku) mezi učiteli týkající se jejich zkušeností a preferencí ohledně využívání dataloggerů 

ve výuce a návodů k experimentům. 

 

Práce dále obsahuje přehled dosud publikovaných návodů a námětů na experimenty s měřicími 

systémy, které se zdají být v ČR nejrozšířenější a nejpodporovanější. 

 

Další stručná kapitola je věnována základním možnostem programu Logger Pro, který autor práce 

pro své experimentování využíval. 

 

Těžištěm a hlavním přínosem celé práce je pak 7 námětů na experimentování, které mají sloužit 

učitelům jako inspirace a podrobný návod. Jedná se o náročnější a komplexněji pojaté úlohy, 

z nichž si jednotliví učitelé mohou vybrat vše nebo jen určité části podle své aktuální potřeby, 

časových možností a schopností žáků. 

 

Všechny experimenty jsou pečlivě navržené, systematicky ověřené a detailně popsané (včetně 

ukázek typických výsledků).  Každá úloha je zasazena do kontextu požadavků RVP G. 

 

Petr na své práci pracoval velice samostatně a kreativně, řadou jeho námětů jsem se již s úspěchem 

nechal inspirovat do svého fyzikálního semináře na střední škole, kde vyučuji. 

 

Cílem práce bylo také vytvořené materiály publikovat, například na FyzWebu. Podle mých 

informací se již o publikaci jedná, očekávám tedy zveřejnění během května a června. 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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