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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
 
Předložené písemné zpracování diplomové práce se skládá ze šesti kapitol a přílohy. 
V první, úvodní části autorka stručně seznamuje čtenáře s tématem práce a obsahem jejího 
písemného zpracování.  
V další části autorka představuje systém Vernier a jeho součásti. Představení je obecné, stručné, 
bez konkrétních příkladů nejčastěji používaných senzorů či vlastních zkušeností. 
Ve třetí a čtvrté kapitole následuje přehled publikovaných námětů v anglickém, slovenském a 
českém jazyce a „definice“  některých pojmů (videonávod, fotonávod…). Přehled je opět velmi 
stručný, opřený téměř výhradně o odkazy na literaturu („rozcestník“) bez uvedení příkladů 
konkrétních experimentů či komentářů k těmto experimentům.  
V následující, páté kapitole autorka stručně představuje výsledky svých měření z šesti 
experimentů prováděných s měřicím systémem Vernier a zařazení těchto experimentů do výuky. 
Poměrně rozsáhle zde však popisuje, které kompetence z RVP a které znalosti a dovednosti 
z požadavků ke státní maturitě z fyziky uvedené experimenty rozvíjejí. Samotný tento popis svým 
rozsahem několikanásobně převyšuje rozsah všech předchozích kapitol dohromady.    
V šesté, závěrečné části pak autorka sumarizuje obsah práce.  
Z mého pohledu nejcennější částí písemného zpracování diplomové práce je poměrně rozsáhlá 
příloha (rozsahem podobná zbytku práce), kde jsou samotné experimenty podrobně popsány 
včetně seznamu pomůcek, přípravy, časové náročnosti, provedení, vyhodnocení a interpretace 
výsledků. Jsou zde uvedeny i možné zdroje chyb a problémů při provádění těchto experimentů. 
Oceňuji, že tyto popisy již byly veřejně publikovány (a prošly recenzním řízením) na portálu 
RVP. 
Tuto skutečnost beru v potaz i při celkovém hodnocení práce známkou. 
 
Práce je napsaná přehledně, s přiměřeným počtem tiskových a jazykových a formálních chyb, 
jejich výčet zde nepovažuji za podstatný. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuse: 
 
Popsané experimenty proměřují či zkoumají JAK se s časem mění svit zářivky, JAK „nabíhá“, 
JAK klesá osvětlení s přidáváním filtrů, JAK se zabarvují brýle atd. První otázka zvědavých žáků 
ve škole však bude PROČ tomu tak je. Opravdu platí, že při napájení kompaktní zářivky 
střídavým napětím svit neklesne k nule při průchodů proudu nulou z důvodu dosvitu luminoforu? 
(Tam bych pak čekal nějaké části exponenciál v naměřených výsledcích.) Co je uvnitř patice 
kompaktní zářivky? Co se naměří u obyčejné lineární zářivky se startérem a tlumivkou? PROČ 
„nabíhá“ kompaktní zářivka pomalu? Co se tam ještě mění s časem? Jaký je mechanismus poklesu 
intenzity světla při přidávání dalších filtrů (co se děje se světlem v sáčku)? Na jakém principu 
funguje zabarvování brýlí? Opravdu se sype v zimě na silnice sůl NaCl? 
Proměřované jevy nejsou jednoduché. Když se nepovedou dohledat informace v literatuře, prosím 
alespoň o vlastní (fyzikální) názor či představu autorky.  
 
Na s. 57 je jako důsledek exponenciálního poklesu osvětlení s rostoucím počtem filtrů napsáno: 
„… světlo je elektromagnetické záření, stejně jako rentgenové záření či gama záření. Proto při 
rentgenování stačí nerentgenované části těla zakrýt tenkou vrstvou. Záření velice rychle 
(exponenciálně) klesá.“ Jak jde toto vysvětlení dohromady s tím, že na odstínění (zeslabení) gama 
záření už stovek keV resp. jednotek MeV je potřeba těžkých silných olověných bloků (setkáme se 
s tím už i při pokusech se školním generátorem krátkodobého radionuklidu), nebo že zcela běžně 
posloucháme přenosné rádio či telefonujeme mobilním telefonem uvnitř zděných budov? 
 



Práci  
⌧ doporučuji  

 nedoporučuji 
 
po zodpovězení výše uvedených otázek uznat jako diplomovou. 
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