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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit a publikovat ověřené návody na konkrétní ve výuce 

použitelné experimenty. 

 

Součástí práce byla také rešerše již publikovaných anglických návodů, výběr několika vhodných 

experimentů, jejich ověření a upravení pro české prostředí včetně vytvoření přehledných, 

fotografiemi doplněných návodů. 

 

Sepsání tištěné verze diplomové práce bylo z tohoto pohledu „nutným zlem“. Neočekávám, že by 

tištěnou práci někdo s příliš velkým užitkem četl. Možná po určitých úpravách by mohla být 

čtivější elektronická verze, která je ve formátu pdf přiložena na CD. 

 

V elektronické verzi mě příjemně překvapila hypertextovost, která výrazně zpřehledňuje čtení a 

celkovou orientaci. Dosud jsem se s tím nikdy u diplomové práce v takové míře a pečlivosti 

provedení nesetkal a napadá mě, že by bylo dobře prohlásit to za standard. 

 

Kvůli výše uvedenému jsem oproti zvyklostem rozdělil hodnocení grafické a formální úpravy na 

tištěnou a elektronickou verzi. 

 

Ve své práci autorka vytvořila přehled o školním experimentálním systému Vernier a možnostech 

jeho využití ve výuce. Dále shrnula svoji rešerši již publikovaných experimentů. Ve třetí, 

nejdůležitější části, popsala šest experimentů použitelných ve výuce: 

 Blikání žárovky 

 Nabíhání kompaktní zářivky 

 Závislost osvětlení na vzdálenosti od zdroje 

 Závislost osvětlení na počtu filtrů 

 Proč se v zimě solí silnice 

 Zabarvování brýlí 

 

Prozkoumáním příslušných učebnic středoškolské fyziky jsme zjistili, že tyto experimenty se 

běžně nedělají, velmi dobře tedy mohou doplnit a rozšířit standardní výuku tak, jak dnes na 

školách patrně probíhá. 

 

Všechny experimenty jsou odzkoušené z hlediska proveditelnosti, podrobné návody byly 

publikovány na www.rvp.cz, kde mají poměrně vysokou sledovanost. K některým experimentům 

vzniká na www.rvp.cz zajímavá diskuse, sám jsem zvědav, jak se vyvine. 

 

Autorka rovněž dva náměty prezentovala na Veletrhu nápadů učitelů fyziky v roce 2010. 

 

Jednotlivé experimenty by šlo po metodické stránce více dotáhnout, mohlo být více rozebráno, na 

co vše může učitel u žáků „narazit“ a jak si s tím poradit. Nicméně autorka v době sepisování ještě 

neměla a ani nemohla mít dostatek učitelských zkušeností, takže jí toto nelze vyčítat. 

 

Díky této práci bylo odhaleno několik odborných nepřesností v překladech programu Vernier 

Logger Pro, což velmi vítám. 

 

Ačkoliv tedy k jednotlivým experimentům ještě lze mnohé domyslet (a v diskusích na 

www.rvp.cz možná domyšleno postupně bude), tuto diplomovou práci považuji jednoznačně 
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za přínos pro učitele. Návody na experimenty neleží někde v šuplíku, ale již dnes ovlivňují desítky 

učitelů z praxe. 

 

 

 

 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

Nemám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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