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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
V rámci diplomové práce vytvořila autorka soubor 25 řešených úloh z kapitoly Obvody se 
střídavými proudy tématického celku Elektřina a magnetismus a tyto úlohy zpracovala tak, aby je 
bylo možné zařadit do Elektronické sbírky řešených úloh vyvíjené na řešitelském pracovišti. I 
když je část úloh převzata z citovaných sbírek, autorka je doplnila zejména o nápovědy, rozbory, 
vhodnější obrázky. Jedná se tedy o její původní přínos. Společně s úlohami, které autorka 
vytvořila již v rámci bakalářské práce, celkem vhodně pokrývají uvedené celé téma na 
gymnaziální úrovni a nalezneme zde mnoho zajímavých úloh vhodných i do úvodního 
vysokoškolského kurzu. Úlohy jsou zpracovány na dobré grafické úrovni s minimem věcných i 
formálních chyb. Ve vybraných  úlohách je ukázáno několik způsobů řešení. Do přílohy vlastního 
textu práce z prostorových důvodů autorka zařadila ukázku pouze pěti úloh, všechny vytvořené 
úlohy jsou dostupné na internetu. 
 
Dále v rámci diplomové práce autorka provedla přehled učiva týkající se tématu Střídavý 
elektrický proud na základoškolské, gymnaziální a vysokoškolské úrovni. V rámci těchto přehledů 
uvádí možnosti využití úloh v rámci výuky.  
 
Autorka po celou dobu pracovala se zájmem a věnovala práci mnoho úsilí. 
 
 
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
 
Nemám otázky, s autorskou jsme vše dořešily při tvorbě práce. 
 
 
 
 
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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