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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 



 
V předložené práci se autor věnuje zpracování dotazníků, které zadal skupině učitelů fyziky. 
Dotazníky jsou zaměřeny na rozbor devíti apletů, které jsou volně dostupné na internetu. Všechny 
tyto aplety se vztahují k optice. Konkrétně jde o zobrazení čočkou, zákon lomu, odraz na 
rovinném zrcadle, odraz na dutém zrcadle, Keplerův a Galileiho dalekohled, mikroskop a o 
difrakci na štěrbině a dvojštěrbině. Aplety jsou většinou v angličtině a francouzštině.  

V zásadách pro vypracování, které jsou uvedeny na začátku práce, jsou tyto body: 
- rozbor existujících vybraných animovaných vzdělávacích objektů 
- kritéria hodnocení kvality a použitelnosti, vzhledem k rozvoji kritického myšlení u žáků základní 
školy 
- rozbor existujících/dostupných nástrojů pro tvorbu animovaných objektů  
- vytvoření několika vlastních objektů, jejich ověření ve výuce a vyhodnocení vzhledem 
k požadovaným vlastnostem a rozvoji kritického myšlení.  

V předložené práci jsou ale řešeny pouze některé z těchto bodů. Poslední dva z uvedených bodů 
v práci zcela chybí. Není zde ani rozbor nástrojů pro tvorbu animovaných objektů, ani nebyl 
vytvořen žádný vlastní objekt a nebyl tím pádem ani nijak ověřován a vyhodnocován.  V podstatě 
nelze ani říci, že by se autor věnoval druhému bodu – kritériím hodnocení kvality a použitelnosti 
vzhledem k rozvoji kritického myšlení u žáků základní školy. 

V úvodu na str. 6 práce je psáno: „Ve své práci se věnuji virtuálním laboratořím. Tyto laboratoře 
jsou zřejmě nejrychleji se rozvíjející typ e-laboratoře.“ Nic takového jsem ale v práci nenalezl. 

Na straně 9 autor píše, že se po konzultaci rozhodl zúžit téma své bakalářské práce. Nechávám na 
zvážení komise, zda je takovéto zúžení tématu přípustné. Jde totiž o zúžení výrazné. Je možné, že 
vedoucí práce tuto situaci příslušně ošetřila, není mi o tom ale nic známo. 

Ve svém posudku se budu věnovat posouzení práce tak, jak byla předložena (tedy její tematicky 
zúžené verzi). 

Autor vybral zmíněných devět apletů určených pro výuku optiky a požádal e-mailem učitele 
fyziky o jejich zhodnocení pomocí dotazníku, který k tomu účelu vytvořil. Na str. 12 práce je 
uvedeno, že dotazník je uveden v příloze. Žádnou takovou přílohu výtisk, který jsem posuzoval, 
neobsahuje.  Jeho součástí není ani CD s elektronickou verzí práce, kde možná tato příloha je. 

Většina předložené práce je věnována rozboru dotazníků. Autor k tomuto účelu zvolil grafy a 
tabulky. Grafy nejsou nijak číslovány, tabulky ano. Podle mého názoru není zvolený přistup 
(poměrně velké množství grafů na mnoha stránkách, z nichž každý obsahuje pouze malou část 
výsledků), příliš vhodný.  Výsledky dotazníků je možné přehledně shrnout do několika tabulek 
tak, jak je to uděláno na str. 72. Tím by si autor ušetřil mnoho práce a mohl by se věnovat 
některému z opomenutých bodů zadání bakalářské práce. 

K práci mám následující připomínky (na konkrétní místa v textu se odvolávám číslem stránky a 
číslem řádku): 

Autor měl k dispozici 52 dotazníků. Vzhledem k tomu není vhodné uvádět výsledky typu (str. 23): 
„Aplet používá nebo by použilo ve výuce 94,23% respondentů.“  Podobně je tomu v celé práci – 
autor uvádí procentuální výsledky na dvě desetinná místa. Přiklonil bych se spíše k formulacím 
typu „11 z 50 učitelů...“ 

Na několika místech jsou uvedeny příklady připomínek učitelů k jednotlivým apletům. Chybí mi 
zde komentář autora k těmto připomínkám. Toto mi např. chybí u připomínek, že by cizojazyčné 
texty v apletech měly být doplněny „tlačítkem na změnu jazyka“. Nelze očekávat, že by např. 
francouzský autor apletu na francouzských www stránkách vytvořil překlad do češtiny.  



str. 20: V textu pod obrázkem se hovoří o „složení čočky“. Tento termín mi není zcela jasný. 
str. 217: Zde se hovoří o chybách a nepřesnostech v apletu. Není ale vysvětleno, o jaké chyby se 
jedná. 
str. 267: Autor píše: „Bylo by vhodné přiřadit k apletu tlačítko na změnu jazyka“. Není uvedeno, 
do jakého jazyka by měl být aplet přeložen (do angličtiny?; do češtiny?) a kdy by to měl udělat. 
str. 306: Hovoří se o paprsku dopadajícím pod úhlem 90°. Úhel by měl být měřen od kolmice 
dopadu, stejně jako je tomu v další části textu k apletu. 
str. 382: Opět požadavek na tlačítko pro změnu jazyka bez vysvětlení do jakého jazyka a kdo by 
měl překlad provést. 
str. 41 dole: Zde postrádám komentář k připomínce respondenta o „nestandardním značení 
proměnných“. Vzhledem k tomu, že aplet je popsán v angličtině, je značení zcela logické. 
str. 44: Zde, jako i na jiných místech, se hovoří o fyzikální správnosti apletů. Co tím ale 
respondenti a autor práce myslí? Není uvedeno, co je v apletech chybně, pouze kolik bodů učitelé 
apletům z hlediska správnosti přiřadili. Není mi také zcela jasné, zda všichni respondenti např. 
ovládají francouzštinu natolik, aby se mohli vyjádřit k fyzikální správnosti francouzsky psaného 
textu. 
str. 58: Opět mi chybí komentář k připomínce „Francouzština není standardní fyzikální jazyk.“ Na 
francouzských www stránkách je podle mého názoru francouzština zcela přiměřeným jazykem pro 
popis apletu (určeného zřejmě pro využití ve francouzských školách). 
str. 65: Nezdá se mi adekvátní tvrzení gymnaziálního učitele (respondenta dotazníkového 
průzkumu), že difrakce na štěrbině je „pro fyzikální seminář na gymnáziu pro totální fanatiky“. 
I toto by chtělo autorův komentář. 
 
Závěr práce mi připadne příliš obecně napsaný. Hovoří se zde o chybách v apletech, není ale 
proveden rozbor těchto chyb. Chybí mi nějaký vlastní autorův přínos k problematice, které se 
věnoval. Podle názvu práce bych čekal nějaké náměty, jak konkrétně využít v práci uvedené 
aplety pro rozvoj kritického myšlení ve výuce fyziky. Případně nějaký jiný přínosný závěr, který 
by byl v souladu s tématem a zadáním práce. 
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Využije, nebo využil autor připomínky učitelů z dotazníku pro nějaké zlepšení v práci 
rozebíraných apletů? Jakým způsobem to provede? 
 
Jakým způsobem mohou animované objekty přispět k rozvoji kritického myšlení ve výuce fyziky 
a čím k tomu mohou přispět výsledky předložené bakalářské práce? 
 
 
Práci  
⌧ doporučuji  

 nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
 
 
 



 
Místo, datum a podpis oponenta: 
 
V Praze 12.9.2011                                          Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. 


