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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
Bakalářská práce je zaměřena na laboratorní práce z fyziky. Práce je členěna do tří kapitol, 
přičemž druhá kapitola obsahuje celkem 5 podkapitol. Tyto podkapitoly jsou věnovány 
jednotlivým námětům na laboratorní práce.  
 
V úvodu bakalantka popisuje cíle práce a také obecné cíle navržených laboratorních prací, které 
jsou podrobněji specifikovány vždy v podkapitole příslušející dané laboratorní práci.  
 
V první kapitole jsou popsány dosavadní možné zdroje laboratorních prací včetně velmi stručného 
popisu, jak jsou náměty na laboratorní práce prezentovány. Z hlediska struktury textu by bylo 
vhodnější členění do podkapitol nebo odstavců podle jednotlivých zdrojů. Vhodným doplněním 
by byly příklady námětů ze zmíněných zdrojů. Vzhledem k tomu, že je práce zaměřena na 
laboratorní práce týkající se kmitání a vlnění, mohly být dané zdroje diskutovány nejen z hlediska 
struktury námětů, ale také z pohledu fyzikálního obsahu (např. zastoupení laboratorních prací 
věnujících se tomuto tématu, jaké konkrétní náměty z toho tématu jsou prezentovány, apod.).  
 
V druhé kapitole v úvodní části jsou opět popsány obecné cíle jednotlivých laboratorních úloh, 
ověření úloh v praxi včetně vlastní zkušenosti bakalantky s realizací výuky. V rámci cílů 
jednotlivých úloh je mi sympatický důraz na samostatnost studentů, která může mít i pozitivní vliv 
na motivaci. Zajímavé by bylo, kdyby bakalantka zmínila důvody, které ji vedly k této koncepci 
laboratorních prací. Další podkapitoly, jak je uvedeno výše, se zabývají vlastními laboratorními 
úlohami. Každá podkapitola obsahuje: cíle laboratorní práce, pomůcky, konečnou verzi 
pracovního listu, metodické poznámky a reflexi vlastní výuky. Poslední dvě části vycházejí 
z vlastní zkušenosti autorky s realizací navržených laboratorních úloh. Poskytují tak velmi cenné 
rady pro učitele, kteří by chtěli náměty realizovat ve vlastní výuce. Pro lepší přehlednost mohly 
být tyto rady strukturované (např. časové rozvržení, doplňující otázky pro studenty, tipy na 
provedení pokusu, apod.) 
 
Tištěná příloha práce obsahuje vždy po jedné ukázce vyplněného nehodnoceného pracovního listu 
každé laboratorní úlohy. Přirozenou součástí práce by byla i doporučení pro hodnocení pracovních 
listů.  
 
K práci mám tyto připomínky a komentáře:  
Str. 8 – 6. ř. zdola: Je zde navíc tečka 
Str. 9 – 4 ř. shora: Místo „laboratorní“ má být „laboratorních“, dále stavba této věty není zcela 
v pořádku, lépe by asi bylo např.: Tyto návrhy laboratorních prací mohou podle mého názoru 
sloužit jako inspirace pro učitele. 
Str. 11 – 14. ř. zdola: Je zde tečka tučně.  
Str. 14/Teoretický základ 4. ř.: V metodických pokynech na str. 17 je uvedeno, že by si žáci před 
měřením měli připomenout, co se rozumí malou výchylkou. Možná by otázku ohledně malé 
výchylky bylo vhodné zadat přímo do pracovního listu. Teoretický základ by pak bylo možné 
„servírovat“ pouze formou otázek, které by žáci měli předem zodpovědět.  
Str. 15/Úkol 2: Pokud žáci získají graf přímo z měření v pravidelných intervalech, nabízí se otázka 
diskutovat nerovnoměrné rozložení naměřených bodů na křivce grafu (po ose x) a rychlost závaží 
v extremálních polohách.  
 Str. 18, 2. ř. zdola: Velmi chválím dobrý nápad se změnou štítku!  
Str. 24, 14. ř.: Je zde zmíněn „důvod otočného talíře“ v mikrovlnné troubě. Možná by bylo vhodné 
položit tuto otázku přímo do pracovního listu.  
Str. 24, 16. ř.: Za slovem „znamenají“ chybí čárka.  
Str. 38, 11. ř. zdola: Čárka má být za slovem „tak“.  



Str. 38, 4. ř. zdola: Ve slově „pracoval“ chybí „a“.  
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Na straně 11 uvádíte, že jeden student vyžadoval elektronickou verzi pracovního listu a také 
protokol odevzdal elektronicky, což nepovažujete za příliš vhodné. Jako důvod uvádíte nutnost 
protokol před opravováním vytisknout. To bychom mohli s trochou nadsázky označit za „lenost 
učitele“. Jaké jiné možnosti byste doporučila učitelům? Jaké výhody může elektronická forma 
přinést studentům? Můžete obecně diskutovat výhody a nevýhody použití klasické a elektronické 
formy.  
 
Jak je už uvedeno v textu výše, zajímaly by mne důvody, proč jste volila tuto koncepci 
laboratorních úloh.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práci  
⌧ doporučuji  

 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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