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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
 
Tématem předložené bakalářské práce jsou laboratorní práce z fyziky pro střední školy. Hlavní cíle 
práce jsou následující: Navrhnout náměty na pět laboratorních prací a připravit pro ně pracovní 
listy, příp. další materiály tak, aby mohly být realizovány na vybrané střední škole.  
Dále realizovat výuku daných laboratorních prací a ověřit tak jejich parametry, provést reflexi 
výuky a v závislosti na ní upravit pracovní listy.  
 
K řešení práce přistoupila bakalantka velmi zodpovědně a samostatně. Víceméně sama si ujasnila 
cíle, které by měly laboratorní práce u žáků pomoci naplnit, a to zejména podporu tvořivosti a 
kritického myšlení. Sama si vyhledala školu, na které posléze realizovala výuku pěti laboratorních 
prací. Z odborně fyzikálního a pedagogického hlediska se snažila systematicky na výuku všech 
laboratorních prací připravit. Svoje náměty a další návrhy kriticky diskutovala s vedoucím práce. 
 
Výsledkem snažení studentky je práce strukturovaná do dvou kapitol (mimo úvodu a závěru). 
V první kapitole charakterizuje stávající zdroje námětů na laboratorní práce určené českým 
středoškolským učitelům fyziky. Kapitola je stručná, nicméně poskytuje základní obraz o tématice. 
Stěžejní částí práce je druhá kapitola rozčleněná do pěti oddílů, z nichž každý je věnován určitým 
laboratorním pracím. Témata prací nejsou zvolena náhodně; velmi oceňuji nápad řešitelky 
připravit laboratorní práce z oblasti kmitání a vlnění, které jdou napříč dalšími fyzikálními obory 
(mechanika, optika, elektřina a magnetismus, …). Bakalantka se vhodně rozhodla realizovat 
výuku v posledním ročníku gymnázia, kdy může dojít u studentů k žádoucí syntéze poznatků 
z jednotlivých fyzikálních oborů.  
 
K jednotlivým laboratorním pracím jsou formulovány cíle, jsou uvedeny potřebné pomůcky, 
vytvořen pracovní list a provedena reflexe výuky a uvedeny metodické poznámky. Velmi oceňuji 
vytvoření rozumných pracovních listů a také diskuzi proběhlé výuky. Dovedu si velmi dobře 
představit, jak s takovou nápomocí učitelé snadněji realizují danou výuku. Za přínosné považuji 
také přílohy práce, kde jsou oskenovány pracovní listy vyplněné žáky.  
 
Domnívám se, že řešitelka stanovené cíle úspěšně splnila. Teoretické pasáže práce by sice mohly 
být obsáhlejší, nicméně je třeba si uvědomit, že studentka zatím neprošla výukou didaktických a 
pedagogicko-psychologických disciplín (ty ji čekají v navazujícím magisterském studiu). 
Vzhledem k charakteru práce považuji toto stručnější pojetí za přiměřené. Velmi oceňuji to, že 
studentka vstoupila do reálné výuky na běžné střední škole, že přistupovala k řešení problémů se 
zápalem, ale také kriticky. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Domnívá se řešitelka, že by bylo možné a vhodné v tomto tématu pokračovat v rámci diplomové 
práce? Rozevřely se při přípravě, realizaci a reflexi výuky laboratorních prací nějaké zajímavé 
otázky, které by chtěla dále řešit? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práci  
 doporučuji  
�     nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
 výborně   � velmi dobře   � dobře   � neprospěl/a 
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