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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Pan Pšenička se pustil do práce s vervou a podařilo se mu shromáždit netriviální množství 
podkladů včetně snad všech relevantních původních prací. Jejich studium nebylo snadné, protože 
velká část z nich je psána německy.  
 
Při zpracování materiálu využil autor své poměrně rozsáhlé znalosti historie fyziky, a proto je 
základní text doplněn i životopisy většiny učenců zapojených do objevu spinu. Tyto životopisy 
často obsahují i pohledy do vzájemných vazeb a osobního života. Před vlastním popisem historie 
objevu spinu je kapitola (kapitola 2) věnovaná situaci ve fyzice na přelomu 19. a 20. století. Velmi 
zajímavá je i kapitola 1, která obsahuje podnětnou úvahu o použití historie ve výuce fyziky. 
Cenným doplňkem je obrázek 2.2 na straně 16, který obsahuje časové osy životů významných 
fyziků, kteří mají vztah k tématu práce. 
 
Nedostatek času při závěrečném dokončování práce se bohužel projevil řadou tiskových chyb, 
mnohdy značně neobvyklých (např. oběvit na straně 6). To je naopak vyvažováno živým a čtivým 
slohem autora. 
 
Myslím si, že by bylo dobré práci publikovat v časopise typu Pokroky matematiky, fyziky a 
astronomie. 
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