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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit soubor řešených úloh pro celek Optika tak, aby je bylo
možné zařadit do Elektronické sbírky řešených úloh vyvíjené na řešitelském pracovišti. Autorka
se zaměřila na úlohy z vlnové optiky, a to převážně na základní a obtížnější středoškolské úrovni.
Autorka ke všem 22 vybraným úlohám vytvořila strukturované nápovědy, slovní rozbory,
komentovaná podrobná řešení a nakreslila vhodné doprovodné obrázky. Veškeré podklady
k úlohám autorka samostatně převedla do formátu sbírky a vložila do databáze. Úlohy jsou nyní
k dispozici jak studentům naší fakulty, tak i studentům středoškolským, což považuji za velký
přínos předkládané práce.
Vypracováváním úloh si autorka vyzkoušela formulaci postupu řešení úlohy srozumitelně a
zároveň věcně správně. Věřím, že získané zkušenosti uplatní ve své budoucí pedagogické praxi.
Autorka věnovala práci mnoho úsilí a času. Pracovala systematicky a pečlivě.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:
Nemám otázky, s autorkou jsme vše dořešily během tvorby práce.
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uznat jako diplomovou/bakalářskou.
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