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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 



Bakalářská práce Lukáše Vejmelky má rozsah 60 stran a 5 příloh. Titulní list má všechny 
náležitosti, v práci je připojené zadání bakalářské práce. Abstrakt je v českém a anglickém 
jazyce. Práce má obsah s desetinným tříděním, dále ještě seznam použité literatury a 5 
příloh. 
Bakalářská práce Lukáše Vejmelky „Praktická elektrotechnika ve výuce fyziky“ vznikla na 
základě aktivního výběru autora na základě absolvování výběrové přednášky „Praktická 
elektronika“. Studenta Lukáše Vejmelku jsem poznal na této přednášce. Již na přednášce 
jsem viděl aktivní zájem Lukáše Vejmelky o problematiku elektrotechniky. Bakalářská práce 
je přirozeným vyústěním jeho zájmu o tuto problematiku. 
Práce má rešeršní část „Praktická elektrotechnika v literatuře a pomůckách“ a vlastní 
experimentální část „Praktická elektrotechnika v experimentech“. Velice precizní je rešerše 
literatury, ale též pomůcek a stavebnic, které byly a jsou na školách k dispozici, včetně 
zahraničních učebnic a pomůcek. Druhá část obsahuje vlastní elektrotechnická měření na 
stejnosměrných a střídavých zdrojích. Dále měření na doplňcích elektrických sítí jako jsou 
prodlužovaní šňůry z hlediska bezpečnosti a ochrany. Tato měření jsou originální, jsou používány 
jenom přístroje dostupné na školách, nikoliv speciální profesionální přístroje na proměřování 
izolačního odporu, přechodového odporu, unikajícího proudu aj. 
Práce je sepsána velice čtivě a má popularizační až „žurnalistický“ charakter. Nedovedu posoudit 
zda některé výrazy jako „krutyho spoj“, „divoká VA charakteristika“, „člověk se peče“, „povstání 
elektroniky proti lidstvu“ patří do „akademického“ slohu psaní odborné práce.  
Z hlediska ucelenosti práce bych doporučil zařadit problematiku izolačních odporů. 
V rešerši bych možná uvítal i informace o profesionálních komerčních „měřičích elektrických 
spotřebičů“, revizních přístrojích aj.. 
 
Práce má vynikající, nadprůměrnou úroveň. Práce je sepsána systematicky, logicky, srozumitelně. 
Jazykové zpracování, grafická úprava je na velmi dobré úrovni.  
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Student Lukáš Vejmelka by mohl při obhajobě diskutovat : 

1. možnost měření izolačního odporu  
2. měření s komerčními měřiči elektrických spotřebičů. 

 
 
Práci  
⌧ doporučuji  

 nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
⌧ výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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