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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Ve výuce fyziky na střední škole se setkáváme s řadou fyzikálních jevů a zákonitostí z oblasti 

elektřiny a magnetismu. V mnoha případech si však studenti nedokáží tyto mnohdy jednoduché 

poznatky propojit s jejich praktickým využitím. Přitom jejich důkladnější znalost a schopnost užití 

v běžném životě může znamenat úsporu času, materiálu a energie či předejití vzniku škod. 

 

Během řešení diplomového úkolu Lukáš Vejmelka nejdříve zkoumal, jakým způsobem jsou 

poznatky praktické elektroniky předkládány jak v učebnicích fyziky pro základní a střední školy, 

tak i v další dostupné literatuře a na internetu. Na základě získaných informací si vybral několik 

oblastí, kterým se pak dále experimentálně věnoval. K těmto oblastem pak následně připravil i 

několik strukturovaných úloh k publikování v elektronické sbírce úloh z fyziky spravované KDF 

MFF UK.  

 

Rád bych ocenil samostatnost a trpělivost Lukáše Vejmelky jak při vlastních měřeních, tak i při 

přípravě úloh do sbírky a následném zpracování písemné části práce.  

 

Celkově považuji cíl práce za splněný. 

 

Při hodnocení práce je třeba se zmínit i o písemném zpracování. Písemná podoba práce obsahuje 

dvě hlavní části a přílohu. V první části „Praktická elektronika v literatuře a v pomůckách“ autor 

předkládá přehled o poznatcích praktické elektroniky v ZŠ a SŠ učebnicích, doplňkové 

elektrotechnické literatuře a vybraných pomůckách zaměřených na elektrotechniku kolem nás. 

V druhé části „Praktická elektronika v experimentech“ zdroje se autor postupně experimentálně 

věnuje elektrickému napětí, proudu, jejích možným popisům, elektrické zásuvce jako zdroji 

napětí, zatěžovacím charakteristikám různých zdrojů, průběžným a přechodovým odporům 

prodlužovacího přívodu či spínacího kontaktu a odporu vlákna žárovky. 

 

Uvedené oblasti jsou v textu proloženy „střípky z praxe“ - příběhy, kde na je na konkrétních 

příkladech vidět propojení zkoumaných teoretických poznatků se situacemi v běžném životě.   

 

Příloha práce pak obsahuje úlohy, které autor k výše uvedeným tématům připravil do online sbírky 

úloh.  

 

Práce je přehledná, napsaná srozumitelně a velmi pečlivě. Vzhledem k rozsahu obsahuje jen málo 

věcných chyb. 

 

Ve formální stránce písemného zpracování jsem neshledal žádné chyby. 

 

Závěrem je možno říci, že práce Lukáše Vejmelky nejen splňuje, ale i přesahuje požadavky 

kladené na bakalářskou práci. 

 

 

 

 

 

V Praze 16. 6. 2015       RNDr. Peter Žilavý, Ph.D. 

         vedoucí diplomové práce 

 



Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Jaké fyzikální zákonitosti mají vliv na tvar (naměřené) VA charakteristiky žárovky? Jak závisí 

proud žárovkou na napětí při malých proudech (začátek charakteristiky) a jak v širším rozsahu 

v oblasti jmenovitého proudu? 

 

Jak moc odpovídají hodnoty odporů žárovek uvedené v úloze o světlech v automobilu realitě? 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 
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