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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího práce: 

 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá jednoduchými fyzikálními experimenty, které jsou mj. 

využívány při vzdělávání budoucích učitelů fyziky na MFF UK.  

V úvodu jsou stručně popsány ty předměty vyučované na Katedře didaktiky fyziky, jejichž 

experimentální obsah se stal východiskem práce; najdeme zde také zmínku o projektu Tandemy, 

který dal autorovi možnost jeho návody na experimenty otestovat ve výuce. Následuje přiměřeně 

obsáhlá rešerše elektronických i tištěných zdrojů, které jsou k dispozici základoškolským učitelům 

při hledání inspirace pro experimentální část jejich práce. 

Těžištěm práce je vlastní popis celkem 10 prováděných experimentů z různých oblastí fyziky. 

Každý experiment má definovaný cíl a obsahuje teoretický úvod do předváděné problematiky, 

seznam potřebných pomůcek, popis postupu při realizaci experimentu a ukázku vzorového 

výsledku, ať už ve formě fotografií či krátkých videí. Přidanou hodnotou jsou pak technické 

a metodické poznámky, které na základě autorových zkušeností obsahují např. doporučení či 

varování týkající se provádění jednotlivých experimentů a jejich využití ve výuce.  

V této souvislosti lze vyzvednout, že autor práce měl v rámci svého působení v projektu Tandemy 

možnost své experimenty otestovat přímo ve výuce na ZŠ Bílá v Praze 6; takovýmto způsobem 

bylo ověřeno šest z deseti vytvořených návodů. Autorovy autentické postřehy z experimentování 

v jím vedených hodinách jsou cennou složkou této práce.  

V současné době jsou experimenty postupně publikovány v rámci elektronické Sbírky fyzikálních 

pokusů, kde budou také veřejně dostupné učitelům. 

Celá práce je zpracována systematicky, pečlivě a přehledně, řešitel průběžně diskutoval svůj 

postup s vedoucím práce i konzultantem.  

Občasné nepřesnosti ve formulování fyzikálních myšlenek či jazykové neobratnosti nejsou natolik 

zásadní, aby bránily srozumitelnosti práce; anglicky psaná verze abstraktu ovšem vyžadovala 

důkladnější jazykovou korekci a její srozumitelnost je omezená. 

Předložená práce ovšem po stránce formální i obsahové splňuje požadavky kladené na bakalářskou 

práci na MFF UK a doporučuji ji proto jako bakalářskou práci uznat. 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 
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