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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 



 
Předkládaná bakalářská práce se věnuje jednoduchým fyzikálním pokusům, se kterými se studenti 
mohou seznámit při studiu učitelství fyziky na MFF UK. Autor tyto pokusy popsal, vysvětlit, ke 
čtyřem natočil krátká demonstrační videa, a většinu z nich otestoval během své výuky v rámci 
projektu Tandemy na základní škole. 
 
Hlavní přínos práce spatřuji ve srozumitelném popisu jednotlivých pokusů, které byly vybrány 
tak, aby byly srozumitelné žákům základních škol. Přínosem pro učitele může být i řešet třetí 
kapitola. 
 
Práce je rozdělena do šesti částí a je k ní přiloženo CD se čtyřmi videi a vlastním textem práce. 
Ve druhé kapitole jsou představeny předměty vyučované v bakalářském studiu učitelství fyziky na 
MFF UK, ve kterých se autor seznámil s vybranými pokusy, a projekt Nadace Depositum Bonum 
Tandemy, kterého se autor účastnil. 
Třetí kapitola přináší stručnou charakteristiku třinácti zdrojů sbírek návodů na fyzikální pokusy, 
knih i internetových stránek, ze kterých autor čerpal inspiraci. Jsou zde zahrnuty i čtyři sbírky 
pokusů v angličtině. 
Čtvrtá kapitol přináší přehled dále zpracovaných pokusů a informaci o elektronické Sbírce 
pokusů, která vzniká vedle Sbírky řešených fyzikálních úloh na KDF MFF UK. 
Pátá kapitola je těžištěm celé práce, přináší vlastní zpracování jednotlivých pokusů včetně 
metodických poznámek k jejich provedení a autorových zkušeností. 
 
Níže uvedené připomínky jsou míněny především pro zkvalitnění popisu a vysvětlení jednotlivých 
pokusů při jejich publikování na webu. 
 
Pokus 5.1. Tání ledu na plechovkách 
str. 14 

Pro publikování na webu doporučuji udělat menší výřez z fotografií plechovek, aby značky 
materiálu byly výraznější a patrné na první pohled. 
V návodu k tomuto pokusu doporučuji hned ze začátku zdůraznit, že pracujeme 
s prázdnými plechovkami. 

str. 16, 1. odstavec, poslední věta¨ 
Doporučuji doplnit, kde se má do plechovky udělat otvor. 

 
Pokus 5.3. Neprokalitelný balónek 

V postupu je uvedeno, že balónek naplníme vodou „plný“ a pak ho dofoukneme na 
„plnou“ velikost, což je poněkud nejasné, navíc na fotografii níže je v balónku vody jen 
trochu. 

 
Pokus 5.5. Vypařování vody a lihu, video 

Bylo by vhodné video doplnit popisky toho, co je v jednotlivých kádinkách, například při 
natáčení umístit vedle každé kádinky papírek s nápisy VODA a LÍH.  
Celé video by bylo pěkné doplnit při natáčení viditelným ciferníkem (displejem) hodin. 

 
Pokus 5.6. Tání ledu ve vodě, str. 29 

U uvedených fotografií by byl vhodný podrobnější popis, především uvést, co je ve které 
sklenici. 

 
 
Pokus 5.7. Voda ve sklenici dnem vzhůru 



Domnívám se, že by bylo vhodné rozšířit vysvětlení i pro případ, že sklenici zcela 
naplníme vodou, což je, podle mé zkušenosti, při provádění tohoto pokusu častější případ. 

 
Pokus 5.8. Svíčka v odměrném válci 

Při publikování pokusu ve Sbírce bych netrvala na použití odměrného válce se zobáčkem, 
pokus velice dobře funguje i s obyčejnou skleničkou či zavařovací sklenicí, při přípravě 
pomlce mlůže požadavek na odměrný válec odradit. 
V části Metodické poznámky bych upozornila, že unikající bubliny nejsou vždy vidět. 
Pro lepší viditelnost tohoto pokusu je vhodné vodu obarvit. 
Při vhodném řazení předchozích pokusů na teplotní roztažnost vzduchu jsou dle mých 
zkušeností tento pokus schopné pochopit i menší děti. 

 
Pokus 5.9. Svíčková houpačka 

V nadpisu chybí číslování pokusu a je jiný font, než u zbývajících pokusů. 
V části Pomůcky by bylo vhodné přeformulovat třetí větu (Svíčku propíchneme středem 
svíčky). 
Ve videu by bylo možné zkrátit prostřední část, kdy se svíčka houpe, cca od 0:30 do 1:30, 
naopak bych doporučila přidat ukázku přípravy svíčky (propíchnutí) a její položení na 
sklenice, aby to bylo každému jasné. 

 
Domnívám se, že autor splnil stanovené cíle. Proto předloženou práci doporučuji uznat jako 
práci bakalářskou. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Pokus 5.2. Regelace ledu, str. 18 

Uvádíte, že závaží je energetickou rezervou pro drát. Zkoušel jste tento efekt spočítat nebo 
porovnat při provádění pokusu se závažím z tepelně izolujícího materiálu? Z mé 
zkušenosti lze regelaci ledu provádět i s plastovým vědrem, do kterého se přidává zátěž. 

 
Pokus 5.6. Tání ledu ve vodě, str. 30 

Proč metodicky navrhujete provádět tento pokus jinak, než jste ho prováděl při ověřování 
ve výuce? 

 
Práci  
⌧ doporučuji  

 nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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