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Odborná úroveň práce:  

 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

Věcné chyby: 

 téměř žádné    vzhledem k rozsahu přiměřený počet    méně podstatné četné    závažné 
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 veliký    standardní    dostatečný    nedostatečný 
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Tiskové chyby: 

 téměř žádné    vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet    četné 
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 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

 

 

 



Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Téma práce je aktuální. Sběr a hodnocení materiálu vyžadovalo značný objem práce a času. Práce 

je přehledná, i když by možná bylo výhodné častěji využívat pro prezentaci dat tabulky. Grafická 

úroveň je dobrá. 

 

Autorova vyjadřovací schopnost ale není nejlepší. Občas není například jasné, zda je věta prosté 

konstatování faktu nebo zároveň i hodnocení. Oceňuji snahu vyjadřovat se úsporně, ale na druhou 

stranu autor v teoretické části zapomíná definovat některé pojmy a veličiny (např. stacionární stav, 

škálovací faktor x0 ve vzorcích týkajících se lineárního harmonického oscilátoru). Rovněž chybně 

používá pojem potenciál místo potenciální energie. U citací [2] a [3] neuvedl u internetových 

odkazů datum jejich citování. Je škoda, že autor neukázal alespoň krátký příklad toho, jak by šlo 

s aplety pracovat (tj. nenavrhl žádné příklady a úkoly pro studenty). 

 

Přes uvedené nedostatky, doporučuji práci uznat jako práci bakalářskou. 

 

 

 

 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1. Zkusil autor s pomocí apletů někomu vyložit nějakou část kvantové mechaniky (např. 

v rámci kroužku pro středoškoláky)? 

2. Uvažuje autor, že by vytvořil pracovní sešit nebo jiný podobný materiál využívající 

popisované aplety ? 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 

 

 

 

 

Místo, datum a podpis oponenta: Praha, 2015-06-05 


