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Cílem práce bylo najít, popsat a porovnat kvalitní interaktivní aplikace (aplety) vhodné pro 
ilustraci vlastností vázaných kvantových stavů na úrovni výuky v úvodním kurzu kvantové 
mechaniky a vytvořit doporučení, jak je vhodné je využít při ilustraci jednotlivých jevů. Oceňuji, 
že výběr apletů i způsob jejich hodnocení autor opřel převážně o doporučení mezinárodní odborné 
skupiny MPTL. Zkoumáním možností jednotlivých apletů se autor věnoval pečlivě a se zájmem. 
Také považuji za cenné, že do doporučení pro výuku promítl zejména zkušenosti získané při 
absolvování daného předmětu, tj. pohled relativního „nováčka“ v dané oblasti. 
 
Kvalitu práce snižuje místy těžkopádné a nepřehledné vyjadřování autora. Bohužel také nestihl 
doplnit alespoň k některým apletům příklady vhodných úkolů pro studenty.  
 
Přes uvedené výhrady považuji tuto práci za užitečný příspěvek k výuce základů kvantové 
mechaniky. 
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
 
Který z posuzovaných apletů považuje autor za nejzdařilejší a proč? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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