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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

V předložené práci se autorka  zaměřila na zjištění miskoncepcí svých žáků 7. a 8. ročníku 

základní školy a v navržení vhodných postupů a experimentů, které by mohly přispět 

k odstraňování chybných představ.  Zvolila pět témat, ve kterých se i podle citované literatury 

miskoncepce žáků velmi často vyskytují: gravitační působení, pohyb a síla, silové působení 

vzduchu, zobrazení rovinným zrcadlem a elektrický odpor.  

 

Jako metodu průzkumu zvolila především rozhovory se žáky, písemné vyjádření ( v optice) a pro 

téma Pohyb a síla test prof. Nachtigala. Právě použití originálního Nachtigalova testu považuji pro 

žáky 7. a 8. ročníku za málo vhodné, ostatně sama autorka na s. 12 uvádí, že vyžaduje 

středoškolské znalosti fyziky. Testové otázky by bylo nutné a možné upravit tak, aby se tam 

nevyskytovaly pojmy inerciální vztažná soustava, vektor, hmotný bod a další.   

 

 Za hlavní přínos práce považuji návrhy na postupy, úlohy a experimenty, které mohou žákům 

pomoci uvědomit si chybné představy a  vytvářet správné představy v uvedených tématech. 

Za velmi cenné pak považuji, že autorka své návrhy ověřila při vlastní výuce fyziky na základní 

škole.   

 

Připomínky a dotazy: 

1. Jaký je rozdíl mezi „experimenty“ a „pokusy“ v názvu 2. kapitoly? 

2.  U pokusů na vzájemné silové působení těles s různou hmotností, by autorka měla také uvést  

vysvětlení  různého pohybového účinku stejně velkých sil pomocí kvalitativní znalosti druhého 

pohybového zákonu. 

3. Považuje autorka za nutné při vysvětlování pokusů s atmosférickým tlakem s žáky užívat 

představy o vzájemném působení částic vzduchu? 

4. V otázce c) na s. 21 se uvažují jen skleněná zrcadla, ale jak je to s kovovými zrcadly? 

5. V oddíle 2.5 postrádám základní pokus, v kterém by se použil rezistor, jehož odpor se téměř 

nemění s teplotou, např. konstantanový drát nebo vhodný keramický rezistor. Pokus c) se 

žárovkou je jistě zajímavý, ale ne nejvhodnější k potvrzení poznatku v názvu oddílu, že 

elektrický odpor nezávisí na napětí. 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 
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