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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Práci jsem si přečetl s potěšením, záměr začlenit úlohy o mikrosvětě do IFL považuji za velmi 

užitečný, vybrané úlohy se dotýkají základních poznatků fyziky mikrosvěta a je skvělé, že se 

zhruba po stovce let od prvního provedení experimentů konečně dostávají ke studentům. Autor 

zadání diplomové práce splnil, jen poslední úkol, pilotáž experimentů a materiálů, byl splněn 

poněkud minimalisticky. Za podstatné ovšem považuji to, že návody jsou v současné podobě 

použitelné, i když bude vhodné jejich další ladění. Proto navrhuji práci uznat jako diplomovou.   

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Zde bych chtěl uvést několik námětů pro zlepšení práce (z mého pohledu), uvítal bych jen 

stručnou reakci diplomanta: 

 Str. 19: Proč nevyzvat studenty, aby změřili magnetickou indukci svým chytrým telefonem? 

 Str. 31 a dále: Navrhuji zde a mnohokrát později mluvit raději o vlnové délce světla a 

frekvenci v nezbytných případech dopočítat. V případě fotoefektu zde bohužel vůbec není 

okomentován rozpor měření s klasickou představou a novost Einsteinova vysvětlení (i když 

uznávám, že po 110 letech už novost trochu vyvanula). Navrhuji lépe okomentovat výstupní 

práci v kontextu vazbové energie.  

 Str. 34: Možná by se mohlo zmínit, že Max Planck byl o 21 let starší než Albert Einstein, tj. že 

jeho významný objev předcházel vysvětlení fotoefektu. 

 Str. 43, 3. odstavec zdola: Co uvést odkaz na experiment č. 3, podobně na str. 46 na 

experiment č. 2 

 Str. 47, 1. odstavec: Ilustrace, jak drobná chyba v pravopisu ztíží čitelnost: co doplnit čárku za 

neon? 

 Str. 49, 2. odst. zdola: Proč se mluví o nárůstu, když se nemluví o změnách napětí? 

 Str. 57. druhá odrážka: Prosím uvést na pravou míru paralelu s anténou. 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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