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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
 
Lukáš Matěna vytvořil v rámci své diplomové práce ucelenou sadu experimentů z fyziky 
mikrosvěta, která je určena pro Interaktivní fyzikální laboratoř (IFL). O IFL roste zájem mezi 
pražskými i mimopražskými středními školami a rozšiřování „repertoáru pokusů“, který je zde 
nabízen, je velmi žádoucí. 

Soubor experimentálních úloh, který diplomant navrhl a zrealizoval, umožňuje provádět unikátní 
řadu školních fyzikálních pokusů, o kterých se ve výuce fyziky na středních školách typicky 
pouze hovoří. Jde o vhodně zvolené náměty pokrývající nejdůležitější poznatky z oblasti kvantové 
fyziky, které spadají do středoškolské látky. Lukáš Matěna vhodně zkombinoval svůj zájem 
o výuku fyziky se svým profesionálním zaměřením získaným v rámci studia na MFF UK a FJFI 
ČVUT. Při realizaci experimentálních aparatur použil diplomant nejenom vybavení IFL, ale 
k jedné úloze vyrobil také vlastní novou pomůcku. 

Práci na tvorbě experimentů se diplomant věnoval s velkým úsilím. Vzhledem k tomu, že 
současně končí studium na dvou náročných fakultách, pracoval navíc pod silným časovým tlakem, 
takže např. poslední krok práce, tj. „pilotáž“ experimentů přímo ve výuce, padl do poněkud 
nevhodného období k této činnosti – do letních prázdnin. Přesto se diplomantovi podařilo 
otestovat experimenty alespoň na dvou středoškolských studentech. Sada úloh bude zařazena do 
nabídky IFL v nastávajícím školním roce. 

Výše zmíněný časový tlak je zřejmě příčinou některých překlepů, které se v práci objevily (jde o 
gramatické překlepy, nikoli o věcné chyby a není jich mnoho). V textu lze nalézt např. slovní 
spojení „v Tróje“ (str. 17), „bylo připraveny“ (str. 27), „v úvahy by připadal“ (str. 1117), na str. 21 
je chyba v zápisu jednotky. Chaoticky působí číslování stránek (střídá se číslování dole uprostřed 
a vpravo nahoře). Popisy os grafů by mohly být provedeny větším písmem. 

Zmíněné překlepy ale nesnižují jinak dobrou úroveň práce, která podle mého názoru splňuje 
požadavky na diplomovou práci v daném oboru a jako takovou ji doporučuji uznat. 
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