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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

 

Úkolem Jiřího Kučery bylo vytvořit sadu textů, které by vhodně doplnily některé exponáty 

v interaktivním centru iQpark v Liberci. Exponáty  provozované v iQparku jsou v současnosti 

opatřeny tabulkou, ze které se návštěvník doví, jak má s exponátem zacházet, jakého jevu se týká, 

a je zde velmi stručné několikařádkové vysvětlení odpovídajícího jevu. Toto je sice pro většinu 

návštěvníků dostačující, přesto ale chybí trochu podrobnější popis pro zvídavé zájemce. 

Předložená práce obsahuje jakési „polotovary“ rozšiřujících textů. Autor sice v práci konsta-

tuje, že se nejedná o finální podobu textů, nejsem si ale jist tím, zda dostatečně jasně. Aby mohla 

vzniknout konečná verze textů, bude nejprve zapotřebí zjistit, jaká má být jejich výsledná podoba. 

To bude dalším studentovým úkolem v rámci navazující diplomové práce, na níž jsme společně 

dohodnuti. Bude zapotřebí vyrobit několik typů textů (tištěných a elektronických) a formou 

dotazníku zjistit, co návštěvníkům iQparku vyhovuje. Potom teprve dojde k závěrečnému zpraco-

vání textů. Ke splnění tohoto cíle je zapotřebí delší doba, než je typické pro vypracování bakalář-

ské práce. Je zde navíc fakt, že iQpark čeká výrazná změna. Staví se nová budova, kde budou ex-

ponáty jinak uspořádány a doplněny řadou nových. Její otevření je naplánováno na jaro roku 2014. 

Také z tohoto důvodu není zatím jasné, jakou konečnou formu doprovodných materiálů zvolit. 

Student tedy vytvořil vysvětlující texty k šesti stávajícím exponátům a řadu textů, které se týkají 

základních fyzikálních pojmů a zákonitostí. Jak již bylo řečeno, jde o texty, které v iQparku zatím 

nejsou. Vytvořené materiály budou následně rozděleny do jednotlivých dílčích částí a umístěny 

v odpovídajících částech expozic. Jak jsem již uvedl, jejich výsledná forma bude teprve určena. 

Student práci dokončoval ve spěchu, a to ji bohužel poněkud poznamenalo. Jsou v ní některé 

formální nedostatky. Lze nalézt řádky končící spojkami nebo předložkami, což nepůsobí esteticky. 

Lze nalézt i tečku za větou, která se octla na začátku následujícího řádku (str. 22), a na některých 

místech jsou (podle mého názoru) příliš velké mezery mezi slovy (např. str. 8, 10). Toto je nešvar 

použitého textového editoru, který by bylo možné napravit např. dělením slov na koncích řádků.  

Formálním nedostatkem je také vkládání mezery mezi konec věty a tečku, která ji ukončuje (např. 

str. 28
3
), a nevypadá hezky, když je krátký výraz obsahující znaménko „=“ rozdělen na dva řádky 

(str. 286). Stejně tak rozdělení zápisu 1 cm
3
 na dva řádky (str. 32) je formální chybou. 

Zmíněné formální nedostatky sice práci neprospívají, texty, které vznikly, bude ale možné pou-

žít pro další zpracování v následující práci diplomové. Některé partie bude nejspíše nutné ještě 

pozměnit – předpokládám, že náměty na změny vyplynou hlavně po zpracování ankety mezi ná-

vštěvníky iQparku. Tím by také měly začít další práce na tématu, které tato bakalářská práce 

načala. Navazující práce bude nutné začít co nejdříve, protože celý proces bude pravděpodobně 

časově náročný. 

Práci, kterou Jiří Kučera předložil, doporučuji uznat jako práci bakalářskou.   

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Bylo by dobré, kdyby student v rámci obhajoby vysvětlil, proč použil některé zdánlivě zbytečné 

postupy, jako je např. pomyslné nahrazení kyvadla na „Newtonově vozíku“ závažím kmitajícím  

na pružině.  

 



Mám také následující doporučení pro obhajobu: 

V práci jsou použity názvy exponátů tak, jak jsou používány v iQparku. Jde o názvy, které byly 

zvoleny proto, aby zaujaly návštěvníky. Pokud ale v iQparku někdo nebyl, nemusí mu být jasné, 

co si má konkrétně přestavit např. pod pojmenováním „Hopsakoule“, nebo „Newtonův vozík“. 

Bylo by vhodné, aby student při obhajobě vysvětlil, jak tyto exponáty vypadají.  

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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