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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na tvorbu podpůrných a rozšiřujících textů pro 

interaktivní science centrum iQpark v Liberci. Téma diplomové práce je velmi nosné a věnuje se 

oblasti, ve které citelně chybí osvěta s odborně správnými vysvětleními. Autor vybral pět 

exponátů z mechaniky, u každého stručně vysvětlil jeho fyzikální podstatu, a následně vytvořil 

soubor obsáhlejších textů, které obsahují definice, podrobnější vysvětlení a odvození 

zmiňovaných fyzikálních jevů.  

Vlastní práce je rozčleněna do dvou částí. První, kratší část, se věnuje vybraným pěti 

exponátům. Zde citelně chybí obrazová a fotografická dokumentace popisovaných zařízení stejně 

jako náčrtky při vysvětlování jejich funkce.  

Druhá, rozsáhlejší část, obsahuje texty, které by měly sloužit jako rozšiřující materiály, avšak 

neměly by zabírat prostor přímo u exponátů, ale být dle možností, které se autor v budoucnu 

chystá testovat, umístěny na vyhrazených místech v prostorách iQparku v tištěné podobě nebo 

přístupné prostřednictvím internetu či chytrých telefonů v podobě elektronické. 

Obsahu práce, který je velice přínosný, neodpovídá její formální a typografické zpracování. 

Objevují se řádky, které končí předložkami či spojkami, tečky za větami, které jsou na nových 

řádcích, či vzorce, nepřirozeně roztažené do šířky. Naštěstí vytvořené texty nejsou určeny 

k přímému tisku a tudíž je ještě možnost je před použitím po této stránce dále upravit. 

V práci zcela zásadně chybí obrázky. Popisy rozebíraných exponátů v první části práce by bylo 

vhodné doplnit náčrtky a fotografiemi samotných exponátů (pro verze materiálů, které nebudou 

umístěné v bezprostřední blízkosti exponátů je to nezbytné). Rozšiřující materiály ve druhé části 

práce by taktéž měly být doplněny náčrtky a u stávajících náčrtků by měla být výrazně vylepšena 

jejich kvalita (např. v náčrtku u odvození Steinerovy věty na str. 31 nejsou rovné čáry rovné, 

druhý náčrtek u vysvětlení momentu síly na str. 32 dole je rozmazaný a elipsa není hladká). Navíc  

u stávajících náčrtků chybí popis obrázků, což ztěžuje orientaci v textu. 

Domnívám se, že autor splnil stanovené cíle. Při výběru exponátů, u nichž rozebíral  

a vysvětloval jejich fyzikální podstatu, i při tvorbě rozšiřujících materiálů určených 

k vysvětlení fyzikálních pojmů a zákonů souvisejících s výše zmíněnými exponáty, prokázal 

porozumění potřebám interaktivního science centra, jakým je iQpark, i porozumění 

fyzikální tematice. Předložené texty, pokud dojede k jejich rozpracování a otestování 

v diplomové práci, které autor v práci bakalářské plánuje, mohou být dobrým základem pro 

vznik kvalitních a užitečných materiálů, které v současné chvíli v iQparku chybí. 

 

Předloženou práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:  

Z uvedeného textu není zřejmé, proč při vysvětlování exponátu nazvaného „Newtonův vozík“ 

bylo kyvadlo nahrazeno pružinou. 

Na straně 17 autor uvádí: „Každý reálný systém je neinerciální, ale často můžeme zanedbat 

chybu, která vzniká působením malých zdánlivých sil a považovat tak například školní třídu 

za inerciální systém.“. Bylo by jistě přínosné tuto „chybu“ pro ilustraci vyčíslit. 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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