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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Cílem práce diplomanta bylo provedení rešerše týkající se výkladu STR v různých pramenech a na 

základě toho vytvoření materiálů, které by mohly názorně zprostředkovat poznatky relativistické 

kinematiky zájemcům na SŠ. Tyto dva základní cíle práce byly podle mého názoru splněny, ba 

dokonce překročeny. (Domnívám se, že vytvořený materiál přesahuje středoškolskou úroveň, 

a může být tedy použit např. v kurzech na VŠ pro budoucí učitele a další zájemce.) Dalším cílem 

bylo ověření materiálů v praxi. Tento cíl však beze zbytku splněn nebyl. Na základě mých 

dlouholetých zkušeností z práce se studenty na SŠ se přesto domnívám, že se jedná o velmi 

kvalitní a v praxi použitelnou práci.  

 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole se stručně připomínají základní pojmy 

a fyzikální vztahy z kinematiky STR. Druhá kapitola popisuje rešerše provedené v rámci práce 

(nejrozsáhlejší z nich se týká elektronických materiálů dostupných online). V této části se autor 

zabývá i častými miskoncepty v kinematice STR. Ve třetí kapitole jsou stručně popsány 

technologie a nástroje použité při vývoji nových materiálů autorem (včetně zdůvodnění tohoto 

výběru). Koncepci a předpokládanému využití vytvořených nástrojů se věnuje kapitola čtvrtá. 

Poslední kapitola zevrubně popisuje vytvořené nástroje. 

 

Na základě rešerše a s ohledem na publikované běžné miskoncepce diplomant vytvořil pět 

interaktivních nástrojů. Čtyři jsou interaktivní aplikace, a to: Galileiho transformace (tvořící jakýsi 

předstupeň k dalším, relativistickým), Skládání rychlostí, Relativita současnosti a Dilatace času. 

Pátým nástrojem je relativistický kalkulátor, který předchozí spíše jen doplňuje.  

Ovládání jednotlivých nástrojů je podrobně popsáno jak v páté kapitole diplomové práce, tak 

v doprovodných textech jednotlivých online přístupných verzích (nadto je ovládání v řadě případů 

poměrně intuitivní a uživatelsky velmi příjemné). V rámci možností je sjednocen i design animací. 

 

Nespornou výhodou práce jsou velmi pěkně zpracované pracovní listy, které jednotlivé animace 

doplňují a jsou dobrým vodítkem pro samostudium a velmi inspirativní pomůckou pro učitele. 

Otázky, úkoly a příklady jsou podle mého názoru vhodně řazeny a rozmyšleny tak, aby jednotlivá 

témata byla členěna na jednotlivé logické kroky a vedla zájemce k co nejlepšímu pochopení 

zpracovávané problematiky, a to z více pohledů. 

 

 

K práci mám tyto připomínky a komentáře.  

 

 

V rámci práce jsem našel několik překlepů, vynechávek, případně jazykových neobratností, či 

typografických chyb. Není jich však mnoho a nemají vliv na smysl textu. Jedná se například 

o následující: 

 

Prakticky na každé druhé stránce tištěného textu se vyskytuje na konci řádky samotná hláska 

(předložka, spojka atd.) 

 

Str. 35., 3. odstavec, 1. věta: místo „na … stránce“ je „na… stránky“. 

 

Str. 36, 1. odstavec: „Předpokládá se, že studenti musí disponovat …“, chybí spojka „že“. 

 



Str. 39, 3. odstavec: „ … buď…, nebo…“ – ve významu vylučovacím, má by být čárka před 

spojkou „nebo“. „Některé prvky jsou … buď aktivní, nebo neaktivní.“ 

 

Str. 39, 1. odstavec: Vyjádření „nejpravější bod obrázku“ je lepší opsat obratněji. 

 

V popisu v nástroji Dilatace času: „Zrcadla jsou nastavena do takové vzdálenosti, aby k odrazu 

docházelo… „ chybí slovo „takové“. 

 

 

Závěr 

 

Práci hodnotím jako velmi přínosnou, a to jak v části, ve které se autor věnuje rešerši (řada učitelů 

může čerpat náměty na zpestření výuky), tak zejména ve vytvoření zajímavého elektronického 

vzdělávacího materiálu, který je použitelný jak na SŠ, tak v úvodních kurzech teorie relativity na 

VŠ. Vzhledem k tomu hodnotím práci jako výbornou.  

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Proč v návodu k užívání je jak v online verzi, tak na CD v příloze komentář autora, že pracovní 

listy existují jen pro 3 animace, když už existují pro první čtyři? Vypadá to spíše, jako nějaká stará 

poznámka, která již není aktuální.  

 

Zajímalo by mne, zda autor počítá s testováním materiálu na SŠ, případně s dalším rozvinutím své 

práce i do dalších partií teorie relativity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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