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Úvod 

Od formulování Speciální teorie relativity (dále STR) již uběhlo více než sto 

let, přesto patří mezi nejmodernější oblasti fyziky vyučované již na SŠ. Obdobně 

jako kvantová mechanika je vzdálená běžné zkušenosti studentů, tedy náročná 

na pochopení. Ovšem na rozdíl od kvantové mechaniky nevyžaduje STR 

matematické znalosti přesahující úroveň SŠ a s příchodem GPS navigace 

do mobilních telefonů se s její aplikací studenti, ač často nevědomky, setkávají 

doslova denně.  

STR je vyučována v závěrečných ročnících na některých SŠ a mnohých VŠ 

vyučujících technické obory. Z důvodu, že popisuje zejména jevy projevující se 

při rychlostech blížících se rychlosti světla, není možné doprovázet výuku 

experimenty. Kvůli tomu je vyučující odkázán na jiné prostředky. Těmi jsou zejména 

matematické vztahy a diagramy.  

Vzhledem k stále bohatšímu vybavení škol interaktivní technikou, například 

počítači s přístupem na internet, se otevírají stále další možnosti jak ji zapojit 

do výuky. Tyto možnosti rozšiřuje i nabídka programů a apletů přístupných přes 

internet. Tyto interaktivní elektronické nástroje mohou vyučující využít jako 

demonstrační pomůcku nebo studenti mohou pracovat přímo s ní. Interaktivní 

nástroje se mohou stát alternativou k experimentům prováděným ve třídě. Takovéto 

využití má svá rizika, ale například při výuce STR se stává jedinečnou možností, jak 

žákům graficky přiblížit myšlenkové experimenty. 

Cílem této práce bylo identifikovat elektronické nástroje vhodné k použití 

při výuce STR a dle potřeby jejich výběr rozšířit vyrobením nových. Při tvorbě 

nástrojů bylo přihlíženo k závěrům z rešerše elektronických nástrojů i tištěných 

zdrojů a také k použitelnosti nástrojů při výuce na SŠ i VŠ, zejména budoucích 

učitelů fyziky na Katedře didaktiky fyziky na MFF UK. Nástroje byly vyvíjeny 

s využitím technologie HTML5, mezi jejíž výhody patří zejména široká podpora 

internetovými prohlížeči a přístupnost jak pro koncové uživatele, tak při vývoji. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. První z nich obsahuje připomenutí 

základních představ, používaných pojmů a fyzikálních vztahů. Jejím účelem je 

shrnutí, které pomůže čtenáři porozumět dějům, kterých se interaktivní nástroje 

týkají. Druhá kapitola popisuje rešerše provedené v rámci práce. Nejobsáhlejší z nich 

se týká existujících elektronických materiálů dostupných online. Další dvě rešerše se 
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týkají tištěných zdrojů, konkrétně přístupů použitelných v elektronických 

materiálech, a miskoncepcí. Ve třetí kapitole jsou stručně popsány technologie 

a nástroje použité při vývoji nových materiálů. Koncepci a předpokládanému využití 

vytvořených nástrojů se věnuje čtvrtá kapitola a v páté kapitole jsou nové nástroje 

podrobně popsány. 
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1. Speciální teorie relativity a prostoročasové diagramy – 

připomenutí základních představ 

Tato kapitola slouží ke shrnutí významných pojmů, jevů, nástrojů a veličin 

souvisejících s kinematikou v STR. Nejde o výklad těchto jevů, pouze o rekapitulaci 

problematiky vhodnou pro čtenáře, kteří s ní již byli dříve seznámeni. Rovněž nejde 

o shrnutí kompletní, pozornost je věnována pouze těm elementům, které jsou 

zmíněny dále v této práci, například v rámci rešerše nebo popisu vytvořených 

animací. 

Klíčovou veličinou pro STR je rychlost světla ve vakuu, jejíž velikost 

(přibližně 3∙10
8
 m∙s

-1
) je stejná ve všech inerciálních soustavách, což je jedním 

ze základních principů STR. (Druhým je rovnocennost všech inerciálních soustav.) 

Rychlost světla ve vakuu, zpravidla označovaná pouze jako „rychlost světla“, se 

značí písmenem c. Je nejvyšší dosažitelnou rychlostí hmotných objektů a šíření 

signálů. Užívá se též jako jednotka rychlosti.  

Jedním z méně intuitivních závěrů vyplývajících z konečné rychlosti šíření 

světla je relativita současnosti. Události, které jsou současné v jedné inerciální 

soustavě, obecně nejsou současné v soustavě, která se vůči ní pohybuje nenulovou 

rychlostí. 

Soustavy souřadnic jsou potřeba pro popis pozice objektů, tedy i pro popis 

jejich pohybu a rychlosti. STR se zabývá zejména inerciálními soustavami a popisem 

objektů a jevů pozorovaných v různých inerciálních soustavách, ty jsou pak značeny 

S, S´, S´´ atd. 

Změnu souřadnic objektů při přechodu do jiné inerciální soustavy popisuje 

Lorentzova transformace. Jedná se o lineární transformaci, která nahrazuje 

transformaci Galileiho. Ta popisuje dobře transformace mezi soustavami 

při rychlostech odpovídajících běžné lidské zkušenosti, ale již ne při rychlostech 

blízkých rychlosti světla. Jedním z rozdílů Lorentzovy transformace oproti Galileiho 

je fakt, že čas je chápán jako další dimenze rovnocenná s těmi prostorovými. 

Lorentzova transformace ze soustavy S do soustavy S´ je v případě, kdy osy obou 

soustav jsou rovnoběžné, počátky soustav splývaly v čase t=0 a S´ se pohybuje 

vzhledem k S ve směru osy x (obr. 1), popsaná následující dvojicí rovnic: 
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𝑡′ = 𝛾(𝑡 −
v𝑥

𝑐2
) 

(1.1)  

𝑥′ = 𝛾(𝑥 − v𝑡) 

(1.2)  

(Pro souřadnice y a z platí y´=y a z´=z, tyto vztahy však většinou nebudeme 

potřebovat.) Zde x je prostorová a t časová souřadnice v soustavě S, podobně x´ a t´ 

pro soustavu S´, v je rychlost soustavy S´ vůči S v kladném směru os x a x´ a γ je tzv. 

Lorentzův faktor, pro který platí 

𝛾 =
1

 1 −
v2

𝑐2

. 

 (1.3)  

 

Obr. 1: Dvojice soustav S a S´ 

Mezi důsledky této transformace patří zejména jevy kontrakce délek 

a dilatace času. Kontrakce délek se projevuje tak, že předmět se pro pozorovatele 

zkracuje ve směru pohybu tím více, čím rychleji se pohybuje. Pro vztah mezi 

klidovou délkou ve směru pohybu l0 a odpovídající naměřenou délkou l platí 

𝑙 =
𝑙0
𝛾

. 

 (1.4)  

Dilatace času se naopak projevuje tak, že časové intervaly v sledované 

soustavě S se při pozorování ze soustavy S´ prodlužují v závislosti na vzájemné 

rychlosti. Pokud se dvě události odehrály v soustavě S na stejném místě 

a na hodinách, které jsou vůči S v klidu, mezitím uběhl čas Δt0, pak na hodinách, 

které jsou v klidu v soustavě S´, uběhl mezi událostmi čas Δt, pro který platí 

𝛥𝑡 = 𝛾𝛥𝑡0 . 

 (1.5)  
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Vzhledem k tomu, že při transformaci mezi soustavami dochází ke změně 

velikosti časových i délkových intervalů, je pochopitelné, že obdobně dochází i 

ke změně rychlosti objektů. Mějme objekt pohybující se rychlostí u´ v soustavě S´, 

která se také pohybuje rychlostí v vůči soustavě S a to takovým způsobem, že obě 

rychlosti jsou ve směru os x a x´. Rychlost u tohoto objekt v soustavě S bude 

𝑢 =
𝑢′ + v

1 +
𝑢′v
𝑐2

  . 

(1.6)  

Pro grafický popis soustav, objektů a událostí se používají prostoročasové 

diagramy (obr. 2). Horizontální osa v nich odpovídá jedné prostorové souřadnici, 

vertikální osa časové souřadnici. Jednotky délky a času jsou voleny tak, aby 

světočára částice pohybující se rychlostí světla svírala s osami úhel 45°. Pokud je 

počátek souřadnic umístěn uprostřed diagramu, pak horní polorovina odpovídá 

budoucnosti a spodní minulosti.  

 

Obr. 2: Prostoročasový diagram s přímkami spojujícími události odehrávající 

se ve stejný čas (t=konst.) či na stejném místě (x=konst) 

V diagramu je možné zaznamenávat jednotlivé události jako body nebo 

pohyb bodových objektů (obr. 3). Pohybující se objekt je zaznamenán jeho 

světočárou, pro kterou platí jistá pravidla vyplývající z toho, že je nemožné 

pohybovat se zpět v čase nebo rychlostí větší než je rychlost světla. Rychlost pohybu 

u v určitý okamžik lze vyjádřit jako tangens úhlu α mezi tečnou světočáry v daném 

okamžiku a časovou osou: 
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𝑡𝑔 𝛼 =  
𝑐Δ𝑡 

Δ𝑥
=  
𝑢

𝑐
 

 (1.7) 

 

Dále je možné zaznamenat v diagramu světelný kužel. Jde o záznam šíření 

signálu s rychlostí světla vyslaného ze zvolených souřadnic. Vzhledem k omezení 

možnosti pohybu rychlostí světla je nemožné, aby jakýkoliv objekt opustil světelný 

kužel vytvořený v libovolný okamžik své existence. Světelný kužel má svou část i 

v oblasti popisující minulost, ta pro změnu zahrnuje všechny události, které mohly 

ovlivňovat objekt do okamžiku v kterém byl vytvořen světelný kužel. 

 

Obr. 3: Prostoročasový diagram s dvojicí os, událostí a jejím světelným kuželem 

Do diagramu je možné zaznamenat i osy jiné soustavy souřadnic se kterou 

počátek splýval v čase t=0 s počátkem S, která se však vůči S pohybuje (obr. 4). Osy 

této soustavy svírají s původními osami nenulový úhel. Toto zkosení je ve shodě 

s existencí kontrakce délek a dilatace času, kteréžto jevy je možné z diagramů 

odečíst. 
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Obr. 4: Prostoročasový diagram zachycující osy dvou soustav 
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2. Rešerše 

Tato kapitola se věnuje existujícím materiálům knižním i elektronickým a 

miskoncepcím ve výuce STR.  

2.1. Knižní zdroje 

Účelem této rešerše je ve vybraných knihách, které se věnují STR, nalézt 

prvky, které lze využít při tvorbě interaktivních elektronických materiálů. Mezi tyto 

prvky patří zejména ilustrace a diagramy, u kterých lze převodem do elektronické 

podoby dát uživateli možnost měnit nyní pevně zvolené hodnoty. Měnitelnými 

hodnotami mohou být například rychlost sledovaného objektu či soustavy nebo 

okamžik, který diagram zachycuje. Druhá ze zmíněných možností může být 

zpracována jako animace. 

Co to je teorie relativity 

Co to je teorie relativity [1] je kniha určena už pro zájemce na úrovni SŠ, 

pravděpodobně i pro druhý stupeň ZŠ. Užitá matematika a fyzika je intuitivní, 

nejnáročnější početní operace v knize je užití Pythagorovy věty. Text neobsahuje 

odborné termíny, vychází pouze ze všeobecných znalostí, pomáhá si analogiemi 

z běžného života a je psaný s nadhledem, čehož příkladem mohou být názvy kapitol 

„Hodiny a měřítka trucují“ nebo „Zdravý rozum na lopatkách“. Mimo text obsahuje 

kniha velké množství ilustrací, zhruba každá druhá strana je věnována právě jim. 

Obrázky patří mezi silné stránky této knihy. Jsou kreslené hravým až anekdotickým 

způsobem a přitom srozumitelně ilustrují probíranou látku. Popisné texty pod 

kresbou obsahují buď opakování látky probrané v textu nebo kontrolní otázku 

a odpověď. 

V knize je popsáno množství myšlenkových experimentů, které je možné 

zpracovat do podoby interaktivních materiálů. Jedná se například o pokus sloužící 

k ilustrování relativnosti současnosti. Uprostřed jedoucího vlaku je vyslán signál, 

který je poté současně zachycen na předním a zadním konci vlaku. Události 

zachycení ale nejsou současné pro pozorovatele spojeného se zemí. Dalším 

příkladem mohou být tzv. světelné hodiny, které měří čas pomocí odrazů světelného 
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paprsku mezi zrcadly. Je na nich dobře pozorovatelný vliv dilatace času na chod 

hodin. 

Ilustrovaný průvodce relativitou 

Kniha Ilustrovaný průvodce relativitou [2] je podle popisu na obalu určena 

vysokoškolským studentům fyziky i humanitně zaměřených oborů. Jako 

v předchozím případě staví autor celou teorii od základů a to v první části knihy bez 

pomoci fyzikálních vztahů (zmiňovaná část se jmenuje Kinematika: relativita bez 

rovnic). Místo vztahů autor používá sekvenční grafiku a diagramy. Sekvenční 

grafikou, tedy sériemi obdobných obrázků, jsou popisovány například průběh dějů 

v čase, několik předmětů pohybujících se různou rychlostí či pozorování stejné 

události z různých soustav. V pokročilejších částech knihy je sekvenční grafika stále 

více nahrazována prostoročasovými diagramy. Autor do nich vkládá pro lepší 

srozumitelnost symboly, díky kterým je jednodušší poznat která světočára patří 

kterému objektu, a v několika případech je pod diagramem nakreslena scéna, tedy 

záznam pozice objektů v několika významných okamžicích. Pozoruhodné je zejména 

vybudování Galileovy a Lorentzovy transformace a jejich zobrazení 

v prostoročasových diagramech. Zvláště se nabízí možnosti jejich porovnání. 

Závěr rešerše knižních zdrojů 

V rámci rešerše knižních zdrojů byly kromě dvou výše zmíněných knih 

prostudovány i další prameny [3], [4] a [5], nicméně tyto neobsahovaly materiály, 

které by byly efektivně zpracovatelné do podoby interaktivního nástroje. 

Z experimentů byly označeny za vhodné k zpracování do podoby elektronického 

materiálu světelné hodiny a experiment ilustrující relativitu současnosti. Z přístupů 

k ilustrování STR pak byly vybrány prostoročasové diagramy ve spojení s tzv. 

scénou a zkosení diagramů jak Lorentzovou tak Galileovou transformací. 

2.2. Interaktivní nástroje 

Účelem této rešerše bylo identifikovat elektronické nástroje použitelné 

při výuce STR na SŠ i v základních kurzech na VŠ, a to zejména těch určených 

pro budoucí učitele. V jednotlivých nástrojích pak určit aspekty pedagogické 

i technické, které pozitivně či negativně ovlivňují možnosti užití ve výuce. Tyto 

aspekty byly klíčovými prvky při tvorbě nového materiálu. 
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Rešerše se omezila na materiály dostupné online a rovněž využívající 

interaktivní možnosti běžných počítačů a mobilních zařízení. Zejména to jsou aplety, 

nativní aplikace prohlížečů (v současnosti HTML5), volně stáhnutelné programy 

a ilustrativní animace. Rešerše se nevěnuje online studijním textům ani videím. 

Materiálů v obou zmíněných kategoriích je dostupné nepřeberné množství a zajisté je 

možné je využít při výuce či jako dobrovolné rozšíření učiva, ale taková rešerše by 

již překročila rámec této práce. 

Pozornost byla zejména věnována intuitivnosti ovládání, srozumitelnosti 

a správnosti fyzikální podstaty materiálu a použitelnosti ve výuce. V průběhu rešerše 

vyšlo najevo, že další nezbytnou kategorií jsou podpůrné texty vysvětlující složitější 

ovládací prvky, pokud takové nástroj obsahuje, a hlavně popisující fyzikální podstatu 

demonstrovaného jevu, případně použité fyzikální vztahy. 

Pouze dva ze zdrojů obsahují aplety v češtině. Pokud není uvedeno jinak, je 

materiál dostupný v angličtině. Názvy apletů jsou přeloženy tam, kde to slouží 

k lepší srozumitelnosti. Názvy projektů a institucí jsou v originále nebo v použitém 

anglickém ekvivalentu. Jedinou výjimkou je aplet Sada fotonových hodin, kterému 

byl přiřazen název, neboť na stránkách není žádný uveden. 

Přiložené obrázky mají pouze ilustrativní charakter. Slouží k náhledu 

rozmístění jednotlivých prvků nástroje a jsou na nich zachyceny pouze vybrané 

situace. 

Technická poznámka: využití dříve hojně využívané technologie Java apletů 

je v současnosti omezováno ze strany producentů prohlížečů, neboť představují 

potenciální bezpečnostní hrozbu. Proto je vhodné spouštět pouze aplety z ověřených 

zdrojů. K jejich spuštění je pak zapotřebí mít v počítači nainstalovanou poslední 

verzi Javy a pro jednotlivé stránky je nutné v nastavení počítače vložit bezpečnostní 

výjimku. Je možné, že některá více restriktivní prostředí umožňují vložení výjimky 

jen správci počítače a běžný uživatel tak nebude schopen aplet spustit.  

Animace Galileiho a Lorentzovy transformace 

Jedná se o dvojici animací [6] [7] ve formátu GIF o rozlišení 200 x 200 

pixelů, které byly vytvořeny programem, jehož zdrojový kód v jazyce C je v obou 

případech přiložen. Je na nich zachycen nerovnoměrný pohyb pozorovatele 

po křivočaré trajektorii a jaký vliv má změna rychlosti na události, které jsou 

náhodně rozmístěny v prostoru a čase. Náhodné události jsou zakresleny křížky, 
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světočára je rovněž zakreslena křivkou, kterou tvoří křížky a v pravidelných 

intervalech i větší tečky. U animací je přiložen text, který vysvětluje umístění časové 

a prostorové osy, pojem světočáry a odečítání rychlosti z úhlu trajektorie 

od vertikálního směru. 

 

Obr. 5: Galileiho transformace 

V případě Galileiho transformace je ještě zakreslena přímka událostí 

současných s pozorovatelem, která zdůrazňuje absolutnost pojmu současnosti v této 

transformaci (obr. 5) 

 

Obr. 6: Lorentzova transformace 

V případě Lorentzovy transformace je zakreslen světelný kužel s počátkem 

v místě pozorovatele (obr. 6). Ve vysvětlujícím textu je zmíněno, že pouze události 

ve spodní části světelného kužele, té znázorňující minulost, jsou viditelné 

pro pozorovatele. Rovněž je zdůrazněno, že události se pohybují nahoru a dolů, tedy 

po časové ose, když se mění rychlost pozorovatele. Naopak není zdůrazněno, že 

události se při žádné transformaci nemohou vrátit přes hranici světelného kužele: 

nemohou se znovu ocitnout ve světelném kuželu budoucnosti a nikdy neopustí 

světelný kužel minulosti. 
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Možnosti užití při výuce jsou limitovány tím, že jde pouze o animaci bez 

ovládacích prvků. Například funkce zastavení či zpomalení animace by otevírala více 

prostoru pro využití. Oproti běžnému přístupu v prostoročasových diagramech je zde 

klíčový objekt („pozorovatel“) stále uprostřed zobrazení a pohybují se všechny 

události. Rovněž skutečnost, že světočára je zakřivená, znamená, že mezi 

jednotlivými snímky dochází pokaždé k nové transformaci všech událostí. Jedná se 

tedy o příležitost pozorovat velké množství jednotlivých transformací mezi prvky 

posloupnosti inerciálních soustav. 

Z edukativního hlediska tedy jde spíše o ilustraci, která může být použita 

k znázornění vlastností a rozdílů mezi transformacemi Galileiho a Lorentzovy. 

Pro vyučujícího však nebude triviální úkol animace fyzikálně korektně popsat.  

Příklad dilatace času 

 

Obr. 7: Příklad dilatace času 

Tento Java aplet [8] dává příklad dilatace času na cestě ze Země na Pluto 

dlouhé pět světelných hodin. Porovnává čas nutný k dokončení cesty v případě, že 

čas je měřen v soustavě spjaté se Zemí, s časem, který je měřen v soustavě spjaté 

s pohybující se raketou (obr. 7). Tyto oba časy jsou vypsány pod sebou, což 

umožňuje rychle porovnat jejich hodnoty. Dále je možné spustit animaci letící rakety 

a porovnat, kolikrát pomaleji běží hodiny v raketě než pár nehybných hodin 
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umístěných ve startovní a cílové pozici. Animaci je možné pozastavit, což je užitečné 

při porovnávání chodu hodin, či resetovat do původního stavu. 

Dále je možné pomocí tlačítek „Snížit rychlost“ a „Zvýšit rychlost“ zvolit 

pro raketu jednu z předvolených rychlostí na škále od 0,0001 c do 0,999999 c. Tím 

se mění spočítané doby letu v obou soustavách i rychlost rakety v animaci, tedy doba 

potřebná k dokončení animace. Pro čtyři nejnižší nastavitelné rychlosti tak není 

pohyb rakety po spuštění animace patrný. 

Ve vysvětlujícím textu je uveden vzorec pro dilataci času a poznámky, že 

Země a Pluto jsou v tomto případě brány jako nehybné a že v animaci není 

zohledněna Lorentzova kontrakce délek. Text i aplet jsou přeloženy z němčiny 

do češtiny.  

Z technického hlediska za pozornost stojí skutečnost, že autor, Walter Fendt, 

postupně provádí převod všech svých apletů do technologie HTML5. 

Pro výuku lze aplet použít k upevnění kvalitativního i kvantitativního 

pochopení dilatace času. Při jeho užití je možné diskutovat skutečnost, že raketa 

nestartuje ze Země a nezrychluje, ale míjí ji již v určené rychlosti. Dále je možné 

rozporovat správnost uvedené vzdálenosti Země – Pluto. 

Speciální teorie relativity v projektu Fyzika ve škole 

Fyzika ve škole [9] je sada více než sta animací vytvořených v Shockwave 

Flash. Obsahuje tři, které se týkají STR: Michelsonův-Morleyův experiment
1
, 

Kontrakce délky a Dilatace času. Všechny tři jsou dostupné v 22 jazykových 

mutacích včetně češtiny, které se však liší pouze jazykem, ve kterém je uveden název 

animace, a v případě Michelsonova-Morleyova experimentu popiskem pole, které 

aktivuje éter. Pravděpodobně kvůli snaze o co největší jazykovou neutralitu nejsou 

k dispozici žádné materiály vysvětlující činnost apletu a fyzikální skutečnosti. 

Studentům pracujícím s těmito pomůckami tak musí podat patřičný výklad vyučující. 

Rovněž označení ovládacích prvků není v některých případech intuitivní, což 

samostatné využití dále ztěžuje. Naopak užitečným prvkem je možnost celou animaci 

zmenšit nebo zvětšit, aby využívala plochu monitoru ideálním způsobem. 

Pozoruhodná, ale nevyužívaná, je možnost zanechat komentář pomocí technologie 

Facebook Comments Plugin. 

                                                 
1
 Na stránkách je použita nesprávná forma „Michelson-Morleyův experiment“ 
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Aplet Michelsonův-Morleyův experiment (obr. 8) umožňuje ovládat 

simulovaný Michelsonův interferometr pohybující se vesmírem. Uživatel může 

pomocí trojice tlačítek vyslat světelný pulz interferometrem, pozastavit pulz a vrátit 

interferometr do původního stavu. Detektor po dopadu pulzu zobrazí interferenční 

obrazec. Dále je možné pomocí táhla měnit směr pohybu interferometru, potažmo 

jeho natočení vůči éteru, a zapnout vliv éteru, tedy ukázat, jak by vypadaly výsledky 

pokusu v případě, že by platila éterová teorie, nikoli STR. Pravděpodobně tím 

nejdůležitějším, co lze pomocí apletu ukázat, je fakt, že natočení interferometru vůči 

směru letu má vliv na zobrazené interferenční obrazce pouze v případě, že je aktivní 

hypotetický vliv éteru.  

 

Obr. 8: Michelsonův-Morleyův experiment 

 

Druhý z apletů, Kontrakce délky (obr. 9), ilustruje kontrakci délek měřením 

délky relativisticky rychle jedoucího nákladního vozu pomocí času potřebného 

k tomu, aby světelný paprsek překonal vzdálenost od jeho konce k jeho přední části. 

Aplet obsahuje velké množství prvků, v mnoha případech bez jasného vzájemného 

vztahu. V horní části je čtveřice fyzikálních vztahů popisujících kontrakci délek 

a dilataci času, dále rychlost světla, táhlem nastavitelnou rychlost vozu, nastavitelnou 

délku vozu a jeho výslednou délku změřenou s vlivem kontrakce délek. Poslední 

z prvků se průběžně mění v závislosti na nastavení rychlosti a délky vozu. Ve spodní 

části jsou portréty Alberta Einsteina a Isaaca Newtona s tlačítky krokujícími animaci. 

Po spuštění animace tlačítkem u Einsteina proběhne animace jedoucího nákladního 

vozu, který je doháněn světelným signálem. Signál se v dalším kroku animace 

odráží. Z rozdílu vzdáleností, které urazilo během vzájemného míjení světlo a vůz, je 
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spočtena délka vozu odpovídající výsledku výpočtů kontrakce délky pro danou 

rychlost. V případě spuštění animace tlačítkem u Newtona výpočty chybí, pouze 

proběhne animace. 

 

Obr. 9: Kontrakce délky 

 

Obr. 10: Dilatace času 

Dilatace času je ve stejnojmenném apletu (obr. 10) ilustrována pomocí 

paprsku, který se odráží od zrcadel v návěsu relativisticky rychle jedoucího 

nákladního vozu. Dvojice zrcadel je umístěna rovnoběžně proti sobě tak, že jejich 

normálové vektory jsou kolmé na směr jízdy vozu. Světlo odrážející se mezi zrcadly 

tak stále překonává stejnou vzdálenost nezávisle na tom, jak rychle se v dané 

soustavě vůz pohybuje. V animaci je rovněž druhá stejná konfigurace zrcadel, která 

se ale vůči pozorovateli nepohybuje, tudíž v ní nedochází k dilataci času. Aplet má 
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pouze dva ovládací prvky: táhlo nastavující rychlost vozu a samotný vůz, který 

na kliknutí myší reaguje spuštěním animace. Horní část obsahuje vztah pro dilataci 

času a tabule ve spodní části uprostřed obsahuje výpočet faktoru dilatace času 

z rychlosti vozu, jeho přibližnou hodnotu získanou jako podíl počtu odrazů 

v pohybující se soustavě a v soustavě v klidu a rozdíl počtu odrazů. Animace 

obsahuje i prvky pouze ilustrativní, bez bezprostředního fyzikálního významu: 

mraky ubíhající v pohybující se soustavě a portrét Alberta Einsteina. 

Jak Dilatace času, tak Kontrakce délek přibližuje problematiku z netradičního 

úhlu, což jen zvětšuje potřebu doprovodného didaktického textu. Z hlediska 

samostatného vzdělávání se STR aplety Fyziky ve škole proto řadí k těm méně 

použitelným. Při učitelem řízeném použití ve frontální výuce se ale vytratí studenty 

aktivizující prvek interaktivity. Bohužel jde o nevyužitou příležitost vytvořit aplet 

pojednávající o STR, který by byl vhodný pro studenty odkázané pouze na české 

materiály.  

Speciální teorie relativity v apletech vytvořených v The King’s Centre 

for Visualization in Science 

The King’s Centre for Visualization in Science (KCVS) patřící pod The 

King's University College v Kanadě má na svých stránkách desítky apletů 

vytvořených v Shockwave Flash. Tematicky se týkají například globální změny 

klimatu, fyziky částic a dalších. Pro STR [10] je vytvořeno jedenáct apletů: 

 

- Michelsonův-Morleyův experiment, 

- rozpad mionů, 

- fotonové hodiny, 

- prostoročasové diagramy (dva aplety), 

- současnost, 

- čtyřhybnost, 

- ekvivalence hmotnosti a energie, 

- synchronizované hodiny, 

- kontrakce délek a zdánlivý tvar relativistických objektů a 

- Dopplerův jev a zdánlivý relativistický čas. 
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Tyto aplety jsou často komplexní, přesto se poměrně snadno ovládají, 

k čemuž zásadně přispívají dva faktory: po spuštění je vždy zobrazeno okénko 

s instrukcemi a všechny ovládací prvky i zobrazovací pole jsou vždy popsány. 

Vrchní lišta umožňuje přístup k dalšímu nastavení, k odkazům nejen na vzorové 

problémy, k popisu experimentu a související literatuře a k nápovědě. Nápověda 

kromě již zmíněných instrukcí obsahuje technické informace o apletu (název, autor, 

kontakt, verze a datum) a mód nazvaný „What’s This?“, který překryje okno 

poloprůhlednou vrstvou s dalším vysvětlením všech prvků.  

Různé aplety používají stejné prvky, což v některých případech umožňuje 

rychlejší pochopení jejich funkce, například táhlo změny rychlosti vypadá ve všech 

apletech stejně. V jiných případech ovšem vede ke kontraintuitivnímu chování, 

například grafy obsahují stejné ovládací prvky, ale v některých apletech nemají 

využití a nereagují. 

Dále je stručně popsáno několik vybraných apletů. 

Aplet Rozpad mionů (obr. 11) je pozoruhodný tím, že spíše než samotný jev 

rekonstruuje Rossiův-Hallův experiment [11], ve kterém je měřen tok mionů 

v různých místech atmosféry. Uživatel tak může umístit detektor do různé 

nadmořské výšky a spustit měření o délce 10 s nebo 5 s. Aplet po danou dobu 

simuluje měření a teprve pak vygeneruje naměřený výsledek. Výsledky lze 

stisknutím tlačítka „Record Data“ zaznamenat a vytvořit tak sadu měření. Ta může 

být zobrazena v tabulce nebo v grafu závislosti toku mionů na nadmořské výšce. 

 

Obr. 11: Rozpad mionů 
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Protože v animacích vytvořených v rámci této diplomové práce budou 

využívány prostoročasové diagramy, věnujme pozornost také KCVS apletům 

obsahujícím tyto digramy. První z dvojice apletů nazvaných Prostoročasové 

diagramy umožňuje vytvořit v prostoročasovém diagramu záznam pohybu rakety. Je 

prováděna kontrola, aby žádná část pohybu nemohla probíhat rychlostí vyšší než 

rychlost světla a aby žádná část pohybu nemohla probíhat směrem do minulosti. 

Aplet automaticky dopočítává délku trasy a dobu, jak dlouho pohyb trvá jak 

v laboratorní soustavě, tak v soustavě rakety. Výslednou trasu je možné vytisknout 

a dále s ní pracovat. Druhý z této dvojice apletů (obr. 12) umožňuje vytvořit diagram 

pro dvě soustavy, které se vzájemně proti sobě pohybují. K jednotlivým bodům, 

které si uživatel nadefinuje, pak je možné vytvořit přímky soumístných a současných 

událostí ve dvou inerciálních soustavách, které se vůči sobě pohybují. 

 

Obr. 12: Prostoročasový diagram 

Aplet Současnost se liší formou od ostatních. Je vytvořen jako elektronická 

kniha, kterou lze listovat pomocí šipek dopředu a dozadu. Ale na rozdíl od klasické 

knihy obsahuje animace a uživatel může například zvolit rychlost vlaku na němž je 

relativita současnosti demonstrována. Výpočty a animace pak záleží na této volbě. 

K demonstraci relativity současnosti slouží kromě animací i prostoročasové 

diagramy. 

Aplety KCVS díky svému množství, intuitivnímu zacházení a nabídce 

doplňující literatury umožňují například využití pro skupinovou práci v počítačové 

laboratoři, při které studenti mohou řešit zadané úlohy (pomocí prostoročasových 
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diagramů) nebo simulovat fyzikální měření (Rozpad mionů). Množství funkcí 

a simulovaná měření nechávají otevřený prostor pro vyučujícího k vymýšlení dalších 

způsobů zapojení nástrojů do výuky. 

Space Time Physics Lab 

Space Time Physics Lab [12] je Java aplet umožňující demonstrovat šest 

simulovaných experimentů. Obdobně jako v animacích vytvořených v rámci této 

práce je možné porovnat animované události s jejich reprezentací v prostoročasovém 

diagramu a přepínat mezi soustavami pohybujícího se objektu a stojícího 

pozorovatele (obr. 13). Běh apletu je možné pozastavit a pouštět po jednotlivých 

krocích, ale nelze přejít na zvolený čas dopředu ani dozadu. Dále je možné nastavit 

rychlost sledovaných objektů na škále od 0,0 c po 0,98 c a v diagramu je možné se 

pohybovat pomocí táhnutí myší. 

Na stránce je text vysvětlující ovládání, ale fyzikální podstata experimentů 

není nikde objasněna. K tomuto účelu pravděpodobně sloužilo tlačítko JAVA TA, 

které otevírá nové okno, do kterého se ale nikdy nenačte text. Soudě podle verze 

Javy použité na výrobu apletu, byl vytvořen kolem roku 2008 a je možné, že část 

materiálů již není dostupná. 

 

Obr. 13: Space Time Physics Lab 

Je politováníhodné, že odkaz na učební texty v apletu je nefunkční, neboť bez 

nich je jeho užití jako učebního materiálu velice limitováno. Je možné, že vyučující 

obeznámený s některým z ilustrovaných experimentů bude schopen použít aplet 
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ve výuce. Simultánní zobrazení scény a prostoročasového diagramu umožňuje popsat 

situaci srozumitelně a současně přesně. Přepínání mezi soustavami pak zdařile 

vysvětluje relativitu sledovaného děje. 

Speciální teorie relativity v Open Source Physics 

Open Source Physics [13] je sbírka online materiálů propojující fyziku, 

výpočty a počítačové modelování. Obsahuje materiály z různých oblastí fyziky 

i jiných exaktních věd, například chemie, biologie, matematiky a meteorologie. 

V oblasti STR nabízí osm interaktivních programů ve formě stáhnutelných 

a spustitelných Java archivů. Tento způsob šíření má na rozdíl od metody apletu dvě 

výhody: 

 

- umožňuje aplet spustit i na počítači, který není připojen na internet, a 

- obchází bezpečnostní limity omezující aplety. 

Programy byly vyvinuty pomocí nástroje Easy Java Simulations, který slouží 

k výrobě modelů a simulací bez potřeby hluboké znalosti programovacích jazyků. 

Dostupné jsou tyto programy: 

 

- Einsteinův model vlaku a tunelu, 

- Model současnosti, 

- Paradox dvojčat, 

- Současné události, 

- Relativistické měření, 

- Speciální relativita na pootočeném čtverečkovaném papíře, 

- Model Minkowského diagramu a 

- Současnost v prostoročasovém diagramu. 

Programy jsou jednoduché k použití, nesnaží se plnit zbytečně mnoho funkcí. 

Příkladem jednoho z nejlépe využitelných programů pro vyučování je Model 

Minkowského diagramu (obr. 14). Umožňuje uživateli transformovat událost 

pomocí Lorentzovy transformace z jedné soustavy do druhé. Pozici události 

i vzájemnou rychlost soustav lze nastavit a výsledek je vykreslen do dvou 

časoprostorových diagramů. V každém je v klidu jedna ze soustav. Dále lze vykreslit 

osy druhého diagramu a události současné a soumístné v každé ze soustav. Součástí 
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programu je i návod, který se otevře při spuštění. Obsahuje záložky Popis, Aktivity 

a Autor. První z nich obsahuje fyzikální popis problému a návod k ovládání. Záložka 

Aktivity otevírá návod, k čemu lze diagram použít při výuce. V poslední záložce jsou 

informace o tvůrci a technické detaily.  

 

Obr. 14: Model Minkowského diagramu 

Jakožto učební pomůcky nabízí programy Open Source Physics pro učitele tu 

výhodu, že je může mít uložené na pevném disku nebo přenosném médiu a není tak 

odkázán na fungující připojení k internetu a nemusí řešit problémy spojené se 

spouštěním Java apletu v prohlížeči. Model Minkowského diagramu je příkladem 

programu, který ušetří vyučujícímu čas, který by trávil kreslením diagramu na tabuli, 

vytvoří diagram geometricky správně a navíc mu dává možnost dynamicky měnit 

hodnoty, což na tabuli není možné. Dále je možné poskytnout program studentům 

a nechat je s jeho pomocí řešit připravené úlohy. 

Sada fotonových hodin 

Jedná se o Java aplet simulující fotonové hodiny [14]. Oproti jiným apletům 

porovnávajícím rychlost vzájemně se pohybujících hodin se liší tím, že v obou 

soustavách existuje celá sada hodin (obr. 15). Díky tomu uživatel pozoruje, že 

hodiny v pohybující se soustavě ukazují různý čas, což ilustruje relativitu 

současnosti. V apletu je dále možné kdykoli změnit soustavu, ze které je situace 
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sledována. Ovládání apletu je jednoduché a obsáhlý vysvětlující text se tak soustředí 

na fyzikální popis problému.  

Pro využití při výuce je aplet graficky poměrně strohý, ale jeho prospěšnost 

spočívá v propojení dilatace času, relativity současnosti a okrajově i kontrakce délky. 

I v tomto případě platí, že možnost změnit soustavu, ze které je děj pozorován, je 

prospěšná k vytvoření představy o tom, jak se transformuje čas. 

 

Obr. 15: Sada fotonových hodin 

Relativistický kalkulátor 

Relativistický kalkulátor [15] je Java aplet počítající intenzitu relativistických 

efektů. Rychlost se zadává v procentech rychlosti světla (až do Lorentzova faktoru 

6∙10
8
) a z ní jsou spočítány následující čtyři hodnoty: rychlost v imperiálních nebo 

metrických jednotkách, relativní zkrácení, relativní zpomalení hodin a relativní 

přírůstek hmotnosti. Relativní hodnoty jsou uváděny v procentech (obr. 16). 

V rámci vysvětlujícího textu jsou popsány fyzikální vztahy použité k výpočtu 

a obsahuje nyní nefunkční odkaz na zdrojový kód apletu.  

Pro použití při výuce může být prospěšné mít nástroj, který je schopen 

rychlých výpočtů intenzity základních relativistických jevů, neboť se tím může 

ušetřit čas strávený řešením matematické stránky problému. Zejména pokud jde 

pouze o letmé seznámení s STR například na SŠ a jevy jsou probírány pouze 

kvalitativně, pak dává kalkulátor možnost řešit jednoduché problémy. Jednou 

z nevýhod tohoto kalkulátoru je pouze jediné chybové hlášení v případě špatného 
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vstupu. V českém prostředí pak může užití negativně ovlivnit nutnost vkládání čísla 

s desetinnou tečkou, nikoli čárkou. 

 

Obr. 16: Relativistický kalkulátor 

Physlets for Special Relativity 

V případě Physlets for Special Relativity [16] lze spíše než o apletech hovořit 

o sadě lekcí vytvořených s využitím tzv. Physletů (fyzikálních apletů). Oproti 

srovnatelným nástrojům se liší zejména propojením učebního textu s ovládáním 

apletu. Text obsahuje odkazy, které ovládají aplet. Uživatel je tak veden k použití 

apletu způsobem, který tvůrci zamýšleli. Například v případě více možných animací 

v rámci jednoho apletu je v odstavci vždy odkaz k nastavení té animace, která se týká 

zvoleného odstavce. 

Lekcí je devět a jsou rozděleny do dvou kapitol (Ilustrace a Zkoumání). 

- Ilustrace: 

 synchronizace hodin, 

 sledování synchronizovaných hodin, 

 současnost, 

 světelné hodiny, dilatace času a kontrakce délek a 

 porozumění prostoročasovým diagramům. 

- Zkoumání: 

 „paradox“ tyče a stodoly, 

 „paradox“ dvojčat, 

 více k paradoxu dvojčat a 

 následování prostoročasových trajektorií. 
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Některé z nich obsahují jeden aplet, jiné jich obsahují více. Rozmístění apletů 

na stránce je navrženo tak, aby uživatel mohl současně sledovat jak aplet tak 

související text. 

Ovládání apletů je intuitivní. Kromě zmíněných odkazů jsou ovládací prvky 

umístěny pod oknem apletu a jedná se o text ve formě odkazu, tlačítka či pole 

pro vložení čísel (například rychlosti či vzdálenosti). 

Z lekcí si pozornost zaslouží Synchronizace hodin (obr. 17), neboť tento 

problém byl ze všech nástrojů prohlížených v rámci rešerše diskutován právě jenom 

zde. Lekce probírá dvě možnosti, jak synchronizaci provést. První procedura využívá 

zanedbatelné dilatace času při pomalém přesunu řídících hodin, podle kterých se 

nastavují ostatní. Druhá procedura nastavuje hodiny pomocí světelného signálu, 

který dorazí k hodinám postupně, ovšem se známým zpožděním, které je dáno jejich 

vzdáleností od zdroje. Aplet ilustruje obě možnosti. Ovládací prvky umožňují zvolit 

pouze jednu z procedur, spustit či pozastavit animaci, krokovat ji a restartovat. 

Lekce jsou určeny k samostatnému studiu, ovšem vzhledem k tomu, že 

používají angličtinu s poměrně náročnými výrazy, nelze předpokládat, že studenti 

na SŠ budou schopni je efektivně využít. Na druhou stranu by pro vyučujícího neměl 

být problém zakomponovat aplety do vlastního výkladu, pak je ale původní text spíše 

rušivým faktorem. Pro laickou veřejnost se zájmem o problematiku STR 

a dostatečnou znalostí anglického jazyka je ale toto spojení textu a apletů velmi 

praktické.  

 

Obr. 17: Synchronizace hodin 
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Spacetime 

Spacetime [17] je program v jazyce Java připravený ke stáhnutí a spuštění. 

Jeho hlavní funkcí je zobrazit situace v prostoročasovém diagramu a na tzv. highway 

(„dálnici“) (obr. 18). Highway slouží k záznamu pozice a rychlostí objektů 

v konkrétní okamžik. Osa x v highway odpovídá ose x v prostoročasovém diagramu, 

tedy udává pozici objektu v daném čase. Objekty s různou rychlostí ve směru osy x 

jsou znázorňovány s různými souřadnicemi y. Myšlenka této metody vychází 

z představy dálnice, která má několik pruhů a v každém z nich jedou auta přesně 

určenou rychlostí. Osa y je škálovaná logaritmicky a umožňuje zakreslit rychlost 

objektu. 

 

Obr. 18: Spacetime 

Ovládání neumožňuje přehrát situaci jako animaci, ale lze po krocích 

posouvat čas. Mimo to je možné obě zobrazení posouvat, přiblížit či oddálit funkcí 

zoom a transformovat situaci do jiné soustavy. 

Program po spuštění neobsahuje žádné přednastavené situace, ale nabízí 

možnost vytvořit hodiny či události a ty propojit světočárami a zkonstruovat tak 

scénáře využitelné k demonstracím libovolných jevů a relativistických „paradoxů“. 

Na stránkách je možné stáhnout třináct připravených scénářů, které vychází 

z fyzikální literatury a jsou doprovázeny komentáři, rovněž zobrazenými v záložce 
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ve Spacetime. Jednotlivé události mohou být pojmenovány a okomentovány, což 

dále zvětšuje čitelnost diagramu. 

Součástí programu je i obsáhlá dokumentace, která obsahuje vysvětlení 

časoprostorových diagramů i highway, tutoriál a návod k používání. Mimo jiné 

obsahuje i informace o původní verzi Spacetime, která byla vyvinuta 

na Massachusetts Institute of Technology (MIT) ke konci osmdesátých let minulého 

století. 

Spacetime má z nástrojů vyhledaných na internetu nejblíže interaktivním 

animacím, které byly vytvořeny v rámci této práce, a to díky dvojímu zobrazování 

situace a možnosti plynule přecházet mezi soustavami. Spacetime pak nabízí navíc 

možnost tvořit další scénáře, ovšem postrádá grafické zpracování scény. Může tedy 

jít o vhodný nástroj pro uživatele, kterým vytvořené interaktivní animace vyhovují, 

ale hledají způsob, jak rozšířit jejich počet. 

Spacetime lze ve výuce využít jako prezentační pomůcky v případě, že je 

problém vhodné vysvětlit pomocí prostoročasového diagramu. Například 

relativistické „paradoxy“, které jsou s jejich pomocí probírány, mohou být 

ilustrovány pomocí předpřipravených scénářů. Vyučující má díky vlastnímu scénáři 

připravený diagram, který může snadno transformovat do libovolné soustavy. 

Vzhledem k čistě geometrickému přístupu bez symbolických obrázků je ale 

Spacetime spíše nevhodný k samostatné práci. Při prezentování je vhodné buď 

vysvětlit podstatu zobrazení pomocí highway nebo zmenšením její oblasti na úkor 

prostoročasového diagramu ji úplně skrýt. 

Optický vzhled pohybujících se objektů a scén 

Výše zmíněné nástroje sloužily k popisu základních jevů spojených s STR 

(dilatace času, kontrakce délek), relativistických „paradoxů“ či experimentů stojících 

u zrodu STR. Existuje i několik projektů, které se soustředí na zobrazování světa 

při rychlostech blízkých rychlosti světla. Kromě výše zmíněných jevů umožňují 

pozorovat zejména relativistický Dopplerův jev, relativistickou aberaci světla 

a deformaci objektů. V případě Space Time Travel [18] jde o sérii animací a filmů se 

zvláštními efekty. Real Time Relativity [19] (obr. 19) a Warp [20] umožňují volný 

pohyb v simulovaném světě, zatímco Slower Speed of Light [21] (obr. 20) má navíc 

formát hry, kde hráč sbíráním předmětů snižuje rychlost světla, čímž se stávají 

relativistické efekty stále zřetelnější. 
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Edukativní význam těchto projektů ovšem nenavazuje na kurikulum výuky 

STR na SŠ ani v základních kurzech na VŠ. Nelze však zcela zanedbat jejich význam 

jako motivační pomůcky nebo jako příklad propojení fyziky a matematiky 

s výpočetní technikou. Studentům dávají výjimečnou možnost vnímat STR jinak než 

pomocí slovního popisu, diagramů a fyzikálních vztahů. 

 

Obr. 19: Real Time Relativity – na obrázku je patrný Dopplerův barevný posuv 

z pohledu letadla pohybujícího se rychlostí zhruba 0,5 c směrem doleva. 

 

Obr. 20: Slower Speed of Light 

Závěry rešerše internetových zdrojů 

V rámci rešerše internetových zdrojů bylo prozkoumáno více než čtyřicet 

nástrojů z čtrnácti zdrojů. Šlo zejména o aplety, animace a volně dostupné programy. 

Kromě výjimek je součástí i doprovodný text vysvětlující ovládání a ilustrované 

fyzikální jevy. V drtivé většině jsou materiály dostupné pouze v angličtině. 



28 

 

Závěry plynoucí z rešerše se dají rozdělit do dvou kategorií. První z nich jsou 

závěry technického a uživatelského rázu. Mezi nejvýraznější poznatky patří úpadek 

použitelnosti technologie Java apletů z důvodu nutnosti ukládání bezpečnostních 

výjimek. Java aplety jsou nahrazovány pomocí Shockwave Flash či HTML5 nebo 

možností program uložit a spustit z disku. Dále z rešerše vyplývá fakt, že je zapotřebí 

věnovat pozornost tomu, aby ovládání nástroje bylo intuitivní a jeho funkce byla buď 

patrná již při zběžném zkoumání nebo vysvětlena v nápovědě. 

Druhou kategorií jsou závěry pedagogické. Zde je potřeba zmínit nezbytnost 

alespoň základního textu vysvětlujícího fyzikální podstatu ilustrovaných jevů, 

případně užité vzorce. V materiálech lze rozeznat několik efektivních přístupů 

k zprostředkování problematiky, jsou jimi kromě již zmíněných doprovodných textů 

zejména:  

 

- animace se zpomalenou rychlostí šíření světla,  

- prostoročasové diagramy,  

- možnost měnit rychlost sledovaného objektu, 

- možnost pozorovat situaci z více významných soustav, 

- možnost simulovaného měření a 

- koncepce materiálu jako hry.  

 Při pohledu na jazyky, v nichž nástroje komunikují, stojí za pozornost, že 

interaktivních materiálů je v češtině pro STR dostupných velmi málo, což nejspíše 

omezuje možné využití k samostatné práci studentů. 

Ztížení využití nástrojů vytvořených jako Java aplet otevírá prostor k 

vytvoření nových elektronických materiálů sloužících k výuce STR. Proto bylo 

v rámci této práce vyvinuto pět nových nástrojů. Při jejich tvorbě bylo čerpáno z 

efektivních přístupů identifikovaných v této kapitole. Nově vytvořené nástroje se 

z popsaných materiálů nejvíce podobají Spacetime a Space Time Physics Lab, 

od obou se však liší jak technickým zpracováním, tak využitím při výuce. 

2.3. Časté miskoncepce při výuce STR 

Účelem této kapitoly je identifikovat ty části teorie, které kladou vyšší nároky 

na pochopení ze strany studentů, nebo skýtají vyšší pravděpodobnost, že studenti 

budou přistupovat k vytvořeným nástrojům s mylnými představami. STR je více 



29 

 

vzdálená od běžné zkušenosti studentů než většina středoškolského učiva, proto se 

v této oblasti mohou vyskytnout a vyskytují časté miskoncepce. Z článku týkajícího 

se miskoncepcí [22] vyplývá, že ani pečlivě vystavěnými postupy (v tomto případě 

sérií otázek a diskusí) není snadné dosáhnout kognitivní disonance mezi správně 

pochopenou teorií a miskoncepcí. Kognitivní disonance je žádoucí, neboť studenty 

přinutí zpochybnit obě zažité myšlenky a dává příležitost zavrhnout miskoncepci. 

Sherr, Shaffer a Vokos [22] tvrdí: „Paradoxy musí pochopit a vyřešit studenti, aby 

mohlo nastat smysluplné učení se.“ Na druhou stranu Aslanides a Savage [23] 

zmiňují, že některé z miskoncepcí vycházejí z nedostatečně ukotvené dříve probírané 

látky. V případě STR to je například miskoncepce týkající se Galileovy transformace 

uvedené v následujícím seznamu pod číslem 5. 

S identifikovanými miskoncepcemi je pak možné pracovat při vývoji nástrojů 

několika různými způsoby. Prvním z nich, pasivním, je zajistit, aby vytvořené 

nástroje známé miskoncepce neprohlubovaly, a pokud možno nedávaly prostor 

k jejich vytvoření. To se týká zejména formulování textových materiálů. Druhý 

možný způsob je aktivně se snažit o eliminaci konkrétních miskoncepcí, a to ať již 

existujících, nebo ještě před jejich vznikem, totiž vytvořením korektní koncepce 

například grafickou vizualizací problému nebo pracovním listem sepsaným 

s ohledem na miskoncepce. 

Sherr, Shaffer a Vokos [22] se ve svém článku věnovali zejména představám 

studentů o relativitě současnosti a identifikovali následující miskoncepce: 

 

1) Nejvýraznější z miskoncepcí je představa studentů, že čas, kdy nějaká 

událost nastala, je okamžik, kdy informace o této události dorazí 

k pozorovateli. V této miskoncepci tak záleží na pozici pozorovatele 

v soustavě. Zejména platí, že rozdíl mezi skutečným časem události 

a časem události chápaným s touto miskoncepcí je tím větší, čím dále 

událost nastala od pozorovatele. 

2) Další miskoncepce je představa, že dvě události odehrávající se 

na stejném místě mohou mít ve dvou soustavách různé pořadí. Tato 

představa je v rozporu zejména s principem kauzality. 

3) S předchozí miskoncepcí souvisí i problém s uchopením skutečnosti, že 

událost, která se odehraje v jedné ze soustav, se nutně odehraje ve všech 

soustavách. V článku byla tato miskoncepce odhalena reakcí studentů 
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na úlohu, ve které začal přehrávač hrát v případě, že v jeho soustavě došlo 

k určitým událostem ve stanoveném pořadí. Studenti tvrdili, že v soustavě 

přehrávače hudba začala hrát, ale v soustavě jiného pozorovatele 

přehrávač nehrál. 

4) Studenti mylně chápou různé soustavy jako paralelní vesmíry. Tato 

miskoncepce se objevila u studentů, kteří absolvovali lekce kvantové 

mechaniky. V některých případech dokonce studenti vyřešili paradox, 

který se týkal předmětu, který zůstal v jedné ze soustav, podle toho, jestli 

se odehrála klíčová událost z předchozí miskoncepce, tím, že předmět 

existoval v obou soustavách. Došli k názoru, že po ukončení experimentu 

existoval zmíněný předmět dvakrát. 

Aslanides a Savage [23] ve svém článku zmiňují tyto miskoncepce: 

 

5) Snaha studentů rozlišovat mezi „skutečným“ a „zdánlivým“ pohybem, 

která se objevuje již u galileovské relativity.  

6) Jevy spojené s STR, jako dilatace času a kontrakce délek, jsou chápány 

pouze jako optické iluze. 

7) Relativita současnosti je připisována času, který je potřebný, aby signál o 

události dorazil k pozorovateli. 

8) Dilatace času se projevuje pouze při pozorování předmětů, ale již ne 

pro samotné předměty. 

9) Asymetrie hodin, která je vysvětlena následujícím myšlenkovým 

procesem: když jdou hodiny v druhé soustavě pomaleji než moje, pak 

moje hodiny při pozorování z druhé soustavy jdou rychleji. 

10) Obdobná asymetrie jak v předchozím bodě existuje i pro měření délky. 

Vzhledem k tomu, že těžištěm této práce není náprava miskoncepcí, omezme 

se na tomto místě pouze na kvalifikované odhady týkající se vlivu vytvářených 

elektronických nástrojů na miskoncepce studentů. 

Lze nahlédnout, že miskoncepce číslo 1 a 7 popisují stejný problém. Je 

možné předpokládat, že práce studentů s prostoročasovými diagramy, které nemusí 

obsahovat pozorovatele, by mohla zabránit této miskoncepci. Rovněž je možné 

formulovat otázky v pracovních listech takovým způsobem, aby se nekladl přílišný 

důraz na pozorovatele událostí, ale spíše na soustavy, z nichž je pozorování či měření 
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vykonáváno. Je vhodné, aby studenti chápali, jak je možné vytvořit takovou 

soustavu, a rozuměli problémům, které s tím souvisí, tedy synchronizaci hodin 

a nezbytnosti pevných měřících tyčí. Lze oprávněně doufat, že vystavění 

experimentu jako měření v určité soustavě spíše než pozorování experimentátora 

bude mít lepší šanci zamezení miskoncepci číslo 6, neboť optickými iluzemi trpí 

lidé, nikoliv však přístroje. 

Na miskoncepce číslo 2, 3 a 4 může mít nápravný vliv možnost transformovat 

plynule prostoročasový diagram mezi významnými soustavami, například táhlem, 

které bude určovat rychlost soustavy, ze které je uskutečňováno měření či 

pozorování. Studenti tak budou mít možnost nahlédnout, že transformace je plynulá 

a že události při ní nevznikají ani nezanikají.  

Dále je možné tvrdit, že pokud budou nástroje vystavěny bez zveličování 

vlivu významné soustavy, jakou je běžně Země a její povrch, bude snazší vyvarovat 

se miskoncepcí 5, 9 a 10. V případě první z nich bude pro studenty výrazně 

náročnější rozhodnout, který z pohybů je „skutečný“ a který je „zdánlivý“. 

V ideálním případě nahlédne student zbytečnost takového rozlišování. Další dvě 

miskoncepce rovněž vycházejí z představy upřednostňované soustavy. Pokud taková 

neexistuje, logicky budou měření mezi soustavami symetrická. 

Závěrem této kapitoly je vhodné poznamenat, že ačkoli skutečný vliv 

vytvořených nástrojů na miskoncepce nelze spolehlivě předpovědět a v rámci této 

práce nebyl jejich vliv na studenty ověřován, lze odhadnout, že budou mít přínosný 

vliv na představy studentů o problematice, což vyvrátí alespoň některé z existujících 

miskoncepcí. K tomu přispívá i skutečnost, že na oblast pojednanou v jednom z 

článků, relativitu současnosti, je jeden z nástrojů zaměřen.  
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3. Použité technologie 

Tato práce se zaměřuje spíše na didaktické aspekty vytvořených nástrojů, 

přesto je vhodné alespoň stručně zmínit technologie, pomocí kterých byly vytvořeny. 

Jako jeden z důvodů pro vytvoření nových nástrojů je v závěru podkapitoly 

2.2. uváděno ztížení využití nástrojů vytvořených jako Java aplet. Po zvážení 

alternativ (například Shockwave Flash) byly nástroje vyvíjeny jako aplikace 

využívající HTML5. 

HTML5 je verze značkovacího jazyka HTML, jejíž finální specifikace byla 

vydána 28. října 2014 [24]. Je všeobecně podporována všemi rozšířenými 

internetovými prohlížeči a přináší mnoho nových funkcí, z nichž má pro tuto práci 

význam zejména canvas („kreslící plátno“). Ta lze využít ke zobrazení 2D i 3D 

grafiky reagující na uživatele. Ve vytvořených interaktivních animacích je k ní 

přistupováno s pomocí volně dostupné knihovny JavaScript Vectorgraphics Library 

[25] a jsou pomocí ní vykreslovány prostoročasové diagramy.  

Druhou volně dostupnou knihovnou, která je v rámci vytvořených nástrojů 

využívána, je GreenSock [26], která umožňuje jednoduchým a spolehlivým 

způsobem animovat prvky zobrazené na HTML stránce. S její pomocí je zajištěn 

pohyb objektů po spuštění animace a také plynulé otevření a zavření oken s menu 

a nápovědou. 

Mezi výhody využití HTML5 patří kromě již uvedené široké podpory 

prohlížečů i možnost spustit interaktivní animace na mobilních zařízeních jako jsou 

tzv. „chytré“ telefony a tablety. Pro zájemce o nahlédnutí do zdrojového kódu je 

výhodou, že v případě HTML5 není nijak kompilovaný. Uživatel obeznámený 

s touto technologií jej proto dokáže přečíst a případně i upravit.  

Obrázky použité v interaktivních animacích byly vytvořeny pomocí aplikace 

pro vektorovou grafiku OpenOffice Draw. Pro vytváření kódu pro HTML5 byl 

využíván vylepšený poznámkový blok PSPad a vývojové prostředí pro programování 

Eclipse. 
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4. Koncepce nových nástrojů 

Ze závěrů podkapitoly 2.2. vyplývá, že mezi nástroji dostupnými na internetu 

existuje nepokrytá oblast, která se zvětšuje se snižující použitelností užitelnosti 

nástrojů vytvořených jako Java aplet. Dalším ze závěrů je nedostatek kvalitních 

nástrojů v češtině. Z těchto důvodu bylo rozhodnuto o vytvoření elektronických 

materiálů, které by částečně tuto oblast pokryly, a to s využitím závěrů popsaných 

v podkapitolách 2.1., 2.2. a 2.3. Tyto závěry byly použity jako výchozí body 

při tvorbě nového nástroje.  

4.1. Principy 

Při rešerši knižních zdrojů byly identifikovány dva experimenty vhodné 

ke zpracování do podoby elektronického nástroje, a to experiment ilustrující 

relativitu současnosti a experiment popisující pohybující se světelné hodiny. Jako 

vhodný přístup k ilustrování STR byl vybrán prostoročasový diagram ve spojení se 

scénou zobrazující děj. Oproti knižní předloze umožňuje elektronický materiál scénu 

zobrazovat místo jednotlivých obrázků plynulou animací a transformovat plynule 

diagram mezi soustavami. Mimo Lorentzovy transformace bylo rozhodnuto o 

vytvoření nástroje popisující Galileovu transformaci, který bude použitelný i 

v klasické mechanice, například již při výuce tématu relativity pohybu. 

Při rešerši nástrojů dostupných na internetu bylo dosaženo následujících 

závěrů: dříve hojně užívaná technologie Java apletů je kvůli nutnosti zavádění 

bezpečnostních výjimek hůře použitelná než Shockwave Flash aplety, webové 

stránky využívající HTML5 nebo stáhnutelné programy. Pro vývoj byla z těchto 

možností vybrána HTML5, která má oproti stáhnutelným programům výhodu 

v přímé spustitelnosti v kterémkoli rozšířeném prohlížeči a na rozdíl od Shockwave 

Flash apletů nevyžaduje instalaci podpůrného software, což umožní spuštění nástrojů 

i v mobilních zařízeních jako jsou tablety a  chytré mobilní telefony. Jako nezbytná 

podmínka pro možnost využití nástrojů širokou veřejností se jeví podpůrné texty 

vysvětlující fyzikální jevy ilustrované nástrojem. Tyto texty by měly být snadno 

dosažitelné z hlavní stránky nástroje. Měly by obsahovat popis situace, základní 

fyzikální vztahy, případně otázky, na něž pomáhá nástroj najít odpovědi. Dalším 

principem zvětšujícím využitelnost nástrojů je označení ovládacích prvků. V tomto 

případě lze využít obecně používaných symbolů, jako jsou trojúhelník pro přehrávání 
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a dvě svislé čáry pro pozastavení, zašednutí prvků, které právě nejsou aktivní, 

a kontextového popisu, který se objeví při podržení kurzoru nad prvkem. (S touto 

poslední funkcí se můžou uživatelé běžně setkat na webových stránkách. Jde o 

využití HTML atributů title a alt.) 

V rešeršovaných nástrojích byly identifikovány následující čtyři postupy, 

které byly použity při vývoji nových nástrojů:  

 

- animace se zpomalenou rychlostí světla, 

- prostoročasové diagramy, 

- možnost měnit rychlost sledovaného objektu a  

- možnost sledovat situaci z více významných soustav.  

První z nich využívá možnosti zpomalit pohyb světla na pozorovatelnou 

úroveň a přiblížit relativistické efekty běžné zkušenosti studentů tím, že 

do experimentu umístíme známé předměty (například vlak), který se ovšem bude 

pohybovat řádově stejnou rychlostí jako světlo. Druhý z nich byl již diskutován 

v odstavci týkajícím se knižních zdrojů. Mezi důvody, proč diagramy zpracovat 

do elektronického materiálu, patřila právě možnost měnit parametry pohybu (třetí 

z efektivních přístupů) nebo diagramu, což je čtvrtý z efektivních přístupů, ale 

snadno lze přijít na další možnosti využití různých změn v diagramu. Například je 

možné některé prvky skrýt a nechat žáky odvodit jejich správnou pozici nebo tvar. 

Z tohoto důvodu by nástroje měly mít možnost skrýt či zobrazit jednotlivé prvky. 

Vzhledem k nekompatibilitě konceptů není možné do koncepce nástrojů zařadit 

možnost simulovaného měření ani pojetí materiálu jako hry. 

Závěry kapitoly 2.3. Časté miskoncepce při výuce STR uvádí další důvody 

pro využití prostoročasových diagramů, totiž jejich zavedení coby alternativy vůči 

vztahování událostí vůči pozorovateli. To vede k časté miskoncepci, kvůli které 

přisuzují studenti události čas, kdy informace o ní dorazí k pozorovateli. I další 

z efektivních postupů vyjmenovaných v předchozím odstavci zde najdou 

opodstatnění. Obtížné vyvracení miskoncepcí souvisejících s relativitou současnosti 

je motivací k vytvoření nástroje, který se touto problematikou zabývá.  
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4.2. Využití 

Nástroje jsou primárně zamýšlené k využití při výuce na SŠ a VŠ. Proto jsou 

vytvořeny tak, aby podporovaly jednak samostatnou práci studentů, ale také zapojení 

při výuce jako demonstrační pomůcka využitelná učitelem dle jeho představ. Aby 

byly využitelné k samostatné práci studentů, je zapotřebí kromě interaktivní 

elektronické prezentace vytvořit pracovní listy, které práci s elektronickou částí 

budou vést pomocí série otázek a úkolů. K pracovním listům pak jsou vytvořeny listy 

se správnými odpověďmi a řešením úkolů. Tam, kde to je vyhovující, jsou řešení i 

v grafické podobě. To se týká například grafů a správného nastavení nástroje. 

Nástroje tak mohou být studentům učitelem navrženy k domácí práci jako 

dobrovolné rozšíření látky nebo jako možnost, jak probíranou látku procvičit. 

Zejména na SŠ je možné využít nástroje k samostatné práci studentů přímo ve škole, 

pravděpodobně v počítačové laboratoři. V tomto případě lze povolit práci studentů 

ve skupinách. Ty by však vzhledem k umožnění efektivního sdílení přístupu 

k počítači neměly být větší než tři studenti.  

V případě zapojení nástroje jako demonstrační pomůcky učitelem je možné 

využít otázek formulovaných v pracovních listech nebo zvolit jiný přístup. Možnost 

skrývat jednotlivé prvky nástroje umožňuje různé zapojení podle preferencí 

jednotlivých vyučujících. Například lze využít jen animace jako ilustrace 

experimentu, se kterým pak bude vyučující pracovat libovolným způsobem. 

Nástroje již jsou umístěny na volně dostupné webové stránky. Díky tomu se 

otevírá možnost využití skupinou uživatelů, kteří na nástroj narazí přes internet. 

Může jít zejména o zainteresované laiky nebo studenty hledající podpůrné materiály 

ke studiu. Pro využití touto skupinou je důležité, aby nástroje byly snadno 

dohledatelné, uživatele při spuštění zaujaly a v případě dalšího zájmu dodaly 

relevantní informace. Nástroje budou dohledatelné pomocí běžných vyhledávačů. 

Grafický design nástrojů, tedy nejvýraznější prvek při rozhodování, jestli je stránka 

zajímavá, je diktován snahou o jednoduchost a jednoznačnost, ale je limitován 

i zkušenostmi autora v této oblasti. Jako zdroj relevantních informací bude součástí 

interaktivních materiálů text se základními fyzikálními informacemi, které se tématu 

týkají. V případě hlubšího zájmu o problematiku lze uživatele odkázat na ověřené 

zdroje dostupné online, jako jsou elektronické učebnice a encyklopedie. 
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4.3. Předpokládané znalosti 

Ze zvolených principů pro tvorbu nástrojů vyplývá, že budou obsahovat 

netriviální interpretace STR, proto rozhodně nejsou vhodné k prvnímu seznámení 

s tímto tématem. Naopak mají v případě samostatné práce studentů procvičit, 

prohloubit a upevnit již probranou látku. V případě užití jako demonstrační pomůcky 

učitele mají být součástí probíhajícího výkladu a v případě laické veřejnosti mohou 

sloužit jako další zdroj informací a prohloubit zájem o toto téma. Předpokládá se, 

studenti musí disponovat jistými znalostmi, případně že tyto znalosti budou součástí 

souvisejícího výkladu. Rozsah těchto předpokládaných znalostí se přirozeně bude 

lišit u pomůcek týkajících se Galileiho a Lorentzovy transformace.  

Pro první z nich se předpokládá, že studenti budou mít běžné povědomí o 

kinematice na úrovni SŠ studenta, a to zejména popis pohybu v rámci souřadné 

soustavy, porozumění grafům a relativnosti pohybu. Dále znalost základních veličin 

a jejich vzájemných vztahů: pozice, rychlost, dráha a doba pohybu. Nutné je 

i povědomí o existenci Galileiho transformace a o skládání rychlostí. 

Pro ostatní nástroje se kromě již zmíněných předpokládají elementární 

znalosti o základních principech STR jako je konstantnost rychlosti světla, 

Lorentzově transformaci a jejich důsledcích, zejména o kontrakci délek, dilataci 

času, skládání rychlostí, relativitě současnosti a vztazích, kterými jsou popsány 

v nejjednodušších případech.  

Potřebné znalosti se liší i mezi pomůckami týkající se Lorentzovy 

transformace. Například téma relativity současnosti je na předpokládané znalosti 

méně náročné než ostatní. Rovněž záleží na přístupu vyučujícího. Ten by měl vždy 

zvážit vhodnost užití těchto nástrojů. 

4.4. Rozvíjené kompetence 

Tato kapitola obsahuje kompetence, jejichž rozvíjení budou vytvořené 

nástroje podporovat. Nejde o výčet kompletní, neboť využití nástrojů může být 

určitou měrou ovlivněno vyučujícím, který je do výuky zařadí. Jde tedy spíše o 

hlavní kompetence, na jejichž rozvoj bylo dbáno při vývoji nástrojů. Při vytváření 

seznamu kompetencí nebylo čerpáno z konkrétních zdrojů, ale byly vytipovány 

na základě osobní zkušenosti.  
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Student 

 

- interpretuje světočáry a události zaznamenané v prostoročasových 

diagramech, 

- zaznamená události v prostoročasovém diagramu, 

- odečte z prostoročasových diagramů parametry pohybu (rychlost, dobu 

pohybu a uraženou vzdálenost), 

- rozhodne, které události jsou současné, 

- popíše rozdíly mezi klasickým a relativistickým sčítáním rychlostí, 

- uvede příklady experimentu ilustrujícího dilataci času a 

- odhadne z prostoročasového diagramu intenzitu relativistických efektů 

(dilatace času a kontrakce délek). 

Bohužel v rámci vývoje nebylo testováno nasazení nástrojů ve výuce, takže 

jejich efektivita nebyla ještě ověřena. 
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5. Popis vytvořených nástrojů 

V rámci této práce bylo vytvořeno pět elektronických vzdělávacích nástrojů 

(viz příloha 1) a webové stránky [27], přes které jsou tyto nástroje dostupné. 

Materiály se skládají z interaktivní části (krom výjimky se jedná o interaktivní 

animace), doprovodných textů a pracovních listů. Na webových stránkách je rovněž 

dostupný manuál obsahující technický návod k používání a doprovodné texty 

k jednotlivým nástrojům. Při tvorbě nástrojů bylo postupováno podle principů 

vyjmenovaných v předchozí kapitole. 

Interaktivní části využívají technologie HTML5, která je běžně podporovaná 

všemi hlavními prohlížeči (testováno pod Mozilla Firefox 38.0.5, Internet Explorer 

10 a Google Chrome 43.0), což znamená, že jsou spustitelné na většině stolních 

počítačů připojených k internetu bez nutnosti instalace jakéhokoli software a také 

na některých mobilních zařízeních jako jsou tablety a chytré telefony. V tomto 

případě hraje roli používaný prohlížeč, který musí podporovat Javascript, a zařízení 

musí mít dostatečně velký displej, aby na něm byly nástroje smysluplně zobrazitelné. 

5.1. Interaktivní animace 

Byly vytvořeny čtyři interaktivní animace: Galileiho transformace, Skládání 

rychlostí, Relativita současnosti a Dilatace času. Design animací je v rámci možností 

jednotný.  

Horní část obrazovky zabírá prostoročasový diagram se světočárami objektů 

a světelným kuželem. Animovanými prvky jsou barevně rozlišené kroužky 

označující pozice objektů v diagramu, které jsou proměnné během animace, 

a ukazatel současnosti ve zvolené soustavě. Prostoročasové diagramy mají ve všech 

případech stejné rozměry: šest sekund a osm prostorových jednotek. Prostorové 

jednotky jsou u relativistických animací světelné sekundy, v Galileiho transformaci 

jsou v pracovním listu dodefinovány jako sáhy. Různé části diagramu je možné skrýt 

a také lze v některých případech zobrazit pohyblivé pomůcky k měření, pravítko 

a světelný kužel pro porovnávání s rychlostí světla. 

Poměrně úzký pruh pod diagramem zabírá tzv. scéna. V této oblasti během 

animace probíhá děj, který je v prostoročasovém diagramu zaznamenán. Ve všech 
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případech jde o jednorozměrný (horizontální) pohyb několika objektů
2
 vůči sobě. 

Pohyb ve scéně a vykreslená světočára jsou nastaveny takovým způsobem, aby si 

vzájemně odpovídaly. Objekty ve scéně podléhají kontrakci délek dle rychlosti, jíž se 

pohybují. Je vhodné zmínit, že objekty v relativistických animacích nemají 

realistické rozměry. Například vlak v Relativitě současnosti má délku více než 4 

světelné sekundy, což je o mnoho řádů více než je běžná (i extrémní) velikost vlaku. 

Objekty běžných rozměrů by v prostoročasovém diagramu s časovou jednotkou 

sekunda byly příliš malé. S výjimkou vlaku nehraje velikost objektů roli a lze je 

zjednodušeně považovat za bodové objekty, které se vyskytují v případě osob 

uprostřed obrázku a v případě dopravních prostředků v nejpravějším bodě obrázku. 

Vlak je tak velký z toho důvodu, aby se v jeho rámci projevil rozdíl časů v řádu 

sekund. Rovněž rychlost světla je snížena tak, aby byl jeho pohyb v animaci snadno 

pozorovatelný.  

Spodní část obrazovky je využita pro ovládací prvky, zejména tlačítka 

pro přehrávání a reset animace, táhlo rychlosti s výběrem významných rychlostí, 

tlačítka pro změnu základní soustavy pro diagram a ukazatele rychlosti. Ne ve všech 

případech jsou použity všechny tyto prvky a v Relativitě současnosti jsou některé 

z nich v počátečním nastavení skryté. 

Některé prvky jsou v závislosti na ostatních buď aktivní nebo neaktivní. 

Jedním z nich je táhlo změny času, které je aktivní jen po spuštění animace a 

po resetu animace se stane opět neaktivním. Druhým z nich je táhlo změny rychlosti, 

které je naopak aktivní jen před startem animace a po jejím spuštění se stane 

aktivním až po resetu animace. Neaktivní prvky jsou zabarveny šedě, zatímco aktivní 

prvky jsou zelené. Obdobně ovládací čtverečky, které kontrolují zobrazení prvků 

v menu, jsou vybarveny zeleně, pokud je prvek zobrazen, a šedě, pokud je skryt.  

V levém horním rohu jsou minimalizovaná okna s menu a s doprovodným 

textem, kliknutím je lze rozbalit. Pomocí menu lze skrýt a zobrazit elementy 

animace, například pomůcky k měření. Doprovodný text obsahuje popis experimentu 

znázorněného v animaci, vysvětlení souvisejících fyzikálních jevů, otázky týkající se 

problematiky a podněty k práci s animací. Dále obsahuje navigaci k ostatním 

                                                 
2
 Přestože se ve scénách objevují lidé, pro jednoduchost jsou zde označováni také jako 

objekty. Pro záznam v prostoročasovém diagramu jsou navíc všechny objekty brány jako bodové. 

Výjimkou je vlak, jehož délka hraje v experimentu roli. 
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animacím, copyright a popis ovládacích prvků. Poslední ze zmíněných má formu 

obrázku, na kterém je zobrazena animace a každý z ovládacích prvků je krátce 

popsán. Hlavním smyslem návodu je upozornění uživatele na všechny ovládací 

prvky. Autor předpokládá, že vzhledem k omezenému počtu těchto prvků dokáže 

uživatel pochopit jejich konkrétní funkce zkoušením. V případě potřeby je možné 

konzultovat manuál, který popisuje funkce podrobněji. 

Následuje stručný popis jednotlivých animací. Účelem je popsat jejich 

základní funkcionalitu a možnosti použití. Tento popis může být pro čtenáře 

neobeznámeného s prvky animací a ovládáním matoucí a obtížně pochopitelný. Proto 

je doprovázen obrázky pořízenými přímo v jednotlivých nástrojích. Přesto vzhledem 

k interaktivní povaze nástrojů je vhodné seznámit se s nástroji přímo a mít možnost 

popisované funkce rovnou vyzkoušet. Pro lepší seznámení s animacemi lze využít i 

pracovní listy (viz příloha 1), které uživatele instruují k využití drtivé většiny funkcí 

popsaných v následujících podkapitolách. 

Galileiho transformace 

Tato animace sleduje a zaznamenává vzájemný pohyb dvou objektů, auta 

a profesora. Využívá klasické, tj. Galileiho relativity, což znamená, že zanedbává 

všechny relativistické efekty. Místo toho slouží k seznámení s prostoročasovými 

diagramy, jednotným ovládáním animací a ve spojení s ostatními animacemi jde 

využít k porovnání vlastností transformací Galileiho a Lorentzovy. Dále, ačkoli to 

není primárním cílem této práce, lze tuto animaci použít i během výuky klasické 

mechaniky, zejména pro ilustraci relativity pohybu, sčítání rychlostí a jejich 

transformace mezi souřadnými soustavami. 

Specifikem této animace oproti ostatním je možnost zvolit jako počátek 

souřadnic v diagramu jednu ze tří možností. Dvě z nich jsou spojené s objekty 

animace - s profesorem a autem (obr. 21 a 22). Ty jsou zešikmené podle toho, jak 

rychle se klíčový objekt pohybuje. Třetí možností jsou souřadnice spojené 

s pozorovatelem scény (obr. 23), v té je diagram v základní podobě (tj. čáry 

současnosti jsou kolmé na čáry stejné vzdálenosti) bez ohledu na nastavenou 

rychlost. V diagramu se při změně rychlosti mění pouze světočáry objektů. Tato 

možnost dává příležitost diskutovat či připomenout způsob zavádění souřadných 

soustav a rovnocennost inerciálních soustav. Obě témata hrají roli v STR, druhé 

z nich dokonce naprosto klíčovou. 
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 Obr.  21: Diagram soustavy spjaté s profesorem 

 

Obr.  22: Diagram soustavy spjaté s autem 

 

Obr.  23: Diagram soustavy spjaté s pozorovatelem 
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Pomocí animace lze ilustrovat řadu skutečností. Jednou z nich je relativita 

pohybu: v jedné ze soustav stojí profesor a pohybuje se vůči němu auto, v jiné 

naopak stojí auto a pohybuje se vůči němu profesor (obr. 24 a 25). Další je klasické 

skládání rychlostí: ať sledujeme profesora z libovolné soustavy, auto se vůči němu 

pohybuje doprava, a to stejnou rychlostí. Rovněž je patrné, že setkání profesora 

s autem proběhne při jakémkoli nastavení v čase 3 sekundy, což se může zdát 

studentům jako triviální fakt, nicméně při Lorentzově transformaci zjistí, že je tomu 

jinak. 

 

 

Obr.  24: Situace sledovaná 

ze soustavy spjaté s profesorem

Obr.  25: Pohyb je sledován 

ze soustavy auta, souřadnice jsou 

opět spjaté s profesorem

Relativistické skládání rychlostí 

Průběh této animace (obr. 26 a obr. 27) je obdobný jako v Galileiho 

transformaci, jde opět o vzájemný pohyb dvou těles (letadla a profesora 

ve skafandru), nicméně tentokrát je jejich vzájemná rychlost 0,5 c. Aby byla patrná 

skutečnost, že se tělesa pohybují relativistickými rychlostmi, je v diagramu zanesen 

světelný kužel s vrcholem v počáteční pozici profesora. V této animaci jsou již 

patrné relativistické jevy, zejména jiné sčítání rychlostí. Jedním z cílů této animace je 

právě vizualizace relativistického sčítání rychlostí, zejména skutečnosti, že pomocí ní 

není možné překročit rychlost světla. K tomu slouží číselné ukazatele rychlostí 

objektů vůči soustavě, z níž animaci pozorujeme, a také pohyblivý světelný kužel, 

jehož ramena slouží k porovnání rychlosti objektu (sklonu jeho světočáry) s rychlostí 

světla.  
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Mezi další relativistické efekty znázorněné v tomto nástroji patří například 

kontrakce objektů ve scéně. Rozdílem oproti Galileiho transformaci je, že k setkání 

objektů dojde v různý čas v závislosti na nastavené rychlosti. Díky světelnému 

kuželu je patrné, že rychlost světla je stejná ve všech soustavách, kužel zůstává 

v diagramu neměnný. 

 Při podrobnějším čtení diagramu a jeho transformací lze využít znalostí o 

dilataci času, kontrakci délek a relativitě současnosti, které zde působí současně. 

Například pozice, v níž je letadlo na počátku animace, je dána jednak tím, že 

vzdálenost k profesorovi je relativisticky zkrácená, ale také tím, že animace začíná 

pro letadlo a profesora současně, ale v STR je současnost relativní a záleží na tom, 

jak rychle se objekty pohybují. Z toho vyplývá, že letadlo je na začátku animace 

v jiném bodě své dráhy. Tato skutečnost je jasně patrná při zobrazení zkosené 

mřížky, která odpovídá souřadnicové soustavě spjaté s profesorem. Naopak pouze 

dilatace času se týká následující cvičení. Pro libovolnou rychlost lze odhadnout čas 

mezi těmito událostmi: počátek animace pro profesora a setkání profesora s letadlem. 

V soustavě profesora to jsou čtyři sekundy. Z poměru těchto dvou časů je možné 

spočítat, jakou rychlostí se profesor pohybuje. Tento výsledek je možné ověřit 

s ukazatelem rychlosti. Nebo je možné naopak vyjít z údaje zobrazeného ukazatelem 

rychlosti, dopočítat dilatovaný čas a ten ověřit v diagramu.Vzhledem k mnohem větší 

přesnosti ukazatele rychlosti je druhá varianta vhodnější. 

 

Obr.  26: V takto zvolené soustavě 

dojde k setkání objektů v čase 5 s. 
Obr.  27: Situace sledovaná 

ze soustavy spjaté s letadlem. Ze 

zkosené mřížky lze vyčíst, že 

pro profesora k setkání dojde v čase 

4 s.
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Relativita současnosti 

V této animaci (obr. 28), je relativita současnosti ilustrována experimentem, 

ve kterém se porovnávají okamžiky dopadu světelných signálů vyslaných 

z prostředku vlaku (potažmo vagónu) na jeho přední a zadní konec. Události dopadu 

jsou současné pouze v soustavě spjaté s vlakem. V základním nastavení je možné 

sledovat děj pouze z význačných soustav, tedy tou spjatou s vlakem a tou spjatou se 

zemí, v animaci zastoupenou výpravčím.  

 

Obr. 28: Animace pro situaci pozorovanou ze země v čase 1 s 

Po zobrazení táhla rychlosti je pak možné přecházet plynule mezi těmito 

i dalšími soustavami. V této animaci, stejně jako v ostatních relativistických, je 

možné zobrazit i tzv. zkosenou mřížku, odpovídající souřadnicím jiné soustavy. 

Na této zkosené mřížce odpovídající soustavě spjaté s vlakem je dobře patrné, že obě 

události dopadů leží na přímce spojující pro vlak současné události (obr. 29). A to 

ačkoli v nastavené soustavě současné nejsou. Je také možné zobrazit zkosenou 

mřížku odpovídající zemi. Na ní je naopak možné přečíst, že pro všechna nastavení 

rychlosti časy setkání paprsků s detektory jsou v této soustavě vždy stejné, cca 1,5 s 

pro zadní detektor a 2,7 s pro přední (obr. 30, lze porovnat s obr. 28). 

Sledovanými objekty v tomto případě jsou detektory v přední a zadní části 

vlaku, a signály šířící se vůči vlaku dopředu a dozadu. Detektory jsou barevně 

odlišeny, barvu odpovídající detektoru pak má i jeho světočára v diagramu. 

Pro přesné měření časových i prostorových vzdáleností mezi událostmi je možné 

zobrazit měřící mřížku (obr. 31). Pomocí ní je možné kvantifikovat například 
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kontrakci vzdálenosti mezi detektory a porovnat ji s rychlostí vlaku. V této animaci 

ovšem není možné odečíst rychlost z číselného ukazatele, je potřeba ji odečíst 

ze světočáry detektorů. 

 

Obr. 29: Ze zkosené mřížky souřadnic spjatých s vlakem je patrné, že ačkoli 

pro výpravčího nejsou události dopadu současné, v soustavě vlaku současné 

byly. 

 

Obr. 30: Nezkosená mřížka odpovídá soustavě vlaku, zkosená je mřížka 

soustavy spojené se zemí. Dokreslené přerušované čáry ve zkosené mřížce 

vyznačují přímky současnosti významných událostí: záblesku a dopadů signálů 

na detektory. 
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Obr. 31: Příklad použití měřící mřížky k určení rychlosti vlaku a vzdálenosti 

detektorů 

 

Dilatace času 

Tato animace (obr. 32) znázorňuje dilataci času pomocí světelných hodin, 

které měří čas pomocí odrazů světelných paprsků mezi dvěma rovnoběžnými 

zrcadly. Chod těchto hodin v případě, že se pohybují, je ovlivněn dilatací času. 

V této animaci se hodiny pohybují ve směru kmitání světelného paprsku. Tato 

konfigurace umožňuje zakreslení pohybu zrcadel i paprsku do prostoročasového 

diagramu, neboť pohyb je orientován pouze podél jedné osy. Na druhou stranu má 

tato konfigurace jisté nevýhody. Jednak vzdálenost mezi zrcadly záleží na rychlosti 

hodin, neboť se na ní projevuje kontrakce délek, a také chod hodin je nepravidelný. 

Každý druhý tik
3
 hodin je prodloužen tím, že paprsek musí „dohánět“ zrcadlo, které 

se pohybuje stejným směrem, a naopak opačné tiky jsou zkráceny tím, že zrcadlo se 

pohybuje paprsku vstříc. Tyto dvě nevýhody se neprojevují v případě, že se hodiny 

pohybují směrem kolmým na směr kmitů paprsků hodin v klidu. Tato druhá varianta 

se proto objevovala mnohem častěji jak v literatuře ([1], [3]), tak v elektronických 

materiálech [9], nelze ji však zakreslit do prostoročasového diagramu. Přesto byla 

do nástrojů zahrnuta, i když ne jako samostatný nástroj, ale pouze jako rozšíření 

animace Dilatace času nazvané Kolmé hodiny.  

Dilataci času lze zaznamenat jednak v animaci, jednak je změřitelná 

v prostoročasovém diagramu. Animace trvá ve všech nastaveních šest sekund a 

při nastavení nulové rychlosti proběhne šest tiků, nicméně průměrná délka tiku se 

                                                 
3
 Pro nedostatek lepší terminologie nazývejme dobu mezi dvěma odrazy tikem. 
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prodlužuje v závislosti na nastavené rychlosti. V extrémním případě rychlosti 0,92 c 

se původní dvousekundový interval prodlouží až na pět sekund. Tyto hodnoty se dají 

jednoduše odečíst z prostoročasového diagramu a porovnat se zobrazenou rychlostí 

pohybu hodin. Pro přesnější odečítání z diagramu je možné zobrazit měřící mřížku. 

 

Obr. 32: Dilatace času při rychlosti 0,29 c. V diagramu jsou zakresleny soustavy 

pozorovatele i hodin. Z druhé z nich je možné odečíst, že v soustavě hodin jdou 

hodiny tempem jeden odraz za sekundu, zatímco v soustavě pozorovatele 

půjdou po šesti odrazech se zhruba půl sekundovým zpožděním. 

 

Ve variantě Kolmé hodiny (obr. 33) není možné zaznamenat pohyb 

do prostoročasového diagramu, proto tato animace obsahuje pouze scénu a ovládací 

prvky. Scéna obsahuje dvoje hodiny, jedny pohyblivé a jedny statické, a každým 

hodinám je přiřazeno počítadlo odrazů, které ukazuje počet odrazů paprsku 

od zrcadla, tedy vlastní čas hodin s přesností sekundy. Rychlost pohyblivých hodin, 

tedy i dilataci času, kterou ukazují, se ovládá klasickým táhlem rychlosti. K táhlu 

rychlosti je zobrazen i ukazatel nastavené rychlosti s přesností na čtyři desetinná 

místa. Táhlem jde nastavit rychlost až 0.9956 c, což odpovídá více než desetinásobné 

dilataci času. Animace v tomto případě nemá pevnou délku, jako je tomu u ostatních 

animací, ale zastaví se po sedmi odrazech na zrcadlech pohybujících se hodin, tedy 

po sedmi či více sekundách. Z poměru počtu odrazů lze spočítat intenzitu dilatace 

času, a tu je možné porovnat s nastavenou rychlostí. Tato animace nemá ukazatel 

průběhu ani možnost posunout ji na vybraný čas, neboť tato funkcionalita je 

v ostatních animacích vázána na diagram a nebylo vyvinuto jiné řešení použitelné 

pouze v této variantě.  
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Obr. 33: Varianta kolmé hodiny. Na dolních, statických, hodinách již proběhly 

dva odrazy, zatímco na horních, pohybujících se, zatím jenom jeden. 

5.2. Relativistický kalkulátor 

Relativistický kalkulátor se výrazně liší od ostatních nástrojů, neboť, jak 

název napovídá, nejde o animaci, nýbrž o pomůcku, která na základě vztahů 1.3, 1.4 

a 1.5 z kapitoly 1. počítá z rychlosti zadané uživatelem kontrakci délek, dilataci času 

a Lorentzův faktor. Kalkulátor se skládá ze čtyř oblastí pro veličiny, oblasti 

pro slovní výstup, tlačítka Spočítat a doprovodného textu. Oblasti veličin jsou, jak již 

bylo řečeno, čtyři a každá odpovídá jedné z následujících: rychlost, Lorentzův faktor, 

délka a časový interval (viz obr. 34). Kromě Lorentzova faktoru lze do každé oblasti 

vložit vstupní data, tedy rychlost, klidovou délku a klidový časový interval. Po 

stisknutí tlačítka Spočítat se v každé oblasti dopočítá odpovídající hodnota: rychlost 

v jednotkách c, Lorentzův faktor a dále délka a časový interval odpovídající zadaným 

klidovým hodnotám. Všechny hodnoty je možné zadat v různých jednotkách. 

Například rychlost světla je možné zadat v jednotkách rychlosti světla, kilometrech 

za hodinu, metrech za sekundu a kilometrech za sekundu. U délky i časového 

intervalu je vždy výsledek uveden ve stejných jednotkách jako byla zadaná hodnota. 

Vzhledem k lineární závislosti výsledků na obou veličinách jejich jednotky nehrají 

při výpočtu žádnou roli. 

Oblast pro slovní výstup slouží pro podání zprávy při chování kalkulátoru 

v případech, kdy není možné provést výpočet nebo by tento mohl být špatně 

interpretován (obr. 35). Výstupy se rozdělují na chyby, tedy případy že výpočet 

nemohl být proveden, a poznámky, kdy byl výpočet proveden, ale je zapotřebí jej 

komentovat. Jedná se o tyto zprávy: 

- „Chyba: Špatný formát vstupu!“: V případě že zadanou hodnotu rychlosti 

světla nelze interpretovat jako číslo. 
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- „Chyba: Rychlost vyšší rychlosti světla!“: V případě, že uživatel zadal 

velikost a jednotku rychlosti, která překračuje 1 c. 

- „Chyba: Rychlost světla - limitní případ. Dva inerciální systémy se vůči sobě 

nemohou pohybovat rychlostí světla.“: V případě, že absolutní hodnota 

rychlosti je rovna 1 c. Jako alternativa tohoto chování bylo zvažováno 

zobrazit pro kontrakci délek nulu a pro dilataci času symbol nekonečna. 

Současné chování bylo zvoleno, neboť lépe popisuje fyzikální vlastnosti 

světa. 

- „Poznámka: Zápornou rychlost interpretujeme jako rychlost téže velikosti 

v opačném směru.“: V případě, že vložená velikost rychlosti je záporná. 

Na výpočet délky, časového intervalu i Lorentzova faktoru má vliv pouze 

absolutní hodnota rychlosti.  

- „Poznámka: Relativistický efekt příliš malý.“: Pokud je zadaná rychlost tak 

malá, že relativistické efekty se projevují v příliš nízkém řádu.  

Podmínky jsou vyhodnocovány v tomto pořadí a v případě, že jedna z nich 

nastane, jsou všechny ostatní ignorovány. V případě, že zadaná rychlost je vyšší než 

cca 9 km.h
-1

, což je horní hranice pro zobrazení poslední ze zpráv, ale hodnoty jsou 

po zaokrouhlení k výstupu stejné jako klidové, pak je před hodnoty vypsán symbol ~ 

signalizující, že jde o přibližnou hodnotu. Důvodem k označení zaokrouhlování je 

v tomto případě zdůraznění toho, že relativistické efekty se projevují i při nízkých 

rychlostech, ale v příliš nízkých řádech. Oblast pro slovní výstup obsahuje 

před prvním výpočtem elementární návod k používání. 

Doprovodný text, který je stejně jako v případě animací umístěn 

v rozbalovacím okně v levém horním rohu, obsahuje použité vztahy a vysvětluje, co 

popisují. 

Ke kalkulátoru není připraven pracovní list, ale je možné jej buď používat 

jako pomůcku při práci s ostatními nástroji nebo jej využít při vyučování jako rychlý 

způsob výpočtu. Stejně jako v případě relativistického kalkulátoru popisovaného 

v kapitole 2.2. je i v tomto kalkulátoru desetinným oddělovačem tečka. V případě 

negativních reakcí na tuto vlastnost je možné toto chování upravit. 
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Obr. 34: Výpočet kalkulátoru 

pro relativistickou rychlost 

Obr. 35: Příklad vyhodnocení 

neplatného vstupu 

6.3. Pracovní listy 

Ke každé ze čtyř animací byl vytvořen seznam otázek a úkolů a jejich 

správných řešení (viz příloha 1). Nejobsáhlejší z listů je ten týkající se Galileiho 

transformace, neboť je z velké části zaměřen na dovednosti týkající se používání 

prostoročasových diagramů. Další tři se pak týkají již témat nastolených v animacích. 

Pokud to animace umožňuje, je část pracovního listu věnována i dalším tématům, 

která lze díky animaci prezentovat. Takto se například v pracovním listu Skládání 

rychlosti řada otázek týká čtení z transformovaných (zkosených) diagramů. Některé 

z pracovních listů obsahují na úvod vysvětlení a dodefinování některých pojmů. 

Například pro Galileiho transformaci je definována prostorová jednotka jako sáh. 

(Jednotka byla zvolena zpětně, aby odpovídaly velikosti objektů vůči diagramu.)  

Pracovní listy mají formát seznamu otázek bez připravených oblastí 

k odpovědím (viz příloha 1). Důvodem k tomuto řešení je předpoklad, že vyučující 

zadají žákům pouze výběr otázek, a přitom snaha o co největší rozsah pracovního 

listu. Některé z otázek pak mohou vyučující zakomponovat do svého výkladu 

podporovaného animacemi. Aby byla umožněna další práce s listy, jsou tyto 

distribuovány ve formátu umožňujícím další úpravy místo definitivního formátu, 

jakým je například pdf. Vyučující tak může dle své volby některé z otázek vynechat, 

přeformulovat, aby lépe odpovídaly jeho stylu výkladu, nebo přidat další. Pracovní 

listy je možné pro studenty vytisknout nebo k nim mohou, stejně jako k animacím, 
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studenti přistupovat v elektronické verzi. A to buď na jejich původním umístění nebo 

v případě pozměněných listů přes jakékoli elektronické úložiště. Jistým rizikem, 

jehož si musí být vyučující vědom, je dostupnost odpovědí přes internet. Je obtížné 

zabránit žákům v přístupu k nim. Z tohoto důvodu není doporučené používat 

materiály ve stavu, v jakém jsou, k testování studentských znalostí. Řešením tohoto 

problému by bylo vytvoření online kvízu, který by pracovní listy nahradil a mohl by 

rovnou vyhodnocovat odpovědi. Také by bylo možné, aby kvíz před každou otázkou 

nastavil animaci do požadovaného stavu. Takový projekt by však již překračoval 

rozsah této práce. 

Odpovědi jsou v samostatných dokumentech, které mají stejnou strukturu 

jako dokumenty s otázkami. V některých případech jsou kromě textu doplněny 

obrázky z animací, aby si uživatel mohl ověřit správnost svého postupu. 
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Závěr 

V rámci této práce byla provedena rešerše elektronických interaktivních 

nástrojů (zejména programů a apletů), které mohou sloužit jako pomůcka při výuce 

STR. Jejím závěrem je, že takových nástrojů je dostupných přes internet několik 

desítek, nicméně jejich využitelnost je limitována několika faktory. Část nástrojů je 

vyvinuta ustupující technologií Java apletů, což znatelně ztěžuje jejich spuštění. 

Dalším faktorem je potřeba doprovodných textů, které u některých nástrojů zcela 

chyběly. Není překvapivé, že většina z rešeršovaných nástrojů byla dostupná 

v angličtině a pouze jeden z nich v češtině. I to může odradit některé česky mluvící 

vyučující, ale také studenty od použití (zejména programů a apletů) těchto nástrojů. 

S využitím výsledků této rešerše, ale i rešerší tištěné literatury a běžných 

miskoncepcí v oblasti STR, bylo vytvořeno pět interaktivních nástrojů. Čtyři z nich 

jsou interaktivní animace a jsou doplněny relativistickým kalkulátorem. Jedna 

z animací se věnuje pouze Galileiho transformaci, může tak být použita jako výchozí 

bod k ostatním animacím. Ty jsou již zaměřeny na relativistické jevy, kterými jsou: 

relativita současnosti, sčítání rychlostí a dilatace času. Při vývoji bylo dbáno, aby 

nástroje byly použitelné jednak jako demonstrační pomůcka používaná učitelem, ale 

také pro samostatnou práci studentů. Z tohoto důvodu jsou jejich součástí pracovní 

listy. Nástroje jsou umístěny online na provizorních stránkách, odkud budou 

pravděpodobně přesunuty na stránky Katedry didaktiky fyziky. Počítá se i 

s možností, že k nástrojům bude přistupovat laická veřejnost se zájmem o STR.  

Edukativní elektronické nástroje, jakými jsou programy a aplety, jsou díky 

internetu a mobilním zařízením stále jednodušeji dostupné. Současně s tím roste 

počítačová gramotnost studentů, takže v rukou zkušeného učitele může být takový 

nástroj velice užitečnou pomůckou. Díky interaktivitě může tato pomůcka 

zprostředkovat informace způsobem, kterému se může tištěná literatura pouze 

přiblížit. Rychlé vyhledávání v textu, animace či odkazy na aktuální poznatky 

ve vědě jsou jen několik příkladů. Je možné, že tyto pomůcky proto v budoucnu 

úplně nahradí aspoň v některých oborech vzdělávání klasické učebnice. Než k tomu 

může dojít, je zapotřebí podrobně prozkoumat efektivitu takových nástrojů, vybrat 

oblasti, kde budou nástroje účinné, formulovat pedagogické zásady pro jejich tvorbu 

tak, jako mají tištěné učebnice, ale hlavně připravit pedagogy na jejich zapojení 
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ve výuce. Tato práce si nekladla za cíl tak velké úkoly, ale autor doufá, že bude 

alespoň drobným příspěvkem v pokroku tímto směrem. 
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Přílohy 

Příloha 1: CD s vytvořenými nástroji 


