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PAPÍROVÉ MODELY VE VÝUCE OBECNÉ TEORIE 

RELATIVITY 
 

Matěj Ryston 

 

 

Abstrakt  

Tento příspěvek navrhuje možnost zpřístupnění několika konceptů obecné teorie 

relativity (OTR) středoškolským studentům pomocí jednoduchých papírových modelů. 

Snahou je zredukovat abstraktnost OTR na takovou úroveň, kterou by si studenti mohli 

„osahat“ sami, a tím napomoci jejich pochopení problematiky. Zmíněná aktivita by 

mohla navazovat na výklad speciální teorie relativity (ať už ve standardní výuce na SŠ 

nebo na výběrovém semináři) a doplnit tak případnou, často pouze populárně 

zaměřenou, zmínku o OTR.  

 

PAPER MODELS IN TEACHING OF GENERAL RELATIVITY   

 

Abstract 

This contribution suggests a possible approach to communicating a few selected 

concepts of general relativity (GR) to students with the help of simple paper models. 

The goal is to reduce abstract GR to such a level that could be grasped (literally) by 

students and thus help them better understand the presented issue. Described activity 

could follow the exposition of special relativity (either during standard teaching at 

secondary school or at a special seminar) and accompany a possible mention of GR 

(often done in just a popular manner).  

 

Úvod 

Při zkoumání možných postupů pro výklad základů 

OTR na středoškolské úrovni narážíme na hlavní 

problém (vizte seznam literatury - [1]) při snaze 

vysvětlit několik klíčových pojmů. Zejména se jedná 

o pojmy prostoročas a zakřivení. V tomto 

příspěvku předvedeme možnost názorné ilustrace 

zakřivení prostoročasu, respektive části prostoru, 

v okolí gravitujícího tělesa.  

 

Teoretický základ 

 

Vhodným nástrojem, jak demonstrovat, v tomto 

zjednodušeném případě, zakřivení části prostoru, 

v okolí gravitujícího tělesa, je tzv. diagram vnoření 

(anglicky embedding diagram), pomocí kterého 

můžeme ilustrovat zakřivení prostoru v okolí 

gravitujícího tělesa. Je celkem pochopitelné, že 

chceme-li vhodně znázornit zakřivení nějaké obecné 

plochy, musíme ji umístit do třírozměrného prostoru 

(například povrch koule je dvojrozměrnou 

Obrázek 1 – Diagram vnoření, kterým 

znázorňujeme neeuklidovský charakter 

dané „roviny“ jejím převedením na 

zakřivenou plochu přidáním třetí dimenze. 

Pro veličiny ds a dr vizte rovnici (2). 
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zakřivenou plochou, protože nám k jeho popisu stačí jen dvě souřadnice, ale ve 

skutečnosti jej chápeme jako vnořený do třírozměrného euklidovského prostoru). V 

našem případě se budeme soustředit na nejjednodušší, ale didakticky významný případ 

sféricky symetrického gravitujícího tělesa (ať už by se jednalo o planetu, hvězdu či 

černou díru), takzvané Schwarzschildovo řešení Einsteinových rovnic. Abychom mohli 

znázornit zakřivení prostoročasu předpovídané OTR, omezíme se na ekvatoriální 

rovinu
1
 vhodně popsanou polárními souřadnicemi      . Gravitační efekt deformace 

vzdáleností v radiálním směru pak můžeme znázornit „deformací“ roviny do třetího 

rozměru (naznačeno na obr. 1). 

 

Možnou motivací pro tento 

postup je srovnání zakřivené plochy 

(reprezentované na obr. 2 vpravo 

povrchem koule) a euklidovské 

roviny. Běžně se učíme, že když 

narýsujeme v rovině kružnici, bude 

mezi jejím obvodem   a 

poloměrem   platit jednoduchý 

vztah        Pokud 

zkonstruujeme kružnici na povrchu 

koule, bude její obvod menší než 

příslušný poloměr vynásobený   . 

Z obrázku snadno nahlédneme, proč tomu tak je, díky převedení problému do třech 

rozměrů, které jsou nám dobře známy. 

V podobné situaci se ocitneme v případě OTR. Podle Schwarzschildova řešení je 

vzdálenost dvou infinitezimálně vzdálených „bodů“ prostoročasu v okolí sféricky 

symetrického tělesa (s použitím geometrizovaných jednotek     a    , tzn. 

rychlost světla a gravitační konstantu pokládáme rovny jedné) 

 

         
  

 
     

   

   
  
  

                   (1)  

 

Používáme zde standardní schwarzschildovské souřadnice            kde   je 

časová souřadnice,   je zavedená takovým způsobem, že libovolná sféra určená 

podmínkou           má povrch právě      (alternativně, libovolná hlavní kružnice 

na této sféře má obvod délky    ). Zbylé dvě úhlové souřadnice mají stejný význam 

jako u sférických souřadnic.  

Při pohledu na rovnici (1) vidíme, že pokud se omezíme na případ čistě radiální 

vzdálenosti (                       ), zredukuje se rovnice na 

 

 
    

   

   
  
  

  
(2)  

                                                           
1
 Což díky sférické symetrii není nijak speciální volba. V tomto konkrétním prostoročase, podobně jako 

v klasické mechanice, leží dráha každého případného obíhajícího tělesa v jedné rovině procházející 

počátkem souřadné soustavy (ztotožněným se středem tělesa). Libovolnou takovou rovinu můžeme pak 

vždy rotací převést na ekvatoriální. 

Obrázek 2 – Kružnice v euklidovské rovině versus kružnice 

sestrojená na povrchu koule. 
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Konečná radiální vzdálenost dvou bodů by se pak získala integrací odmocniny 

tohoto výrazu. Výpočet zde pro stručnost provádět nebudeme (stručné shrnutí anglicky 

lze najít například v [2]), nicméně můžeme nahlédnout, že výpočtem bychom získali 

větší číslo než v euklidovském prostoru, protože posunutí    je v každém kroku děleno 

výrazem menším než jedna (pohybujeme se vně gravitujícího tělesa, takže pořád 

bezpečně platí     ). 

Stejně jako v případě koule tedy chceme tuto skutečnost znázornit přechodem do 

vyšší dimenze, konkrétně vnořením ekvatoriální roviny Schwarzschildova prostoročasu 

při konstantním čase do euklidovského prostoru vhodně popsaného válcovými 

souřadnicemi, jak už bylo řečeno. Matematicky to provedeme tak, že vyjádříme element 

vzdálenosti obou prostorů za stálého předpokladu, že souřadnice      je funkcí 

souřadnice  . Pro nedostatek prostoru uvedeme pouze výsledek (bližší odvození lze 

najít například v [3] – dodatek B): 

                   (3)  

 

Konstantu  , vzniklou integrací můžeme v podstatě zvolit libovolně, ovlivňuje 

pouze posunutí výsledné křivky ve směru osy   a nemá vliv na podstatu naší ilustrace. 

Budeme se hlavně soustředit na část s odmocninou a okomentujeme volbu znaménka 

před ní.   

 

Orientace diagramu vnoření 

Při volbě kladného znaménka získáváme rostoucí křivku znázorněnou na obr. 3 vlevo. 

Jedná se samozřejmě jen o řez jednou rovinou        . Výsledná plocha, která nás 

zajímá, vznikne rotací této křivky kolem osy   (obr. 3 vpravo). Tak získáme často 

používanou formu diagramu, kdy je prostoročasové zakřivení znázorňováno jako 

prohyb hypotetické „blány“ prostoročasu hmotným tělesem. Tato volba je jednodušší na 

praktické ilustrace a při zběžné prohlídce popularizačních materiálů dostupných na 

internetu se zdá být převažující. Například stačí do vyhledávání na webu Youtube.com 

zadat „curvature of spacetime“ a najdeme mnoho demonstračních pokusů s prohnutou 

elastickou látkou, která má napodobovat zmíněný diagram vnoření.
2
 Podobně můžeme  

 

 
Obrázek 3 - Vlevo je vykreslena funkce (3) v bezrozměrných souřadnicích při volbě kladného znaménka a nulové 

integrační konstanty. Rotací kolem osy   vytvoříme hledanou zakřivenou plochu diagramu vnoření (vpravo). 

                                                           
2
 Jako velmi názorný příklad můžeme uvést video Gravity Visualized, k nalezení na adrese 

https://www.youtube.com/watch?v=MTY1Kje0yLg . 

https://www.youtube.com/watch?v=MTY1Kje0yLg
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na různých fyzikálních výstavách a „science centrech“ vidět takto zakřivenou plochu 

jako jeden z exponátů. Ve všech uvedených případech je možné na plochu pouštět 

kuličky, mince a podobné malé předměty a simulovat tím zakřivení drah objektů 

obíhajících gravitující těleso uprostřed.    

I přes nespornou názornost má tento přístup jednu zásadní vadu. Když vhodíme 

kuličku na tuto zakřivenou plochu (příznivci hazardu si mohou představovat kuličku v 

ruletě), ta je, klasicky řečeno, přitahována gravitací k zemi a její pohyb je způsoben 

nejen zakřivením dané plochy, ale zejména gravitací samotnou, kterou se ale snažíme 

modelovat křivostí dané plochy. Podobně, pokud na nataženou elastickou látku 

položíme těžký předmět, látka se zdeformuje pod vahou předmětu opět díky skutečné 

gravitaci. Tímto způsobem nepředáváme celou informaci o tom, že gravitace je samotné 

zakřivení prostoročasu. V nejlepším případě je naše sdělení zkreslené a je třeba na tuto 

nekonzistenci neustále upozorňovat. 

Abychom napomohli opuštění klasického pohledu na gravitaci a převedli více 

pozornosti na samotnou křivost, nabízí se ve funkci (3) zvolit záporné znaménko, to 

znamená vytvořit diagram vnoření prohnutý nahoru (neformálně řečeno, celý diagram 

obrátit vzhůru nohama), jak ukazuje obr. 4. Kromě záporného znaménka jsme zde 

zvolili i vhodnou hodnotu integrační konstanty, aby byl diagram přehlednější. 

U diagramu otočeného vzhůru nelze jen tak pouštět kuličky. Pokud chceme 

demonstrovat pohyb v této ploše, musíme daný předmět přidržovat například rukou. 

Možná námitka studenta či jiného posluchače je, že přece není možné, aby předměty 

takto sami o sobě běhali nepřirozeně po ploše nahoru a dolu navzdory gravitaci. Ale 

v tom je právě celá pointa. V daném modelu je gravitace samotné zakřivení plochy a 

žádná jiná síla zde již nepůsobí. Naší snahou tedy je alespoň na chvíli vyloučit naší 

pozemskou gravitaci nejen z ilustrace samotné, ale i z posluchačových úvah.  

 

 
Obrázek 4 – Podobná situace jako na obrázku 3, ale přetočená, tj. s opačným znaménkem. Hodnota integrační 

konstanty byla zvolena jako 8 čistě z důvodu přehlednosti.  

   

Nechci tvrdit, že bychom měli používat pouze nahoru obrácené diagramy 

vnoření, nicméně považuji za vhodné střídat obě varianty, aby se zdůraznila důležitost 

křivosti plochy a nikoli její orientace. Zejména také, že případná částice leží v ploše, 

nikoli na ní nebo pod ní. 

Další, opodstatněnou námitkou přemýšlivého posluchače by mohl být 

následující argument. Jestliže gravitace způsobuje pouze zakřivení této plochy a 

skutečnou gravitaci bychom měli v této demonstraci ignorovat, tak kulička umístěná na 

zakřivenou plochu by měla zůstat stát na místě. Jenže předmět vypuštěný v gravitačním 

poli z klidu se začne působením gravitace pohybovat (například tužka puštěná z ruky).  
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Odpovědí na tento rozpor je nedokonalost našeho modelu. Jak je vidět z našeho 

odvození, ilustrujeme tady zakřivení prostoru, nikoli prostoročasu. Ale obecná relativita 

mluví právě o zakřivení prostoročasu. Každý reálný předmět se nutně pohybuje v čase a 

proto, i když se v naší soustavě nepohybuje v prostoru, pohybuje se v prostoročase. 

Zakřivení tedy ve skutečnosti mění trajektorii v prostoročase, které se projevuje i námi 

pozorovaným pohybem v prostoru. Této nedokonalosti se u diagramu vnoření bohužel 

nezbavíme jakoukoli orientací, takže nezbývá než ji s posluchači diskutovat. 

 

Papírové modely 

Když máme zvládnutý teoretický základ a 

geometrickou motivaci, můžeme se pustit do 

vytváření jednoduchých geometrických 

modelů z papíru. Chtěli bychom napodobit 

diagram vnoření co možná nejjednodušším 

způsobem, který by si mohli posluchači 

vyzkoušet sami, tedy umožnit jim dostat 

relativitu více „do ruky“. Poskládat z kusu 

papíru parabolickou plochu patrně není 

v našich silách, proto si budeme muset 

pomoci přiblížením. V dalším se budeme 

zabývat konkrétní podobou funkce (3) 

vykreslenou na obr. 4, tedy                 . Nejjednodušší aproximací této 

funkce je přímka (obr. 5). Rotací kolem osy   tedy dostáváme komolý kužel, který 

z papíru vytvoříme snadno (tuto myšlenku lze i s ilustracemi (ačkoli bez většího 

teoretického základu) najít v [4]). Kužel je komolý proto, že se v našich úvahách 

nepouštíme pod tzv. Schwarzschildův horizont (definovaný jako     ), stále tedy 

zůstáváme v oblasti       
 Z papíru (doporučuji čtvrtku, protože lépe drží tvar) vystřihneme kruh 

libovolného poloměru. Kužel vytvoříme tak, že z kruhu vystřihneme výseč a ustřižené 

konce spojíme k sobě. Čím větší výseč vystřihneme, tím strmější kužel bude. To ještě 

samo o sobě není tak zajímavé. Nyní přidáme fyzikální myšlenku. Na rozložené 

vystřižené kolo nakreslíme úsečku tak, aby neprocházela středem a aby byla co nejdelší 

(obr. 6 vlevo). Narýsovaná čára znázorňuje trajektorii částice v plochém prostoru, to 

znamená bez přítomnosti gravitace. V takovém případě nás nepřekvapí, že se částice 

pohybuje rovnoměrně přímočaře (samozřejmě předpokládáme, že nepůsobí ani žádné 

další síly). Když papír složíme do kužele („zapneme gravitaci“), původně rovná 

trajektorie se zakřiví (obr. 6 uprostřed). Tímto můžeme ilustrovat důležitý princip 

(hodně komentovaný a zdůrazňovaný například v [5]), podle kterého se volné částice 

v gravitačním poli pohybují lokálně rovnoběžně, ale globální zakřivení prostoročasu 

způsobí, že trajektorií není přímka, ale nějaká obecná geodetika.
3
 Navíc můžeme 

trajektorii pomyslné obíhající částice více či méně zakřivovat podle toho, jak velký 

bude překryv papíru při složení kužele (obr. 6 vpravo).  

                                                           
3
 Geodetika je zobecnění pojmu přímky na obecně zakřivených plochách a prostorech. Volně řečeno, 

geodetiku si můžeme přestavit jako křivku spojující dva body nejkratším možným způsobem. Například 

na kulové ploše bude nejkratší spojnice mezi dvěma body část hlavní kružnice. 

Obrázek 5 – V prvním přiblížení nahradíme část 

parabolické plochy diagramu vnoření komolým kuželem.  
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Pozor! Tyto křivky nejsou trajektoriemi v prostoročase. U diagramu vnoření 

jsme nuceni se omezit jen na část prostoru. Proto je náš model pouze kvalitativní a 

skutečné trajektorie částic, byť by byly v ekvatoriální rovině, se budou lišit díky 

časovým členům v pohybových rovnicích. Proto například nedokážeme pomocí tohoto 

modelu napodobit vázané orbity planet.    

Použití papírového kužele v sobě obsahuje hlavní fyzikální myšlenky, které se 

snažíme předat, nicméně ne každý může být spokojen s hrubostí naší aproximace. Přece 

jen tímto způsobem nahrazujeme plochu s postupně se měnící křivostí v radiálním 

směru rovinou. Dále můžeme zlepšit naši aproximaci funkce (3) pomocí více úseček 

(obr. 7 vlevo). Tím aproximujeme část parabolické plochy na sebe navazujícími 

komolými kužely s postupně se měnícím úhlem mezi základnou a pláštěm (obr. 7 

vpravo). Počet kuželů je libovolný a závisí jen na naší preciznosti, ale již pro pět a více 

se výroba stává dosti pracnou a silně náchylnou na nepřesnosti.    

 

Napočítat poloměry mezikruží, které musíme vystřihnout ze čtvrtky, a příslušné 

úhly výseče pro vystřihnutí, aby měl komolý kužel po stočený ten správný sklon, je 

poměrně hezké cvičení z geometrie. Jako nejvhodnější postup se ukázalo zvolení 

pevných „zetových“ souřadnic (to znamená řezat diagram vnoření horizontálními 

rovinami) a k nim dopočítat příslušné souřadnice r pomocí inverze funkce (3). V našem 

příkladu na obr. 7 tak máme body (rotační souřadnici   zde vynecháváme) 

                                       . 
 

Obrázek 7 - Vlevo: Lepší aproximace funkce (3) pomocí několika úseček. Vpravo:Rotační útvar vytvoříme jako 

soustavu komolých kuželů navazujících na sebe.  

 

Obrázek 6 - Vlevo: Kruh s vystřiženou výsečí, vnitřní kruh je vystřižený, protože náš diagram končí na       
Narýsovaná úsečka znázorňuje trajektorii částice v plochém prostoročase. Uprostřed: Po svinutí kruhu do komolého 

kužele vidíme zakřivení trajektorie částice podobně jako v přítomnosti gravitace. Vpravo: Při větším svinutí kuželové 

plochy napodobujeme vyšší křivost, čímž dosáhneme většího zahnutí trajektorie. 
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 Úhel výseče  , kterou musíme vystřihnout z mezikruží, určíme z jednoduché 

podmínky, že po odstřihnutí části „plochého obvodu“ nám musí přesně zůstat obvod 

kružnice o kýženém poloměru po „zakřivení“. Matematicky vyjádřeno 

 
               (4)  

z čehož plyne 

        
 

  
   (5)  

 

Vztah mezi poloměry   a    je zřejmý z obr. 8. Nakonec tedy dostáváme rovnici 

 
               (6)  

 

Úhel  , respektive kosinus úhlu najdeme pomocí 

souřadnic dvou bodů (na obrázku A a B), které určují řez 

komolým kuželem. Pro každé ploché mezikruží tedy 

můžeme spočítat jak příslušné „ploché“ poloměry, tak 

úhel výseče, který musí vystřihnout. 

 Pro náš příklad z obr. 6 se čtyřmi komolými 

kužely můžeme sestrojit tabulku (tab. 1), kde napočítáme 

potřebné poloměry jednotlivých mezikruží a výseče pro 

vystřihnutí. Finální krok je zvolit si vhodné měřítko 

našeho papírového modelu, protože dosud používáme 

bezrozměrné jednotky. Zvolme například jeden dílek naší 

bezrozměrné stupnice odpovídající jednomu centimetru.   

 Protože budeme mezikruží lepit dohromady, je 

jistě praktické nechat si trochu více čtvrtky na překrytí, ať 

už se rozhodneme lepit obyčejným lepidlem nebo pomocí 

lepicí pásky. Překryv je praktický nejen ve směru rotační 

symetrie pro jednotlivé kužely, ale i mezi dotýkajícími se 

kužely. Za tím účelem v tabulce 1 uvádíme pro každý 

kužel tři poloměry, kde ve skutečnosti budeme stříhat podle poloměru    , který určíme 

tak, aby byl jistý relativní přesah horního kuželu přes dolní. Zkušenost ukazuje, že 

přesah nesmí být příliš velký (projevil by se různý sklon kuželů a neseděly by dobře na 

sobě). Jako vhodný se ukazuje přesah kolem 10 % šířky dolního mezikruží. Kužely 

samozřejmě přikládáme tak, aby mezi sebou přecházely na poloměru      
 
Tabulka 1 – Napočítané poloměry    , podle kterých vystřihujeme mezikruží ze čtvrtky, a také úhly výsečí  , které 

musíme mezikruží odebrat pro složení do hledaného komolého kuželu. 

Kužel                                                          

AB 0,242536 76,0 272,7 20 25 82 103 111 

BC 0,6 53,1 144,0 25 40 42 67 76 

CD 0,780869 38,7 78,9 40 65 51 83 95 

EF 0,868243 29,7 47,4 65 100 75 115 - 

 

  

Po vystřihnutí mezikruží (obr. 9 vlevo) můžeme zkusit podobně jako u 

původního kuželu narýsovat nejprve rovnou trajektorii částice v „plochém 

Obrázek 8 – Sklon pláště komolého 

kuželu nám dává způsob jak ze 

známých hodnot poloměrů podstav 

výsledného kuželu určit „ploché“ 

poloměry, které budeme rýsovat na 

čtvrtku.  
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prostoročasu“, kterou bychom později zakřivili. V tomto případě je to složitější, protože 

musíme pruhy papíru poskládat přes sebe. Je vhodné takto vyrovnaná mezikruží na 

jednom místě označit (obr. 9 vpravo), abychom je po slepení dokázali správně poskládat 

na sebe. Nyní můžeme narýsovat přes pruhy část přímky stejně jako u jednolitého 

kuželu. Papíry se sice trochu překrývají, ale vynechaná místa můžeme dotáhnout 

později. Zde narazíme ale na problém. Protože zde přece jenom poměrně hodně 

aproximujeme původní spojitě zakřivenou plochu, po složení a slepení kuželových 

ploch dohromady se i přes naši pečlivost dočkáme nespojitostí v „trajektorii“ (obr. 10 

vlevo – modrá přesušovaná čára). Nespojitostí se bohužel jen tak nezbavíme, proto 

musíme použít alternativního postupu, který zohledňuje naší postupnou aproximaci. 

 

 
Obrázek 9 - Vlevo: Mezikruží zkonstruovaná podle tabulky 1. Vpravo: Mezikruží složená dohromady, abychom mohli 

vyznačit přímou trajektorii, kterou budeme zakřivovat stejně jako v případě jediného kužele. Za tím účelem je dobré 

na všech pruzích vyznačit stejné místo (čára na obrázku), abychom je po té dokázali snadněji poskládat dohromady 

odpovídajícím způsobem. 

 
Obrázek 10 – Vlevo: Modrá nespojitá trajektorie vzniklá přímou aplikací postupu jako u jediného kužele. Vpravo: 

Červená spojitá trajektorie vznikne, pokud budeme opatrnější a jednotlivé úsečky napojujeme postupně. Díky 

hrubosti naší aproximace se toho v podstatě moc nezmění, ale zvýší se tak ilustrační hodnota modelu. 

 

Místo, abychom na složená mezikruží v rovině nakreslili celou část přímky, stačí 

vyznačit jen místa, kde trajektorie vstupuje na daný kužel na horním okraji. V případě 

největšího z komolých kuželů můžeme nakreslit úsečky celé, v případě nejmenšího 

kužele je pro nás důležitý nejbližší bod nejblíže ke středu, tedy pomyslné přísluní 

pohybu částice. Když poté zkusmo slepíme celý papírový model, můžeme vyznačit, kde 

na dolním okraji každého pásu musí úsečka vycházet, aby všechny dohromady tvořily 

spojitou lomenou čáru. Model pak můžeme buďto znovu rozložit a úsečky dotáhnout 
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nebo, díky pružnosti papíru, může danou část přitisknout na roh stolu a dotáhnout 

úsečku podle pravítka. Výsledkem je lépe vypadající spojitá trajektorie (obr. 10 vpravo 

– červená čára), která je sice lomená, ale to je pochopitelné vzhledem k naší postupné 

aproximaci původní křivé plochy. Může se zdát, že tak trochu podvádíme, ale vzhledem 

k tomu, že se nám hlavně jedná o názornost a náš model v sobě obsahuje již řadu 

zjednodušení oproti původní situaci, považuji postup vedoucí k červené trajektorii jako 

oprávněný.  

 

 

Závěr 

Naznačené použití papírových modelů k ilustraci diagramu vnoření je součástí snahy 

zpřístupnit abstraktní obecnou teorii relativity širšímu počtu zájemců. Může sloužit jako 

inspirace pro učitele, který by v návaznosti na výklad speciální relativity (ať už při 

běžné výuce nebo v rámci semináře) předložit studentům i základní myšlenky 

relativistické teorie gravitace. 

V návaznosti na tuto práci plánuji zkonstruovat přesnější pevné modely 

diagramu vnoření, které by mohly sloužit jako názorné demonstrační pomůcky. Zároveň 

je vyvíjen ucelený učební text o základech teorie relativity, který by měl ve své finální 

podobě být zveřejněn na webu. 
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