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Úvodem 

 
Veletrh nápadů učitelů fyziky je jednou z nejúspěšnějších akcí, která se 

každoročně koná ve spolupráci některé vysoké školy připravující učitele fyziky 

a Fyzikální pedagogické společností JČMF. Ve dnech 28. až 30. srpna 2006 se 

uskutečnil již 11. ročník Veletrhu, po pěti letech opět v Olomouci. Akce se 

uskutečnila v prostorách Katedry experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Palackého a zúčastnilo se jí na sto dvacet učitelů fyziky všech typů 

škol jak z České republiky, tak ze zahraničí (Slovensko, Polsko, Bulharsko, 

USA).  

Účastníci veletrhu přednesli 45 příspěvků na nejrůznější témata týkající se 

jak experimentů, tak zkušeností z práce se žáky při fyzikálním vzdělávání ve 

třídě i v mimoškolní činnosti. Většina těchto příspěvků tvoří obsah sborníku 

a jsou dostupné i na Fyzwebu: http://fyzweb.cuni.cz/ 

Samozřejmou součástí Veletrhů jsou pravidelně i doprovodné výstavky vy-

davatelů učebnic a výrobců učebních pomůcek. Na 11. ročníku Veletrhu vysta-

vovali svoji knižní produkci nakladatelé Prometheus, Prodos a Fraus a učební 

pomůcky předvedli zástupci firem PHYWE a Ariane schola. Materiály pro 

výuku fyziky nabídla účastníkům konference a. s. ČEZ a pro zájemce se usku-

tečnil seminář o didaktickém využití programu Mathematica, který byl připra-

ven ve spolupráci s firmou ELKAN. 

Jeden půlden konference (odpoledne 28. 8.) byl věnován vystoupením 

účastníků XXVI. kongresu Mezinárodní astronomické unie (IAU), který právě 

proběhl v Praze. Prof. Gilbert Satterthwaite z Greenwich Observatory (Imperial 

College London), předseda Společnosti pro historii astronomie (Society for the 

History of Astronomy), který na kongresu řídil komise pro historii astronomie 

a pro vzdělávání v astronomii, seznámil účastníky Veletrhu s výsledky praž-

ského setkání astronomů, zejména s jednáním o planetě Pluto. Dále vystoupili 

Helio Takai (Brookhaven National Laboratory) s příspěvkem o atomové a čás-

ticové fyzice ve školní výuce (Atomic and particle physics in the classroom) 

a Richard Gearns (Sachem East High School) se zabýval jednoduchými fyzi-

kálními pokusy (Simple experiments for the classroom). Text příspěvků není ve 

sborníků uveden. 

Organizační výbor Veletrhu pracoval ve složení RNDr. Renata Holubová, 

CSc. (předsedkyně), doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., RNDr. Jan Hrdý, Ph.D., 

RNDr. Pavel Krchňák, Ph.D. z Katedry experimentální fyziky PřF UP a prof. 

RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. a RNDr. Radmila Hýblová, CSc. za FPS 

JČMF. Na organizaci akce se podíleli také pracovníci Konferenčního centra UP 
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a techničtí pracovníci Petr Srovnal (videozáznam) a Jarmila Škůrková (fotodo-

kumentace).  

Veletrh byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním roz-

počtem České republiky v rámci projektu Kvalitativní rozvoj učitelství fyziky, 

na jehož řešení se podílí s Přírodovědeckou fakultou UP také Pedagogická 

fakulta MU v Brně. 

 

* * * 
 

Příspěvky přednesené na 11. Veletrhu jsou ve sborníku uvedeny v pořadí, 

v jakém byly postupně předneseny. Texty příspěvků byly jen technicky uprave-

ny pro tisk a nebyly v nich provedeny žádné věcné ani jazykové úpravy. 

V některých příspěvcích autoři použili barevné obrázky. Vybrané obrázky, 

jejichž obsah vyžaduje barevnou prezentaci, jsou uvedeny v černobílé podobě 

přímo v textu příspěvku a ještě jednou jsou v barevné příloze zařazené na konec 

sborníku. Ve sborníku je také uveden seznam všech účastníků. K jeho vytvoře-

ní byly použity údaje, které účastníci zasílali organizačnímu výboru 11. Veletr-

hu elektronickou poštou. Vzhledem neúplnosti údajů v některých elektronic-

kých přihláškách nelze vyloučit nepřesnosti v seznamu. Za ně se organizační 

výbor omlouvá. 

 

 

V Olomouci 15. října 2006 
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Fyzika a přírodověda v přetlakové láhvi 
 

JOSEF TRNA, EVA TRNOVÁ 

Pedagogická fakulta MU, Brno, Gymnázium Boskovice 

 

 Skleněné a plastové láhve různých tvarů i objemů patří mezi věci denní 

potřeby, které žáci a žákyně, studentky a studenti dobře znají. Láhve jsou tedy 

vhodnými předměty pro jednoduché experimentování. Řada autorů vytvořila 

pomocí láhví mnoho pokusů, které jsou často publikovány. S těmito pokusy se 

setkáme ve formálním i neformálním fyzikálním a celém přírodovědném vzdělá-

vání.   

 V našem příspěvku jsme se pokusili sestavit nově pojaté jednoduché školní 

pokusy, jejichž základem je využití plastové láhve jako přetlakové komory. 

Z bezpečnostních důvodů nepoužíváme skleněné, ale plastové láhve. Relativní 

novost a neobvyklost těchto pokusů vychází ze stavu, kdy učitel žákům většinou 

demonstruje sérii pokusů s vývěvou, tedy za sníženého tlaku (podtlaku). Opačný 

jev, kdy jde o zvýšený tlak oproti tlaku atmosférickému (přetlak), bývá ve výuce 

poměrně vzácný. Je tak omezen popis přírodních jevů. Při využití pokusů 

s přetlakem můžeme rozvíjet žákovo tvořivé myšlení a jeho představivost, a to 

tak, že po výkladu jevů za podtlaku žák předpovídá a pokusem ověřuje chování 

stejných objektů za přetlaku a naopak. Řadu takto získaných vědomostí 

a dovedností pak může efektivně využít v každodenním životě. 

 Je velmi důležité připomenout, že bezpečnost pokusů je prvním pravidlem 

jednoduchého experimentování. Na nebezpečí, které spočívá v prasknutí plas-

tové láhve, uvolnění víčka z láhve a případném vymrštění předmětů, je třeba 

eliminovat použitím plexisklového štítu či brýlí žáků (tato pomůcka je samo-

zřejmostí při přírodovědném experimentování v řadě zemí světa). Předchozí 

ověření fungování a bezpečnosti pokusu učitelem považujeme za samozřejmost. 

Většina uvedených pokusů je realizovatelná při malém přetlaku v láhvi, který je 

bezpečný.  

 V našich pokusech používáme převážně litrovou láhev od mléka, která má 

větší průměr hrdla a víčka, což je vhodné pro vkládání předmětů. Mírné zvýšení 

přetlaku v láhvi může být dosaženo stlačením uzavřené láhve rukou. Pro dosa-

žení vyššího přetlaku v láhvi může použít ventil z pneumatiky (např. z jízdního 

kola) a pístovou pumpičku.  

 

1. Indikace přetlaku I 

 Přetlak v láhvi můžeme indikovat pomocí zkumavky, která je uzavřena 

gumovou blánou. Zkumavku s blánou vložíme do láhve, uzavřeme víčkem 
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s ventilem a pumpičkou přetlakujeme. Gumová blána se prohne do zkumavky. 

Povolením víčka zrušíme přetlak v láhvi a blána se zpětně vyrovná. 

Tento pokus simuluje bolestivé vtlačování ušního bubínku během potápění. 

 

2. Indikace přetlaku II 

 Vhodným indikátorem přetlaku v láhvi je plastová injekční stříkačka bez 

jehly, ve které uzavřeme vzduch pomocí víčka na trnu stříkačky. Píst stříkačky 

se posouvá při přetlakování a odtlakování láhve. Pro úspěch pokusu je třeba 

zajistit dobré těsnění a malé tření pístu zkumavky.  

 

3. Měření přetlaku v láhvi 

 Do láhve vložíme skleněnou manometrickou 

U-trubici (obr. 1). Jeden konec má zatavený 

a v ohybu trubice je vpravena (malou injekční 

stříkačkou s tenkou hadičkou) obarvená voda, 

která uzavírá malý objem vzduchu v zataveném 

rameni. Hodnotu přetlaku v láhvi indikuje výška 

hladiny obarvené vody v manometrické trubici. Je 

vhodné k trubici umístit škálu čar jako stupnici. 

Pomocí manometru můžeme manometrickou 

trubici přibližně i ocejchovat. 

 

 

Obr. 1 Manometrická U-trubice 

 

4. Přetlaková síla I 

 Deformační účinky přetlakové síly můžeme demonstrovat pomocí nafouk-

nutého gumového balónku v láhvi. Přetlakováním se stlačí vzduch uzavřený 

uvnitř balónku a jeho objem se tak zmenší. Po zrušení přetlaku balónek získá 

původní rozměry. 

Pokus simuluje jev, který nastává při potápění. Objem tělesných dutin vyplně-

ných vzduchem (plíce, střední ucho) se zmenší až na polovinu už v hloubce 10 

metrů a  na čtvrtinu ve 30 metrech. Dýchací přístroj automaticky zvýšením 

tlaku dýchaného vzduchu tento stav vyrovnává. Při rychlém vynoření (větší 

rychlostí než 18 metrů za minutu) však může dojít k tzv. barotraumatu (protrže-

ní plic, smrtelné krvácení, vzduchová embolie).  
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5. Přetlaková síla II 

 Značné deformační účinky přetlakové síly můžeme demonstrovat také po-

mocí tenké neprodyšné papírové nebo plastové blány pevně nasazené na zku-

mavce. Dostatečně velkým přetlakováním se blána protrhne směrem do zku-

mavky.  

 Podobně jako blána v pokusu může dopadnout náš ušní bubínek při přetla-

ku, který způsobí výbuch, úder nebo voda při potápění. Protrženým bubínkem 

vniká voda při potápění k orgánu rovnováhy. Výsledkem je nevolnost a až ztrá-

ta orientace. 

 

6. Karteziánek I 

 Klasický karteziánek je založen na přetlaku v kapalině. Obvykle se nádoba 

s karteziánkem plní zcela kapalinou. Zvýšení tlaku v kapalině však můžeme 

dosáhnout i přetlakem vzduchu nad hladinou kapaliny v láhvi. Do zkumavky 

vsuneme gumovou zátku s otvorem, tak vznikne karteziánek. Zkumavku zčásti 

naplníme vodou a zátkou dolů ji ponoříme do vody v láhvi. Přetlakujeme láhev, 

karteziánek se začne více naplňovat vodou a potápí se. Při odtlakování láhve se 

karteziánek znovu vynoří.   

 

7. Karteziánek II 

 Variantou klasického karteziánku je dvojice zkumavek 

s vodou (obr. 2). Větší zkumavka je zčásti naplněna vodou. 

Do ní je ponořena menší zkumavka (karteziánek) obrácená 

dnem vzhůru, v níž je uzavřen vzduch. Při přetlakování se 

stlačí vzduch v malé zkumavce a zkumavka klesne ke dnu 

velké zkumavky. Při zrušení přetlaku se malá zkumavka 

opět vynoří. Pro úspěšnou realizaci pokusu je třeba vyzkou-

šet vhodný objem vzduchu v malé zkumavce.  

 

 

 

 

Obr. 2 Karteziánek ze dvou zkumavek 

 

8. Rotační karteziánek 

 Podstatou rotačního karteziánku je dvojice zakřivených trubiček ve výtoko-

vém otvoru a reaktivní síla, která karteziánek roztočí při vynořování po zrušení 

přetlaku v láhvi. Opět využíváme přetlaku v láhvi nad vodní hladinou ke zvý-

šení tlaku ve vodě. 



Veletrh nápadů učitelů fyziky XI 

 

 10 

9. Heronova baňka   

Do zkumavky nasadíme zátku, kterou prochází skleněná trubič-

ka (viz obr. 3). Pod zátkou ve zkumavce je uzavřena voda 

a vzduch. Trubička zasahuje pod vodní hladinu ve zkumavce. 

Při přetlakování se další vzduch natlačí trubičkou pod zátku. Po 

zrušení přetlaku tento stlačený vzduch vytlačí vodu trubičkou 

vzhůru. Má-li trubička na horním konci zúžený otvor, vzniká 

vodotrysk.   

 

 

 

Obr. 3 Heronova baňka  

 

Přetlakové přečerpávání 

 Přečerpávání vody z jedné nádoby do druhé můžeme 

realizovat podtlakem v recipientu vývěvy, ale také přetla-

kem v láhvi. Dvě zazátkované zkumavky spojíme hadič-

kou (obr. 4), která propojuje skleněné trubičky, sahající 

v obou zkumavkách až na dno. V jedné zkumavce je voda 

s volným povrchem - další trubička spojuje vzduch ve 

zkumavce s okolím v láhvi. Ve druhé je jen vzduch uza-

vřený zátkou, kterou prochází trubice. Při přetlakování 

dojde k přečerpání části vody z jedné zkumavky do dru-

hé. Po zrušení přetlaku se voda přečerpaná vrátí téměř 

všechna zpět do původní zkumavky. 

 

 

Obr. 4 Přečerpávání  

 

10. Energie stlačeného vzduchu I 

 Stlačením vzduchu mu dodáme tlakovou potenciální energii, kterou může-

me zpětně měnit v práci unikajícího vzduchu. Pohyb vzniklý díky tlakové ener-

gii stlačeného vzduchu můžeme demonstrovat pomocí malého dutého plastové-

ho míčku s otvorem, do kterého je zasunuta krátká tenká skleněná trubička. 

Míček vložíme do láhve na vodní hladinu. Při přetlakování se trubičkou pono-

řenou pod hladinou vtlačí do míčku voda a zvýší v něm tlak vzduchu. Voda pak 

při odtlakování láhve vytryskne společně se stlačeným vzduchem a míček se 

pohybuje po vodní hladině.  
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 Jednoduchým zařízením na demonstraci tlakové energie vzduchu je plastová 

láhev s otevíratelným ventilem, kterou pumpičkou přetlakujeme. Unikající 

vzduch působí reaktivní silou a může uvést do pohybu samotnou láhev nebo 

vozík, na který láhev připevníme. Tento jev je využíván v hračce, která má po-

dobu vzduchově-vodní reaktivní rakety. Přetlakování je realizováno pumpičkou. 

Reaktivní sílu unikajícího vzduchu můžeme zvětšit výrazným přetlakem, což se 

děje ve vzduchové pistoli.  

 

11. Energie stlačeného vzduchu II 

 Přeměnou potenciální tlakové energie v rotační pohyb je uvedení míčku 

s otvorem na vodní hladině do otáčivého pohybu. Dosáhneme toho tak, že do 

otvoru v míčku vsuneme trubičku se zahnutým koncem. Láhev nejdříve přetla-

kujeme a pak zpětně odtlakujeme. Při odtlakování se zkumavka roztočí. 

Plastovou láhev s přetlakem můžeme využít v celé přírodovědné výuce. Násle-

dující pokusy jsou použitelné speciálně  ve výuce chemie a biologie: 

12. Rozpouštění plynu v kapalině  

 Plyn (nejčastěji vzduch), který je nad volným povrchem kapaliny, proniká 

do kapaliny, tedy rozpouští se v ní. Tento jev je mnohem výraznější, má-li plyn 

nad kapalinou přetlak. Do láhve nalijeme asi polovinu objemu vody. Láhev 

pumpičkou přetlakujeme. Několikrát vodu a vzduch v láhvi intenzivně protře-

peme a necháme chvíli ustát. Po chvíli povolením víčka snížíme tlak v láhvi. 

Pozorujeme výrazné uvolňování bublinek ve vodě a později na stěně láhve.  

 Kyslík rozpuštěný ve vodě dýchají ryby, vodní rostliny z vody přijímají oxid 

uhličitý. Při potápění se v krvi rozpouští více plynu ze vzduchu (např. v hloubce 

70 metrů se do krve rozpustí až 70krát více dusíku než nad hladinou). Prudké 

uvolnění tohoto plynu z krve při rychlém vynoření je podstatou plynové embolie 

(tzv. kesonové nemoci) potápěčů, která může způsobit smrt. Rozpouštění plynu 

v kapalině se také využívá při sycení limonád a minerálních vod oxidem uhliči-

tým. Jev demonstrujeme na minerálce (stolní vodě), která je označená jako 

„perlivá“. Po otevření uzávěru pozorujeme vznik bublinek plynu v celém obje-

mu kapaliny. 

 

13. Hoření 

 Do láhve vložíme hořící svíčku ve stojánku. Láhev uzavřeme víčkem. Po 

několika sekundách svíčka zhasne díky spotřebování kyslíku na hoření. Pokud 

pokus opakujeme při přetlakováním láhve, svíčka bude hořet podstatně déle. 

Přetlakovaný vzduch obsahuje totiž větší množství kyslíku, potřebného na 

hoření svíčky.  
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 Plastové láhve se mohou stát objektem řady přírodovědných projektů, jako 

např.:  

I. Historie objevu a výroby plastové láhve 

II. Technologie výroby plastové láhve 

III. Ekologie výroby a používání plastových láhví 

IV. Zdravotní rizika používání, recyklace a likvidace plastových láhví 

V. Význam podtlaku a přetlaku pro lidský organismus 

VI. Život pod vodní hladinou 

VII. Fyziologie potápění 

VIII. Technická zařízení pro potápění 

 

Literatura 

SILBERNAGL, S, DESPOPULOS,A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada 

Avicenum, 1993. 
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Fyzika s hrncem 
 

ZDENĚK DROZD 

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha  

 

Úvod 

 V posledních letech se ve výuce fyziky stále častěji používají různé impro-

vizované pomůcky. Který učitel fyziky ještě při výuce nepoužil např. plastovou 

láhev? Jednoduché pomůcky jsou oblíbené pro svou nízkou (často téměř nulo-

vou) cenu a pro svou snadnou dostupnost. Neméně důležité je také to, že si je 

mohou snadno pořídit i žáci a experimentovat s nimi doma. Učitel potom např. 

může zadávat domácí úlohy experimentálního charakteru, což by s komerčně 

vyráběnými pomůckami nebylo tak snadné.  

 Při výuce můžeme používat i běžné předměty denní potřeby.  Žáci přitom 

zjišťují, že fyzika je doslova na každém kroku a za každým rohem. Netypické 

pomůcky mohou do značné míry oživit výuku. Nemusíme s nimi přitom prová-

dět žádné mimořádné pokusy, atypičnost pomůcky zvedne pozornost a zvěda-

vost žáků. V následujícím příspěvku je popsáno několik pokusů s hrncem. 

Hrnec splňuje vše, co bylo výše uvedeno. Je to pomůcka snadno dostupná jak 

pro učitele, tak pro žáky a v hodině fyziky je to předmět dostatečně neobvyklý 

aby budil pozornost.  Můžeme s ním přitom demonstrovat jevy z různých partií 

fyziky. Nejde samozřejmě o žádné originální pokusy. Bylo by je možné před-

vádět s jinými – klasickými – pomůckami. Cílem tohoto příspěvku je pouze to, 

aby inspiroval k netradičnímu pojetí běžných školních pokusů. 

 

Hrnec ve výuce elektrostatiky 

 Mezi jednoduché pokusy, které se provádějí už na základní škole, patří 

elektrování těles. Používají se přitom elektrostatická kyvadélka, různé typy 

elektroskopů, plastové a skleněné tyče, flanelový hadřík, kůže apod. Mnohý 

učitel si vyrobí elektroskop ze zavařovací sklenice nebo z obyčejné plechovky. 

Vyzkoušejte si, že všechny základní pokusy z elektrostatiky lze předvést pomo-

cí hrnce. 

 Nejlépe se hodí hrnec nerezový – dnes běžné vybavení každé domácnosti. 

Hrnec musíte položit na nějakou vhodnou izolační podložku. Nejlepší je kousek 

polystyrénu, vyhovuje i stabilnější (suchá) sklenička. Z alobalu si vystřihněte 

několik pásků širokých např. 2 cm a zhruba 10 cm dlouhých. Rozměry pásků 

přizpůsobte velikosti vašeho hrnce. Na jednom konci pásek ohněte do tvaru 

háčku tak, abyste jej mohli zavěsit na okraj hrnce. Pásek ohněte „dokulata“, 

nedělejte na něm ostrý sklad – špatně by se na hrnci pohyboval. Hrnec se zavě-
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šenými pásky tvoří elektroskop (viz obr. 1). Nabijete jej pomocí novodurové 

trubky, kterou budete otírat kouskem vhodného hadříku (žáky pravděpodobně 

zaujmete tím, když budete trubku otírat o svetr, který máte na sobě). Trubku 

otírejte o hrnec tak, že s ní přitom otáčíte, abyste otřeli náboj z co největší plo-

chy jejího povrchu. Pásky se vychýlí, což indikuje nabití hrnce elektrickým 

nábojem. Když nyní trubku opatrně přiblížíte k pásku, můžete pozorovat vzá-

jemné odpuzování – náboj trubky a pásku (i hrnce) je tedy stejný. Dotknete-li 

se hrnce prstem, vybijete jej.  

 

 

Obr. 1. Hrnec jako elektroskop 

 Nyní můžete žáky postavit před problém, jak nabít hrnec opačným nábojem 

než trubku. Není přitom povolena žádná jiná pomůcka než doposud. Problém 

můžete použít k objasnění jevu elektrostatické indukce. Řešení je následující. 

Nabitou trubku vsunete (shora) do hrnce aniž byste se trubkou hrnce dotkli. 

Trubku držíte zasunutou v hrnci a druhou rukou se dotknete hrnce. Potom trub-

ku vyndejte. Pásky se opět vychýlí. Když nyní přiblížíte trubku k pásku, pozo-

rujete vzájemné přitahování – hrnec má tedy opačný náboj než trubka. 

 Vysvětlení tohoto jevu věnujte náležitou pozornost. Jde o velmi důležité 

poznatky a o vytváření představ nutných k dalšímu chápání fyziky. 

 Hrnec můžete použít také jako Faradayovu klec. Stačí, když některé pásky 

zavěsíte na okraj hrnce tak, aby se dotýkaly vnitřní stěny hrnce,  

a zbylé pásky necháte zavěšené z vnějšku. Když budete nyní hrnec nabíjet, 

budou se vychylovat pouze vnější pásky. I tento jev je nutné žákům náležitě 

objasnit. 

 Žákům na ZŠ, kteří se s podobnými pokusy setkávají poprvé, často není 

jasná spojitost elektrostatických jevů s tím, co chápou pod pojmem elektřina ze 

své dosavadní zkušenosti. Nedokáží si představit, proč by to, že se pohybují 
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nějaké pásky na hrnci (nebo lístek klasického elektroskopu), mělo mít něco 

společného např. s elektrickým osvětlením. Často se ptají: „Může elektřina 

z hrnce rozsvítit žárovku?“ Snadno jim ukážete, že ano (rozsvítíte ale zářivko-

vou trubici, nikoliv běžnou žárovku – to ale žáci budou ochotni tolerovat). 

V zatemněné místnosti se dotkněte nabitého hrnce zářivkovou trubicí – ta blik-

ne. K bliknutí dojde, i když se dotknete konce zářivky, kterou držíte za druhý 

konec nabitou novodurovou trubkou. Bliknutí se opakuje, když se dotknete 

jinou částí trubky. Je vidět, že plastem elektrický náboj „necestuje“, ale „čeká 

na místě“, až k němu zářivku přiblížíte. Hrnec se takto nechová, k bliknutí 

dochází pouze jednou – náboj zřejmě k zářivce „cestoval“. Tento pokus je dob-

rým východiskem k tématu elektrické vodiče a izolanty. 

 

Hrnec ve výuce elektřiny a magnetizmu 

 Pomocí hrnce můžete ukázat 

jev elektromagnetické indukce, 

vznik Foucaultových vířivých 

proudů, objasnit Lenzovo pravi-

dlo apod. Vyzkoušejte si pokus 

s bržděním magnetického kyva-

dla. Použijete opět nerezový 

hrnec. Z magnetu a kousku pro-

vázku si vyrobte kyvadlo. 

Vhodné spojení magnetu 

a provázku získáte tak, že na 

provázek přivážete matičku, 

k níž potom můžete snadno 

přichytávat různé magnety. Se-

stavte ještě stojan, na kterém 

bude kyvadlo zavěšeno. Stojan 

musí být výškově nastavitelný.  

 Na stůl postavte hrnec dnem 

vzhůru a nad něj umístěte kyva-

dlo (obr. 2). Předem vyzkoušej-

te, že hrnec není vyroben 

z feromagnetického materiálu – 

předveďte žákům, že se k němu 

magnet nepřichytí. Hrnec odsuň-

te, vychylte kyvadlo a nechejte 

jej kývat. Počítejte počet kyvů do 

Obr. 2 Magnetické kyvadélko 
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utlumení pohybu kyvadla nebo změřte odpovídající dobu. V další fázi pokusu 

vsuňte pod kyvadlo hrnec (dnem vzhůru) tak, aby magnet kýval dostatečně 

vysoko nad ním (několik cm). Kyvadlo rozkývejte stejným způsobem jako před 

chvílí. V tlumení pohybu kyvadla nepozorujete žádné změny. V poslední části 

pokusu seřiďte výšku stojanu tak, aby byl magnet (v klidové – rovnovážné 

poloze) těsně nade dnem hrnce. Opět rozkývejte kyvadlo. Nyní je jeho pohyb 

zřetelně tlumený (opět počítejte kyvy nebo měřte dobu do zastavení). Nyní 

můžete hovořit o vzniku vířivých proudů v materiálu hrnce a o tom, proč mag-

netické pole vytvořené těmito proudy brzdí pohyb kyvadla. 

 

Hrnec ve výuce mechaniky 

 Hrnec lze použít také k pokusům z mechaniky. Vyzkoušejte si jeden z nich 

jako inspiraci pro vaše další pokusničení. Využijete toho, že hrnec má dvě 

ucha. Ta budou sloužit jako úchyty. K pokusu budete ještě potřebovat provázek 

a kovovou tyčku ze stativového materiálu (můžete použít i šroubovák nebo 

něco podobného). K oběma uchům 

hrnce přivažte asi 50 cm provázku. 

Volte takový provázek, který hr-

nec unese, ale jste schopni jej 

přetrhnout (i když obtížně). Aby 

žáci vše dobře viděli, je vhodný 

výrazný dvoubarevný kroucený 

provázek. Jeden z provázků při-

važte k nějakému dostatečně pev-

nému úchytu – např. k madlu, za 

které se stahuje tabule. Hrnec 

s provázky vidíte na obr. 3.  Je zde 

i provázek, který hrnec zachytí po 

přetržení horního závěsu. Jinak by 

se při dopadu na zem mohl hrnec 

poškodit. Nyní se žáků zeptejte, 

který provázek praskne, budete-li 

tahat za ten kus, který volně visí 

dolů. Bezpochyby dostanete odpo-

věď, že praskne horní provázek, na 

kterém hrnec visí. Vše vypadá 

naprosto jasně a jednoduše. Pev-

nost obou provázků je stejná, horní 

je ale zatížen hrncem. Budete-li 

Obr. 3 Hrnec připravený k trhání pro-

vázků. Tlustější provázek tvoří „po-

jistku“ proti poškození hrnce při pádu 

na zem 
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tahat za spodní provázek, musí být horní závěs více namáhán a proto dojde 

k jeho přetržení. Vy ale předvedete, že umíte tahem za spodní provázek přetrh-

nout horní, nebo dolní kus podle vlastního výběru. Jak přetrhnout dolní prová-

zek? Musíte za něj prudce škubnout. Přitom byste si ale mohli poranit ruku. 

Proto provázek nejprve namotejte na kovovou tyčku nebo šroubovák a teprve 

za něj škubněte. Skutečně se přetrhne dolní kus provázku. Žáky ještě upozorně-

te na to, že nepraskl v uzlu u ucha, to by vypadalo podezřele,můžete přece umět 

uzel, v němž je provázek málo pevný. 

 Ukažte, že umíte přetrhnout i horní provázek. Navažte nový kus k dolnímu 

uchu a nyní za provázek táhněte „pomalu“. Po chvíli praskne horní závěs. 

 Nyní máte velké množství látky k diskusi – obzvláště vhodný je tento pokus 

při probírání Newtonových pohybových zákonů. Hrnec získává díky síle, kte-

rou na něj působí spodní provázek určité zrychlení, začne se pohybovat směrem 

dolů a napínat horní provázek. Ten se nejprve deformuje (převážně elasticky) 

a teprve po určité době napětí v něm dosáhne hodnoty meze pevnosti. Při prud-

kém škubnutí je síla dostatečně velká na to, aby ve zlomku sekundy napětí 

v dolním provázku dosáhlo meze pevnosti. Hrnec má ale určitou „nechuť 

k rozpohybování se – ta je dána jeho hmotností – tak jak to říká 2. Newtonův 

zákon. Velká síla sice uděluje hrnci větší zrychlení, ale po velmi krátkou dobu. 

Působí jenom dokud spodní provázek nepraskne. Hrnec tedy nestihne způsobit 

dostatečnou deformaci horního provázku. 

 

Hrnec a Archimédův zákon v plynech 

 Při tomto pokusu použijete hrnec v podstatě k tomu, k čemu byl původně 

určen – něco do něj nalijete. Tím něčím bude oxid uhličitý, který má větší hus-

totu než vzduch, a proto v něm určitou dobu zůstane. CO2 získáte např. tak, že 

do sifonové lahve nedáte vodu, ale pouze do ní vypustíte obsah bombičky. Na 

trubičku, kterou se při běžném provozu sifonové lahve vypouští nápoj, nasaďte 

kousek gumové hadičky, aby se vám CO2 lépe přefukoval do hrnce. Pomůcky 

pro provedení pokusu vidíte na obr. 4. Na hrnec přitom položte noviny a plyn 

přepouštějte pomalu. Když naplníte hrnec plynem, hadičku pomalu vytáhněte, 

abyste oxid uhličitý nerozvířili. Hrnec je stále přikrytý novinami. Připravte si 

bublifuk, opatrně sundejte noviny z hrnce a foukněte do něj bubliny. Ale pozor 

– ne přímo. To byste CO2 z hrnce vyfoukli. Bubliny musíte do hrnce dopravit 

obloukem. Chce to trochu tréninku. Bubliny, které spadnou do hrnce, plavou na 

hladině CO2. Pokud se vám podaří vyfouknout bubliny různých velikostí 

a pokud je správně nasměrujete do hrnce, zjistíte, že malé bublinky jdou ke dnu 

hrnce, zatímco velké plavou. Je tedy vidět, že průměrná hustota malých bubli-

nek je větší než hustota CO2, u velkých bublin je tomu naopak (svou roli zde 
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hraje hmotnost samotné blány bubliny). Je tedy vidět, že v oxidu uhličitém platí 

Archimédův zákon tak, jak jej žáci znají pro kapaliny. Poznatek lze zobecnit 

i na ostatní plyny. 

 

 

Obr. 4 Pomůcky pro předvedení Archimédova zákona v CO2 

Závěr 

 Z hrncem lze provést řadu dalších pokusů. Můžete v něm např. vařit vodu, 

měřit přitom wattmetrem příkon elektrického vařiče a porovnat dobu potřebnou 

pro uvedení určitého množství vody k varu – jednou bez pokličky, podruhé 

s pokličkou. Můžete se pokusit určit měrnou tepelnou kapacitu vody, změřit 

tepelnou kapacitu hrnce apod. Také žáci možná přijdou s návrhem na to, který 

další fyzikální jev byste mohli pomocí hrnce demonstrovat – no  

a to je nejlepší známka toho, že fyziku učíte dobře. 
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Termováček 
 

VLADIMÍR VÍCHA, PETR FORMÁNEK 

Gymnázium Dašická, Pardubice, Technická universita, Drážďany 

  

Abstrakt 

Některé kapaliny lze za určitých podmínek udržet v nestabilní kapalné fázi i za 

teplot a tlaků nižších, než jsou jejich hodnoty v trojném bodě. Pak lze vyvolat 

rychlou krystalizaci, při níž dojde k uvolnění vnitřní energie a k zahřátí. Jedno-

duchá měření spojená s tímto jevem lze demonstrovat např. na termováčku 

(heat pack, firebag...).  

 

Popis funkce 

 Termováček byl patentován v Kalifornii roce 1978 pod patentním číslem 

4077390. Dnes jej lze v ČR zakoupit např. ve sportovních potřebách nebo lé-

kárnách. Termováčky, se kterými jsme prováděli pokusy, jsou z Německa. 

Termováčky prodávané pod obchodním jménem FIREBAG mají na zadní stra-

ně je uvedeno, že pracovní látkou je octan sodný. Váček je z plastu, uvnitř je 

bezbarvá kapalina, ve které plave oválný plíšek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Termováček se aktivuje tak, že přes plastový obal ohneme plíšek 

a uvolníme. Pokud je termováček funkční, nastane uvnitř prudká krystalizace. 

Z jednoho bodu na obvodu plíšku se rychle do okolí šíří krystalická fáze, která 

přibližně za 10 s vyplní celý objem váčku. Termováček se prudce zahřeje na 

překvapivě vysokou teplotu a je schopen dosti dlouho (v závislosti na teplotě 

okolí) dodávat teplo například prokřehlým rukám. Po vychladnutí na pokojo-

vou teplotu je obsah váčku velmi tvrdý, uvnitř je vidět zřetelná krystalická 

struktura. 
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 Termováček je možné ohřát v horké vodě, která způsobí postupné roztátí 

krystalů až do původního stavu – bezbarvá kapalina. Výrobce na termováčku 

uvádí, že takto lze vykonat přibližně 500 cyklů. 

 

Motivační pokus 

 Studentům je možné např. při laboratorních pracích z fyziky rozdat termo-

váčky a každý si může vyzkoušet nastartování krystalizace. Jev je natolik pěk-

ný a překvapivý, že bude studenty dobře motivovat k dalšímu bádání. 

 Automaticky se nabízejí otázky: 

1. Na jakou teplotu se termováček zahřeje? 

2. Kolik tepla je schopen odevzdat než se ochladí na původní teplotu? 

3. Proč se termováček najednou zahřál? 

4. Proč najednou začala krystalizace? 

 Studenti by sami mohli navrhnout, co je třeba změřit a jakým způsobem pro 

zodpovězení úkolů. 

 

Měření a výpočty 

1. Teplotu lze změřit běžným kapalinovým či elektrickým teploměrem. Horký 

termováček není zcela tuhý. Lze jej ohnout a obalit jím teploměr. Studenti by 

mohli odhadovat, jaká je teplota termováčku. Při měření teplota opakovaně 

vychází okolo 52 °C. 

2. Teplo, které je schopen váček odevzdat okolí, bude možné zjistit pomocí 

kalorimetru. Vložením horkého termováčku do chladnější vody v kalorimetru 

nejprve určíme měrnou tepelnou kapacitu krystalické fáze octanu sodného. 

Z tohoto údaje pak bude možné vypočítat teplo, které váček odevzdá, než se 

ochladí z teploty 52°C na teplotu okolí. 

 Zde jsou uvedena data z měření tří termováčků: 

 Jejich teplota na počátku v kapalném stavu byla vždy t = 24,5 °C a po pro-

běhnutí krystalizace bývá teplota pravidelně t* = 52 °C. 

 Vnitřní nádoba kalorimetru má hmotnost m2 = 215 g a je z hliníku, který má 

v tabulkách měrnou tepelnou kapacitu  c2 = 896 J.kg.K
–1

. 

 Do kalorimetru byla nalita voda o hmotnosti m1 a po ustálení měla teplotu 

t1. Tabulková hodnota měrné tepelné kapacity vody c1 = 4 180 J.kg
-1

.K
-1

. 

 Hmotnost termováčku je m2'. To je hmotnost octanu sodného, igelitového 

obalu a plíšku uvnitř. Rozříznutím jednoho nefunkčního váčku jsme určili 

hmotnost igelitového obalu a plíšku přibližně na 11 g. Odečtením této hmotnos-

ti se dá určit hmotnost m2 octanu sodného ve váčcích za předpokladu, že obal 

a plíšek je přibližně všude stejný. 
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 Po nastartování krystalizace byl váček vložen do kalorimetru. Vodu 

v kalorimetru bylo třeba promíchávat a čekat až se teplota ustálí na hodnotě t3. 

 Budeme-li předpokládat tepelnou výměnu pouze mezi termováčkem, vodou 

a vnitřní nádobou kalorimetru, můžeme vypočítat teplo Q1, které odevzdal 

termováček, než nastala v kalorimetru termodynamická rovnováha: 

Q1 = c1.m1.(t3 - t1) + c2.m2.(t3 - t1) 

Určíme měrnou tepelnou kapacitu krystalické fáze octanu sodného uvnitř ter-

mováčku za pomoci vzorce Q1 = c.m.(t* – t3): 

 3

1

ttm

Q
c





 

S využitím c vypočteme teplo Q2, které by termováček ještě odevzdal, než by 

se ochladil z teploty t3 na teplotu t, kterou měl termováček ještě před vyvoláním 

krystalizace: 

Q2 = c.m.(t3 – t) 

 Hledané teplo určíme jako součet Q = Q1 + Q2. 

 

t1/°C m1/g m2/g t/°C t3/°C m/g t*/°C Q1/J c/J.kg-1K-1 Q2/J Q/kJ 

24 334,1 215 24,5 33 118 52 14303 6379 6399 20,7 

25,5 386,4 215 24,5 34 120 52 15366 7114 8110 23,5 

25,5 396,4 215 24,5 33,5 114 52 14797 7016 7198 22,0 

 

t1 počáteční teplota vody 

m1 hmotnost vody 

m2 hmotnost vnitřní nádoby kalorimetru 

t počáteční teplota termováčku 

t3 teplota v kalorimetru při termodynamické rovnováze 

m hmotnost octanu sodného 

t* teplota termováčku po krystalizaci 

Q1 teplo přijaté vodou a kalorimetrem 

c měrná tepelná kapacita krystal. fáze octanu sodného 

Q2 teplo , které by váček ještě mohl odevzdat  

Q celkové možné teplo odevzdané do okolí 
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 Průměrná hodnota měrné tepelné kapacity krystalické fáze vychází přibližně 

c = 6 800 J.kg
–1

.K
–1

, průměrná hodnota tepla, které je schopen termováček 

odevzdat do okolí je Q = 22 kJ.  

Pokud zavedeme pojem výhřevnost termováčku jako podíl 
m

Q
, bude nám pro 

látku ve váčku vycházet průměrná hodnota 188 kJ.kg
–1

. 

 

Odkud se vzala energie na zahřátí? 

 Vysvětlení dějů, které v termováčku probíhají není zřejmě jednoduché. 

V patentním zápisu se hovoří o tom, že jde o podchlazený roztok. Na internetu 

lze najít řadu cizojazyčných článků, které zkoumaný jev vysvětlují rozličně. 

Najdeme v nich pojmy přechlazená kapalina, přesycený roztok, podchlazená 

tavenina. Uvolněné teplo je nazýváno teplem fázové přeměny, exotermickou 

reakcí. Spuštění krystalizace je spojováno s uvolněním krystalizačních jader 

z mikrotrhlin v plíšku nebo prostě s ohnutím plíšku. 

 Podívejme se na to, co zná gymnaziální student. Ve fyzice se dozvěděl, že 

ochlazování kapaliny vede k tuhnutí. Jestliže kapalina vznikla táním krystalické 

látky, vznikají při teplotě tuhnutí nejprve krystalizační jádra, tzv. zárodky atd. 

Někteří se dozvědí poznatek napsaný v poznámce učebnice [1]: Při tuhnutí 

čisté látky se často stává, že zárodky pevného skupenství se vytvoří až za teploty 

menší než je teplota tuhnutí dané látky. O kapalině, která má nižší teplotu, než 

je teplota tuhnutí dané látky, říkáme, že je přechlazena. Např. thiosíran sodný, 

který má teplotu tání asi 48 °C, může zůstat tekutý ještě asi při teplotě 20 °C. 

Vhodíme-li do takto přechlazené kapaliny několik krystalků thiosíranu sodného, 

přejde kapalina rychle v pevnou látku a teplota soustavy vzroste na teplotu 

tuhnutí.  

 Jak studentovi vysvětlit, odkud se teplo uvolnilo? Pokud nechceme používat 

slovník chemiků, mohli bychom vyjít z přeměn potenciální energie na kinetic-

kou. Jednoduše lze říci, že krystalická fáze má pevnější vazby než fáze kapalná. 

Pevnější (těsnější) vazby znamenají snížení potenciální energie. Protože platí 

zákon zachování energie i ve světě atomů, molekul a iontů, musí následně 

vzrůst kinetická energie jejich kmitavého pohybu. To se projeví na vzrůstu 

teploty termováčku.  

 Problém vidím v chápání pojmu potenciální energie vzájemné polohy čás-

tic. Zjednodušeně by se asi studentům dalo říci o změnách potenciální energie 

tíhové (Ep = mgh), kterou mají nejvíce zažitou. Klesne-li vzdálenost h mezi 

tělesem a zemí, klesne také potenciální energie Ep. Pokud těleso padá na zem, 

klesá jeho potenciální energie a roste kinetická energie posuvného pohybu. To 
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je trochu nepřesná, ale pro studenty 2. ročníku čtyřletého studia snad přijatelná 

analogie. 

 

Termojaderná syntéza 

 Celé úvahy o termováčku zatím směřovaly do termodynamiky. Termováček 

je ale vhodný i při výkladu termojaderné syntézy, kde opět mluvíme o uvolnění 

energie. Principiálně jde vlastně o totéž. Na počátku je třeba dodat určitou 

energii, aby se atomová jádra dostala na dosah jaderných sil. Jakmile se začnou 

vytvářet nové pevnější vazby mezi nukleony, klesá potenciální energie vazeb-

ních sil a následně roste kinetická energie kmitavého pohybu. Ta se projeví 

jako prudké zahřátí hmoty. 

 Starší studenti by zároveň měli pochopit zásadní rozdíly. U termováčku jde 

o změny potenciální energie elektrických sil (energie se uvolňuje 

z elektronového obalu), zatímco u termojaderné syntézy jde o změny potenciál-

ní energie jaderných sil (energie se uvolňuje z jádra). Rozdíl je pochopitelně 

v množství uvolněné energie. 

 

Elektrická potenciální energie 

 Ve fyzikálním semináři by se dal pojem elektrická potenciální energie 

zpřesnit. Pro jednoduchost odvodíme potenciální energii dvojice nesouhlasných 

nábojů Q1 a Q2, které se nacházejí ve vzdálenosti r.  

 

 
 

 Je třeba začít definicí potenciální energie. 

1. Jestliže vzdálenost nábojů je nekonečná, je jejich vzájemná potenciální 

energie nulová. 

2. Jestliže vzdálenost nábojů je r, pak potenciální energie bude rovna práci, 

kterou vykoná elektrické pole při přesunu jednoho náboje do místa kde bude 

vzájemná potenciální energie nulová. 

 Vzhledem k tomu, že Coulombova elektrostatická síla Fe klesá s druhou 

mocninou vzdálenosti x 

2

21

04

1

x

QQ
Fe





 



Veletrh nápadů učitelů fyziky XI 

 

 24 

bude třeba práci počítat integrálem. Ve výpočtu je navíc třeba zohlednit fakt, že 

úhel   mezi směrem posouváním náboje a směrem síly je 180°. 
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cosd
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 Z definice logicky vyšlo, že potenciální energie takovéto dvojice nesouhlas-

ných nábojů je záporná. Odvozený vzorec můžeme využít v příkladu. 

 

Příklad: Uvažujme dva nesouhlasné elementární bodové náboje ve vzdálenosti 

0,3 nm. O kolik se změní jejich kinetická energie, jestliže se přiblíží na vzdále-

nost 0,2 nm? 

21 QQ  = e = 1,6 · 10
–19

 C, r1 = 0,3 nm, r2 = 0,2 nm 

Řešení: Bude platit zákon zachování energie 

2k2p1k1p EEEE   

2k
20

2

1k
10

2

π4π4
E
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e
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EEE


 

Ek = 3,83 · 10
–19

 J = 2,4 eV 

 Fakt, že potenciální  energie dvojice nesouhlasných nábojů je záporná se 

v učebnici [1] u modelů skupenství nesděluje, naopak se říká, že u pevného 

skupenství je potenciální energie vazebních sil větší než kinetická energie kmi-

tavého pohybu. To je ve sporu s její zápornou hodnotou. 

Také v učebnici [2] by se měla zavést vazební jaderná energie Ej a vazební 

energie vztažená na 1 nukleon j záporná. I tam by se učiteli lépe pracovalo se 

zákonem zachování energie. To je ale nutné zavést hmotnostní schodek jádra 

také jako záporné číslo. Při výkladu to používám. 

Následující příklad termojaderné syntézy budeme řešit analogicky. 

Př: Vypočtěte kinetickou energii uvolněnou při termojaderné syntéze deuteria 

a tritia na helium 
4
He. Vazební energie na jeden nukleon mají hodnoty  

      MeV07,7He,MeV83,2H,MeV11,1H 4

2r

3

1r

2

1r   . 
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Řešení: Nejprve zapíšeme rovnicí termojadernou syntézu 

nHeHH 1
0

4
2

3
1

2
1   

Bude platit zákon zachování energie, tedy součet jaderné energie (potenciální) 

a kinetické se zachovává. 

2k2jk1j1 EEEE   

     He4H3H2 4
2j

3
1j

2
1jj21jk12kk   EEEEE    

... neutron má vazební energii nulovou  

      MeV57,17MeV07,74MeV83,23MeV11,12  kE  

Změna kinetické energie vychází kladná, tedy energie roste a hmota se zahřívá. 

 

Mechanismus dějů v termováčku 

 Co se tedy odehrává v termováčku po ohnutí plíšku? Dále půjde  částečně 

o úvahy, které vycházejí z četby článků a vlastních experimentů. 

Podívejme se na vlastnosti trihydrátu octanu sodného CH3COONa.3H2O. Tato 

látka má v pevné fázi hustotu 1,45 g.cm
–3

. Krystalizuje v monoklinické krysta-

lové soustavě. Vytváří bezbarvé krystaly, v nichž mezi ionty jsou vmezeřeny 

dipóly vody.  Při zahřátí na 58 °C se z krystalové mřížky začnou vylučovat 

molekuly vody, v níž se octan rozpouští. Dochází k tání látky a disociaci na 

ionty CH3COO
–
 a Na

+
.  

 Při chladnutí roztoku však nedochází při 58 °C ke krystalizaci. Roztok se 

ochladí na běžnou pokojovou teplotu a vyskytuje se jako přechlazený roztok. 

 V termováčku se tedy nachází přechlazený roztok, u kterého se ohnutím 

plíšku vyvolá krystalizace a dojde k výše vysvětlovanému uvolnění tepla.  

 Zbývá vysvětlit, jak ohnutí plíšku způsobí krystalizaci. Myšlenku, že by 

spuštění  krystalizace bylo spojováno s uvolněním krystalizačních jader 

z mikrotrhlin v plíšku je zřejmě třeba odmítnout. Lze totiž provést pokus, kdy 

v teplé vodě rozpustíme krystaly jen částečně a necháme termováček zchlad-

nout.  
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 Přestože jsou ve váčku při pokojové teplotě přítomny shluky krystalů plo-

voucích v kapalině, krystalizace samovolně nenastává. Pokud v takovém váčku 

ohneme plíšek, krystalizace proběhne normálně. Krystalizaci se ale podařilo 

vyvolat (u některých váčků) také stisknutím shluku krystalů! 

 Testovali jsme hypotézu, že by při ohnutí plíšku došlo k vyslání rázové 

vlny, která spustí krystalizaci. Pokud se ale snažíme vyvolat rázovou vlnu nára-

zy a pády váčku, ke krystalizaci nedochází. U některých plíšků ani při jejich 

ohnutí nedojde k typickému „lupnutí“, které by vlnu vysílalo. 

 Při pečlivém sledování počátku krystalizace lze pozorovat, že ohneme plí-

šek, uvolníme jej a teprve potom na některé z vylisovaných prohlubní vznikne 

centrum krystalizace. Odtud se krystalizace šíří v kruhu do všech částí termo-

váčku. 

 Vypadá to tak, že prohlubně plíšku jsou nejvhodnějším místem vzniku krys-

talizace, která je vyvolána pod tlakem prstu.  

 

 
 

 Myšlenku o potřebě vyvolání tlaku potvrzuje i experiment se shlukem plo-

voucích krystalů. 

 Ještě jeden jev je velmi zajímavý. Některé váčky ztrácejí schopnost krysta-

lizace. Když však byly propíchnuty kovovým hrotem, krystalizace se spustila 

v místě, kde hrot vnikl do roztoku. 

 

Octanový sloup 

 Na závěr si ukažme experiment s přechlazeným roztokem octanu sodného, 

který není v termováčku. Krystalický octan rozpustíme v kádince a necháme 

zchladnout na teplotu blízkou pokojové. Na talířek vložíme několik krystalů 

octanu sodného a začneme pomalu zalévat roztokem z kádinky. Roztok na 

talířku okamžitě krystalizuje a před očima roste sloup podobný svíčce. Celý 

útvar se samozřejmě zase zahřeje. 
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Závěr 

 Článek seznamuje s  funkcí termováčku a pokouší se vysvětlit mechanismy 

probíhající v termováčku z pohledu fyziky. Popisuje využití termováčku jako 

motivačního kvalitativního pokusu v hodině fyziky a také měření 

s termováčkem v laboratorních pracích z termodynamiky. Nad rámec základní-

ho gymnaziálního učiva se pracuje s potenciální elektrickou energií dvojice 

nábojů. Jsou uvedeny příklady výpočtu uvolněné energie při krystalizaci 

a analogicky při jaderné syntéze. 
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Ladička, jak ji neznáte 
 

LEOŠ DVOŘÁK 

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha 

 

 Příspěvek ukazuje, jak lze obměnit či jinak využít některé známé pokusy 

s ladičkou a jak jednoduchá otázka, týkající se útlumu ladičky, může vést 

k zajímavému měření a k možná trochu překvapivým úvahám. 

 

Úvod: ladička, jak ji známe i neznáme 

 Ladička je známá pomůcka, kterou alespoň někdy využije asi většina učite-

lů. Užíváme ji jako zdroj známé frekvence (většinou komorního a, tedy 440 

Hz), k demonstraci rezonance (úderem rozezníme jednu ladičku s rezonanční 

skříňkou, od ní se rozezní druhá blízká ladička), k demonstraci rázů (když 

u jedné ladičky přívažkem snížíme frekvenci) i k dalším demonstracím a měře-

ním. Příkladem může být měření rychlosti zvuku pomocí otevřené či na jednom 

konci uzavřené trubice, popsané například v učebnici [1] ve Cvičení 3 v závěru 

knihy. Můžete si říci – co dalšího by ještě šlo s ladičkou provádět či co by na ní 

šlo zkoumat? 

 Bližší pohled a nahlédnutí do literatury nás přesvědčí, že ladička není tak 

jednoduchý objekt, jak by se mohlo zdát. Zdaleka nekmitá jen jedním způso-

bem či na jediné frekvenci. Udeříme-li do ladičky zhruba v polovině ramene 

tvrdším, třeba kovovým předmětem, uslyšíme zpočátku jasně zvonivý zvuk 

o výrazně vyšší frekvenci než zmíněných 440 Hz. A sama o sobě, bez rezo-

nanční skříňky, nejenže zní slabě, ale to, do kterých směrů jak silně vyzařuje 

zvuk, je velice zajímavým problémem. Více se o těchto otázkách můžeme pou-

čit například v článcích [2] a [3]. Ovšem časopis American Journal of Physics, 

v němž byly publikovány, je zaměřen na vysokoškolskou výuku fyziky. Středo-

školské fyzice na pokročilejší úrovni by mohl být bližší článek [4] o experi-

mentech s ladičkou využívajících počítač. Daný článek také svým datem ukazu-

je, že ani ve výuce fyziky ve světě není ladička zaprášenou a odloženou veteší. 

 Podívejme se však raději na pokusy a úvahy co nejjednodušší, opravdu 

využitelné na střední a zčásti i na základní škole. Některé z těchto experimentů 

již léta s dobrým ohlasem používám v demonstračních pokusech pro žáky SŠ 

i ZŠ; několik závěrečných měření a úvah (byť samozřejmě nemohu ručit za 

jejich „světovou originalitu“) má zde premiéru.  
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Známé pokusy v novém hávu 

Jak rozezpívat ladičku 

 Jak rozeznít ladičku? Samozřejmě úderem, zvukem jiné ladičky o stejné 

frekvenci nebo tónem z reproduktoru. Do reproduktoru můžeme pouštět zesíle-

ný signál ze signálního generátoru, s výhodou však můžeme využít i počítač. 

Použít můžeme například generátorů ve volně dostupném programu Sound 

Card Scope. (Lze jej stáhnout z webové adresy [5]; je též k dispozici na CD 

[6].) S reproduktorovými skříňkami připojenými k počítači můžeme ladičku 

bez problémů rozeznít na 440 Hz a také ukázat, že tóny jiných frekvencí (např. 

430 či 450 Hz) ji nerozeznějí. 

 Efektní variantou tohoto pokusu je rozeznít ladičku hlasem, tedy opravdu ji 

„rozezpívat“. Zpívat je třeba do otvoru rezonanční skříňky, poměrně hlasitě 

a samozřejmě se správnou výškou tónu. Stačí normální „lááá“. V nácviku velmi 

pomáhá držet skříňku za dřevěnou část, do níž je zasunuta ladička. Když se 

„strefíme“ do správné výšky tónu, cítíme v ruce zřetelné chvění. 

(Poznámka: Pánové, kteří mají hlas posazen níž a nezvládnou komorní a ani 

falsetem, nemusí být ztraceni. Při zpěvu o oktávu níž mohou zkusit ladičku 

rozeznít „druhou harmonickou“ zpívaného tónu.) 

 

Ladička, kulička a „trouby z Jericha“ 

 Poměrně známý je pokus, při němž se lehká kulička zavěšená na tenkém 

vlákně (niti) zlehka dotýká ramene ladičky. Když ladička kmitá, rameno „od-

cvrnkává“ kuličku, která se nakonec viditelně kýve. 

 Ne každý učitel ovšem využívá tento pokus ve spojení s předchozím – tedy 

tak, že ladičku rozezní nikoli úderem, ale rezonancí, pomocí zvuku druhé la-

dičky. Tento pokus je efektní, zejména pokud máme ladičky a skříňky 

v takovém stavu, že se rozezní i na vzdálenost několika metrů. (Záleží samo-

zřejmě i na akustice třídy; navíc kulička se musí ramene ladičky dotýkat oprav-

du jen velmi zlehka, ale přitom mezi ní a ramenem nesmí být mezera.)  

 Možnost rozkývat kuličku na dálku se většinou žákům líbí. Tento pokus 

však stojí za to okomentovat podrobněji. Je totiž důkazem, že zvuk přenáší 

energii. Na začátku pokusu visí kulička nehybně dolů. Na konci se kýve, má 

tedy zjevně větší energii. Jak jsme jí energii dodali? Nikoli přímým úderem, 

udeřili jsme přece do druhé ladičky, té jsme dodali energii. Na ladičku u kulič-

ky přenesl energii zvuk! 

 S nadsázkou lze dodat, že kdyby ladička byla velmi velká a kdybychom 

místo kuličky měli zavěšenou kouli na bourání, mohli bychom takto bourat zdi. 
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Přitom můžeme připomenout i legendu o hradbách Jericha zbořených zvukem 

trubek… 

 

Jak se ladička tlumí aneb k čemu je rezonanční skříňka 

 Ladička s rezonanční skříňkou zní podstatně hlasitěji než bez ní. Ptáme-li se 

proč, narazíme často na vágní odpovědi typu „rezonanční skříňka zesiluje 

zvuk“. Zeptáme-li se jak zesiluje zvuk, když nemá žádné zdroje energie, dosta-

neme leckdy odpověď, že „rezonancí“, což je ještě mlhavější. (Laskavý čtenář 

se na tomto místě může zamyslet, nakolik je mu otázka zesílení zvuku rezo-

nanční skříňkou jasná. Odkud se bere energie potřebná k tomu, aby ladička se 

skříňkou zněla hlasitěji?) 

 

Se skříňkou nebo bez ní? (Provokativní otázka) 

 Pomůže nám následující otázka ([7]), kterou lze žákům předložit jako pro-

blém: 

 Rozezníme ladičku úderem a budeme měřit čas, dokud ji budeme slyšet. 

Ladičku přitom můžeme mít pár centimetrů od ucha. Uděláme tento pokus 

s ladičkou bez skříňky a s rezonanční skříňkou. Kdy ji budeme slyšet déle? 

a) bez skříňky b) se skříňkou  c) stejně dlouho 

 Žáky lze nechat odhadnout výsledek pokusu a nechat o něm hlasovat. Od-

hady se různí, většinou převládá názor, že déle uslyšíme ladičku se skříňkou. 

Zkuste si tento pokus sami, někde v hodně tichém prostředí. Nejprve třeba 

s ladičkou se skříňkou. Skříňku je lépe položit na stůl. (Držíme-li ji, ladičku 

obvykle více tlumíme.) Zvuk slyšíme překvapivě dlouho, až kolem jedné minu-

ty. Záleží samozřejmě na ladičce i na rezonanční skříňce, s některými ladičkami 

to může být půl až ¾ minuty, s jinými výrazně přes minutu. S ladičkou bez 

skříňky, drženou volně v ruce, je to podstatně déle – u ladiček, které jsem zkou-

šel já, to bylo dvě až tři minuty! 

 Takže „a) je správně“! A na základě úvah o energii lze jednoduše pochopit, 

proč je tomu tak. Úderem jsme dodali ladičce energii. Ladičku bez skříňky 

trochu tlumíme rukou, ale ne příliš. Dále se ladička tlumí tím, že rozkmitává 

vzduch kolem sebe a předává mu energii. Ale ramena ladičky jsou malá, 

vzduch nerozkmitávají příliš efektivně. Proto je zvuk slabý – a proto také ener-

gie z ladičky odchází pomalu a ladičku slyšíme déle. 

 Naproti tomu rezonanční skříňka je konstruována tak, aby co nejefektivněji 

předávala kmity okolnímu vzduchu. (Profesionální akustici by zde patrně mlu-

vili o věcech jako přizpůsobení impedancí.) Tedy, jednoduše řečeno, rezonanč-
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ní skříňka účinně „odsává“ energii z ladičky a předává ji okolnímu vzduchu. 

Proto ji slyšíme hlasitě – ale právě proto se také kmity dříve utlumí. 

 

Měříme útlum ladičky 

 Výše popsaný pokus se nehodí k demonstraci pro celou třídu. Jednak zde 

ruší všudypřítomný šum, jednak je při pokusu opravdu dobré mít ucho dosta-

tečně blízko – a i kdybychom nechali poslouchat jen jednoho žáka, je otázkou, 

zda bude mít celá třída trpělivost tiše na něj zírat přes dvě minuty. 

 Pomoci nám může počítač. Tedy počítač se zvukovou kartou a mikrofonem, 

ale to je dnes pomalu již vybavení patřící k „jednoduchým pomůckám“. Zvuk 

můžeme nahrát a analyzovat pomocí volně šiřitelného programu Audacity. 

(Tento program lze stáhnout ze stránek [8]. Velmi stručný popis jeho nejzá-

kladnějšího ovládání a některých možností jeho využití lze najít v článku [9].) 

Tento program nám umožňuje nahrát postupně zvuk ladičky se skříňkou a bez 

skříňky a porovnat průběh amplitudy obou kmitů. 

 Obrázek 1 ukazuje, jaké výsledky můžeme naměřit. Ukazuje „obálku“ kmi-

tů, tedy pokles amplitudy v čase 10 s až 80 s po úderu do ladičky. (Ve skuteč-

nosti je dolní graf ukazující kmity ladičky bez skříňky poněkud posunut, aby 

ukazoval zhruba stejnou počáteční amplitudu jako horní graf kmitů ladičky se 

skříňkou. „Zvlnění“ dolního grafu je dáno zřejmě tím, že držíme-li ladičku 

v ruce blízko mikrofonu, ovlivňují hlasitost snímanou mikrofonem i drobné 

změny polohy ladičky.) 

 

        
 

Obr. 1 Útlum zvuku ladičky se skříňkou (horní graf) a bez skříňky (dolní graf) 
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 Snad ještě lépe lze útlum ladiček srovnat, zobrazíme-li amplitudy 

v logaritmické škále, tedy v decibelech. Exponenciální pokles amplitudy vidi-

telný na obr. 1 se v logaritmické škále zobrazí jako lineární pokles, jak to uka-

zuje obr. 2. 

 

         
 

Obr. 2 Útlum ladiček při zobrazení amplitud v logaritmické škále (v deci-

belech) 

 

 Přestože daná zobrazení jsou velmi názorná, pro přesnější měření je výhod-

né využít ještě další možnost, kterou Audacity nabízí, a to zobrazení spektra 

signálu. Jak ukazuje obr. 3, v zobrazeném spektru lze velmi dobře vidět „pík“ 

odpovídající zvuku ladičky a odlišit jej od ostatních zvuků a šumů okolí. Na-

stavíme-li kurzor na frekvenci ladičky, můžeme přímo odečíst hlasitost 

v decibelech. Jde sice samozřejmě jen o relativní hodnotu (ne o absolutní hlasi-

tost v decibelech), ale pro měření útlumu nám to stačí. Výhodou je, že takto 

můžeme určit hlasitost ladičky i v případech, kdy v normálním zobrazení kmitů 

(v závislosti na čase) se již signál ladičky „utápí v šumu“. Ve spektru pík na 

frekvenci 440 Hz stále ještě dobře rozlišíme. 

 Obrázek 3 ukazuje i to, jak přizpůsobit některá nastavení okna pro zobraze-

ní spektra. Je třeba zvolit vyšší počet bodů, z nichž se spektrum počítá (v našem 

případě 8192), a logaritmickou škálu frekvencí. Než zadáme programu Audaci-

ty vykreslit spektrum (je to v položce menu Analyzovat), vybereme myší časo-

vý interval, v němž se má spektrum určit. (Já jsem volil kraje intervalu 

o 0,1 s od střední hodnoty, tedy např. 9,9 až 10,1 s. O mnoho užší interval ani 
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nelze zvolit, potřebujeme totiž, aby se při vzorkovací frekvenci 44100 Hz vešlo 

do daného intervalu potřebných 8192 bodů.) 

 

        
 

Obr. 3 Spektrum zvuku dovoluje přesněji určit hlasitost zvuku ladičky 

 

 Tím ale možnosti analýzy nekončí. Audacity dovoluje spektrum exportovat 

do textového souboru. Tímto způsobem můžeme určovat hodnoty hlasitosti 

s přesností na desetiny decibelů i vyšší. (Samozřejmě, hodnotám na mnoho 

desetinných míst nelze věřit. Navíc, frekvence nejsou v celých Hz. Přece jen, 

Audacity je program určený pro jiné účely než pro školní fyzikální měření, tak 

od něj nemůžeme chtít zázraky. Ale s trochou opatrnosti při hodnocení výsled-

ků nám slouží velmi dobře.) 

 Takto můžeme odečíst hlasitosti v různých časech, výsledky zadat do Exce-

lu a zobrazit do grafu. Obr. 4 ilustruje, že hlasitost opravdu klesá s časem line-

árně – v našem případě o necelé tři čtvrtiny decibelu za sekundu. 

 Pro ladičku bez skříňky podobná analýza naznačuje, že útlum se v tomto 

případě s časem poněkud mění – otázky s tím související a možné vysvětlení 

však bude lépe nechat do samostatného článku. 

 

Energie ladičky – a „krok do nanosvěta“ 

 Položili jste si někdy otázku, jaká je energie kmitů ladičky? Může nás to 

dovést až k docela překvapivým závěrům. 
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Útlum ladičky se skříňkou
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Obr. 4 Útlum ladičky analyzovaný v Excelu 

 

Ladička jako siloměr či váhy? (Odhadujeme tuhost ladičky) 

 Pro odhad energie nejprve uděláme „úkrok stranou“. Jistěže nechceme 

z ladičky doopravdy dělat siloměr. Ale přece jen – zkuste stlačit ramena ladičky 

k sobě. O kolik se pohnula? 

 Tuhost ladičky lze odhadnout i velmi jednoduchým pokusem. Silou, kterou 

budeme tlačit na konec ramene ladičky, může být třeba tíha PET láhve s vodou 

(tedy asi 15 N). Druhé rameno opřeme o stůl. Ti, kdo chtějí být přesnější, mo-

hou k měření posuvu konce ramene užít posuvné měřítko; pro odhad však po-

slouží i značky na kousku papíru. Já jsem v případě výše uvedené síly odhadl 

přiblížení konců ramen na několik desetin milimetru, dejme tomu 0,3 mm. 

Každé rameno se tedy ohnulo o 0,15 mm, což při síle 15 N dá tuhost 

k = 15/0,00015 N/m = 10
5
 N/m. 

 

Energie kmitů ladičky 

 Těsně po úderu do ladičky kmitání ramen vidíme pouhým okem. Amplitudu 

A kmitů ramene tedy můžeme odhadnout na několik desetin milimetru, řekně-

me A = 0,3 mm. Energii (při maximální výchylce) pak můžeme odhadnout 

pomocí vztahu 
2

2
1

p
AkE  . Energie obou ramen je dvojnásobná, takže  
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J10J)103(10 22452

úderupo

   AkE . 

 Ke stejnému výsledku můžeme dospět i z kinetické energie. Maximální 

rychlost pohybu konce ramene je Av . Úhlová frekvence je fπ2 , 

tedy 
11 s7602s44028,6    . Maximální rychlost konce ramene je tedy 

necelý 1 m/s. (Přesněji je A asi 0,8 m/s.) Ke kinetické energii ramene nejvíce 

přispívá pohyb jeho konce (průhyb ramene je složitou funkcí polohy, ale části 

dále od konce se opravdu pohybují málo). Ladička má hmotnost přes 200 g, 

výrazně se pohybující kus na konci ramene tedy bude mít hmotnost řekněme 

10–15 g. (Zdá se to málo, ale je to kousek o délce asi 2 cm; jak lze odhadnout 

i z hustoty a objemu.) Kinetická energie 
2

2
1

k
vmE   po vynásobení dvěma 

(abychom dostali energii obou ramen) tedy rovněž vychází zhruba 0,01 J. 

 Souhlas obou odvození pro nás ostatně nemusí být žádným překvapením. 

Souvisí totiž se vztahem mk  pro frekvenci kmitů. A už hrubý řádový 

odhad dá pro k = 10
5
 N/m a m = 10

–2
 kg hodnotu ω

2
 = 10

7
 s

–2
, tedy 

13s103  , takže naše řádové odhady „sedí“. 

 

Když už ladičku sotva slyšíme…– aneb ladička a nanometry 

 Nad setinou joulu se asi nikdo nepozastaví. Pojďme se však podívat, jaká je 

energie ladičky a odpovídající amplituda kmitů v okamžiku, kdy ladičku právě 

přestáváme slyšet. 

 Na obr. 4 vidíme, že počítačem můžeme analyzovat útlum v rozsahu asi 

70 dB. V prvních asi 10 s po úderu je hlasitost pro počítač příliš vysoká, velmi 

slabé signály se zase již „utápějí“ v šumu způsobeném i zvukovou kartou počí-

tače. Uchem však stále ještě můžeme ladičku slyšet. Pokusy v hluboké noci 

a mimo město (k zajištění co nejtiššího okolí) ukázaly, že od úderu do okamži-

ku, kdy ladičku přestaneme slyšet, byl pokles hlasitosti až 100 dB. To znamená 

pokles energie ladičky o faktor 10
–10

. 

 Stejný odhad dostaneme i ze vztahu pro hlasitost L = 10 · log(I/I0), kde 

intenzita zvuku při hlasitosti 0 dB je I0 = 10
–12

 W/m
2
. Výkon zdroje zvuku tedy 

musí být W10π4 13

0

2

0

 IrSIP , jestliže za vzdálenost r od zdroje (la-

dičky) k uchu dosadíme necelých 10 cm. Je-li energie ladičky E = 10
–12

 J 

a většina z ní se vyzáří ve formě zvukových vln asi za 10 s (to zhruba odpovídá 

útlumu ladičky, jaký jsme naměřili), dostáváme právě uvedený výkon 10
–13

 W. 

(Vztah mezi výkonem a energií bychom mohli vyjádřit přesněji pomocí deriva-
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ce energie podle času, ale na úrovni SŠ zřejmě postačí výše uvedená přibližná 

úvaha.) Opět tedy dostáváme energii o deset řádů nižší než těsně po úderu do 

ladičky. 

 Jak jsme již připomněli výše, energie je úměrná druhé mocnině amplitudy 

A. Pokles energie o deset řádů tedy odpovídá poklesu amplitudy o pět řádů. 

Amplituda kmitů ramen ladičky v okamžiku, kdy ji přestáváme slyšet, je tedy 

řádově nm3m103m10310 945  A . 

 Naše úvahy jsou samozřejmě přibližné a pouze řádové. (Nebrali jsme 

v úvahu různou citlivost ucha pro různé frekvence, směrovou charakteristiku 

vyzařování ladičky a další faktory.) Ale právě ten řád výsledku je překvapující:  

 Ve chvílích, kdy ladičku (v naprosto tichém prostředí) přestáváme slyšet, 

kmitají její ramena s amplitudou jen řádu nanometrů! Může to působit 

zvláštně, ale rozměry, které hrají roli v dnes tak populárních nanotechnologiích, 

můžeme tedy ilustrovat na kmitech obyčejné ladičky… Současně nám to mož-

ná pomůže udělat si bližší představu o citlivosti (a o rozsahu citlivosti) našeho 

sluchu. Představu, kterou si pod běžně uváděnou „mezní“ intenzitou 
212

0 mW10I asi málokdo běžně uděláme. 

 Pokud by vám připadaly nanometry ještě stále moc velké, pak se můžeme 

zeptat, s jakou amplitudou kmitá držák ladičky. (Právě jeho kmity převádějí 

kmitání do rezonanční skříňky.) V článku [2] uvádějí autoři výsledky měření, 

z nichž plyne, že amplituda kmitů držáku je asi 300krát menší než amplituda 

konce ramene. To znamená, že v okamžiku, kdy ladičku přestáváme slyšet, je 

amplituda kmitů držáku řádu 10
–11

 m, tedy zhruba desetkrát menší, než jsou 

rozměry atomů. Zdá se to neuvěřitelné? Ale ano, makroskopické těleso může 

kmitat s takto malou amplitudou. Jde o vystředovaný pohyb všech částic, které 

samy mohou kmitat s větším rozkmitem. Podobně je tomu u detektorů gravi-

tačních vln – detektor LIGO má mít konečnou citlivost takovou, že bude de-

tekovat pohyby několik kilometrů vzdálených zrcadel s amplitudou 10
–18

 m (viz 

[10]), tedy tisíckrát menší než je velikost atomového jádra. Kam se na to hra-

beme s naší ladičkou! Ale stejně je zajímavé, do jakých rozměrů a k jakým 

analogiím nás „obyčejná školní ladička“ přivedla. 

 

Závěr 

 O ladičce jsme zdaleka neřekli vše a určitě jsme nevyčerpali ani všechna její 

zajímavá využití ve výuce fyziky. Nevěnovali jsme se ladičkám jiných frekven-

cí než 440 Hz, ladičce s připevněným hrotem, jímž můžeme kreslit stopu kmitů 

na začazené sklo, vlnám, které vzniknou na vodě, když se ladičkou dotkneme 
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její hladiny, možnosti demonstrovat přenos zvuku pevnými látkami… Snad ale 

alespoň některé z popsaných pokusů, měření a úvah mohou inspirovat vás, 

učitele fyziky, ať už k demonstračním experimentům, laboratorním pracím či 

malým projektům pro žáky a studenty. Ladička nám v nich může být opravdu 

dobrou pomůckou. 
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literatuře, v současnosti však zřejmě není příliš znám.) 

[8] Audacity [online] http://audacity.sourceforge.net/ [cit. 6. 9. 2006] 

[9] Dvořák L.: Pokusy se zvukovou kartou.  In: Dílny Heuréky 2005. Sborník 

konference projektu Heuréka, Náchod, září 2005. Ed. L. Dvořák. 

Prometheus, Praha 2006. 

[10] CIT LIGO Laboratory, MIT LIGO Laboratory: LIGO Vocabulary [online] 

http://www.ligo.caltech.edu/~ll_news/0607a_news/LIGO_Vocabulary.htm 

[cit. 5. 9. 2006] 
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FyzWeb (http://fyzweb.cuni.cz) 
 

JANA BUREŠOVÁ, JAKUB JERMÁŘ  

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha 

 

Abstrakt 

V článku přinášíme informace o dění na serveru FyzWeb, který již 6 let 

slouží žákům, studentům, učitelům fyziky i dalším čtenářům. Za dobu existence 

FyzWebu se vytvořila stálá skupina čtenářů, kteří jej pravidelně navštěvují 

a nacházejí zde užitečné informace i inspiraci. Od poslední prezentace Fy-

zWebu na Veletrhu nápadů v roce 2004 v Brně se součástí stránek stalo několik 

diplomových prací, přibyly další články o novinkách a zajímavostech ze světa 

fyziky a výrazně narostl počet zodpovězených otázek v Odpovědně. V závěru 

článku informujeme o nejbližších plánech do budoucna a také nabízíme učite-

lům fyziky možnost využít zázemí FyzWebu pro vlastní webovou prezentaci. 

 

 
 

Úvod 

FyzWeb je fyzikální výukový web provozovaný na půdě Katedry didaktiky 

fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na jeho 

provozu a rozvoji se podílí skupina studentů a doktorandů MFF UK za přispění 

řady odborných fyziků i učitelů z praxe. V současné grafické a obsahové podo-

bě jej zájemci mohou na adrese http://fyzweb.cuni.cz navštěvovat již od roku 

2000. Motivací ke vzniku těchto stránek byla snaha poskytnout zájemcům 

o fyziku na českém webu kvalitní zdroj důvěryhodných informací, zlepšit pod-

poru výuky fyziky na školách a všeobecně popularizovat fyziku. Kromě ko-

mentovaných odkazů na české i zahraniční stránky s rozmanitou fyzikální te-

matikou, návodů na nevšední pokusy a různá zpestření výuky obsahuje náš web 

také původní materiály vytvořené pro FyzWeb. Cílovou skupinu, pro niž je 

obsah stránek určen, tvoří hlavně studenti a učitelé ze všech typů škol, ale také 

rodiče a všichni zájemci o fyzikální dění. Tím, že obsah vzniká na akademické 

půdě ve spolupáci se zkušenými odborníky z oblasti pedagogické i fyzikální, 

zaručujeme věcnou správnost všech příspěvků i komentovaných odkazů. 
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Co najdete na FyzWebu nového? 

Na hlavní stránce FyzWebu informujeme o aktuálním dění kolem fyziky 

a její výuky. Najdete zde krátké informace o připravovaných i probíhajících 

seminářích, výstavách, přednáškách, dnech otevřených dveří a dalších aktivi-

tách. Zároveň upozorňujeme čtenáře na nové příspěvky ve všech částech naše-

ho webu a také na nové webové stránky, které by neměly uniknout pozornosti 

fyzikářů. Jedná se například o stránky Vesmírné počasí na adrese 

http://oberon.troja.mff.cuni.cz/vp/index.htm, které přinášejí podrobné in-

formace o různých projevech sluneční aktivity a jejich zkoumání (stránka 

vznikla v rámci diplomové práce studentky Lenky Vačkářové). 

V Zajímavostech najdete čtenáři navštěvovaný Kalendář se stručným 

přehledem akcí v daném roce. Do Kalendáře se snažíme informace zadávat s co 

největším předstihem. Novinky informují návštěvníky FyzWebu o některých 

zajímavých událostech ve světe vědy (kromě výsledků různých výzkumů 

a pokusů jsou to již tradičně Nobelovy ceny a také jejich antipodoba − Ig Nobe-

lovy ceny). 

Součástí Knihovny se vedle řady aktualizovaných odkazů stal také obsáh-

lý text Hledání základních stavebních kamenů hmoty o výzkumu částicové 

fyziky ve Fermilabu v USA. Překlad a úprava textu byly součástí diplomové 

práce Jany Burešové. 

V Dílně byla spuštěna Databáze informací o pokusech, v níž lze vyhle-

dávat návody na pokusy podle mnoha kritérií (pomůcky, klíčová slova, obor, 

čas přípravy a provedení, náročnost prostoru a pomůcek). Naplnění databáze 

bylo součástí další diplomové práce, jejíž autorkou byla Olga Podlipná. Zkuše-

nosti s pořádáním kroužků fyziky pro středoškoláky přináší materiál Mirka 

Jílka, jenž vedle podrobného popisu dění na kroužcích přináší také rozšiřující 

materiály pro učitele fyziky. 

 

Odpovědna 

V září 2005 převzal správu Odpovědny doktorand na KDF Mgr. Jakub 

Jermář, který nyní zodpovídá většinu dotazů a se složitějšími dotazy se obrací 

na osvědčené odborníky, kteří již mají s odpovídáním pro FyzWeb zkušenosti. 

Odpovědna se podle dlouhodobého sledování stala nejoblíbenější 

a nejnavštěvovanější částí FyzWebu. V archivu najdou čtenáři více než 900 

zodpovězených otázek roztříděných podle fyzikálních oborů a kategorií. Napří-

klad za uplynulý školní rok (2005/2006) jsme dostali více než 800 dotazů, 

z nichž téměř 200 bylo zodpovězeno a odpovědi najdou čtenáři v archivu. 

Struktura těchto dotazů je zachycena v tabulce níže. Většinu ostatních dotazů 

tvoří opakující se témata, na než jsme již odpovídali, v několika případech 
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zaslali čtenáři netriviální otázku, na niž zatím nedokážeme odpovědět 

a odpověď hledáme. 

 

Obory fyziky Počet dotazů Podíl v procentech 

Astronomie a astrofyzika 26 15 % 

Elektřina a magnetismus 22 12 % 

Technika okolo nás  19 11 % 

Co jste nenašli v tabulkách 17 9 % 

Optika 15 8 % 

Mechanika 14 8 % 

Atomy jádra a částice 12 7 % 

Relativita 11 6 % 

Termodynamika a statistika 10 6 % 

Jevy okolo nás 9 5 % 

Kmitání a vlnění 6 3 % 

Ostatní 17 10 % 

Tabulka: Struktura zodpovězených dotazů ve školním roce 2005/2006 

Zajímavý je také údaj o tom, kdo dotazy pokládá. Před 2 lety jsme do webo-

vého formuláře pro zasílání dotazů přidali zaškrtávací políčka, která nás infor-

mují o věku a profesním zařazení tazatelů. Přehled o věkové skladbě tazatelů 

přináší následující graf. Na první pohled je patrné, že většinu dotazů posílají 

studenti ve věku od 15 do 24 let. Jedná se tedy hlavně o středoškoláky 

a vysokoškoláky. Dotazy ale přicházejí také od starších čtenářů, nejstaršímu 

bylo více než 70 let. 

 
Graf: Věkové rozložení tazatelů ve školním roce 2005/2006 

http://fyzweb.cuni.cz/odpovedna/index.php?kategorie=astronomie+a+astrofyzika#vysledky
http://fyzweb.cuni.cz/odpovedna/index.php?kategorie=technika+okolo+n%E1s#vysledky
http://fyzweb.cuni.cz/odpovedna/index.php?kategorie=co+jste+nena%B9li+v+tabulk%E1ch#vysledky
http://fyzweb.cuni.cz/odpovedna/index.php?kategorie=optika#vysledky
http://fyzweb.cuni.cz/odpovedna/index.php?kategorie=mechanika#vysledky
http://fyzweb.cuni.cz/odpovedna/index.php?kategorie=atomy+j%E1dra+a+%E8%E1stice#vysledky
http://fyzweb.cuni.cz/odpovedna/index.php?kategorie=relativita#vysledky
http://fyzweb.cuni.cz/odpovedna/index.php?kategorie=termodynamika+a+statistika#vysledky
http://fyzweb.cuni.cz/odpovedna/index.php?kategorie=jevy+okolo+n%E1s#vysledky
http://fyzweb.cuni.cz/odpovedna/index.php?kategorie=kmit%E1n%ED+a+vln%ECn%ED#vysledky
http://fyzweb.cuni.cz/odpovedna/index.php?kategorie=ostatn%ED#vysledky
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Ukázka z Odpovědny 

 

Dotaz: Kdybych v beztížném stavu, např. na stanici ISS, zapálil svíčku, jaký 

tvar by měl její plamen? Kulový? A hořel by vůbec? 

 

Odpověď: Pokusy tohoto druhu se provádějí jednak na palubách amerických 

raketoplánů a jednak ve speciálním zařízení v Glennově výzkumném centru v 

Ohio (zde používají cosi jako "utržený" výtah). Prováděli i pokusy s hořící 

svíčkou a pokus vyfotili: 

 

 
 

Nabídka prostoru pro umístění webových stránek fyzikářů 

Jednu z rubrik FyzWebu tvoří v části WWW seznam webových adres strá-

nek učitelů fyziky. Jsou zde shromážděny odkazy na stránky základoškolských, 

středoškolských i několika vysokoškolských pedagogů. Tito učitelé zveřejňují 

na svých stránkách informace pro své studenty, publikují výsledky práce své 

i svých studentů (např. seminární práce, náměty na laboratorní měření, reportá-

že ze soutěží či jiných fyzikálních akcí, soubory úloh či pokusů a další) a dělají 

to takovým způsobem, že obsah stránek může být užitečný i pro ostatní učitele 

nebo studenty. Většinou využívají učitelé pro umístění svých materiálů školní 

servery, ale někteří sáhnou také po volně dostupných komerčních serverech. 

Protože stránky učitelů sledujeme dlouhodobě, zjistili jsme, že stejně jako 

všechny jiné stránky zanikají, mění se jejich adresy, často se stávají nedohleda-

telnými a někdy úplně zmizí. Také při změnách na školních serverech a růz-

ných přesunech se některé stránky fyzikářů „ztrácejí“. Je velká škoda, když 

zmizí stránka se zajímavým a užitečným obsahem, za nímž se schovává spousta 

práce a úsilí. 

Proto nabízíme všem zájemcům z řad učitelů fyziky možnost umístit své 

webové stránky na server KDF MFF UK. Adresa u nás umístěných stránek má 
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tvar http://fyzikari.fyzweb.cuni.cz/jmeno. Přístup je možný pomocí FTP, 

nabízíme využití standardních služeb pro běh stránek a pro uživatele bude práce 

se stránkami stejná jako při využití volně dostupných komerčních serverů. 

Vzhledem k umístění na univerzitním serveru budeme dohlížet na nezávadnost 

stránek. Technický dohled nad serverem bude mít administrátor FyzWebu. 

Těšíme se na spolupráci s učiteli a doufáme, že využití této nabídky přispěje ke 

zveřejňování užitečných fyzikálních stránek a jejich trvalé přístupnosti. 

 

Závěr 

FyzWeb je dlouhodobý projekt, který shromažďuje užitečné informace 

o fyzice i její výuce. Za 6 let jeho existence se už na jeho obsahu podílelo mno-

ho lidí. Přesto uvítáme spolupráci příležitostnou i pravidelné příspěvky od 

učitelů ze základních a středních škol, ale dveře jsou otevřené každému. Pořá-

dáte na škole soutěž pro studenty, vyzkoušeli jste zajímavý pokus či probíráte 

klasické téma netradičním způsobem? Nenechávejte si to pro sebe a podělte se 

s ostatními! Na FyzWebu Vám poskytneme možnost zpřístupnit své zkušenosti 

a nápady velkému množství lidí!  

 

Kontaktujte nás! 

web: http://fyzweb.cuni.cz 

e-mail: fyzweb@mff.cuni.cz 

adresa: FyzWeb KDF MFF UK 

V Holešovičkách 2 

180 00 Praha 8 

 

Autoři: 

Mgr. Jana Burešová, KDF MFF UK, e-mail: Jana.Buresova@mff.cuni.cz 

Mgr. Jakub Jermář, KDF MFF UK, e-mail: Jakub.Jermar@mff.cuni.cz 
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Webové materiály na podporu výuky fyziky 
 

MIROSLAV JÍLEK 

Gymnázium, Polička 

 

Úvod 

 Příspěvek stručně popisuje obsah a základní charakteristiky připravovaného 

webového materiálu, který se zabývá především silami a statikou tuhého tělesa. 

Motivací k přípravě takového materiálu byla především skutečnost, že podobné 

volně přístupné elektronické materiály, které by mohly být užitečné při výuce 

fyziky nebo při domácím samostudiu, zatím na internetu (alespoň v češtině) 

prakticky neexistují.  

 Snahou autora je nabídnout široké skupině potenciálních zájemců výukový 

materiál, využívající výhody hypertextového dokumentu. Učitelé základních 

a středních škol se jím mohou nechat inspirovat při přípravě svých hodin, even-

tuálně speciálních seminářů a kroužků fyziky. Žákům a studentům může mate-

riál sloužit jako alternativa a doplnění klasického učebnicového textu, jako 

zdroj námětů k přípravě prakticky zaměřených referátů, nebo jako návod 

k vlastnímu domácímu experimentování. Konečně je materiál určen všem 

ostatním zájemcům o fyziku, kteří se chtějí zajímavým způsobem seznámit 

s daným tématem a to na různých rovinách obtížnosti. 

 

1. Struktura materiálu 

 Celý dokument je modulárně rozdělen podle jednotlivých témat a podle 

úrovně obtížnosti. Základní úroveň představuje přibližně náročnost učiva zá-

kladní školy a je zaměřena především na kvalitativní vysvětlení probíraných 

jevů a řešení problémů s minimálními nároky na matematiku. V druhé úrovni 

jsou obdobná témata probírána více do hloubky a řešení problémů a příkladů 

zde předpokládá základní znalosti z matematiky potřebné v prvním ročníku 

střední školy. Třetí úroveň nakonec předkládá některé obtížnější problémy 

související s probíraným tématem, které jsou vhodné pro použití v různých 

prohlubujících fyzikálních seminářích, kroužcích fyziky nebo jako procvičení 

v základním kurzu vysokoškolské fyziky. 

 Témata ve třech jmenovaných úrovních jsou vzájemně propojena hypertex-

tovými odkazy a dále doplněna různými poznámkami, návody na pokusy, řeše-

ním dalších předkládaných problémů, komentáři pro vyučující apod. Tato 

struktura umožňuje lineární průchod materiálem (po jednotlivých volně nava-

zujících kapitolách) s tím, že si každý může vybrat, do jaké hloubky bude dané 

téma studovat. Popsané uspořádání samozřejmě také umožňuje snadné použití 
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jednotlivých námětů, pokusů a problémů – například pro doplnění klasické 

výuky na základní nebo střední škole. 

Pro snadnější orientaci je materiál doplněn graficky zpracovanou mapou zná-

zorňující hlavní kapitoly a ostatní součásti stránek, které lze zobrazit kliknutím. 

 

2. Zpracovaná témata 

 Úvod materiálu má motivační charakter a popisuje pokusy Ing. P. Pavla se 

stěhováním velkých kamenných soch Moai na Velikonočním ostrově (obr. 1). 

Snahou je ukázat, že ještě i v dnešní době mohou dobré znalosti nejjednoduš-

ších zákonů mechaniky vést k novým a zajímavým objevům a také že nám 

znalost těchto zákonů může pomoci v mnoha praktických problémech každo-

denního života. 

 

 
 

Obr. 1 

 

 Kromě úvodu a doplňujících stránek obsahuje materiál pět základních kapi-

tol, které jsou zpracovány ve třech výše zmiňovaných úrovních obtížnosti. 

První kapitola se zabývá v základní úrovni pojmem síly a její velikosti. Ukazu-

je, kde se setkáváme s různými druhy sil, co mají společného a jakým způso-

bem je znázorňovat. Ve vyšších úrovních je potom podrobněji rozebráno, jak 

počítat se silami a obecně s vektory. 

 Ve druhé kapitole jsou rozebrány účinky sil na těleso s rozlišením defor-

mačních, posuvných a rotačních účinků. Vyšší úrovně druhé kapitoly jsou vě-

novány především momentu síly a jejím účinkům. 



Veletrh nápadů učitelů fyziky XI 

 

 45 

 Třetí kapitola se zabývá účinkem více sil. V základní úrovni se jedná přede-

vším o jednoduché skládání rovnoběžných sil a kvalitativní posouzení a využití 

skládání a rozkladu nerovnoběžných sil. Ve vyšších úrovních jsou potom 

podrobněji vysvětlovány různé možnosti obecného skládání a rozkladu sil 

a řešeny související problémy. 

 Čtvrtá kapitola se v základní úrovni věnuje rovnováze na páce a jejímu 

praktickému využití, vyšší úrovně nabízejí řešení různých problémů s využitím 

obecných podmínek statické rovnováhy. 

 Poslední velká kapitola je věnována pojmu těžiště tělesa a souvisejícím 

problémům. Základní úroveň přibližuje význam těžiště tělesa a různé metody, 

jak lze určit polohu těžiště v jednoduchých případech. Vyšší úroveň se zabývá 

početním určením polohy těžiště těles jednoduchého tvaru i experimentálním 

ověřením výsledků. Nejvyšší úroveň vysvětluje způsob určení polohy těžiště 

s využitím integrálního počtu v obecných případech. 

 

3. Charakter výkladu – několik příkladů 

 Kromě úvodní motivace k celému materiálu je také výklad jednotlivých 

témat v kapitolách uváděn různými zajímavostmi, problémovými úlohami, 

nebo  pokusy. Teorie tedy není sdělována dopředu jako definice, ale je k ní 

dospíváno rozborem praktických problémů a pokusů. 

 Kapitola o účincích sil například začíná rozborem toho, co se stane, když do 

nás někdo omylem strčí, konkrétně potom, jak vypadá srážka hokejistů 

u mantinelu - jaké síly se zde uplatní a co způsobují. Po objasnění, proč je ně-

kdy výhodné zavést pojem tuhého tělesa, je pomocí krátkého videa základních 

tanečních figur ukázáno, jakým způsobem je potřeba využít sílu v tanci k tomu, 

abychom partnerku pouze posunuli, nebo roztočili. 

 Vyšší úroveň kapitoly o rotačních účincích síly začíná videoukázkou cho-

vání „kouzelné krabičky“ (obr. 2). Navenek obyčejná plastová krabička od 

kinofilmu je zavěšena na jedné napjaté niti, která prochází skrz krabičku. Při 

povolení spodního konce niti krabička sjíždí dolů, při zatáhnutí za spodní konec 

niti naopak stoupá vzhůru. Úkolem je vymyslet, proč se krabička chová popsa-

ným způsobem a případně takovou „kouzelnou krabičku“ vyrobit. Řešení pro-

blému je uvedeno pod zvláštním odkazem až na samém konci kapitoly rozebí-

rající na různých příkladech účinky momentu síly. Probírané téma tak může 

napovědět těm, kteří problém nevyřeší hned na začátku. V krabičce stačí použít 

na otočné hřídelce pevně naraženou kladku o větším poloměru než má samotná 

hřídelka. Horní nit je namotána na samotné hřídelce, spodní nit na kladce. Zata-

žením za spodní nit se začne hřídelka otáčet a namotávat na sebe horní nit, 

takže krabička šplhá nahoru. Při výuce ve škole může být popsaný problém 
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zadán o hodinu dříve před probíraným tématem momentu sil a pokud někdo 

přijde na jeho řešení, může vyučující řešení problému využít k zahájení diskuse 

o momentu síly. 

 

    
 

  Obr. 2 Obr. 3 

 

 Podobně můžeme začít diskusi o rozkladu sil odpovědí na otázku, jak je 

možné, že se sloupy vysokého vedení mohou v tuhé zimě zohýbat vlivem oby-

čejné námrazy, jak to znázorňují fotografie na obr. 3. 

 Před probíráním tématu těžiště tělesa mohou žáci řešit problém, jak narov-

nat patnáct hřebíků na hlavičku jediného hřebíku mírně zatlučeného do malé 

destičky tak, aby se hřebíky nedotýkaly žádné podložky. (Přirozeně je také 

zakázáno používat lepidla, jiný spojovací materiál, nebo například magnety.) 

Řešení je opět ukázáno až na konci kapitoly. 

 Vyšší úroveň věnující se těžišti těles je potom uvedena problémem, jak 

dlouhý převis lze narovnat ze čtyř kostiček domina na okraji stolu. Zájemci si 

to mohou vyzkoušet pomocí počítačového apletu nebo reálně pomocí skuteč-

ných kostiček a pokusit se vypočítat největší možnou délku převisu také teore-

ticky (případně vyřešit problém pro obecně n kostiček). 

 Podobně jako je snahou uvádět jednotlivá témata v celém dokumentu po-

mocí motivačních problémů a experimentů, jsou také řešené úlohy voleny tak, 

aby se týkaly reálných situací a také aby nešlo o pouhé dosazování do vzorců, 

ale aby při jejich řešení bylo potřeba přemýšlet, které veličiny je například 

potřeba zjistit měřením, které odhadnout apod. 

 Příkladem může být jednoduchá úloha, kdy se z fotografie nůžek určených 

ke stříhání plechu má určit, jakou silou přibližně působí čelisti na plech při 

stříhání. 
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4. Využití experimentů 

 Návody k realizaci jednoduchých experimentů tvoří důležitou součást mate-

riálu a mají rozličnou funkci. Mohou sloužit jako motivační pokusy, které na-

vozují dané téma. Příkladem je velmi jednoduchý pokus s plastovou lahví pl-

nou vody uvázanou za hrdlo k dlouhému silnějšímu provazu. Pokud chytí kon-

ce provazu dva lidé tak, aby byla láhev uprostřed, nikdy se jim nepodaří natáh-

nout provaz zcela vodorovně, vždy bude uprostřed trochu prohnutý. 

 Jiné pokusy mohou sloužit k ověření teorie, jako v případě hledání těžiště 

tělesa tvořeného špejlí a dvěma plastelínovými kuličkami o známých hmotnos-

tech (obr. 4). Polohu těžiště nejdříve vypočítáme teoreticky a potom ji ověříme 

vyvážením špejle na ostří nože. 

 

 
 

Obr. 4 

 

Některé návody také popisují konstrukci jednoduchých zařízení jako jsou silo-

měr nebo váhy, které jsou využitelné k různým experimentům. 

 Elektronický materiál je pro lepší názornost doplněn také několika aplety, 

které by však neměly nahradit reálný experiment. Proto je například zároveň 

s apletem demonstrujícím rovnoramennou páku uveden návod na konstrukci 

a použití velmi jednoduché páky ze špejle, nitě a kancelářských sponek. Lze tak 

snadno porovnat teoretický model s vyrobeným zařízením a učit se vnímat 

omezení a různé vedlejší vlivy, se kterými je třeba počítat při řešení 

a ověřování reálných úloh a problémů. 

 Právě propojení výhod multimediálního dokumentu s možností reálného 

(vlastnoručního) ověření teorie pomocí jednoduchých experimentů je jednou 

z klíčových charakteristik materiálu. 
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Poznámky 

 Webový materiál popisovaný v tomto příspěvku by měl být dokončen bě-

hem letošního školního roku a volně dostupný z odkazu na webových stránkách 

[1]. 

 Další informace o struktuře a charakteru materiálu jsou popsány například 

v [2]. 

 Na webových stránkách [3] je popsán program kroužků fyziky organizova-

ných v letech 2001/2004 na MFF UK v Praze, který obsahuje popis některých 

realizovaných projektů a pokusů. Zpracování projektů má některé společné 

charakteristiky s materiálem popisovaným v tomto příspěvku a lze je v případě 

zájmu volně použít například na doplnění výuky fyziky na střední (případně 

základní) škole. 

 

Literatura 

[1] http://fyzweb.cuni.cz 

[2] Jílek M.: Webové materiály na podporu fyzikálních kroužků a výuky fyziky. 

In: Sborník konference DIDFYZ 2004. 

[3] http://fyzweb.cuni.cz/dilna/krouzky/uvod/uvodni.htm 
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Optické experimenty s data-projektorom 
 

IVAN BANÍK  

Stavebná fakulta STU, Bratislava, Slovensko 

  

Dataprojektor je moderný projekčný prístroj, ktorý sa čím ďalej tým viac  

uplatňuje nielen vo výučbe v školských podmienkach, ale aj v prezentačnej 

činnosti rôznych  firiem a inštitúcií, pri príležitosti rôznych školení, seminárov 

i v reklamnej činnosti. V školských podmienkach sa v rámci výučby fyziky 

dajú uplatniť  okrem jeho bežných projekčných možností a schopností aj  jeho 

menej známe vlastnosti – jeho „talent“  pre živé optické experimenty 

a demonštrácie v rámci  učiva z geometrickej i vlnovej optiky.  Umožňuje to 

predovšetkým fakt, že dataprojektor  je zdrojom intenzívneho svetelného žiare-

nia, ale  aj to, že jeho žiarivý tok možno vhodne modifikovať prostredníctvom 

počítača. V ďalšom uvedieme niekoľko konkrétnych možností uplatnenia da-

taprojektora vo výučbe optiky. 

 

Čo treba urobiť pred pokusom 

 

Pred vlastným optickým pokusom vytvoríme na počítači (napr. aj priamo 

v power-pointe)  rozmernejší obrazec vodorovnej, alebo zvislej  bielej štrbiny 

na čiernom podklade (obr. 1). Štrbina je umiestnená viac-menej v strednej časti 

obrazovky. Na projekčnej ploche sa po zaostrení dataprojektora objaví  „svie-

tiaca“ štrbina na tmavom  neosvetlenom okolí. 

 

 
 

Obr. 1 
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Spektrum vytvorené pomocou hranola 

 
Obr. 2 

 

Usporiadanie pokusu je na obr. 2. Aj pri tomto pokuse zobrazíme na pro-

jekčnej ploche najprv svietiacu – v tomto prípade vodorovnú – štrbinu. Hranol, 

otočený lámavou hranou smerom nadol, umiestníme tesne pred projektor.  

Spektrum sa pozoruje buď na povale-plafóne, alebo  na papieri, vhodne posta-

venom do cesty lúčom. Pri využití zvisle postavenej svietiacej štrbiny  musí  

byť lámavá hrana hranola tiež zvislá. 

 

Interferenčné pokusy s dataprojektorom a CD platňou 

 
Obr. 3 

 

Pri týchto pokusoch sa využíva  interferencia svetla  na odraznej  CD-

mriežke.  Pokus je znázornený na obr. 3. Vykonáme ho tak, že tesne pred pro-

jektor  umiestnime zvislú bielu rovinnú pracovnú plochu – lúčovú rovinu LR, 

ktorá je takmer rovnobežná s lúčmi vystupujúcimi z projektora. Pri správnom 

nastavení jej polohy dosiahneme stav, pri ktorom sa na nej objaví relatívne 
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úzky a intenzívny lúč vychádzajúci z projektora. Ak tomuto lúču postavíme do 

cesty vhodne umiestnenú CD platňu tak, ako to ukazuje obr. 3, môžeme na 

doske pozorovať viaceré difragované lúče, zodpovedajúce jednotlivým interfe-

renčným maximám.   Všetky difragované lúče, okrem zväzku prislúchajúceho 

nultému maximu vykazujú aj určité  spektrálne sfarbenie, nakoľko ide 

o zložené, nemonochromatické svetelné žiarenie projektora. 

Príslušné „difrakčné“ uhly αi zodpovedajúce  jednotlivým maximám prí-

slušnej farebnej zložky (pri kolmom dopade svetla)  môžeme  zmerať (od kol-

mice dopadu), alebo aspoň odhadnúť a na základe toho vypočítať vlnovú dĺžku 

svetla pre jednotlivé farebné zložky. Z nameraného uhla i pre i-te maximum 

určíme vlnovú dĺžku na základe vzťahu  

 

 i
i

OO
 sin21 ,         (1) 

 

kde O1O2 = 1,6 μm (mikrometra)  je príslušná mriežkova konštanta CD mriež-

ky, ktorú vypočítame zo známej hustoty záznamových stôp CD platne rovnej 

625 stôp na milimeter.  

Ak zmeriame uhol  1 prislúchajúci prvému maximu i = 1, bude pre vlno-

vú dĺžku platiť  

 121 sin OO . (2) 

 

Pri zmene sklonu CD-platne sa mení aj interferenčný zväzok. 

 

Obr. 4 
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Pre pozorovanie tohto efektu je však vhodnejšie usporiadanie znázornené 

na obr. 4, pri ktorom sa využíva iba polovica CD platne tvaru polkruhu, ktorú 

získame rozstrihnutím CD-platne pomocou trochu masívnejších nožníc. Takýto 

CD-polkruh môžeme potom umiestniť  na ľubovoľné miesto lúčovej roviny 

LR, ktorým prechádza svetelný lúč. Pri natáčaní CD-polkruhu môžeme pozoro-

vať difragované lúče pri rôznych uhloch  dopadu lúča na odraznú CD-

mriežku. Príslušné uhly αi prislúchajúce jednotlivým interferenčným maximám  

môžeme zmerať a na základe toho vypočítať vlnovú dĺžku svetla pre jednotlivé 

farebné zložky. Pre vlnovú dĺžku platí vzťah   

 

  sinsin21 i
i

OO
  

 

kde  je uhol dopadu. Horné znamienko platí, ak difragovaný lúč leží na opač-

nej strane od kolmice dopadu, ako lúč dopadajúci. Ak odrazený lúč – zodpove-

dajúci nultému maximu – usmerníme do smeru kolmého na dopadajúci lúč, 

bude uhol dopadu rovný 45 stupňov. 

 
Obr. 5 

  

Pokus s CD-spektrom na plafóne 

Pri tomto pokuse (Obr. 5) sa zaobídeme bez lúčovej roviny. CD platňu 

postavíme tesne pred projektor v sklonenej polohe so sklonom asi 45 stupňov 

tak, aby svetlo z projektora dopadalo na ňu v jej najnižších častiach. Interfe-

renčné spektrum prvého rádu pozorujeme na povale-plafóne v miestach nad 

projektorom.  
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Interferencia svetla na transparentnej optickej mriežke 

 

 
Obr. 6 

 

Pri tomto pokuse vychádzame zo situácie, keď je na projekčnej ploche na 

začiatku ostro zobrazená relatívne úzka, v tomto prípade zvislá svietiaca štrbi-

na. Ak v takomto stave postavíme tesne pred objektív dataprojektora  transpa-

rentnú optickú mriežku s ryskami rovnobežnými so štrbinou (obr. 6), na pro-

jekčnej ploche sa vytvorí interferenčný obrazec. Pozorujeme na ňom niekoľko  

interferenčných maxím a miním. Hustota maxím a miním závisí, pochopiteľne, 

od mriežkovej konštanty mriežky. Vhodné sú mriežky už aj s desiatkou čiar na 

jeden milimeter.  

Pri určení strednej hodnoty vlnovej dĺžky svetla vychádzame v prípade 

optickej mriežky neveľkej hustoty  z obvyklého vzťahu 

 

d

yOO 21 , 

 

kde O1O2 je príslušná mriežkova konštanta, y je vzdialenosť susedných interfe-

renčných maxím na projekčnej ploche a d je vzdialenosť od mriežky 

k projekčnej ploche.  

Ak ide o mriežky so značne vyššou hustotou, interferenčný obrazec mož-

no lepšie pozorovať na bielom tienidle umiestnenom bližšie k projektoru. 

V takých situáciach - kedy ide o väčšie difrakčné uhly - treba pri výpočte vlno-

vej dĺžky použiť vzťah (1, resp. 2). 

 

Interferencia svetla na gramo-platni 

Pri tomto pokuse (obr. 7), dopadá svetlo na gramoplatňu  pod veľkým uh-

lom dopadu –  blízkym 90 stupňov. Difrakčné spektrum pozorujeme na stene, 

resp. projekčnej ploche umiestnenej – ako obvykle – vo väčšej vzdialenosti od 

projektora. Pri zmene sklonu gramoplatne sa pozorované spektrum  premies-

tňuje, pričom sa mení aj jeho šírka.   
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V zásade môžeme gramoplatňu  postaviť aj do  šikmejšej polohy, pri kto-

rej sa príslušné spektrum zobrazí na plafóne. V tejto situácii je však spektrum 

relatívne úzke a menej výrazné.  Výraznejšie je len pri väčšej výškovej dimen-

zii miestnosti. 

 
Obr. 7 

 

Poznámka: Dataprojektor možno využiť aj pri viacerých lúčových pokusoch 

z geometrickej optiky. Do tejto skupiny pokusov patria  pokusy, pri ktorých sa 

demonštruje  zákon odrazu,  lomu, posunutie lúčov pri prechode planparalelnou 

doskou a pod.  V niektorých prípadoch je vhodné na počítači vytvoriť sústavu 

viacerých navzájom rovnobežných štrbín, čo umožní  získať na lúčovej rovine 

LR (ktorou môže byť aj stena) sústavu navzájom rovnobežných lúčov. Tie 

necháme potom dopadať na zrkadlo, lámavú plochu a pod. 

 

Záver 

V článku je poukázané na to, že dataprojektor môže mať vo výučbe fyziky 

aj určité špecifiké možnosti uplatnenia. Je to prístroj vhodný aj na živé optické 

demonštračné experimenty  či už  v rámci výučby geometrickej, alebo vlnovej 

optiky. 

 

Literatúra 
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Dva pokusy s CD-mriežkou  

 
IVAN BANÍK 

Stavebná fakulta STU, Bratislava, Slovensko 

  

V článku sú stručne opísané dva jednoduché optické experimenty s CD 

platňou, ktorej záznamové pole reprezentuje pomerne kvalitnú odraznú optickú 

mriežku. Pokusy umoňujú vhodne zviditeľniť svetelné pole difragovaných 

lúčov.  

 

Pokus 1 

Experimentálna zostava je znázornená na obr. 1. Zdrojom svetla je oby-

čajná vrecková elektrická lampa L s reflektorom. Jej svetelný zväzok nasmeru-

jeme na štrbinu Š vymedzenú napr. nejakými bežnými predmetmi 

z domácnosti. Môžu to byť dve knihy, dve čajové krabičky, dva CD-obaly 

a pod. Vymedzený svetelný zväzok dopadá na vhodné miesto záznamového 

poľa CD platne. Podložením lampy možno dosiahnúť zviditeľnenie odrazených 

difragovaných lúčov na papieri P umiestnenom na stole. Fixovanie CD platne 

vo zvislej polohe je veľmi jednoduché. CD platňa je svojim stredovým otvorom 

nasunutá na koniec ceruzy C prečnievajúci nepatrne za okraj stola.  

 
Obr. 1 

 

Keďže zdroj poskytuje zložené svetlo, difragované lúče vykazujú spek-

trálne sfarbenie, Výnimkou je len odrazený zväzok prislúchajúci nultému ma-

ximu. Ak zmeriame uhol niektorého z difragovaných lúčov pri kolmom dopade 

svetla na CD platňu, môžeme vlnovú dĺžku určiť zo vzťahu 

 i
i

OO
 sin21  (1) 
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kde i je rád maxima a O1O2 = 1,6 μm (mikrometra)  je príslušná mriežkova 

konštanta CD mriežky, ktorú vypočítame zo známej hustoty záznamových stôp 

CD platne rovnej 625 stôp na milimeter.  

Ak zmeriame uhol 1 prislúchajúci prvému maximu i = 1, bude pre vlnovú 

dĺžku platiť  

 121 sin OO . (2) 

 

Pokus 2 

Pri tomto pokuse je CD platňa položená na stole (obr. 2). Nad ňou je pos-

tavený papierový oblúkovitý kryt P s neveľkým otvorom O v strede papierové-

ho listu. Okraje papiera sú na stole fixovaní pomocou dvoch kníh K.  Cez otvor 

O v papieri  dopadá na záznamové pole CD platne svetelný lúč vysielaný lase-

rom, alebo vreckovou elektrickou lampou. Na papieri pozorujeme vznik  sve-

telných stôp prislúchajúcich jednotlivým svetelným maximám (obr. 3).  Difra-

govanné lúče ležia v jednej rovine kolmej na smer záznamových dráh na prí-

slušnom mieste CD platne. Najvhodnejšie miesto pre dopad svetla na CD plat-

ňu je oblasť blízko vonkajšieho okraja záznamového poľa CD platne. 

 
Obr. 2 

 

V zobrazenej konštelácii na papieri nevidíme svetelnú stopu prislúchajúcu 

nultému maximu. Je to tak preto, že príslušný lúč vystupuje otvorom v papieri. 

Ak však dopadajúci lúč nepatrne vhodne nakloníme, objaví sa vedľa otvoru aj 

stopa prislúchajúca nultému maximu. Tá je pochopiteľne najintenzívnejšia. 
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Obr. 3 
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Jak naše oči vidí 
 

ZDENĚK BOCHNÍČEK  

Přírodovědecká fakulta MU, Brno 

 

Úvod 

 Zrak je nejdůležitějším smyslem a oko samotné je současně optickou zobra-

zovací soustavou. Experimenty přímo využívající vlastních očí studentů tak 

mohou ukázat nejen vlastnosti lidského zraku, ale i obecné vlastnosti šíření 

světla a zobrazení. 

V tomto příspěvku bude představeno několik pokusů, které nevyžadují 

s výjimkou částečného zatemnění žádné náročnější pomůcky a lze je snadno 

provádět s mnoha studenty současně. 

 

Otvorová vada 

 Oko, jako spojná optická soustava, podléhá zobrazovacím vadám. Jednou 

z nich je vada otvorová, při které, v případě sférické čočky, jsou okrajové pa-

prsky zalamovány více, než paprsky blízké optické ose (obr. 1). Reálné sférické 

čočce tak nelze přiřadit jedinou ohniskovou délku. Otvorovou vadu nejsnáze 

potlačíme tak, že clonkou omezíme vstupující paprsky pouze na oblast blízkou 

optické ose. 

 

 

F1 
F2 

 
 

Obr. 1 Při otvorové vadě jsou okrajové paprsky lámány více, něž paprsky stře-

dové. Ohnisko F1 pro okrajové paprsky je proto blíž čočce, než ohnisko 

F2  paprsků paraxiálních 
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 Lidské oko svojí stavbou otvorovou vadu snižuje: oční čočka není sférická 

a index lomu čočky není homogenní. Přesto vada není zcela odstraněna 

a snižuje ostrost vidění zejména za slabého osvětlení. kdy jsou zorničky široce 

otevřeny. Přesvědčíme se o tom následujícím pokusem:  

 Z tmavého neprůhledného papíru zhotovíme clonku s jednoduchým symbo-

lem, např. písmenem „A“.  Je dobré připravit vedle sebe několik stejných sym-

bolů různé velikosti, aby byl efekt dobře patrný i pro pozorovatele z různých 

vzdáleností (obr. 2a). Clonku podložíme bílým průsvitným papírem jako matni-

ci. Můžeme také obrázek připravit v některém kreslícím programu a vytisknout 

na tiskárně na obyčejný papír. Pokud takto přes sebe přeložíme dvě kopie, bude 

kontrast mezi černou a bílou dostatečný. Clonku osvětlíme zezadu silnějším 

zdrojem uzavřeným do neprůhledného krytu. Pozorujeme v téměř zatemnělé 

místnosti, aby zorničky byly co nejvíce otevřeny. Při pozorování prostým okem 

nevidíme všechny symboly dostatečně zřetelné, podle vzdálenosti, ve které se 

nacházíme. Dáme-li těsně před oko malý otvor, náš zrak se zřetelně zostří. Jako 

tuto clonku můžeme použít kousek neprůhledného papíru s propíchnutou dír-

kou. Velmi pohotové je vytvořit otvor pomocí palce, ukazováčku a prostřed-

níčku vlastní ruky, viz obr. 2b. Tento otvor máme vždy „po ruce“ a navíc mů-

žeme silou stisku prstů spojitě měnit jeho velikost. 

 
 

A A A 

 

(a) (b) 
 

 

Obr. 2 Prosvětlené symboly pro sledování otvorové vady (a), vytvoření malého 

otvoru pomocí tří prstů (b) 

 

Hloubka ostrosti 

 V předchozím pokusu jsme si ukázali, jak zvýšit ostrost vidění zdravého 

oka správně zaostřeného na danou vzdálenost. Podobně můžeme dosáhnout i 

korekce očních vad – krátkozrakosti nebo dalekozrakosti. Zúžení vstupní pupi-



Veletrh nápadů učitelů fyziky XI 

 

 60 

ly před čočkou nemá za následek pouze potlačení otvorové vady, ale také zvý-

šení hloubky ostrosti. Hloubkou ostrosti myslíme interval předmětových vzdá-

leností, ve kterém se nám jeví obraz předmětu stále ostrý. Existence nenulové 

hloubky ostrosti je dána jednak omezeným rozlišením našeho oka – tj. omeze-

nou schopností oka či jiného zobrazovacího prvku ostrost obrazu posoudit – a 

jednak ohybem světla na vstupní pupile zobrazovací soustavy, který vznik 

obrazu nevyhnutelně doprovází. Z vlnové teorie zobrazení vyplývá pro hloubku 

ostrosti vztah: 




2sin2

h , 

kde λ je vlnová délka a σ úhlová apertura (obr. 3). Vidíme, že zmenšení průmě-

ru vstupní pupily, tedy zmenšení apertury, vede ke zvětšení hloubky ostrosti. 

S využitím hloubky ostrosti můžeme dosáhnout ostrého vidění i pro předmět 

v kratší vzdálenosti, než je blízký bod, a nebo naopak ve větší vzdálenosti než 

bod daleký. 

 Nejsnáze se o tom přesvědčíme následujícím pokusem. Vezměme kus papí-

ru s drobným textem a umístěme jej do blízkého bodu. Pak papír přiblížíme asi 

na polovinu vzdálenosti od oka. V této poloze již naše oko nezaostří a vidíme 

obraz rozmazaný. Dáme-li před oko malý otvor, bude obraz opět ostrý. Krátko-

zrací lidé mohou podobným způsobem dosáhnout i bez brýlí ostrého obrazu 

z míst za dalekým bodem. 

 
 

σ 

±Δh 

 
 

Obr. 3 Hloubka ostrosti jako interval předmětových vzdáleností, ve kterém 

vidíme obraz na pevně umístěném stínítku ostře 

 

 Využívání malého otvoru ze tří prstů se autorovi tohoto textu stalo každo-

denní pomůckou při čtení malých písmen na displeji mobilního telefonu, na 

obalech potravinářských výrobků apod.  
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Barevné vidění a rekonstrukce rodopsinu 

 Světlo je v oku detekováno ve světločivných buňkách: tyčinkách a čípcích. 

Vlastní detekce je realizována absorpcí fotonu molekulou rodopsinu, jejíž část, 

skupina zvaná retinin, tím změní izomerii z trans na cis (obr. 4). Aby molekula 

mohla detekovat další foton, musí rodopsin získat zpět původní trans izomerii. 

Tato rekonstrukce není okamžitá, ale trvá určitou dobu, řádově jednotky až 

desítky sekund. Můžeme říci, že se oko „unaví“ a musí si po jistou dobu „od-

počinout“. Víme, že silným světlem jsme „oslepeni“, to znamená, že po snížení 

intenzity světla vidíme hůře po dobu, než se naše oko na méně světla adaptuje
1
. 

Tento jev lze velmi názorně demonstrovat s využitím barevného vidění. 

 

CH3 CH3 

N 

CH3 CH3 

CH3 

trans retinin 

 

 

CH3 CH3 

N 

CH3 

CH3 CH3 

cis retinin 

 
 

Obr. 4 Změna izomerie části molekuly rodopsinu po absorpci světelného kvanta 

  

 Jak známo barevné vidění zajišťuje trojice druhů čípků s maximem citlivos-

ti v oblastech červeného, zeleného a modrého světla. Reálné barvy jsou pak 

tvořeny směsí signálů z těchto detektorů. Pokud posvítíme do oka například 

zeleným světlem, unaví se nejvíce čípky vnímající zelené světlo a následný 

barevný vjem je touto únavou zkreslen. Pokus můžeme uspořádat následujícím 

způsobem: 

 V mírně zatemnělé místnosti promítneme dataprojektorem na plátno obrá-

zek z obr. 5a) a vyzveme studenty, aby bez pohnutí očima sledovali červený 

                                                           
1
 Adaptace oka na změnu intenzity osvětlení probíhá více mechanismy, nejen 

tím popsaným v textu. 
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bod uprostřed. Vyčkáme asi 20 s  poté změníme obraz na čistě bílý. Na bílé 

homogenní ploše nyní studenti uvidí obraz jako na obr. 5b). Vysvětlení je jed-

noduché. Pokud po jistou dobu nepohnutě sledujeme určitý barevný obraz, 

unaví se v daném místě sítnice ty čípky, které detekují vlnové délky jež jsou 

v barvě významně obsažené. Azurová je směsí zelené a modré, pozorování 

azurové barvy tedy unaví zelené a modré čípky. Po osvětlení sítnice bílým 

světlem vnímáme barvu červenou, protože červené čípky jsou nejvíce odpoči-

nuté. Podobně žlutá barva unaví červené a zelené čípky a při následném sledo-

vání bílé plochy máme vjem barvy modré. Barva bílá unaví čípky všechny, 

naopak barva černá nechá všechny odpočívat. Proto se nám zdá bílá část státní 

vlajky bělejší než bílé okolí. Zelená není na vlajce obsažena, ale snadno zjistí-

me, že její falešný vjem získáme po předchozím sledování fialové barvy. 

 
 

 

(a) (b) 

 
 

Obr. 5 Skutečný obrázek (a) a následná zraková iluze (b) při demonstraci „úna-

vy“ světločivných buněk 

 

 Pokus může modifikovat do zábavnější formy, kterou můžeme nazvat Do-

hoň šneka. Pozorujme upřeně po 20 s bílý křížek na obr. 6. Při následném po-

hledu na bílou plochu vidíme šneka, který před naším zrakem stále uhýbá a my 

se na něj nedokážeme podívat přímo, nemůžeme ho očima dohonit. Falešný 

obraz je vytvořen na části sítnice mimo žlutou skvrnu a jakákoliv snaha přesu-

nout jej do místa nejostřejšího vidění je marná. S pohybem oka se současně 

pohybuje i obraz.  
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+ 

 
 

Obr. 6 Obrázek pro iluzi „Dohoň šneka“ 

 

Adaptace oka na změnu intenzity světla 

 Při změně intenzity světla se oko jistou dobu adaptuje, tj. nejprve je naše 

schopnost vidění ve změněných podmínkách snížena. Adaptace probíhá 

v každém jednotlivém oku odděleně a toho vyžívá následující experiment, který 

adaptaci působivě předvede. 

 V zatemněné, ale silně osvětlené místnosti požádáme studenty, aby si jedno 

oko zakryli a druhé nechali široce otevřené. Počkáme asi 30 s. Potom zhasneme 

a necháme svítit jen velmi slabý zdroj rozptýleného světla. Pozorujeme-li nyní 

oběma očima současně, je to oko, které bylo za silného osvětlení otevřené, 

jakoby slepé. Dobře to uvidíme také tak, že střídavě odkrýváme jedno a druhé 

oko. 
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Demonstrace skládání barev 
 

ZDENĚK NAVRÁTIL  

Přírodovědecká fakulta MU, Brno 

 

Úvod 

 Studenti středních škol si často stěžují na nezáživnost, nezajímavost 

a matematickou obtížnost výuky fyziky. Pomiňme otázku, z jaké části je tento 

postoj způsoben skutečně fyzikou samotnou a reálnou náplní jejích vyučova-

cích hodin a z jaké části nezájmem studentů o přírodovědné obory a o vzdělání 

vůbec. V každém případě je však potřebné vzbudit zájem o probíraná témata. Je 

proto žádoucí, a ve fyzice tuto možnost máme, doplnit výklad názornými a 

poutavými experimenty, které studenty zaujmou nejen svou podstatou, ale i 

návazností na další obory.  

 V případě optických experimentů je tento požadavek poměrně dobře splni-

telný. Rozklad světla na jeho spektrum, srovnávání různých zdrojů světla podle 

spektrálního složení a míchání barev opětovným skládáním různých částí spekt-

ra jsou poutavé pokusy i pro laické publikum. Experimenty lze navíc komento-

vat i z hlediska použitého detektoru – lidského oka – a provázat tak výuku 

fyziky s biologií. Využitím nejmodernějších technologií ve výuce – osobního 

počítače a datového projektoru jako „spektrálně laditelného“ zdroje světla – je 

lze přiblížit také zájemcům o výpočetní techniku. 

 

Barva světla 

 Lidské oko je citlivé na elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami cca 

380 – 760 nm. Černobílé (tzv. skotopické) vidění za nízkého osvětlení zpro-

středkovávají světločivé buňky nazývané tyčinky, za barevné (tzv. fotopické) 

vidění jsou odpovědné světločivé buňky nazývané čípky. Spektrální citlivost 

lidského oka, přesněji světelná účinnost monochromatického záření při vidění 

tyčinkami nebo čípky, je zobrazena na obr. 1. Tato závislost však pouze ovliv-

ňuje množství světla, které může produkovat světelný zdroj na různých vlno-

vých délkách. Je proto spojena s fotometrickými veličinami jako světelný tok 

nebo svítivost zdroje, neposkytuje tedy informaci o barvě světla. 
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Obr. 1 Relativní světelná účinnost monochromatického záření při fotopickém 

a skotopickém vidění. 
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Obr. 2 Spektrální závislost trichromatických členitelů x , y  a z . 
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Definice barvy je komplikovaný problém, který může být nahlížen z pohledu 

fyziky, fyziologie nebo psychologie. Ve fyzice proto většinou místo o barvě 

světla mluvíme o chromatičnosti světla
2
; barvu předmětů označujeme termínem 

kolorita. Protože v lidském oku nalezneme tři různé typy čípků s různou spekt-

rální citlivostí, z jejichž signálů je barva určována, zavádí se také tři trichroma-

tičtí členitelé x , y , z (viz obr. 2) [1, 2]. Ti udávají, jak je spektrální zářivý tok 

e (energie o určité vlnové délce vyzářená zdrojem za jednotku času) rozdělen 

do tří trichromatických souřadnic X, Y a Z 
3
: 

,)()(

0

e  dxX 


  

,)()(

0

e  dyY 


  

.)()(

0

e  dzZ 


  

Získaná trojice souřadnic X, Y, Z však obsahuje informaci nejen o chromatič-

nosti světla, ale i o jeho intenzitě. Normováním 

,
ZYX

X
x


  

,
ZYX

Y
y


  

ZYX

Z
z


  

                                                           
2
 Chromatičnost navíc neobsahuje údaj o jasnosti barvy.  

3
 Za povšimnutí stojí, že členitel y odpovídá světelné účinnosti monochroma-

tického záření při fotopickém vidění. 
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se z původně třídimenzionálního prostoru XYZ omezíme jen na rovinu danou 

rovnicí .1 zyx  Pro popis chromatičnosti tedy stačí používat pouze dvě 

souřadnice x a y. Sestrojíme-li graf, ve kterém bod popsaný souřadnicemi x, y 

vykreslíme barvou danou těmito hodnotami, získáme známý chromatický dia-

gram CIE 1931 (viz obr. 3). V něm jsou okraje „podkovy“ dány sytými spekt-

rálně čistými barvami, jejichž skládáním obdržíme barvy ležící mezi nimi. 

Kromě souřadnic x, y existují i jiné systémy souřadnic, které regulují jisté ne-

dostatky diagramu CIE 1931. Místo nich se však raději krátce zmiňme 

o systému RGB. Zvolíme-li si v diagramu CIE 1931 tři základní barvy, tzv. 

gamut (který je dán např. luminofory nebo barevnými filtry, které zařízení 

používá), můžeme z nich namíchat pouze ty barvy, které leží v trojúhelníku 

s vrcholy popsanými těmito barvami. Ve výpočetní technice je chromaticita 

nejčastěji kódována právě pomocí trojice červené (Red), zelené (Green) 

a modré (Blue) barvy. 

 

 
Obr. 3 Chromatický diagram CIE 1931. Převzato z [1] 
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Experimenty 

 K demonstraci skládání barev ve výuce fyziky na střední škole lze použít 

různé pomůcky, od nejjednodušších až po nejdokonalejší. V následujícím textu 

se zmíníme pouze o některých.  

 Mezi nejjednodušší pomůcky patří rotující kotouč, jehož plocha je rozděle-

na na tři barevné výseče, realizované barevnými papíry. Změnou poměru veli-

kosti ploch příslušných jednotlivým barvám lze snadno měnit výslednou barvu, 

vnímanou lidským okem díky setrvačnosti vidění. Nevýhodou této pomůcky je, 

že demonstrujeme spíše koloritu než chromaticitu světla, což se projevuje svě-

telně málo intenzivním jevem.  

 Tento nedostatek rotujícího kotouče lze odstranit, použijeme-li reflexní 

barevné papíry a kotouč osvítíme zdrojem bezpečného UVA záření (např. rtu-

ťovou výbojkou opatřenou Woodovým sklem, která produkuje pouze záření o 

vlnové délce cca 366 – 367 nm). Luminiscence reflexních barev způsobuje, že 

se papír chová jako vlastní zdroj světla, a protože osvětlení UV výbojkou je 

nulové, pozorujeme chromaticitu světla. Pozitivní je velmi výrazný efekt 

(ovšem v zatemněné místnosti).  

 Další možností vylepšení rotujícího kotouče představuje nanesení klasic-

kých luminoforů, používaných v osvětlovací technice, na jednotlivé výseče 

kotouče. U nich se však předpokládá excitace krátkovlnným UV zářením (cca 

253 nm), které má germicidní účinky a je pro lidské zdraví škodlivé. Navíc 

samotné luminofory mohou být jedovaté, a proto jejich použití nelze pro běžné 

demonstrace doporučit. 

 Skládání barev lze snadno demonstrovat také pomocí tří barevných žárovek, 

které např. současně osvětlují bílou plochu. Zvlášť výhodné uspořádáni expe-

rimentu je takové, při kterém lze zastínit vždy světlo z jedné žárovky. Potom je 

možné místo původně bílého osvětlení pozorovat osvětlení v doplňkových 

barvách.  

 Velmi názornou demonstraci skládání barev lze uskutečnit použitím osob-

ního počítače a datového projektoru, který je v současnosti častým vybavením 

učeben. Datový projektor, na nějž je kladen požadavek vysokého světelného 

toku, je v současnosti často osazován moderní vysokotlakou rtuťovou výbojkou 

typu UHP (Ultra High Performance lamp), která poskytuje bílé světlo. Spekt-

rum UHP výbojky je čarové, avšak díky vysokému tlaku ve výboji jsou spekt-

rální čáry značně rozšířeny [3]. Chromatičnost vystupujícího světla je měněna 

pomocí barevných filtrů, které mohou být pevné (LCD projektory a tříčipové 

DLP projektory) nebo mohou být, podobně jako u předešlých experimentů, 

uloženy na rotujícím kotouči (jednočipový DLP projektor). RGB souřadnice 
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vystupujícího světla lze snadno nastavit v počítači např. volbou barvy pozadí 

snímku v prezentaci (rovněž v RGB reprezentaci). Na rozdíl od předešlých 

experimentů však můžeme datový projektor použít jako zdroj světla. Je proto 

možné a současně velmi přínosné, ukážeme-li současně (např. rozkladem po-

mocí optického hranolu či optické difrakční mřížky)  kromě výsledné barvy 

světla i jeho spektrum. Můžeme tak pozorovat, jaké spektrální čáry rtuti se 

použijí pro zobrazení primárních RGB barev, jejich doplňkových barev, bílého 

světla nebo také např. fialové-purpurové barvy, která sama není spektrální 

barvou (viz obr. 4). 
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Obr. 4 Spektrum červené, zelené, modré a fialové barvy jednočipového DLP 

projektoru vybaveného výbojkou UHP. Měřeno mřížkovým monochromátorem 

s CCD detektorem. 
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Jednoduché pokusy z optiky 
 

ĽUDMILA ONDEROVÁ 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice, Slovensko 

 

Úvod 

 Optika patrí medzi tie časti fyziky, ktoré študenti celkom obľubujú. 

Príčinou môže byť jednak skutočnosť, že s mnohými javmi sa stretávajú aj 

v bežnom živote, ale aj to, že mnohé z nich možno demonštrovať pomocou 

jednoduchých pokusov. Ide však o to, aby sa naučili tieto javy vnímať 

a správne ich pochopiť. K tomu môže prispieť netradičný prístup k prezentácii 

jednotlivých pokusov formou kúziel alebo využitie medzipredmetových 

vzťahov, konkrétne poznatkov z matematiky či biológie. 

 

Kúzlo fyziky alebo fyzika kúziel? 

 Mnohé z uvedených pokusov nie sú nové, za nový však možno považovať 

popísaný spôsob ich prezentácie v podobe kúziel. Skúsenosť ukazuje, že tento  

prístup vzbudzuje pozornosť a záujem študentov a zároveň ich zapojenie do 

vyučovacieho procesu. 

 

Sviečka horiaca pod vodou 

 Cieľom pokusu je preskúmať vlastnosti obrazu vytvoreného rovinným 

zrkadlom. 

 Pred dobre vyleštenú sklenenú dosku, ktorú upevníme v zvislej polohe na 

stole postavíme pohár do ktorého umiestnime sviečku. Rovnaký pohár 

umiestnime na opačnú stranu sklenenej dosky a to do rovnakej vzdialenosti, 

ako sme postavili pohár so sviečkou. Experiment situujeme tak, aby platňa aj 

poháre boli umiestnené priamo oproti študentom. Potom zahalíme sklenenú 

dosku tmavou látkou. Zapálime sviečku v pohári pred platňou a predstierame 

zapálenie sviečky aj v pohári za ňou. Odstránime tmavú látku, vyslovíme 

„magické slovo“ a naplníme pohár za platňou vodou. Študenti vidia, že 

v zadnom pohári svieti sviečka pod vodou.  Vyzveme študentov, aby sa 

pokúsili objasniť ako „kúzlo“ funguje. Pri hľadaní vysvetlenia im môžeme 

pomôcť nasledovnými otázkami: Je možné, aby horela sviečka pod vodou? 

Aký je obraz sviečky vytvorený rovinným zrkadlom – skutočný alebo 

neskutočný? Je obraz priamy alebo prevrátený? Aká je veľkosť obrazu 

v porovnaní s veľkosťou sviečky? Je obraz pred zrkadlom alebo za zrkadlom? 

Je obraz v zrkadle stranovo obrátený alebo nie? Ak majú študenti problémy 

s odpoveďami na tieto otázky, je dobré ak máme k dispozícii vhodné rovinné 
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zrkadlo. Nakoniec položíme otázku: Môže sklenená platňa plniť funkciu 

zrkadla, aké vlastnosti skla to umožňujú? Pomocou týchto otázok privedieme 

študentov k správnemu vysvetleniu predvedeného „kúzla“. Sklenená platňa plní 

úlohu rovinného zrkadla vytvárajúc neskutočný obraz horiacej sviečky v pohári 

za platňou. Hoci sklenená platňa odráža len 4 – 8 % svetla od sviečky stačí to 

na vytvorenie jasného a presvedčivého obrazu. (Efekt je presvedčivejší ak je 

svetlo v miestnosti stlmené). 

 

Kúzelná lyžica 
 Cieľom pokusu je porovnať vlastnosti obrazu vytvoreného dutým 

a vypuklým zrkadlom. 

 Študenti držia v rukách kovové dobre vyleštené lyžice otočené vnútornou 

stranou k sebe. Vyzveme ich, aby sledovali obraz pred sebou. Pozorujú, že 

obraz v lyžici je prevrátený. Potom vyslovia „magické slovo“ a rýchlo obrátia 

lyžicu o 180°. Všimnú si, že obraz, ktorý teraz vidia je priamy. Ich úlohou je 

vysvetliť náhlu zmenu. Opäť pomocou otázok privedieme študentov k tomu, že 

lyžica plní úlohu dutého či vypuklého zrkadla. Keď sa pozerajú do jej vnútornej 

strany, predmet – ich tvár, je  ďalej ako stred krivosti daného zrkadla, preto 

vytvorený obraz je skutočný prevrátený a zmenšený. Po otočení sa pozerajú do 

vypuklého zrkadla, ktoré vždy vytvára neskutočný a prevrátený obraz a preto tá 

zmena pri pretočení lyžice. 

 

Premena sadzí na striebro 
 Cieľom pokusu je sledovať úplný odraz na rozhraní dvoch prostredí 

s rozdielnym indexom lomu. 

 Predmet napr. kovovú lyžičku pokryjeme dôkladne sadzami nad plameňom 

sviečky.  Povieme študentom, že budú pozorovať premenu sadzí na striebro 

a po vyslovení „magického slova“ ponoríme lyžičku do nádoby s vodou. 

Študenti budú vidieť lesklú akoby striebornú lyžičku. Pomocou otázok 

privedieme študentov k správnemu vysvetleniu „kúzla“. Povrch lyžičky, ktorý 

sme začiernili sadzou sa vo vode nezmáča. Na jej povrchu sa vytvorí tenká 

vzduchová vrstvička. pri vhodnej polohe lyžičky, keď pozorujeme, že sa 

zmenila na striebornú, sa všetky svetelné lúče dopadajúce na vzduchovú 

vrstvičku od nej odrážajú. Dochádza k úplnému odrazu na rozhraní vody 

a vzduchu. Vďaka tomu môžeme pozorovať ponorenú lyžičku ako striebornú. 

(Sú možné aj ďalšie efektné obmeny tohto pokusu napr. s objavením sa 

neviditeľného obrazu na tmavom papieri, po jeho ponorení do vody a pod.) 
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Zakrivený laserový lúč 
 Cieľom pokusu je pozorovať úplný odraz na rozhraní dvoch prostredí 

s rozdielnym indexom lomu a pochopiť tak princíp svetlovodivých  káblov. 

 

 Vezmeme väčšiu priehľadnú nádobu s malým otvorom blízko dna nádoby. 

Otvor uzavrieme zátkou a nádobu naplníme vodou, do ktorej sme pridali trochu 

mlieka. V zatemnenej miestnosti laserový lúč z laserového ukazovadla 

nasmerujeme tak, aby prechádzal nádobou a dopadal na zátku pri dne. 

Študentom povieme, že zakrivíme laserový lúč. Vyslovíme „magické slovo“ 

a odstránime zátku z nádoby. Študenti pozorujú, že laserový lúč sleduje prúd 

vody vytekajúcej z nádoby (obr. 1) Študentom kladieme otázky: Čo 

zapríčiňuje, že sa laserový lúč zakriví a zotrváva vnútri vodného prúdu? Aký je 

index lomu vody v porovnaní s indexom lomu svetla? O aký prechod ide pri 

prechode svetla z vody do vzduchu? Spoločne tak dospejeme k správnemu 

vysvetleniu pozorovaného javu.  Laserový lúč v prúde vody dopadá na 

rozhranie medzi vodou – s vyšším indexom lomu a vzduchom s nižším 

indexom lomu. Keďže uhol dopadu je väčší ako medzný uhol dochádza 

k totálnemu odrazu a lúč je úplne odrazený späť do vody ako by bol ním 

zachytený. 

 Môžeme zároveň pripojiť historickú poznámku, že už v roku 1870 írsky 

fyzik Tyndall predviedol členom Kráľovskej spoločnosti v Londýne svoj objav 

úplného odrazu svetla vo vodnom prúde v tvare oblúka. Z pomerov indexov 

lomu svetla vo vode  a vo vzduchu vyrátal medzný uhol. Zistil, že ak svetlo 

Obr. 1 
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vnútri prúdu vody dopadá na rozhranie voda - vzduch pod väčším uhlom ako je 

kritický uhol, nemôže z neho vystúpiť von a je v ňom vedené ako v kábli.  

 

Jednoduchý experiment a matematika 

 Pre lepšie pochopenie a vysvetlenie niektorých javov je dobré doplniť 

jednoduchý experiment následným matematickým výpočtom. Nasledujúce dva 

experimenty poskytujú príklad takého spojenia experimentu a výpočtu. 

 

Ako určiť experimentom index lomu vody 
 Cieľom experimentu je vedieť si uvedomiť podmienky, pri ktorých nastáva 

lom na rozhraní dvoch optických prostredí. 

 Keď sledujeme predmet ponorený vo vode priamo zvrchu zdá sa nám akoby 

plával, teda vidíme ho vyššie ako sa v skutočnosti nachádza. Na stôl 

umiestnime nádobu naplnenú vodou. Jednu korunovú mincu vložíme do vody, 

na dno nádoby a druhú na stôl vedľa nádoby s vodou. Pozeráme sa na obidve 

mince priamo zvrchu (obr. 2) Keď je vonkajšia minca položená na stole 

(poloha 1) vidíme mincu vo vode väčšiu ako je v skutočnosti, teda ako mincu 

na stole. Ak budeme mincu mimo nádoby postupne dvíhať, nájdeme polohu 

(poloha 2), v ktorej má rovnakú veľkosť ako minca vo vode. V dôsledku lomu 

svetla vo vode sa nám zdá, že minca vo vode je v tejto výške. V našom prípade 

to bude v 3/4 hĺbky. Prevrátená hodnota tohto čísla, teda 4/3  predstavuje index 

lomu vody. Ak teda zmeriame hĺbku, v ktorej vidíme ponorený predmet 

budeme vedieť určiť index lomu vody. 

 Pri odvodení vzťahu medzi hĺbkou, v ktorej vidíme ponorený predmet, 

a indexom lomu využijeme vedomosti z matematiky. Zo Snellovho zákona 

lomu vyplýva:  

  
1

2

sin

sin

n

n





 (1) 

 Z experimentu aj obr. 3 vyplýva, že uhly α a β budú malé (vzhľadom na 

veľkosť oka). Ak využijeme vedomosti z matematiky môžeme napísať 
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Keď uvažujeme index lomu pre vzduch 12 n  (4) a dosadíme (2), (3), 

(4) do (1), dostaneme: 

  
'1 1

h

s

h

s
n  , 

1

' 1

nh

h
  (5) 

 

Teda pomer hĺbky h a h’ nám určuje index lomu vody. 

 

Skrytá figúrka - výpočet veľkosti medzného uhla 
 Cieľom experimentu je pochopiť úplný odraz a experimentálne aj výpočtom 

nájsť medzný uhol. 

 Naplníme akvárium vodou. Zoberieme skúmavku a vložíme do nej 

napríklad figúrku z hry „Člověče nezlob se“. Ponoríme skúmavku do vody tak, 

aby sa do nej nedostala voda. Pomaly ju nakláňame a otáčame ňou. Skúmavka 

sa v jednom okamihu zmení na striebornú a figúrka „zmizne“ – neuvidíme ju.  

 Voda v akváriu je opticky hustejším prostredím ako vzduch v skúmavke. 

Otáčaním a nakláňaním skúmavky vlastne hľadáme medzný uhol. Keď sa nám 

ho podarí nájsť, všetky lúče dopadajúce na skúmavku sa odrazia od opticky 

redšieho prostredia – vzduchu do nášho oka. Preto sa nemôžeme pozrieť do 

skúmavky a figúrka ostane pre naším zrakom ukrytá.  

Obr. 3 Obr. 2 



Veletrh nápadů učitelů fyziky XI 

 

 75 

 Pomocou výpočtu určíme veľkosť hľadaného medzného uhla. Pre medzný 

uhol dopadu m platí, že uhol lomu β = 90°. Ak považujeme index lomu 

vzduchu rovný jednej zo Snellovho zákona lomu vyplýva 

 90sin1sin mn ,  

resp. 

  
n

1
sin m  . (6) 

 Z rovnice (6) po dosadení za n = 4/3 pre vodu dostaneme: 75,0sin m  , 

resp.  5,48m  . 

 Analogicky pre sklo n = 3/2 a  42m . 

 Úplný odraz sa využíva ako v optických hranoloch, tak v svetlovodných 

vláknach. Ich základom je tenké sklenené vlákno, ktorého stredná časť má 

väčší index lomu ako jeho obvodová vrstva a svetelný lúč sa preto v obvodovej 

vrstve úplne odráža a svetlo sa šíri po trajektórii danej tvarom vlákna. 

 

Jednoduchý experiment a biológia 

 Ľudské oko, ktoré nám sprostredkúva väčšinu vnemov z okolitého sveta je 

zároveň optickou sústavou. Pomocou viacerých jednoduchých experimentov 

môžeme študentom demonštrovať ako časti tejto optickej sústavy zabezpečujú 

samotné videnie. Tieto experimenty sú zaujímavé ako pre študentov 

zaujímajúcich sa o fyziku tak pre študentov zaujímajúcich sa o biológiu. Široké 

možnosti experimentov z tejto oblasti ilustrujeme dvomi príkladmi. 

 

Jednoduchá lupa 
 Prepichneme kus kartónu (poslúži napr. aj pohľadnica) špendlíkom 

a urobíme v ňom dierku o priemere asi 1 mm. Kartón s dierkou priblížime 

k oku a pozorujeme cez dierku písmená v texte. Pri určitej vzdialenosti budeme 

vidieť písmená ostro a zväčšené. Pomocou špendlíka sme si vyrobili 

jednoduchú lupu, lebo dierka v kartóne plní jej funkciu. Keď svetlo prechádza 

malými otvormi alebo okolo malých prekážok, dochádza k ohybu svetelného 

lúča. V našom prípade sú odklonené lúče odrazené od textu a smerujúce do 

oka. Výsledkom je zväčšenie písmeniek v texte. 

 

Prevrátený špendlík 

 Použijeme prepichnutý kartón a špendlík z predchádzajúceho pokusu.  

Priložíme prepichnutý kartón tesne k oku a potom pred otvor umiestnime 

špendlík (obrátený hlavičkou hore). V otvore vidíme  neprevrátený obraz 
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špendlíka, ktorého veľkosť sa pri približovaní špendlíka k otvoru  zväčšuje  ale 

obrysy nie sú ostré. Otvor v kartóne funguje ako dierková komora . Teraz dáme 

kartón s otvorom asi 5 – 8 cm od oka a špendlík obrátený hlavičkou nahor 

umiestnite medzi oko a kartón. Pozerajúc sa na  dierku, nie na špendlík v otvore 

spozorujeme obraz špendlíka zväčšený ale obrátený. Vidíme totiž iba tieň 

špendlíka, ktorý sa na sietnici zobrazuje v tej istej polohe, akú má samotný 

špendlík – hlavičkou hore. Pretože však naše oko dostáva všetky obrazy na 

sietnicu obrátene a vďaka mozgu ich chápeme také, aké sú v skutočnosti, tieň 

špendlíka vidíme obrátene.  (Pokus si vyžaduje trochu natrénovať nájsť vhodnú 

vzdialenosť medzi okom a špendlíkom a pozerať proti svetlu resp. jasnej 

oblohe.) 

 

Záver 
 V príspevku sme sa pokúsili prezentovať rôzne spôsoby uplatnenia jedno-

duchých experimentov vo vyučovacom procese na konkrétnych príkladoch 

z optiky. Prirodzene existujú aj ďalšie spôsoby  ich využitia vo vyučovaní fyzi-

ky. Veríme, že uvedené experimenty poslúžia ako inšpirácia a učitelia dokážu 

prezentované prístupy použiť aj pri vysvetľovaní ďalších fyzikálnych javov. 
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Model Sluneční soustavy v lekcích fyzikálního kroužku  
 

VÁCLAVA KOPECKÁ 

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha 

 

Úvod 

 Poprvé se žáci setkávají s předmětem fyzika v šestém ročníku na základní 

škole, ale jejich přístup k tomuto předmětu je ovlivněn ještě před začátkem 

první hodiny, a to velmi často negativně. Kroužek s fyzikální tematikou pro 

žáky prvního stupně základní školy se snaží žáky  pozitivně motivovat 

k dalšímu studiu fyziky a odbourat jejich případný odpor k ní. Jednotlivé lekce 

kroužku se dotýkají různých částí fyziky.  

 

Základní informace projektu 

 Devět lekcí kroužku bylo věnováno na probrání témat Délka, Planety 

a Model Sluneční soustavy, které dohromady tvoří projekt Model Sluneční 

soustavy. Každé z témat Délka a Planety bylo probíráno ve dvou lekcích, zby-

tek času zabralo vytvoření samotného modelu Sluneční soustavy. Jednotlivá 

témata jsou zpracována formou pracovních materiálů pro učitele. Vzhledem 

k tomu, že model vznikl v době, kdy Pluto ještě bylo řazeno mezi planety uvá-

dím informace i o něm. 

 

Pracovní materiály pro učitele 

 V pracovních materiálech je pod názvem tématu nejdříve uveden fyzikál-

ní základ, o který se dané téma opírá. Následuje popis aktivit, které byly 

k probrání tématu použity. Pod názvem aktivity je stručně formulovaný úkol. 

Pomůcky U jsou pomůcky, které by měl do hodiny přinést učitel (pomůcky 

napsané kurzívou jsou určeny pro použití samotného učitele, ostatní jsou urče-

ny pro žáky). Pomůcky Ž jsou pomůcky, které by si měli přinést žáci sami. 

V položce Úkol je text, který je napsán tak, aby ho učitel mohl pouze přečíst 

žákům a ti z něho pochopili, co se od nich očekává. Následuje postup práce 

učitele a žáků vedoucí k řešení úkolu. Fyzikální základ vysvětlení je pasáž 

určená pro učitele. Je na nich, aby rozhodli, do jaké hloubky s ní seznámí žáky. 

V poznámkách (označených Pozn.) jsou uvedeny moje postřehy týkající se 

provedení dané aktivity nebo upřesnění časové náročnosti. 
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Ukázka pracovního materiálu:  

Model Sluneční soustavy  

 Aby žáci získali představu o velikosti planet a Slunce, nelze jim nadiktovat 

jejich rozměry s tím, že si to nějak přeberou. Čísla, o kterých tu mluvíme, jsou 

na to příliš velká, proto jsem se rozhodla vytvořit se žáky kroužku model Slu-

neční soustavy. 

 Protože na kroužek chodí i žáci nižších ročníků, kteří ještě neumí měřit atd., 

je nutné do projektu před lekce zaměřené na samotnou tvorbu modelu Sluneční 

soustavy zařadit lekce o délce a o planetách, kde se žáci seznámí se základními 

jednotkami a postupy měření délky, a dozvědí se základní informace o plane-

tách Sluneční soustavy. Pokud zbude čas, je vhodné žáky seznámit s poměrem. 

 Pokud chceme se žáky tvořit model Sluneční soustavy, musíme se rozhod-

nout, zda se chceme zaměřit na vzdálenosti nebo na velikosti. Samozřejmě lze 

tyto parametry spojit do jednoho modelu, ale potom jsou buď planety příliš 

malé s celkem rozumnými vzdálenostmi, které lze během hodiny absolvovat 

(např. Pluto o průměru 0,2 mm bude ve vzdálenosti 638 m od Slunce). Nebo 

žáci planety uvidí, ale budeme mít problém se vzdálenostmi (např. Pluto 

o průměru 2 mm bude ve vzdálenosti přes 6 kilometrů od Slunce. A tato vzdá-

lenost se během šedesátiminutové lekce ujít se žáky prostě nedá). Proto jsem 

při výuce vytvořila dva různé modely Sluneční soustavy. První, model vzdále-

ností, jsem zařadila do tématu Planety, druhému modelu Sluneční soustavy, 

který je určen k tomu, aby si žáci vytvořili představu o velikostech planet 

a Slunce a je věnováno téma Model Sluneční soustavy. Na lekcích kroužku 

žáci vytvořili plošný model Slunce, prostorový model Pluta a oba modely 

ostatních planet. 

 Velikosti jednotlivých modelů těles jsou v Tabulce (hodnoty jsou vypočítá-

ny na základě údajů v [1], [2] a [4]): 

 

Tabulka  
Těleso Slunce Merkur Venuše Země Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto 

Průměr 
(cm) 

150,0 0,5 1,3 1,4 0,7 15,4 13 5,5 5,3 0,2 

Vzdálenost 

od Slunce 

(m) 

- 62 117 161 246 840 1540 3098 4853 6381 

 

Tvorba modelu Sluneční soustavy  

 Úkolem je podle tabulky vytvořit velikostní modely Slunce a jednotlivých 

planet Sluneční soustavy a seznámit se s nimi.  
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Pomůcky U: pletivo s malými oky, staré noviny, univerzální lepidlo (Herkules 

nebo škrob), igelit, kuličky na cvrnkání, správně velké (malé) kuličky polysty-

renu, magnety, barvy, štětce, čtvrtky, nůžky, pravítko, kružítko, lepidlo, prová-

zek, nůžky na plech, tužku, obrázky planet, Astronomické karty [5], pracovní 

oděv 

 

Pomůcky Ž: pracovní oděv, psací potřeby 

 

Úkol: Z materiálu, který přinesl učitel, vytvořte modely planet a Slunce. Veli-

kosti jednotlivých modelů zvolte tak, aby Slunce mělo průměr 1,5 m a rozměry 

ostatních těles byly ve stejném poměru jako jsou ve skutečnosti 

 

Postup:   

 Na začátku každé lekce učitel se žáky na lavice roztáhne igelit a na konci 

lekce si všichni uklidí svá pracoviště. 

 Učitel za pomoci žáků vystřihne z pletiva kruhy (půlkruh) o průměrech 

velkých planet (a Slunce) a nastřihá pletivo, z kterého žáci vymodelují pro-

storové modely velkých planet (Jupitera, Saturnu, Uranu a Neptunu). 

 V okamžiku, kdy jsou korpusy těles připraveny, žáci začnou roztírat lepidlo 

na jednotlivé listy novin. Noviny kompletně potřené lepidlem lepí na pleti-

vové konstrukce (celé papíry mohou lepit na konstrukci Slunce,  na planety 

je potřeba použít menší kusy papíru). Papíry je potřeba pořádně vyhlazovat. 

 Jako základ modelů Země a Venuše se dají použít kuličky na cvrnkání, 

které žáci polepí potřebnou vrstvou papíru, aby měly modely potřebnou ve-

likost. 

 Nakonec nechají základy modelů uschnout.  

 Na začátku další lekce učitel žákům rozdá štětce a barvy. Na tabuli upevní 

obrázky planet. 

 Žáci si mohou určit, které těleso chtějí barvit, a pustí se do práce. Snaží se 

barvy namíchat tak, aby výsledná barva co nejlépe odpovídala předloze. Je 

vhodné, aby žáci nejprve těleso natřeli barvou, která na obrázcích po-

vrchů/atmosfér jednotlivých těles převládá. Pozor, je potřeba každé místo 

tělesa natřít několikrát.  

 Po nanesení základních barev nechají žáci modely uschnout, potom na ně 

dokreslí detaily.  

 Šikovní žáci mohou tvořit prostorové modely malých planet (Merkuru, 

Marsu a dříve i Pluta) z polystyrénových kuliček. Z tvrdého papíru vytvoří 

plošné modely Země a menších planet. 
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 Po dokreslení posledních detailů, se žáci s učitelem sejdou kolem těles 

a povídají si spolu o jejich velikosti. 

 Učitel se zaměří hlavně na poměr mezi velikostí Slunce a Země (případně 

Jupitera), se žáky může rozebrat i vzdálenosti mezi jednotlivými tělesy od-

povídající tomuto měřítku. 

Fyzikální základ vysvětlení: 

Viz základní teorie k této lekci.  

 

Pozn. 1: Vytvoření modelu celkem zabralo pět lekcí. Nastříhání a lepení no-

vin zabralo asi jeden a půl lekce, zhruba dvě lekce zabralo natírání základními 

barvami a zbytek času jsme věnovali dokončování detailů a povídání.  

Pozn. 2:  Je velice užitečné mít s sebou asistenta, může pomoci se stříháním, 

tvarováním a polepováním pletiva, radit žákům s mícháním barev, dokupovat 

lepidlo atd. 

Pozn. 3:  Pozor na ostré kraje pletiva – jsou to dráty! 

Pozn. 4: Je rozumné přinést na Kroužek několik starých triček – svá žáci 

často zapomínají. 

Pozn. 5:  Na polepení modelů se spotřebovalo asi 6 velkých lahviček lepidla,  

pokud by bylo více času, modely by se mohly ještě lépe polepit (je potřeba 

nalepit několik vrstev papíru). Herkules je vodou ředitelné lepidlo, použité 

štětce je třeba ihned vyprat, aby se v dalších hodinách daly opět použít. 

Pozn. 6:  Využijí se spíše široké štětce, tenké jen výjimečně. 

Pozn. 7: Na podklad se spotřebovalo asi půl kilogramu barvy.  

Pozn. 8: Vodové barvy drží na polystyrenu.  

Pozn. 9: Žáci nevytvořili plošný model Pluta s odůvodněním, že je příliš 

malý.  

Pozn. 10: Modely pěti nejmenších planet se vejdou do vnitřní části Kinder-

vajíčka. 

Pozn. 11: Na fotografiích je zachycena výroba modelu a model sám. 

Pozn. 12:  Žáci jsou velice překvapeni velikostmi modelů planet. 

Pozn. 13: Bylo by zajímavé vytvořit ještě modely velkých měsíců planet (Mě-

síce, Ia, Europy, Ganymeda, Callisto, Titanu případně Tritonu), jejichž 

rozměry se blíží rozměrům Merkura. 
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Pozn. 14: V okamžiku, kdy se Pluto přestalo řadit mezi planety, bych celý 

model ještě pětkrát zmenšila, čímž se dostaneme na velikost modelu Merkuru 

1 mm, ale vzdálenost Neptunu od Slunce bude 970,6 m a tuto vzdálenost lze se 

žáky během šedesátiminutové lekce ujít.  
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 Použitím tohoto měřítka můžeme zároveň spojit oba modely Sluneční sou-

stavy (model vzdálenostní i velikostní) do jednoho.  

 

Anketa 

 Z orientační ankety [3], kterou žáci vyplňovali na konci běhu kroužku, 

vyplynulo, že lekce kroužku zaměřené na výrobu modelu sluneční soustavy 

považují žáci za užitečné pro školu i život a že je problematika zajímá. Většina 

žáků by v tématu ráda pokračovala. 

 

Závěr 

V tomto článku předkládám ukázku pracovního materiálu pro učitele k vedení 

zájmového kroužku s fyzikální tématikou pro žáky prvního stupně základní 

školy. Materiál vychází z pracovních listů pro učitele k lekcím Model Sluneční 

soustavy I.-III. (viz [3], kde jsou uvedeny i pracovní listy k dalším lekcím). 

Zájmový kroužek vedený podle těchto materiálů je jednou z možností, jak lze 

žáky prvního stupně základní školy nenásilnou a zábavnou formou seznamovat 

s vybranými fyzikálními jevy a principy, odbourat jejich případný odpor 

k fyzice a pozitivně je motivovat k jejímu dalšímu studiu. Z výsledků ankety 

usuzuji, že kroužek splnil svůj účel. Doufám, že se prezentovaný materiál stane 

inspirací dalším vedoucím podobně zaměřených kroužků. 
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Prezentace pokusů z fyziky 
 

MIROSLAVA ČERNÁ 

Základní škola, Litovel, Vítězná 1250 

 

Anotace: Příspěvek uvádí, jaké formy prezentace používali žáci 6. ročníku ZŠ 

Litovel, Vítězná 1250, aby prezentovali pokusy z hodin fyziky a z Klubu ma-

lých debrujárů na veřejnosti. 

 

Učím na základní škole a v loňském školním jsem prožila mnoho velmi 

příjemných situací při práci s žáky v oblasti fyziky. A to především tehdy, když 

žáky fyzikální problém zaujal, chtěli jej řešit, chtěli dělat pokusy, sami měnili 

a vylepšovali podmínky. A všemu věnovali daleko více času než jen musí při 

přípravě do výuky. 

 

1. Prezentace pokusů v hodinách fyziky 

Jaké pokusy prezentují žáci v hodinách fyziky? Mají možnost znovu před-

vést pokusy, nad kterými jsme již v hodinách fyziky bádali a vyvozovali z nich 

nové zákonitosti. V hodinách fyziky většinou používáme pomůcky, které žáci 

mají doma volně k dispozici. Žáci si je k prezentaci musí doma připravit 

a pokus vyzkoušet. Ve škole před všemi spolužáky ukázat a znovu vysvětlit. A 

to není až tak jednoduché, když mají před sebou kritické, ale většinou přející 

publikum!  

Daleko větší radost mám však z toho, když žák vyrobí nějaký svůj měřící 

přístroj nebo nějaký náročnější pokus na navozené  téma v hodinách fyziky. 

Sami ho opět před žáky své třídy musí prezentovat. V loňském školním roce 

jich bylo hodně. V těch nejdokonalejších případech pomáhali rodiče nebo pra-

rodiče. Přemýšlela jsem o tom, jestli to je vhodné či ne. Ale už jen to, že děti v 

rodině hovoří o výuce! Už jen proto, že společně něco vytváří! 

V květnu navštívili naši školu učitelé z Kypru, Itálie a Španělska, kteří řeší 

projekt Sokrates s naší školou. Navštívili i učebnu fyziky a žáci měli možnost 

celou vyučovací hodinu předvádět a prezentovat pokusy z hodin fyziky. 

 

2. Prezentace pokusů na schůzkách klubu malých debrujárů 

Příprava na tyto schůzky je pro mne časově náročná. Ale odměna stojí za 

to. Většinou se žáci navozenými problémy a pomůckami zapojili skvěle do 

práce. Pokusy zkoušeli, povídali si o nich, mezi sebou si je i prezentovali. Ně-

které pokusy též ukazovali doma rodičům, sourozencům, kamarádům. 
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3. Prezentace pokusů na pódiu 

Cílem je zaujmout veřejnost přírodními jevy a přitom je pobavit. Raději nic 

nevysvětlovat, ale prezentovat  takovým způsobem, aby je to nutilo přemýšlet 

o daném problému. Zvolit lze nejrůznější téma i formu. My jsme na vystoupení 

Děti rodičům zvolili kouzlení, a to na téma Země- oheň – voda – vzduch. Vše 

jsme museli dopředu precizně natrénovat, abychom 8 kouzel stihli předvést 

během 8 minut. I na oblečení při takovéto prezentaci záleží. Zvolili jsme si 

jednotná trička s logem debrujárů. 

 

Některé pokusy z vystoupení: 

a) Kdy bude stříkat voda z fontány? 

Můj původní plán jedné schůzky KMD – výroba Heronovy fontány. 

Nejdřív jsem ale přinesla dvě nádoby propojené hadicí (viz fotografie) a chtěla 

jsem, aby si žáci vyzkoušeli, co se bude dít, když  budou měnit polohu nádob. 

Ani jsme netušila, jak velký zájem si tento pokus získá a kolik radosti žákům 

přinese. A proto, když jsme později přemýšleli o scénáři na vystoupení, rozhod-

li jsme se, že tuto radost musíme přinést i publiku. Celý model jsme však vyro-

bili ve větším měřítku.  

     
 

b) Jak k sobě „přilepit“ misku a sklenici a přitom nepoužít lepidlo? 

Na schůzkách klubu jsme zkoušeli přilepit k sobě dvě sklenice. Je to pokus 

velmi efektní, ale ne vždy se podaří. Potom jsme pozorovali jiný pokus, kdy se 

díky podtlaku vzduchu do sklenice dostane voda (viz obr.). A žáky napadla 

nová možnost – přilepit tímto způsobem sklenici k misce. Tyto dvě nádoby 

u sebe drží tak dobře a dlouho, že jsme si tento pokus zvolili ve zvětšené verzi 

na vystoupení. 
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c) Padající destičky 

Při přípravě prezentace pro žáky 1. tříd jsme vybírali především zajímavé po-

kusy - hračky, které žáci sami vyrobili. Modelem byly většinou hračky 

z obchodu. Vyrobit však tyto padající destičky chce velkou dávku trpělivosti, 

zručnosti a přemýšlení. A ne všechny vždy fungují nejlépe! Hodně popularity 

získaly destičky vyrobené z obalů na CD. 

 

            
 

4. Prezentace pokusů na volně přístupných akcích 

První zkušenosti získali moji žáci při prezentaci vlastnoručně vyrobených 

hraček pro nejmenší – žáky 1. tříd naší školy a při prezentaci učebny fyziky při 

zápise žáků do školy Přístup k dětem měli velmi přirozený. Byli skvělí, velmi 

spontánní.  

V květnu jsem navrhla žákům, že bychom mohli předvádět pokusy na ná-

městí v Olomouci na akci Jarmark chemie, fyziky a matematiky. Nikdo neza-
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váhal a navíc ihned sami od sebe začali pro tuto příležitost vybírat ty nejvhod-

nější pokusy.  

Velmi osvědčený pokus – model vzduchovky (viz fotografie). 

 

     
 

Jaký přínos pro žáky má taková činnost? 

Určitě rozvíjí pozorování žáků, přemýšlení o problému. Také slovní popis 

probíhajícího pokusu a snahu o vysvětlení problému. Přináší též objevování 

nových souvislostí a pohledů na již poznanou skutečnost. Zručnost a tvůrčí 

přístup při hledání nových jiných pomůcek. Zkušenosti s výběrem vhodného 

materiálu a také vědomí, že ne vždy se pokus podaří. Trpělivost při hledání 

správných podmínek pokusu.  

Při prezentaci pokusů na pódiu zkušenost s tvorbou scénáře. Zkušenost, 

kolik času a pravidelného tréninku je potřeba k preciznímu vystoupení. Zkuše-

nost, že každé vystoupení je jiné a že také hodně záleží na publiku. 

Snad nejvíce zkušeností nasbírají žáci na volně přístupných akcích. Poznání, že 

okolní pozorovatele musí vhodným způsobem ke svému pokusu přilákat. Pokus 

bezchybně předvést a přitom navíc opět pozorovatele neztratit, ale do problému 

ho vhodně „vtáhnout“. Problému dobře rozumnět, aby s pozorovatelem mohl 

o něm diskutovat. 

Naše škole v projektu Sokrates spolu s partnery z Kypru, Itálie a Španělska 

řešíme, které vlastnosti žáků rozvíjí výuka. Domnívám se, že výuka fyziky 

rozvíjí všechny zkoumané vlastnosti: sebeuvědomění, samostatnost, sebeúcta, 

komunikace, sociální dovednosti, umění naslouchat, řešení problémů, pozitivní 

myšlení, asertivita. 

 

Bližší informace ke všem aktivitám ve vškolním roce 2005/06 si můžete 

prohlédnout na adrese www.cernamirka.wz.cz 
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Dva jednoduché inovační pokusy z mechaniky 
 

JOSEF JANÁS
 

Pedagogická fakulta MU, Brno 

 

Úvod 

 Pokus ve vyučování fyzice má stejný význam jako ve fyzice, tzn. je verifi-

kátorem pravdivosti výsledku úvah nebo východiskem k bádání o dosud ne-

známých jevech. Následující dvě ukázky mají zdůraznit význam pokusu ve 

vyučování fyzice zejména pro rozvíjení fyzikálního myšlení žáků. To se neroz-

víjí při pouhém sledování pokusu (pozorování), ale až tehdy, když se žák snaží 

nalézt odpověď na otázku PROČ k jevu dochází. 

 

1 Kapalina v nádobě (problémové úlohy)  

 Pokus má žáky přesvědčit, že pro kapalinu v klidu platí Pascalův zákon a že 

příčina pohybu kapaliny je způsoben rozdílem tlaků. Z didaktického hlediska 

není vždy dobré předem žákům sdělovat, co chceme pokusem dokázat. 

Pro splnění shora uvedeného záměru se mi osvědčil následující postup, při 

kterém žáci nejdříve zdůvodňovali odpovědi na pokládané otázky (PROČ?) 

a následující pokusy prokázaly, které odpovědi byly správné. 

 

Pomůcky:  

PET láhve, větší vanička, kádinka, nálevka, délkové měřidlo, jehlice s ostrým 

hrotem (na dělání otvorů v láhvích), odměrný válec, stopky, kontaktní měřidlo. 

 

P1 Prázdná láhev ve vodě  
O1 Co se stane, když ponoříme prázdnou láhev se dvěma otvory (A, B) do 

vody podle obr. 1? 

 
Obr. 1 
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(Voda stříká otvory dovnitř láhve. PROČ? 

Kapalina působí tlakovou silou vždy kolmo ke stěně nádoby. F = pS) 

 

P2 Láhev naplněná vodou a uzavřená 

 

 
Obr. 2 

 

O2 Co se stane, když uděláme otvor 1 ve stěně láhve – obr. 2. 

(Voda neteče. PROČ?)  

O3 Co se stane, když láhev stlačíme? 

(Voda stříká. PROČ? – Pascalův zákon)  

O4 Co se stane, když uděláme druhý otvor 2 nad prvním otvorem? 

(Voda stříká jen ze spodního otvoru.  PROČ? )  

O5 Co se stane, když uděláme třetí otvor 3 pod prvním otvorem?  

(Voda stříká jen z tohoto otvoru. PROČ? ) 

 

P3 Láhev naplněná vodou – nejdříve zavřená, potom otevřená 

 

 
Obr. 3 
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Láhev naplníme vodou a uzavřeme. Uděláme otvor A. Už víme, že voda nebu-

de vytékat. 

 O6 Co se stane, když uděláme druhý (třetí, ...) otvor A' ve stejné výšce? 

(Voda nebude vytékat. PROČ?) 

O7 Co se stane, když láhev otevřeme? – obr. 3 

(Voda vytéká. PROČ?)  

O8 Změní se rychlost vytékané vody když láhev stlačíme? 

(Ne. PROČ?) 

 

P4 Úloha na výpočet rychlosti vytékající vody a délky dostřiku 

 

 
Obr. 4 

 

Otvor A uděláme v 1/3 výšky láhve a zajistíme udržování volné hladiny ve 

stálé výšce h - obr. 4. 

V našem případě h = 30 cm, h1 = 20 cm, h2 = 10 cm  

Provedeme požadované výpočty a výsledky porovnáme s naměřenými hodno-

tami. 

 

Řešení:  

 Vytékající voda koná vrh vodorovný, tj. ve směru vodorovném pohyb rov-

noměrný a pro délku vrhu platí: s = v.t 

 Ve směru svislém padá voda volným pádem: 
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s14,0
2

2

1 22
2 

g

h
tgth  

 Pro rychlost vytékající kapaliny platí 2
1 sm22  ghv  a s = 28 cm. 

(Délku vrhu lze snadno vypočítat i ze vztahu 212 hhs  .) 

 Vypočtená hodnota délky vrhu vytékající vody  s = 28 cm.    

 Naměřená hodnota  s = 28 cm. 

 

P5  Analogie vrhu vodorovného s vrhem šikmým 

 Pro délku šikmého vrhu platí vztah 

2sin
2

g

v
d  , 

tzn., že pro elevační úhel 45° je délka vrhu největší. Můžeme vypočítat a potom 

(např. podle obr. 2) změřit, že analogicky délka výtoku kapaliny z otvoru 

v poloviční výšce hladiny je největší.  

 

2 Vazba na matematiku 

 Pokusy můžeme využít k procvičení dovedností z matematiky např. 

v následujících dvou případech: 

 a) Využití Euklidovy věty 

                                               
Obr. 5 

 

 Z výrazu pro délku vrhu ve tvaru 212 hhs   vyplývá, že délka vrhu bude 

maximální tenkrát, když 21hh  bude maximální. Z obr.5 lze Euklidovu větu 

napsat ve tvaru 21hhs  , tzn. že délka vrhu bude mít největší velikost pro 

h1 = h2 = h/2.  
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b) Určení průměru válce 

 Dáme žákům úkol vypočítat průměr otvoru vytékající kapaliny a výsledek 

porovnat s hodnotou naměřenou (např. tak, že kontaktním měřidlem změří 

průměr jehly, kterou jsme otvor v PET láhvi udělali). Poradíme jim, aby změřili 

objem vody, která vyteče za dobu τ kruhovým průřezem S nádoby, tj. objem 

válce V = Svτ. 

 To, že hodnoty budou odlišné, může být zajímavým tématem diskuze nad 

rámec vzdělávacího programu.  

  

3 Stabilita těles 

 Stabilitu těles určuje práce, potřebná k otočení (přemístění) tělesa ze stálé 

rovnovážné polohy do polohy vratké. Pro otáčení tělesa není rozhodující síla, 

ale moment síly. Zkušenost ukazuje, že tento pojem je pro žáky obtížný.  

 K dobrému pochopení obou pojmů  přispívá i řešení konkrétní úlohy na 

určení stability kvádru. To znamená umět vypočítat:  

a) práci W, kterou musíme vykonat abychom kvádr překlopili, 

b) síly FA, FB, FK, FT, FL, kterými musíme působit kolmo na rameno síly 

v příslušných bodech, když osu otáčení tvoří hrana lišty Z – viz obr. 6. 

 Výpočet ukáže a pokus potvrdí, který způsob překlopení je nejvhodnější. 

Potřebné údaje (hmotnost tělesa a jeho rozměry) žáci změří, provedou výpočty 

a výsledky porovnají s hodnotami naměřenými. 

 

Nutné pomůcky: délkové měřidlo, siloměr, pravoúhlý trojúhelník, motouz, 

nůžky, jehlici (pro „znázornění“ těžiště), olovnici.    

    
 

 Obr.6 Obr. 7 
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 Při řešení jsme použili krabici o rozměrech (29,0  27,6 × 10,0) cm
3
, která 

měla hmotnost 0,450 kg, místo olovnice jsme použili golfový míček na vlákně, 

který jsme pověsili na jehlici procházející těžištěm – (obr. 7). Vypočtené vý-

sledky byly v dobré shodě s naměřenými hodnotami: W = 0,68 J; FA = 2,25 N; 

FB = 1,56 N; FK = FT = FL = 3,10 N. 

 Jsem přesvědčen o tom, že vědomosti a dovednosti získané takovým způso-

bem si žáci snadněji a trvaleji zapamatuj. 
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Aktivity z fyziky mikrosvěta 
 

ZDEŇKA BROKLOVÁ 

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha 

 

 Současné trendy v našem školství i ve fyzikálním vzdělávání obecně ukazu-

jí na posun od tradičního výkladu a demonstračních pokusů spíše k aktivním 

formám studentské práce. K tomu je zapotřebí mít zásobu aktivit a pokusů, 

které mohou studenti sami provádět. Obzvláště obtížné se může zdát hledání 

námětů na samostatné experimentování ve fyzikálních oblastech, které jsou ve 

školním nebo domácím prostředí běžně nedostupné.  Jednou z takových oblastí 

fyziky jsou obory popisující chování velmi malých věcí – atomová fyzika, 

fyzika atomového jádra, kvantová fyzika, apod. V tomto příspěvku představím 

dvě odlišné skupiny aktivit, které mohou být pro učitele inspirací. 

 První část příspěvku popisuje připravovanou publikaci, která je věnována 

jaderné fyzice, a inspiraci v ní najdou hlavně učitelé základních a středních 

škol. V druhé části příspěvku uvádím metodu, jak názorně ukázat studentům 

(budoucím učitelům fyziky) tvar atomových orbitalů a ohlasy studentů na její 

použití. 

 

Jaderné hrátky 

 Na podzim roku 2006 vyjde útlá brožura, součást vzdělávacího programu 

společnosti ČEZ „Svět energie“, s názvem Jaderné hrátky. Tato publikace je 

určena hlavně žákům druhého stupně základních škol, ale i studentům středních 

škol, jejich učitelům a dalším zájemcům, kteří se chtějí hravou formou dozvě-

dět něco o atomech a atomových jádrech. 

 Brožura obsahuje celkem devět kapitol – aktivit, jejichž seznam a zaměření 

je uvedeno v tabulce níže. Jaderná fyzika neumožňuje studentům experimento-

vat v tom pravém slova smyslu, proto se popisované aktivity snaží jednotlivé 

jevy spíše modelovat či přiblížit jejich podstatu vhodnou analogií. 

 V každé kapitole je nejprve stručně napsáno, čeho se daný model bude 

týkat, potom následuje seznam potřebných pomůcek a podrobný návod, co 

dělat, čeho si všímat, zapisovat, apod. Poté je uvedeno stručné vysvětlení da-

ných jevů, souvislosti se současným popisem atomu a jeho jádra, upozornění na 

slabiny použitého modelu, ale hlavně nápady na další experimentování nebo 

přemýšlení. Asi polovina pokusů je rozdělena na dvě části, jednodušší a časově 

méně náročnější, kterou zvládnou i mladší žáci, a pokročilejší, která již typicky 

vyžaduje nějaké další, např. matematické znalosti nebo je časově náročnější, ale 

na druhou stranu vede k hlubšímu pochopení daného tématu. Protože tato bro-
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žurka má být sbírkou nápadů pro experimenty a ne učebnicí jaderné fyziky, 

jsou veškerá vysvětlení velmi stručná. 

 Hlavní kriteria výběru a vytváření aktivit zařazených do této publikace:  

 běžné nebo velmi lehce dostupné a levné pomůcky 

 jednoduchost provedení 

 modelování pomocí reálných předmětů (dělat něco „vlastníma rukama“) 

 názorné propojení s příslušným fyzikálním modelem. 

 

Tabulka 1: Seznam kapitol a jejich fyzikální obsah 

Název kapitoly Fyzikální obsah 

Jak velký je atom?  představa rozměrů (škály) v atomovém světě 

Rozptylování metoda nepřímého měření 

Pecka nebo puding? princip rozptylového experimentu, tvorba 

a „správnost“ modelu 

Hmotnost fazolia izotopové složení, vážený průměr 

Rozpad čočky náhodný proces, poločas rozpadu, zákon velkých 

čísel  

Poločas poklesu pivní pěny měření časové závislosti, analýza experimentál-

ních dat 

Štěpení jádra kapkový model jádra 

Řetězové štěpení a jeho 

řízení 

řetězová reakce 

Stopování elementárních 

částic 

princip detekce elementárních částic, princip 

bublinové komory 

 

 Pro získání konkrétní představy o obsahu dále uvádím zkrácený popis dvou 

navazujících aktivit. Podrobnější popis včetně vysvětlení a dalších poznámek 

naleznete v brožuře. 

 

Příklad aktivit o Rutherfordovu rozptylu 

 Možná vám nebo vašim studentům vrtá hlavou, jak je možné, že pan Ru-

therford, který poslal proud alfa částic na zlatou folii a měřil jejich odchýlení 

od původního směru, mohl z tohoto měření poznat, že v atomu je malinkaté 

jádro.  

 Pojďme si to místo teoretického odvozování sami vyzkoušet. Pod kartóno-

vou desku podloženou v rozích vlepte nějaký předmět – kostku ze stavebnice, 

korkový špunt, … Potom kamarád nebo vaši studenti mohou pod desku koulet 

kuličku a z její dráhy se snažit uhodnout, co jste tam schovali. Můžete uspořá-
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dat závody v určování. Takto si studenti snadno udělají představu, jak je mož-

né, ale zároveň i poměrně obtížné s rozptylu něco určit. 

 
 

 

 To byl ale jenom první stupínek na cestě za objevem atomového jádra. Po 

krátkém výkladu o tom, že částice/kuličky lze pouštět jenom z jednoho směru 

a že nemáme k dispozici dráhu každé jednotlivé částice, víme pouze, do kte-

rých směrů se odchyluje více a do kterých méně částic, se můžeme pustit do 

dalšího experimentování. 

 Připravte si uspořádání experimentu podle fotografie. Sklenici, která zastu-

puje v našem experimentu atom, je třeba dobře zajistit proti posunu oboustran-

nou lepící páskou. Protože při koulení rukou je poměrně obtížné udělit kuličce 

přesný směr, použijeme k jejímu rozjíždění jakési „nakloněné“ koleje – rampu, 

kterou lze vyrobit např. z elektrikářské lišty, špejlí nebo nějaké vhodné staveb-

nice. 

 Stejně jako pan Rutherford budeme pouštět kuličku na sklenici a zazname-

návat na kruhovou stupnici, kam se odchýlí. Posouváním rampy postupně na-

simulujeme proud částic.  

 V tomto experimentu není ani tak důležité naměřit „teoreticky zdůvodnitel-

nou“ křivku – to je experimentálně velmi náročné a i příslušné odvození této 

křivky by bylo nad síly běžných středoškolských studentů. Jde spíše o to, uká-

zat studentům detailně mechanismus rozptylového experimentu i náročnost 

vyhodnocení získaných dat. Uvědomme si, že získaný graf je to jediné, co nám 

rozptylové pokusy řeknou! 

 

Malý pokus místo závěru 

 Nalijte si perlivou vodu nebo limonádu do vyšší průhledné sklenice a po-

čkejte, až se uklidní. Po chvilce již nebudou ve sklenici putovat téměř žádné 

bublinky nahoru. Potom vhoďte do sklenice několik malých zrníček soli nebo 
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cukru a pozorujte, co se bude dít. A teď už je na vás pozorovaný jev popsat, 

vysvětlit a přemýšlet, jak souvisí se „stopováním elementárních částic“. 

 Doufám, že vás nejenom tyto ukázky, ale i samotná brožura zaujme a stane 

se dobrým zdrojem nápadů, jak jadernou fyziku, tedy poměrně abstraktní téma, 

učit zajímavěji. 

 

Vizualizace orbitalů atomu vodíku 

 Následující projekt jsem dělala ve spolupráci s RNDr. Janem Koupilem 

(KDF MFF UK), který se ujal hlavně jeho programátorské části. I když materi-

ály vytvořené v rámci tohoto projektu byly původně určeny pro vysokoškolské 

studenty, ukázalo se, že jsou velmi zajímavé i pro středoškolské učitele. I oni 

a jejich studenti narážejí na podobné obtíže, při snaze uchopit toto téma.  

 Podle zkušeností z vedení cvičení z kvantové mechaniky, je pro studenty 

velmi obtížné si pomocí obrázků standardně uváděných v učebnicích správně 

představit hustotu pravděpodobnosti vlastních stavů atomů vodíků. Zejména 

polární grafy jsou studenty zcela mylně chápány a interpretovány. Ve skuteč-

nosti i používání pojmu orbital je nejednoznačné – používá se jako synonymum 

pro hustotu pravděpodobnosti nalezení elektronu ve vlastních stavech atomů či 

molekul, ale také může označovat místa, resp. jejich tvar, kde je tato hustota 

velká. Našim cílem nebylo řešit tyto terminologické potíže, ale snažit se pří-

slušné funkce názorně zobrazit a pomoci tak studentům vytvořit si jejich správ-

nou prostorovou představu. 

 I když na internetu i v jiných publikacích lze snadno nalézt mnoho progra-

mů na zobrazení těchto funkcí, nepodařilo se nám nalézt žádný nástroj, který by 

se dal použít k postupnému budování správné představy o jejich tvaru a o vý-

znamu jednotlivých částí. Rozhodli jsme se tedy tuto mezeru zaplnit. 

Vytvořili jsme soubor čtyř interaktivních programů, které zobrazují jednotli-

vé části vlnové funkce a hustoty pravděpodobnosti vlastních stavů atomu vodí-

ku v různých typech grafu. Tyto programy jsou doplněny souborem úloh 

a vysvětlení, které provedou studenty krok za krokem celou vlnovou funkcí 

stacionárního stavu atomu vodíku. 

 Programy nám umožňují velmi dobré a přesné zobrazení funkcí, lepší než 

v obvyklých tištěných materiálech. Navíc jejich interaktivita (zvětšování 

a otáčení 3D grafů,…) zvyšuje zajímavost úloh pro studenty. Aktivity se snaží 

vést studenty k samostatné aktivní práci a přemýšlení. Pro vytváření úloh bylo 

také důležité, že pomocí programů si studenti mohou sami zkontrolovat své 

výsledky a poučit se ihned z vlastních chyb. 
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Programy 

 Poznámka: Následující obrázky slouží pro ilustraci, jak panely programů 

vypadají. V tištěné verzi sborníku pravděpodobně zaniknou veškeré detaily. 

Článek s barevnými a většími obrázky lze najít na [2], kde lze také získat popi-

sované programy a úlohy. 

3d_poloprimka – První program je velmi jednoduchý. Nakreslí polopřímku 

podle zadaných dvou úhlů — sférických souřadnic. Při práci s tímto progra-

mem by si měli studenti připomenout sférické souřadnice a zvyknout si na ně, 

protože pro práci s polárními grafy je porozumění sférickým souřadnicím ne-

zbytné. 

 

 
 

Legendre_2D – Druhý program nabízí tři různé pohledy na úhlovou část vlno-

vé funkce (jedná se o tzv. Legendreovy polynomy s argumentem cos θ). Volbu 

funkce provedeme zadáním kvantových čísel l a m. První řada oken znázorňuje 

tuto funkci, ve druhé řadě je vykreslena její druhá mocnina. Zobrazen je „kla-

sický” kartézský graf, znázornění pomocí intenzity barvy a nejčastěji používané 

polární grafy. Všechny tyto grafy mohou být nezávisle vypnuty a zapnuty, což 

využívají úlohy pro studenty. 
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Legendre_3D – V dalším kroku přidáváme grafům třetí rozměr a zobrazujeme 

již celou úhlovou část hustoty pravděpodobnosti stacionárních stavů atomu 

vodíku. I zde studenti zadají kvantová čísla l a m a program vykreslí úhlovou 

část hustoty pravděpodobnosti (druhou mocninu příslušné kulové funkce). Dva 

grafy v horní řadě jsou totožné s grafy z předcházejícího programu, spodní dva 

jsou jejich 3D alternativy. Graf vlevo dole je kulový řez prostorem, intenzita 

barvy odpovídá funkční hodnotě, vpravo dole je 3D polární graf. 

 

3D_orbitaly – Poslední program ukazuje jak úhlovou, tak radiální část hustoty 

pravděpodobnosti vlastních stavů vodíku. Kromě grafů samostatné radiální 

části funkce (vlevo dole) a úhlové části (nahoře vlevo a vprostřed) nabízí pro-

gram také jejich součin ve tvaru rovinného řezu (vpravo nahoře, řez je veden 

rovinou obsahující osu z, a kulového řezu (vpravo dole). Poloměr kulového 

řezu je možné změnit, přičemž aktuální hodnota poloměru je znázorněna v 

grafu radiální části a v rovinném řezu jako žlutá čára/kružnice. 

 

 
 

Úlohy 

 Úlohy jsou založeny na aktivní práci studentů s připravenými programy 

a jejich pořadí bylo navrženo na základě principů zážitkové pedagogiky (hlavně 

Kolbova cyklu učení).  
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 Vedle běžných otázek a úkolů jsou v pracovním sešitě použity i tzv. „pře-

kreslovací úkoly”, kvůli kterým mají zobrazovací programy nezávislé vypínání 

grafů. Nejprve student vypne všechny grafy, nastaví kvantová čísla na zadané 

hodnoty a potom zapne pouze jeden graf (obrázek vlevo). Potom se pokusí do 

svého pracovního sešitu nakreslit zbývající grafy. Uprostřed je vidět příklad 

jednoho řešení (jedná se již o několikátou úlohu, kterou student řešil, proto je 

z obrázku patrná již jistá zběhlost při překreslování). Nakonec student zapne 

znovu zobrazení všech grafů a zkontroluje svoje řešení (obrázek vpravo). Poté 

pokračuje s jinými kvantovými čísly a jiným počátečním typem grafu. 

 

 
 

 Pracovní sešit sestavený z připravených úloh obsahoval devět kapitol 

(14 stran, asi 25 úloh), dále uvádíme stručně jejich obsah: 

1. Než začneme – návod na instalaci, pokyny pro práci s programy, pojmeno-

vání cílů projektu (zlepšit pochopení, ne hodnotit znalosti studentů, záměrem 

bylo potlačit u studentů co nejvíce strach  z chyb) 

2. Sférické souřadnice – základní znalost sférických souřadnic se sice předpo-

kládá, ale pro jejich hlubší pochopení je studentům předloženo několik úloh 

(používá se program 3d_poloprimka) 

3. Vlnová funkce vlastního stavu atomu vodíku – teoretická část – připomenutí 

separace souřadnic ve vlnové funkci, tvaru jednotlivých částí vlnové funkce 

a kvantových čísel 

4. Legendrovy polynomy – pomocí programu Legendre_2D se studenti sezná-

mí s různými typy grafů, do kterých lze kreslit funkce závisející na souřadnici θ 

a s tvary Legendrových polynomů  

5. Kulové funkce – prostorový obraz kvadrátu Legendrových polynomů (po-

mocí programu Legendre_3D) 

6. Radiální část – zkombinování úhlové a radiální části dohromady a zobraze-

ní grafů hustoty pravděpodobnosti (v programu 3D_orbitaly), na konci této 
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části je vysvětlen rozdíl mezi radiální hustotou pravděpodobnosti a radiální 

částí hustoty pravděpodobnosti 

7. Orbitaly – nejprve studenti popíšou svoji definici „orbitalu“, potom ji mo-

hou konfrontovat s oficiální definicí, je zde uvedeno i varování před častými 

omyly 

8. Řešení 

9. Dotazník, ve kterém studenti mohou vyjádřit svůj názor na celý projekt 

 

Ohlasy studentů 

 Zatím je celý projekt určen pro vysokoškolské studenty a byl na nich otes-

tován. Úlohy řešili studenti druhého ročníku oboru Fyzika zaměřená na vzdělá-

vání na MFF UK jako součást cvičení k přednášce Kvantová mechanika. Každý 

student dostal kopii pracovního sešitu, který obsahoval vše potřebné – návod na 

instalaci programů, zadání úloh, řešení, vysvětlení,… Programy byly k dispozi-

ci na internetu nebo na CD. Úlohy řešili studenti doma (nebo samostatně 

v počítačové učebně). Vyplněné pracovní sešity jsme okomentovali a se studen-

ty diskutovali jak o jejich výsledcích, tak o názorech na celý projekt. 

 Dále shrnujeme výsledky získané z 10 vyplněných pracovních sešitů.  

 Dle výsledků i názorů studentů je užitečné ukázat jednotlivé části vlnové 

funkce v různých typech grafu a požadovat po studentech jejich porovnání či 

transformaci jednoho typu na druhý. Detailně zpracované výhody a nevýhody 

jednotlivých typů grafů a zobrazení, které studenti uvedli do pracovního sešitu, 

naleznete v [2]. 

 V poslední části pracovního sešitu a v následné diskuzi jsme studenty požá-

dali, aby vyjádřili svůj názor na přínosnost projektu. Téměř všichni studenti 

považovali řešení úkolů za zajímavé a atraktivní, spíše se to prý podobalo hře 

než studiu, viz jedna odpověď ze závěrečného dotazníku: „… bylo to jako de-

tektivka, zda moje obrázky jsou správné.”  

 Líbilo se jim názorné zobrazení poměrně abstraktního tématu. Někteří na-

psali, že „překreslovací” úkoly zlepšily porozumění („… teprve když jsem zača-

la kreslit obrázky, jsem zjistila, že jsem vysvětlení nepochopila pořádně a muse-

la se k němu vrátit.”, „Před řešením těchto úloh jsem si nedokázala představit, 

co to znamená, že orbital je jako koule v jiné kouli. Teď už představu mám.”). 

Obecně také ocenili připomenutí sférických souřadnic na začátku a dobrou 

návaznost jednotlivých kapitol. 

 Jedinou zápornou věcí, kterou studenti uvedli, byla poměrně velká časová 

náročnost (přibližně 4–5 hodin, více než jsme očekávali). I tak ale tento čas 

považovali za užitečně strávený a ocenili možnost si práci časové přizpůsobit 

svým možnostem. 
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Další plány 

 Výsledky pilotního testování i ohlasy kolegů nás přesvědčily, že vytvořený 

nástroj a metoda jsou přínosné, proto bychom chtěli nadále pokračovat ve vy-

lepšování stávajících a vývoji nových programů a úkolů.  

 Současné aktivity a programy jsou určeny pro vysokoškolské studenty. 

Atomové orbitaly se ale učí i na středních školách. Středoškolští studenti 

i někteří učitelé mají o jejich tvarech špatnou představu a učitelům chybí ná-

stroj, kterým by mohli toto téma studentům přiblížit. Rádi bychom našli způ-

sob, jak připravené věci využít i na této úrovni. 

 Uvažujeme také o pokračování ve vývoji dalších programů a úkolů, aby-

chom pokryli i navazující témata.  

 Veškeré programy, úlohy i zkušenosti získané při používání tohoto nástroje 

jsou dostupné na internetu [2]. 

 

Literatura 

[1] Broklová, Z. (2006): Jaderné hrátky, součást vzdělávacího programu ČEZ 
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Detekce kosmického záření a střední školy v ČR 

 
KAREL SMOLEK, PETR BENEŠ, STANISLAV POSPÍŠIL, 

JAROSLAV SMEJKAL, IVAN ŠTEKL 

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT, Praha  

 

 Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze realizuje unikátní 

projekt detekce vysokoenergetických spršek kosmického záření, který bude mít 

vedle vědeckého též pedagogický dopad. Cílem projektu je vybudovat síť de-

tekčních stanic, které budou převážně umisťovány na vybraných středních 

školách v ČR. Podobné projekty běží i v dalších zemích EU, v Kanadě, USA 

a Japonsku. Naměřená data ze stanic v ČR i zahraničí budou studována z hle-

diska nejrůznějších časových i prostorových korelací a také u nás budou stu-

denti středních škol zapojeni do projektu. Projekt tak bude využit pro zatraktiv-

nění a zkvalitnění výuky na středních školách.  

 

Proč je kosmické záření tak zajímavé 

 Původ a šíření vysokoenergetických částic kosmického záření patří k fun-

damentálním problémům současné částicové astrofyziky s mnoha dosud ne-

zodpovězenými otázkami. Tato vědecká problematika svou atraktivností přita-

huje i zájem široké veřejnosti a má tedy i potenciál v oblasti popularizační 

a pedagogické. 

 Je dávno známo, že součástí kosmického záření jsou zřídkavě dopadající 

částice s velmi vysokými energiemi. Přitom bylo prokázáno, že energetické 

spektrum částic kosmického záření vykazuje v některých oblastech odchylky 

od teoreticky předpovězeného tvaru. V oblasti spektra s energií větší než asi 

10
15

 eV, která se označuje jako „koleno“, je tok částic z neznámých příčin větší, 

než odpovídá modelům vzniku kosmického záření. Další oblast, která vykazuje 

odchylky od teoreticky spočtených hodnot, je oblast ultravysokých energií. Ze 

současných modelů interakce částic vyplývá, že protony (ale i např. fotony 

a těžká jádra) kosmického záření s energií větší než ~10
19

 eV silně interagují 

s fotony reliktního záření a na relativně krátké vzdálenosti (asi 50 Mpc) tak 

ztrácejí svou kinetickou energii. Uvnitř naší Galaxie, ani v jejím blízkém okolí, 

však nevíme o žádném zdroji částic s tak extrémně vysokou energií. Proto by 

četnost pozorování částic kosmického záření s energií větší než ~10
19

 eV měla 

být extrémně nízká a s rostoucí energií by měla velice rychle klesat. Pozemní 

experimenty detekce částic kosmického záření však tomu neodpovídají 

a vykazují rozpor – byly zaregistrovány i částice kosmického záření 
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s energiemi většími než 10
20

 eV. Mechanismus vzniku těchto ultraenergetic-

kých částic tak zůstává nevysvětlen (mikroskopické černé díry, gama výtrysky, 

topologické defekty vesmíru jako např. kosmické struny, anihilace temné hmo-

ty ve vesmíru, …?).  

 

Jak se kosmické záření zkoumá 

 K výzkumu částic kosmického záření s velmi vysokými energiemi a nízký-

mi toky se používají pozemní detektory, které registrují sekundární spršky 

částic vzniklé při interakci částice kosmického záření s atomy atmosféry Země. 

Z důvodu malé četnosti těchto událostí (méně než jedna událost na km
2
 za rok 

pro energie větší než 10
19

 eV) je nutné budovat poměrně rozsáhlé pozemní 

systémy detektorů.  

 Klasické experimenty jsou tvořeny hustší sítí mnoha detektorů na menší 

ploše (detektory ve vzájemné vzdálenosti několika set až řádově 1 000 metrů na 

ploše až ~1 000 km
2
). Ty jsou schopny registrovat jednotlivé izolované události 

vstupu ultraenergetické částice kosmického záření do atmosféry a zjistit směr 

letu primární částice, která způsobila detekovanou spršku. Z naměřených vlast-

ností spršky sekundárních částic lze i usuzovat na některé vlastnosti primární 

částice (např. na její energii a typ). Experimenty tvořené hustší sítí detektorů na 

velké ploše jsou specializovány na kosmické záření s vyšší energií (sekundární 

sprška částic musí zasáhnout několik sousedních vzdálených detektorů), mají 

poměrně malý plošný rozsah detekce spršek a proto neumožňují zkoumat časo-

vé a prostorové koincidence mezi vzdálenými sprškami a sledovat dané místo 

oblohy po delší časový interval. Ke studiu spršek kosmického záření jsou proto 

budovány i rozsáhlé systémy pozemních detektorů, které řídce pokrývají konti-

nent či větší část Země. 

 

Projekt CZELTA 

 Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze se podílí na realiza-

ci unikátního projektu detekce vysokoenergetických spršek kosmického záření, 

který bude mít vedle vědeckého též pedagogický dopad. Cílem projektu je 

vybudovat relativně řídkou síť detekčních stanic, které budou převážně umís-

ťovány na střechách vybraných středních škol na celém území ČR. Tento pro-

jekt, nazvaný CZELTA (CZEch Large-area Time coincidence Array), je reali-

zován ve spolupráci s University of Alberta, která v Kanadě vybudovala síť 

detekčních stanic ALTA (Alberta Large-area Time coincidence Array).  

 Pro potřeby projektu CZELTA bylo zvoleno optimální řešení z hlediska 

ceny a výkonu. Jednu detekční stanici tvoří tři scintilační detektory o rozměru 

60 cm  60 cm umístěné v trojúhelníku se stranou 10 m. Ke každému ze scinti-
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látorů je připojen fotonásobič, který registruje fotony vzniklé při průchodu 

částic spršky scintilátorem. Všechny tři detektory pracují v koincidenčním 

módu – zaznamenávány jsou pouze události, kdy sprška sekundárních částic 

zasáhne najednou všechny tři detektory. To odpovídá energii primární částice 

>10
14

 eV. Z rozdílu časů detekce spršky mezi jednotlivými dvojicemi detektorů 

lze určit směr příchodu spršky a tím i směr příletu primární částice. Pro určení 

času detekce (s přesností ~ 10 ns) se používá družicový GPS systém. To umož-

ňuje, aby data získaná ze stanice mohla být zpracována z hlediska koincidence 

i s dalšími stanicemi v síti. Aparatura je řízena pomocí PC a je připojena na 

internet. Všechna experimentální data získaná v síti CZELTA budou shromaž-

ďována centrálně v ÚTEF a přístup k nim bude umožněn všem účastníkům 

projektu prostřednictvím internetu. 

 Podobné projekty běží i v dalších zemích. Ve spolupráci Kanada-USA byla 

vytvořena síť NALTA (North America Large-scale Time coincidence Array), 

která zastřešuje jednotlivé lokální sítě v Kanadě a USA (ALTA, SALTA, 

WALTA, CHICOS CROP,…). Podobný projekt běží též v Japonsku (LAAS) 

a pozorovací stanice vznikají i na střechách středních škol v Evropě – ve Švéd-

sku (SEASA), v Německu (Sky-View), v Nizozemí (HiSparc), ve Velké Britá-

nii (Cosmic Schools) a v dalších zemích. V rámci zmíněných projektů jsou pro 

umístění detektorů využívány většinou střechy vybraných středních škol 

a o chod těchto stanic se ve spolupráci s pracovníky univerzity starají členové 

projektu z řad středoškolských studentů a pedagogů. Zapojení studenti se podí-

lejí na reálném výzkumu a přitom se atraktivní formou seznamují s aktuálním 

stavem poznání v oblasti astrofyziky a fyziky částic, učí se aplikovat nejrůzněj-

ší poznatky z matematiky, fyziky a informatiky při řešení jednodušších úloh 

týkajících se zpracování naměřených dat a prakticky se seznámí s moderní 

detekční technikou užívanou pro detekci ionizujících částic. Studenti z různých 

škol zapojených do projektu jsou ve spojení přes internet a setkávají se na spo-

lečných setkáních a studentských konferencích, kde účastníci projektu prezen-

tují dosažené výsledky a předávají si zkušenosti. Projekt má tedy kromě vědec-

kého též značný pedagogický dopad.  

 Ve spolupráci s univerzitou v Albertě chceme obří „teleskop“ detekující 

spršky kosmického záření rozšířit i na naše území. Pracovníci ÚTEF ČVUT 

a University of Alberta nainstalovali v roce 2004 v Praze první stanici pro de-

tekci kosmického záření v budově ÚTEF. V létě 2005 byla v ČR zprovozněna 

stanice v budově Přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a do kon-

ce roku 2006 bude nainstalována stanice v budově gymnázia v Pardubicích 

a Mendelova gymnázia v Opavě. 
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 Podobně jako u obdobných projektů v zahraničí se počítá i u nás se zapoje-

ním studentů vybraných škol do obsluhy detekčních stanic a ve spolupráci 

s ÚTEF ČVUT, Přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity v Opavě, případ-

ně s dalšími vysokými školami v ČR a s partnery v zahraničí i do další odborné 

činnosti v rámci projektu. Studenti budou mít možnost se aktivně podílet na 

projektu (jednodušší analýza dat, kontrola činnosti stanice, …), formou pořáda-

ných seminářů se seznámí s aktuálními problémy řešenými v oblasti částicové 

fyziky a astrofyziky, seznámí se se základy detekční techniky, matematických 

metod a informačních technologií používaných při zpracování dat (C++, RO-

OT, …). Budou pořádána (mezinárodní) studentská setkání, studenti si tak 

zlepší schopnost komunikace a prezentace (v cizím jazyce). Spolupráce střed-

ních a vysokých škol v rámci tohoto projektu přispěje též k celoživotnímu 

vzdělávání středoškolských pedagogů. Zapojením do skutečného projektu řeší-

cího fundamentální problémy současné fyziky se tak pro studenty zatraktivní 

oblast přírodních a technických věd a celkově se zkvalitní výuka na spolupracu-

jících středních školách.  

 

 
 

Obr. 1 Tři detektorové části stanice CZELTA umístěné na střeše budovy ÚTEF 

ČVUT v Praze 
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Obr. 2 Pohled na jeden ze scintilačních detektorů umístěný uvnitř venkovního 

krytu 

 

 
 

Obr. 3 Zařízení sloužící ke zpracování a záznamu signálů ze scintilačních 

detektorů a systému GPS 
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Panská fyzika 7 
 

JAROSLAV REICHL 

Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1 

 

 Příspěvek popisuje zajímavé fyzikální vlastnosti tzv. inteligentní plastelíny; 

současně nastiňuje možnosti jejího použití ve výuce fyziky. Dále jsou popsány 

akce, které jsem v rámci fyziky organizoval pro studenty. 

 

Inteligentní plastelína 

 Náhodou jsem se dozvěděl od jednoho svého studenta o existenci tzv. inte-

ligentní plastelíny. Už samotný název mě zaujal natolik, že jsem začal po tomto 

produktu pátrat trošku více. Neváhal jsem a výrobek si objednal. Ihned mi bylo 

jasné, že jde o předmět, který oživí hodiny fyziky. 

 

Historie objevu 

 Na počátku vzniku nového materiálu byla náhoda. Chemik James Wright 

z firmy General Electric hledal materiál, který by nahradil přírodní kaučuk, 

a smíchal kyselinu boritou se silikonovým olejem. Výsledná látka měla zajíma-

vé vlastnosti, ale General Electric pro ni nenašel žádné využití. V roce 1949 ale 

Peter Hogson (v té době nezaměstnaný) pochopil, jaké má nový materiál mar-

ketingové možnosti. Půjčil si 147 dolarů, koupil od General Electric práva na 

výrobu a na světě byla hračka Silly Puppy – prababička dnešní Inteligentní 

plastelíny. (V zahraničí se jí říká Thinking Putty.) 

 Některé prameny dávají největší zásluhy doktorovi Earlu Warrickovi. Ten 

také během druhé světové války hledal náhradu kaučuku, a protože vsadil na 

silikonový základ, výsledek byl podobný. 

 

Vlastnosti plastelíny 

 Plastelína se dodává ve dvoudílné plechové krabičce (viz obrázek 1, na 

kterém je zobrazeno i CD pro srovnání velikostí), která obsahuje 80 gramů 

hmoty, což odpovídá kuličce s průměrem přibližně 50 milimetrů. Lze říct, že 

množství je „tak akorát“ do ruky (viz obrázek 2). Inteligentní plastelína má 

menší hustotu než běžné plastelíny, a proto se zdá „lehčí“. 

 Plastelína je velmi viskózní, deformuje se dokonce i vlastní hmotností. Na 

druhou stranu je také velmi pružná - skáče jako míček. Působením síly je mož-

né jí dokonce roztrhnout nebo roztříštit. Materiál s těmito vlastnostmi se ozna-

čuje jako viskoelastická tekutina. Působí-li na plastelínu malá síla po dlouhý 

čas, chová se plastelína viskózně: teče, deformuje se, … Je-li působící síla větší 
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resp. působí na plastelínu jen velmi krátký čas, má plastelína vlastnosti pryže. 

Při velmi velké časové změně působící síly se chová dokonce jako pevné těleso 

- trhá se, … 

 Základní látkou, z níž je inteligentní plastelína vyrobena, je polydimethlyl-

siloxan (PDMS). Je to organický silikonový polymer, známý právě svými vis-

koelastickými vlastnostmi. Dále plastelína obsahuje ještě oxid křemičitý, látku 

Thixotrol a v menším množství další chemické sloučeniny.  

 Díky chemickému složení a silikonovému základu plastelína nikdy nevy-

schne a nezačne se drobit. Může se jen ušpinit, takže je vhodné ukládat ji po 

použití zpět do plechové krabičky. Podle informací výrobce není látka nijak 

toxická a díky tomu, že není postavena na latexovém základu, mohou ji použí-

vat i lidé s alergií na latex. 

 

 

Obr. 1 Krabička s plastelínou (CD je pro srovnání velikosti) 

 

Obr. 2 Plastelína se pohodlně vejde do ruky 
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Inteligentní plastelína: 

 elasticky se deformuje vlivem malých sil (resp. malého impulsu síly) 

 plasticky se deformuje vlivem velkých sil (resp. velkého impulsu síly) 

 tříští se - např. úderem kladivem (tento experiment je nutno dobře nazkoušet 

a kladivem udeřit opravdu rychle - jinak se můžete zranit) 

 mění barvu vlivem změny teploty (druh Sluneční svit) - viz obr. 3 

 reaguje na magnetické pole (druh Černá magnetická) 

 na povrchu, který je určitou dobu v klidu, se krásně třpytí 

 září ve tmě, byla-li předtím vystavena světlu 

Další náměty - viz [1]. 

 

 

Obr. 3 Změna barvy plastelíny vlivem ochlazení hliníkovou lžičkou 

Náměty na použití v hodinách fyziky 

Kinematika – základní vlastnosti pohybu, volný pád 

Dynamika – různě velké impulsy síly způsobují různé chování plastelíny 

Gravitační pole – existence tíhové síly (plastelína se vlastní tíhou deformuje – 

„teče“), vrhy těles 

Zákon zachování energie – srovnání chování inteligentní plastelíny a běžné 

plastelíny 

Magnetické pole – černá inteligentní plastelína reaguje na vnější magnetické 

pole (chová se jako paramagnetikum) 

Akustika – při deformaci plastelína praská (praskají bublinky vzduchu, které 

uzavíráme dovnitř) 
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Optika – odraz světla na povrchu plastelíny, která je v klidu, změna barvy plas-

telíny 

Termodynamika – model amorfní látky, se změnou teploty mění Sluneční svit 

barvu, vnitřní struktura (plastelína se deformuje elasticky i plasticky) 

Speciální teorie relativity - pomocí plastelíny lze přiblížit vlastnosti éteru (při 

pomalých změnách je řídký, ale při rychlých je tuhý) 

Kvantová fyzika - přeskoky elektronů v atomech mezi energetickými hladinami 

způsobují změnu barvy plastelíny, umožňují jí krátkodobě zářit 

 

24 hodin s fyzikou 

 Po loňské zkušenosti s prvním ročníkem 24 hodinové fyziky, jsem se roz-

hodl tuto akci zopakovat. Loňská 24 hodinová výuka fyzika byla jakousi osla-

vou Roku fyziky, kterým byl rok 2005 vyhlášen. Letošní „čtyřiadvacítka“, která 

proběhla o víkendu 4. – 5. 3. 2006, navázala na loňský ročník. Program se od 

minulého ročníku lišil, ačkoliv některé aktivity, které měly úspěch loni, jsem 

zopakoval i letos. 

V programu byla tato témata: 

 Neeuklidovská geometrie 

 Konstanty – fyzikální i matematické 

 Historický přehled vývoje optiky 

 Fyzika filmu (základní principy záznamu a reprodukce zvuku a obrazu) 

 Fyzika ve filmu (rozbor nepřesností, chyb či zajímavých situací ve filmech 

z fyzikálního hlediska) 

 Fyzikální cirkus 

 Numerické řešení rovnic s použitím tabulkového procesoru Excel – předná-

šel (asi od tří hodin ráno) RNDr. Jiří Dolejší, CSc. z MFF UK v Praze. 

 Když jsme se v neděli ráno loučili, studenti byli značně unavení, ale spoko-

jení, že akci přežili. I když tu a tam se očičko zavřelo, všichni si udržovali pře-

hled o tom, co právě probíráme, čím se zabýváme. Fotoreportáž z celé akce – 

viz [5]. 

 Sponzorsky se na akci podílel ČEZ, a. s. zastoupený Ing. Marií Dufkovou. 

 

Exkurze do CERNu 

 V létě roku 2003 jsme společně s účastníky semináře Heuréka podnikli 

poznávací zájezd do Evropského střediska jaderného výzkumu (CERN) neda-

leko Ženevy na francouzsko - švýcarské hranici. Inspirován tímto zájezdem 

jsem v květnu letošního roku zorganizoval podobný zájezd pro studenty třetích 

ročníků technického lycea. 
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 Studenti přistoupili na trošku polní podmínky zájezdu: dvě noci jsme strávi-

li v autobusu a stravu jsme vařili společně na plynovém vařiči u autobusu! 

Program zájezdu byl následující: 

 Mnichovské muzeum – celodenní individuální prohlídka zejména interak-

tivních exponátů z fyziky a chemie 

 CERN - přednáška o vzniku, poslání a objevech tohoto vědeckého střediska 

 procházka v Chamonix – původně plánovaný krásný výlet lanovkou a ná-

sledný sestup zpět do městečka zhatilo nepříznivé počasí 

 Zájezd se studenům líbil, soudě podle jejich reakcí po návratu do školy. 

Z hlediska výuky fyziky zájezd přispěl několika cennými zkušenostmi: 

v Mnichovském muzeu si studenti mohli vyzkoušet řadu experimentů, které je 

ve třídě velmi obtížné realizovat (finanční podmínky, nedostatek místa, …), 

a v CERNu měli možnost na vlastní oči vidět obří detektory, které zkoumají 

subatomární částice. Tuto zkušenost myslím nemůže nahradit sebelepší výklad 

učitele. 

 Reportáž nejen z cesty do CERNu lze nalézt na Internetu (viz [5]). Velký 

dík za pomoc při organizaci zájezdu patří RNDr. Jiřímu Dolejšímu, CSc. 

z MFF UK v Praze. 

 

Zdroje 

[1] http://www.plastelina.cz/ 

[2] http://gadgets.zive.cz/index.php?q=node/901 

[3] http://www.puttyworld.com/ 

 

Kontakt 

[4] reichl@panska.cz 

[5] http://www.jreichl.com 
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Zestawy doświadczalne z wieloma pytaniami III 
 

ANDRZEJ TRZEBUNIAK 

Instytut Fizyki, Uniwersytet Opolski, Opole, Polska 

 

 Idea „zestawów doświadczalnych z wieloma pytaniami” była już 

dwukrotnie prezentowana przeze mnie na poprzednich spotkaniach. Ponieważ 

wydaje mi się, że taka metoda zadawania pytań doświadczalnych jest 

ciekawym urozmaiceniem w nauczaniu fizyki, chciałbym zaprezentować 

kolejny zestaw tego typu.  

 Wykorzystanie takich zestawów pomoże nauczycielowi w przygotowaniu 

ciekawych lekcji powtórzeniowych, sprawdzających a także podczas zajęć 

fakultatywnych. Owe zestawy mogą urozmaicić pracę z uczniem, ułatwić 

zrozumienie i utrwalenie przekazywanej wiedzy.  

 Bardzo często w zestawach kładziony jest nacisk na element zaskoczenia, 

pozornej niezgodności z dotychczasowym doświadczeniem życiowym ucznia; 

czasami pytania do zestawu są podchwytliwe. Wszystkie te zabiegi mają na 

celu silniejsze utrwalenie w pamięci ucznia prezentowanego zjawiska czy 

procesu, jego charakterystycznych cech. Powyższe czynniki powodują, że 

udzielenie poprawnej odpowiedzi musi być poprzedzone wnikliwym procesem 

myślowym opartym na kojarzeniu znanych faktów teoretycznych dotyczących 

zagadnienia i dopasowania ich do szczególnej sytuacji prezentowanej 

w doświadczeniu. 

 Omawiany zestaw doświadczalny, tak jak i poprzednio prezentowane, 

powstał przy okazji organizowanego od szeregu lat Turnieju Fizycznego dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tradycją stała się zasada, że w ścisłym 

finale rozstrzygające pytania dotyczą zestawów doświadczalnych. Owe 

doświadczenia przygotowywane właśnie z myślą o turnieju zyskały miano 

„zestawów doświadczalnych z wieloma pytaniami”. Idea zestawu polega na 

tym, by do prezentowanych doświadczeń można było formułować wiele pytań 

ułożonych w pewien logiczny ciąg. Doświadczenia w zestawie dotyczą bądź 

tego samego zjawiska, pokazując jego różne przejawy, bądź różnych zjawisk 

fizycznych, ale mających podobne przejawy zewnętrzne. Każde pytanie 

dotyczy odpowiednio zmodyfikowanego doświadczenia. Należy przewidzieć 

efekt doświadczenia lub wyjaśnić zaobserwowany efekt doświadczalny.  

 Zestaw doświadczalny przedstawiony został w taki sam sposób jak na 

Turnieju Fizycznym. Formuła turnieju ogranicza ilość pytań do czterech, 

oszczędny sposób opisu doświadczeń nie ujawnia do ostatniej chwili istoty 



Veletrh nápadů učitelů fyziky XI 

 

 124 

zjawiska. To zadaniem uczestników turnieju jest udzielenie wyczerpujących 

odpowiedzi na pytania dotyczące obserwowanego doświadczenia.  

 

Siły wyporu 

1. W dwu cylindrach z wodą zanurzone są dwa ciała o jednakowym kształcie 

i objętości. Wysokość słupa wody w pierwszym cylindrze wynosi ½ H, 

a w drugim H. 

 

Pytanie 1.(wyjaśnianie): 

 Na które z ciał działa większa siła wyporu? 

 

2. Trzy jednakowe naczynia zanurzone są w akwarium. Jedno pływa części-

owo wypełnione wodą, drugie zanurzone jest całkowicie, trzecie pływa do góry 

dnem. 
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Pytanie 2. (wyjaśnianie): 

 Jakie są różnice między siłami wyporu działającymi na każde z naczyń? 

 

3. W dwu cylindrach – jednym z wodą a drugim z gliceryną - zanurzono puste 

probówki. Do probówki zanurzonej w wodzie wlejemy pewną objętość glice-

ryny, a do drugiej tę samą objętość wody. 

 

Pytanie 3.(przewidywanie): 

 Która z probówek dozna większej zmiany zanurzenia? 

 

Odpowiedź: 
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4. Dwie szklane bańki są częściowo zanurzone w naczyniach z wodą tak, że 

ramiona wag, na których wiszą, są zrównoważone w poziomie: 

 

 Po wyjęciu baniek z wody ramiona wag przechylają się w przeciwne strony: 

 

Pytanie 4.(wyjaśnianie): 

 Dlaczego przed wyjęciem baniek z wody wagi były w równowadze? 

 /Decydującą rolę w tym przypadku miało „przyklejenie” do powierzchni 

wody siłami przylegania. Należy pamiętać, że równowaga na tego typu wadze 

dwuramiennej jest bardzo czuła – można ją zmienić niewielkimi siłami./ 

 Wykorzystując podobne, jak proponowany powyżej, „zestawy doświad-

czalne z wieloma pytaniami” w praktyce szkolnej, można formułować pytania 

inaczej, zmieniać ilość pytań, można też modyfikować zestawy doświadczalne 

 To, że efekty doświadczeń w „zestawach doświadczalnych z wieloma pyta-

niami” bywają zaskakujące, podnosi ich atrakcyjność, budząc zainteresowanie 

uczniów zjawiskiem i prowokując pytania. Stymulowanie takiej postawy u 

uczniów jest niezwykle istotnym czynnikiem prowadzącym w konsekwencji do 

sukcesu w nauczaniu fizyki. 
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Motivácia žiakov vo vyučovaní fyziky využitím 

environmentálnych experimentov 

 
JÁN DEGRO 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice, Slovensko 

 

 Príspevok, po krátkom úvode o motivácii, predstavuje súbor environmen-

tálnych experimentov, ktoré je možné realizovať vo vyučovaní fyziky, s cieľom 

zlepšiť motiváciu žiaka k učeniu a formovať jeho postoje k životnému prostre-

diu. Taktiež sú tu uvedené praktické skúseností z použitia niektorých prístrojov 

na gymnáziu. 

 

Úvod 

 Motivácia žiakov k učeniu je významným prostriedkom zvyšovania efek-

tívnosti vyučovania. Učebná činnosť, tak ako každé správanie, sa vyvoláva 

a usmerňuje množstvom motívov, ktoré na seba navzájom pôsobia, sú hierar-

chicky usporiadané a pôsobia na pozadí individuálneho motivačného systému 

osobnosti a konkrétnej situácie [1, 2]. 

 Zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu nie je možné bez poznania 

motivácie konkrétneho žiaka, jej ovplyvňovania a formovania a nakoniec aj 

sledovania a hodnotenia zmien, ich štruktúry, kvality a smeru.  

 Motivácia v škole pramení z troch vonkajších zdrojov [3]: 

a) procesov poznávania a získavania nových poznatkov - poznávacie potreby,  

b) sociálnych vzťahov – sociálne potreby,  

c) úrovne náročnosti úloh, ktoré sa kladú na dieťa - výkonové potreby. 

 Učiteľ má tieto principiálne, všeobecné možnosti, ako pristupovať 

k motivovaniu [3]: 

a) projektovať vyučovanie z hľadiska obsahu tak, aby sa aktualizovali, vyvo-

lávali poznávacie potreby a záujem žiakov, napríklad pomocou heuristického 

vyučovania, názorného vyučovania, problémového vyučovania a podobne, 

b) ovplyvňovať klímu v triede, skupine tak, aby sa viac presadzoval demokra-

tický štýl výchovy, vyučovania, skupinové formy práce, humanistické sociálne 

vzťahy, 

c) voliť také spôsoby odmeňovania a povzbudzovania, aby sa využívala sila 

odmien a sila individuálneho vzťahového rámca. 

 Pre rozvíjanie motivácie žiakov k učeniu je dôležité, aby učiteľ rozlišoval 

medzi vonkajšou a vnútornou motiváciou. Vnútorná motivácia je stav, ktorý 

„núti“ jednotlivca niečo robiť alebo sa niečomu naučiť pre vlastné uspokojenie. 
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Vonkajšia motivácia v učení predstavuje situáciu, keď sa jednotlivec neučí 

z vlastného záujmu, ale pod vplyvom vonkajších motivačných činiteľov. 

V riadenom (školskom) učení sa žiaci často učia vplyvom vonkajšej motivácie.  

 

Motivácia a aktivizácia pomocou úloh 

 Základnou rozvíjajúcou činnosťou vo výchove aj na vyučovaní sú úlohy. 

Pod pojmom úlohy máme na mysli otázky učiteľa, problémy, cvičenia (nume-

rické a experimentálne), situácie, ktoré vyžadujú aktivitu, riešenie zo strany 

žiaka. Záleží na tom, aké úlohy dávame a ako ich dávame. Ide o to, aby sme 

nedávali len úlohy na nižšie poznávacie funkcie napr. vnímanie, pamäť, logické 

myslenie, ale aby sme dávali aj úlohy na rozvíjanie hodnotiaceho myslenia 

a tvorivého myslenia.  

 Motivačná sila úloh na rozvoj vyšších poznávacích funkcií spočíva v ich 

dopade na emocionálnu, hodnotovú oblasť, spočíva v ovplyvňovaní sebavedo-

mia, formovania osobnosti a nezávislosti žiaka, čo vedie k väčšej zainteresova-

nosti riešiteľov na riešení úloh a na ich vyššej miere zainteresovanosti za vý-

sledky, ktoré žiaci produkujú.  

 Zvedavosť a záujem žiaka vzbudzujú premenné, ktoré sa vyznačujú týmito 

charakteristikami [3]: 

a) zásada prekvapivosti, novosti, zaujímavosti, zaujímavého preberania látky, 

problému, ktorý dávame deťom ako úlohu 

b) vytvorenie kognitívnej neistoty, rozporu – postavenie problému alebo úlohy, 

ktorá má viacvýznamové riešenie, v ktorej je určitý paradox, kde sú pochybnos-

tí detí, ktorá odpoveď j správna. Kognitívna disonancia sa vytvorí napríklad 

opozičnými tvrdeniami: „jedni tvrdia, že životné prostredie (ŽP) je vo veľmi 

zlom stave, druhí, že nie – k čomu sa prikláňate?“ 

c) zásada náročnosti so súčasným vyslovením dôvery a povzbudením detí. 

Úlohy majú byť viac nad schopnosti žiakov a potom pomocnými inštrukciami 

ich učiteľ vedie k vyriešeniu úloh, pričom ich povzbudzuje, navodzuje samo-

statné hľadanie a uvažovanie informácií 

d) princíp dramatickosti – a dramatického uvedenia témy, problému. Patria 

sem prvky hier, rébusov, tajničiek; uvedenie témy pomocou detektívneho prí-

behu alebo príbehu zo života.  

 Diferenciácia a individualizácia úloh môže viesť k organizovaniu: 

a) skupinových foriem práce s diferencovanou náročnosťou úloh 

b) projektovému riešeniu problémov, kde skupiny riešia jeden problém dlho-

dobejšie (napr. ochrana životného prostredia) 
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c) individualizovaným výchovným programom, v ktorom je uvedený stav na 

začiatku výchovného pôsobenia, plán ovplyvňovania (influenčný program) 

a harmonogram kontrolných a záverečných meraní.  

 Významnou metódou motivovania detí je rozvíjanie kapacít pre vlastné 

úlohy. V praxi to znamená, že úlohy nedáva deťom len učiteľ, ale v prvom rade 

sa pýta detí, čo chcú robiť, aké úlohy majú na toto zamestnanie, deň, týždeň. 

Vlastné úlohy vedú deti k samostatnosti, zodpovednosti za úlohy, ktoré si sami 

dajú.  

 Je možné využiť tieto techniky: 

a) žiak si sám vypracúva svoj plán úloh na týždeň, mesiac a sám si navrhuje 

plán kontroly, spôsob odmien a trestov 

b) úlohy si dáva skupina – skupina a jej tvorba sa má variovať od náhodného 

výberu detí, k zámernému výberu detí s rovnakými záujmami, s rovnakou 

úrovňou vedomostí 

c) úlohy dáva skupina svojmu členovi, a to vo vzájomnej diskusii o po predis-

kutovaní možností a predpokladov. Takto sa žiaci učia diskutovať, polemizo-

vať, učia sa tímovej práci, rešpektovaniu ľudských práv, ale aj podriaďovať sa 

skupine. 

 

Environmentálne experimenty a motivácia 

 V tejto časti priblížime niektoré prístroje na meranie fyzikálnych faktorov 

(javov) v ŽP a navrhneme možnosti ich využitia na vyučovaní fyziky formou 

experimentu. Pri každom prístroji uvedieme možný motivačný vstup formou 

otázok žiakom, na ktoré spolu s nimi hľadáme odpoveď.  

Luxmeter – meranie osvetlenia 

Motivačný vstup: Máte doma správne osvetlenie na pracovnom stole, kde sa 

učíte? Aké je osvetlenie v ostatných miestnostiach vášho bytu resp. domu? 

Máte správne osvetlenie v škole? Čo sa môže stať, ak je nevhodné osvetlenie 

(slabé alebo silné)? Viete aké osvetlenie potrebujete na čítanie resp. na iné 

druhy činnosti? Akým prístrojom sa meria osvetlenie a v akých jednotkách sa 

udáva?  

Luxmeter: Luxmeter (obr. 1) je prístroj slúžiaci k presnému meraniu intenzity 

svetelného žiarenia v obytných a pracovných priestoroch, v nemocniciach, 

školách a podobne. Najčastejšie sa používa k zisteniu intenzity svetla na pra-

covných stoloch v kanceláriách a laboratóriách. Luxmetre umožňujú ľahké 

stanovenie konkrétnej úrovne osvetlenia pre účely porovnania s hodnotami 

normy DIN 5035. Luxmetrom ST-1301 možno merať osvetlenie v rozsahu 0 až 

50 000 lx (na štyroch rozsahoch). Snímač: kremíková fotodióda. 
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Obr. 1 Luxmeter ST-1301 

 

Námety na experimenty s luxmetrom:  

 Zmerajte závislosť veľkosti osvetlenia od vzdialenosti svetelného zdroja 

(v smere osi svetelného zdroja).  

 Zmerajte závislosť veľkosti osvetlenia od príkonu svetelného zdroja (pri 

konštantnej vzdialenosti od svetelného zdroja). 

 Zmerajte závislosť veľkosti osvetlenia od uhlu dopadu svetla. 

 Na pracovnej ploche stola nájdite experimentálne miesta s rovnakým osvet-

lením (použite stolnú lampu ako zdroj svetla). 

 Zmerajte veľkosť osvetlenia v rôznych častiach miestnosti pre vybraný 

svetelný zdroj.  

 Na základe experimentu porovnajte úsporné žiarivky a klasické žiarovky 

z hľadiska osvetlenia plôch.  

 Nakreslite pôdorys svojej izby a vyznačte miesta, kde sa nachádzajú svetel-

né zdroje. V miestach, kde sa zdržujete zmerajte osvetlenie. Zhodnoťte kvalitu 

osvetlenia. Aké zmeny by ste urobili a hľadiska hygieny a úspor energie? 

 Na základe experimentu určte svietivosť vybraných svetelných zdrojov. 

 Použitím luxmetra, svetelného zdroja a lopty demonštrujte existenciu roč-

ných období.  

Poznámka: Pri experimentoch so stolnou lampou si všimnite na aký príkon je 

navrhnutá (napr. 22W, 40W, a 60W).  

 

Zvukomer, hlukomer –meranie hluku 

Motivačný vstup: Čo je to hluk? Mali ste už problém s hlukom od susedov 

alebo zvonku? Ako ste riešili problém hluku? Ako ste sa zachovali? Ste aj vy 

doma pre svoje okolie tvorcom hluku? Je to často? Myslíte si, že hluk môže 

škodiť? Ak áno, ako? Ako sa možno chrániť pred hlukom? Akým prístrojom 
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možno merať hladinu intenzity zvuku (hluk), a v akých jednotkách sa meria? 

Viete odhadnúť, aký hluk vydávajú jednotlivé prístroje, zariadenia, dopravné 

prostriedky vo vašom okolí? Čo myslíte, aká je intenzita zvuku, keď rozpráva 

učiteľ, keď rozprávate vy pri tabuli, aká je hladina intenzity zvuku na diskoté-

ke, v autobuse? 

Hlukomer: Hlukomer (obr. 2) je prístroj na meranie hladiny intenzity zvuku 

(hladiny hluku) v decibeloch. Na hlukomeri BEHA 93-20 možno merať hladinu 

intenzity zvuku v rozsahu 30 až 130 dB (na dvoch rozsahoch). Prístroj je vyba-

vený frekvenčným filtrom pre charakteristiku „A“ (odpovedá vnímaniu ľud-

ským uchom). Človek vníma hlbšie tóny tichšie (slabšie) ako vysoké tóny. 

Snímač zvuku: kondenzátorový mikrofón.  

  

Obr. 2 Hlukomer BEHA 93-20 

 

Námety na experimenty s hlukomerom:  

 Zmerajte hladinu intenzity zvuku vybraných domácich spotrebičov 

v rovnakej vzdialenosti od prístroja napr. 20 cm. 

 Pre niektorý spotrebič zmerajte závislosť hladiny intenzity zvuku od vzdia-

lenosti. 

 Zmerajte hladinu intenzity zvuku hudby, pri rôznej hlasitosti rádia tak, ako 

zvyknete počúvať.  

 Zmerajte hladinu intenzity zvuku v niektorých dopravných prostriedkoch 

(autobus, trolejbus, električka). Merajte hodnoty počas jazdy, pri rozbiehaní 

a brzdení. 
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 Postavte sa na chodník (niekde v blízkosti svojho bydliska, resp. školy) 

a zmerajte hladinu intenzity zvuku pri prechode jednotlivých dopravných pro-

striedkov (motorka, osobné auto, nákladné auto, autobus a pod).  

 Zmerajte hladinu intenzity zvuku na vybraných priestoroch v škole, napr. na 

chodbách počas vyučovania a cez prestávku, v jedálni počas obeda a podobne. 

 Zmerajte hladinu intenzity zvuku v niektorých inštitúciách napr. na stanici, 

na chodbách v obchodoch, na diskotékach, v nemocniciach v čakárni.  

Poznámka: Namerané údaje porovnajte s hygienickými normami. 

 

Meranie elektromagnetického poľa 

Motivačný vstup: Čo myslíte, škodia elektromagnetické polia človeku? Čo 

môže byť zdrojom elektromagnetických polí v životnom prostredí (mnohí po-

vedia mobil)? Môžu polia od mobilu škodiť (mnohí povedia „áno“ , resp. „asi 

áno“)? Dvihnite ruku, kto má mobil (ruku dvihnú skoro všetci). Prečo máte 

mobil, keď si myslíte, že škodí (diskusie sú veľmi živé)? Ako môžu škodiť 

elektromagnetické polia? Akým prístrojom by sme mohli zmerať, že sa 

v nejakom bode priestoru nachádza elektromagnetické pole? Počuli ste slovné 

spojenie elektromagnetický smog alebo biele fajčenie, v akej súvislosti? Máte 

zdroje elektromagnetických polí aj doma?  

Frekvenčné analyzátory: 

 
 

Obr. 3 Nízkofrekvenčný analyzátor ME 3830B 

 elektromagnetického poľa 

 

 Nízkofrekvenčný analyzátor firmy GIGAHERTZ SOLUTIONS (obr. 3): 

Prístroj ME 3830B odpovedá európskym normám EN50062, EN5501-1, 

98/336/EHS a 92/31/EHS. Prístroj umožní získať kvalifikované informácie 

o záťaži elektrickými a magnetickými poľami. Umožňuje merať elektromagne-

tické polia v rozsahu 5 Hz až 100 kHz. (Elektro)magnetické striedavé pole B 
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meria v rozsahu od 0 až 1999 nT s citlivosťou 1 nT. Striedavé elektrické pole E 

meria v rozsahu od 0 až 1999 V/m s citlivosťou 1 V/m.  

 Vysokofrekvenčný analyzátor firmy GIGAHERTZ SOLUTIONS (obr. 4): 

umožňuje kvalifikované zisťovanie vystavenia sa vysokej frekvencii 

v medziach medzi 800 MHz až 2,6 GHz. Z biologického hľadiska je výhodný, 

nakoľko frekvenčný rozsah tohto vysokofrekvenčného analyzátora pokrýva 

celulárne telefónne frekvencie (GSM800, GSM1900, TDMA, CDMA, AMPS, 

iDEN), 2,4 GHz bezdrôtové telefóny, frekvencie technológie tretej generácie 

(3G), ako sú UMTS, WLAN založené na BUETOOTH ako aj iné komerčné 

frekvenčné pásma a pásma mikrovlnných rúr. Prístroj meria hustotu energie 

v rozsahu od 0 až 1999 W/m
2
 (na dvoch rozsahoch s citlivosťou 0,1 W/m

2 

resp. 1 W/m
2
). Snímač poľa: logaritmicko-periodická anténa. 

 

 

Obr. 4 Vysokofrekvenčný analyzátor elektromagnetického poľa HF 35C 

 

Námety na experimenty s analyzátormi elektomagnetického poľa:  

Nízkofrekvenčný analyzátor:  

 Zmapujte priebeh jednotlivých zložiek elektromagnetického poľa (E a B) 

vo svojom životnom prostredí (doma, v škole): v okolí rádia, rádiobudíka, sto-

lovej lampy, sieťových vypínačov, rozvodných šnúr a skríň, predĺžovačiek, 

mixéra, fénu na sušenie vlasov a podobne.  

Vysokofrekvenčný analyzátor:  

 Zmerajte, najprv kvalitatívne a potom kvantitatívne elektromagnetické polia 

okolo mobilného telefónu. Merania vykonajte v rôznych smeroch, vzhľadom na 

telefón. Porovnajte polia mobilov od rôznych výrobcov.  
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 Zmerajte, najprv kvalitatívne a potom kvantitatívne elektromagnetické polia 

okolo mikrovlnnej rúry  

Upozornenie: Vysokofrekvenčný analyzátor sa nesmie dávať do mikrovlnnej 

rúry počas prevádzky. Pri premeriavaní charakteristík elektromagnetického 

poľa musíte dbať na bezpečnostné predpisy, ktoré pratia pri prác s elektrickými 

zariadeniami. 

 

Meranie s potreby energie 

Motivačný vstup: Ktorá fyzikálna veličina ovplyvňuje najviac našu životnú 

úroveň (energia a jej cena) a patrí taktiež k najdôležitejším fyzikálnym veliči-

nám? Viete, koľko energie spotrebuje vaša domácnosť za mesiac resp. rok? 

Viete koľko za to zaplatíte? Viete doma odčítať spotrebu energie? Viete, ako sa 

meria spotreba energie v bytoch? Aká je cena jednej kWh elektrickej energie? 

Myslíte si, že doma šetríte elektrickou energiou? Kde sa podľa vás najviac 

plýtva elektrickou energiou? 

Merač spotreby energie: Merací prístroj Energy-Check 3000 (obr. 5) je určený 

pre meranie spotreby elektrickej energie. V režime „Normal“ ukazovateľ LCD 

zobrazuje aktuálnu spotrebu pripojeného spotrebiča (hore). Spodný ukazovateľ 

zobrazuje náklady za hodinu, ktoré spotrebuje spotrebič na základe zadanej 

tarify. V prevádzkovom režime „REC“ - ukladanie prístroj ukazuje aktuálny 

výkon a aktuálny čas merania spotreby energie. Prístroj taktiež zaznamená: 

celkovú spotrebu energie, najvyšší a najnižší výkon, ktorý bol počas merania 

zistený a cenu v korunách (alebo v inej mene) za spotrebovanú energiu. Merací 

rozsah je od 1,5 W do 3 000 W (Upozornenie: Nesmiete prekročiť 3 kW. Pri 

preťažení sa prístroj sa poškodí). 

 

 

Obr. 5 Merač spotreby energie Energy-Check 3000 
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Námety na experimenty s meračom spotreby energie:  

 Zmerajte výkon vybraných elektrospotrebičov počas prevádzky a ten po-

rovnajte s údajom v návode. 

 Zmerajte výkon vybraných elektrospotrebičov, ktoré majú režim „stand-

by“, ak sú v pohotovostnom režime.  

 Zmeraním spotreby energie pri varení vody (napr. na čaj), v rýchlovarnej 

konvici, určte účinnosť konvice. 

 

Praktické skúsenosti 

 Motivácia žiakov s využitím vyššie uvedenej problematiky bola realizovaná 

autorom článku na gymnáziu, v treťom ročníku s alternatívnym učebným plá-

nom, v odpovedajúcich tematických celkoch. 

 Praktické skúsenosti s problematikou fyzikálnych faktorov v životnom 

prostredí, s prezentáciou prístrojov a realizovaním vybraných meraní možno 

zhrnúť nasledovne: 

 Motivačný vstup, na vyučovacej hodine, s uvedenými otázkami a diskusiou 

významne prispel k rastu záujmu žiakov o preberanú látku – teda o fyziku. 

 Záujem žiakov sa ešte viac posilnil, keď boli predvedené prístroje, ktorými 

možno premerať diskutované / študované javy. 

 Záujem žiakov, sme udržali nielen počas výkladových hodí, ale aj počas 

cvičení, na ktorých sme realizovali niektoré experimentálne námety.  

Záujem o fyziku prejavili všetci žiaci, nakoľko išlo o ich lokálne životné pro-

stredie. Žiaci na uvedených príkladoch videli priamy súvis fyziky so zdravím 

a životom. Žiaci prejavili ochotu pracovať na projektoch s uvedenou problema-

tikou. 
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A Module “Cosmic plasma“ in an elective physics course 
 

VESSELINA DIMITROVA  

St. Kl. Ohridski University of Sofia, Bulgaria 

 
 Plasma is the fourth state of matter. It is produced when a normal neutral 

gas is heating so much that it becomes ionised. Most of the universe is in the 

plasma state. Plasma phenomena lie behind all the beautiful objects that shine 

in the sky – these stars and galaxies, pulsars and nebulae, the auroras, which 

produce glorious and colorful arcs in the northern regions of the globe. In auro-

ras where the atoms high up in the atmosphere become excited by electrons, 

which enter from the solar wind and become trapped by the Earth’s magnetic 

field in the polar region. The decay of the excited atoms may generate beautiful 

luminous curtains of auroral radiation. 

 In astrophysical plasmas as well as in plasmas in the laboratory the motion 

of electrically charged particles, electrons and ions, are influenced by the pre-

sence of magnetic fields. The charged particles perform spiralling motions 

around the magnetic field lines. Magnetic fields could be generated by currents 

in the plasma itself or by external magnetic field coils carrying currents genera-

ted in the laboratory. 

 In certain astrophysical objects like the Crab nebula a particular radiation, 

named synchrotron radiation, is generated by highly energetic, relativistic 

electrons which spiral around magnetic fields lines generated by electron cur-

rents in the nebula itself. The beautiful visible structure of the nebula originates 

from this basic mechanism. Another phenomenon where the magnetic field has 

a confining effect on a plasma is that where plasma blobs are thrown out from 

the solar surface, carrying with them circulating currents which themselves 

create magnetic fields in the plasma by which the plasma stays confined. Plas-

ma blobs could in this way be carried all the way to the Earth.[1] 

 Towards the end of the 19th century electric discharges in gases began to 

attract increased interest. They were studied in the laboratory. Around the turn 

of the century geophysicists began to be interested in electrical discharges, 

because it seemed possible that the aurora was an electrical discharge. Any one 

who is familiar with electrical discharges in the laboratory and observes a really 

beautiful aurora cannot avoid noting the similarity between the multicolored 

flickering light in the sky and in the laboratory.  

 Kristian Birkeland was the most prominent pioneer. He made his famous 

terrella experiment in order to investigate this possibility. Based on his experi-

ments, and on extensive observations of aurora in the aurorial region, he propo-
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sed a current system which is basically the same as is generally accepted today. 

However, the theory of electric discharges was still in a very primitive state. 

His main interest was solar-terrestrial physics. He tried to link processes on the 

sun to phenomena in interplanetary space, in the earth’s upper atmosphere. 

Birkeland’s works on comets, sun-weather relations, and the periodicity of 

polar storms are summarized. He based most of his ideas on models from the 

results of laboratory experiments. Birkeland was convinced that there was 

a link between solar phenomena, geomagnetic storms, weather, and climate. On 

his expeditions, meteorological observations were as important as observations 

of geomagnetic fluctuations, earth currents, and aurora. 

 Birkeland’s approach to upper atmosphere and nearspace studies has, to 

a large extent, been continued by Hannes Alfven. Alfven also bases most of his 

ideas and models on the results of laboratory experiments. This approach has 

proved most fruitful in generating new ideas and understanding basic physical 

processes in the earth’s environment an in cosmic plasma. [2]  

 Since the time of Langmuir, when he began his investigations of the electric 

discharge and introduced the term “plasma”, we know that a double layer is 

a plasma formation by which a plasma protects itself from the environment. 

Langmuir does not give any motivation for choosing the word “plasma’. He 

just states:” We shall use the name ‘plasma’ to describe this region containing 

balanced charges of ions and electrons”. Langmuir also made the first detailed 

analyses of double layers. Langmuir’s probes were of decisive value for the 

early exploration of plasma and double layers. They are still valuable tools. He 

discovered that oscillations, so-called plasma oscillation, could occur in 

a plasma at a particular frequency, the plasma frequency.  

 Langmuir once wrote, “Perhaps my most deeply rooted hobby is to un-

derstand the mechanism of simple and familiar phenomena” and the phenome-

na might be any thing from molecules to mountains. The facts his always active 

brain combined were anything from electrical discharges and plasmas to biolo-

gical and geophysical phenomena. Science as fun was one of his cardinal te-

nets. Langmuir probably never saw a full-scale auroral display. If he had, his 

passion for combining phenomena in different fields might very well have 

made him realize that the beautiful flickering multicolored phenomena in the 

sky must be connected with the beautiful flickering multicolored phenomena he 

had observed so many times in his discharge tubes. [3] 

 Electromagnetic waves become modified when they penetrate a plasma and 

change their velocity of propagation due to the presence of the plasma. In the 

presence of static magnetic fields in the plasma a rich variety of waves of diffe-

rent character may occur. These may strongly affect the properties of the plas-
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ma. If the amplitudes of the waves increase to high values the waves may in-

fluence the transport of particles and temperature in a fusion plasma. Turbulent 

and chaotic phenomena in this connection are topics of high interest in plasma 

physics research now.  

 There are certain low-frequency waves, for which the dynamics of the ions 

in the presence of a magnetic field in the plasma are important. They play 

a significant role in astrophysics as well as in laboratory plasmas. The pionee-

ring work of the Swedish scientist Hannes Alfven created the field named mag-

netohydrodynamics and stimulated plasma-astrophysics in general. Alfven was 

awarded the Nobel prize for physics in 1970. So-called Alfven waves are low 

frequency waves in magnetized plasmas. They can simply be simulated by the 

motion of an oscillatory suspended string. The analogy can be used to calculate 

the velocity of an Alfven wave.[ 1, 4]  

 Magnetic fields and electric currents play an important part in the workings 

of the cosmos. It has been thoroughly settled that many significant features in 

the make-up of the universe are related or even governed by coupled electro-

magnetic-plasma fluid phenomena. We now know much more about such acti-

vities on the Sun – prominences, flares and Sun spots, which all seem to be 

magnetohydrodynamic in nature. Sun spots are violent, turbulent places. Strong 

eruptions of the Sun produce solar flares, bright flames from the solar surface. 

Solar flares sometimes take the form of flare surges, carrying plasma and mag-

netic fields. During periods of strong solar activity intense bursts of plasma and 

electromagnetic radiation occur on the solar surface. The solar wind can be 

influenced by solar magnetic fields, which occur in connection with Sun spots.  

 The solar wind represents a plasma link between the Sun and the Earth. 

New perception of the Earth’s magnetosphere emanates from the interaction of 

the solar wind with the magnetic field set up by the Earth. The result is a com-

plex of currents, of trapped particles forming confined plasmas, of shock fronts, 

plasma sheets, instabilities and turbulence, and of a magnetospheric tail 

stretching out at the back of the whole structure. There are currents in the io-

nosphere flowing into the upper atmosphere and currents linking the magne-

tosphere with the ionosphere in the polar regions which play an interesting role 

in the behaviour of auroras.[1] The Sun, the solar wind, the Earth’s ionosphere 

and magnetosphere and other objects in the space are objects of the cosmic 

plasma physics, which is only a part of the Plasma Physics. 

 In this report we propose some results of didactic research, associated with 

the principles of module education and the basic stages of its technology, which 

are using in the elective course “Plasma Physics“.  
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 The didactic goals for students of this course are: generalization of the basic 

physics knowledge in studding plasma, assimilation of new plasma knowledge, 

development of abilities to use analogy, formation of cognitive skills in stud-

ding plasma, development of cognitive interest in physics using plasma physics 

discussing examples from space and laboratory plasmas, plasma applications. 

[5] 

 

The programme of the elective course consists seven modules: 

 

Module I “Plasma - a fourth state of matter “ 

1.1 Neutral gas and ionized gas. 

1.2 Plasma- important characteristics: Debye radius rd, plasma frequency p. 

1.3 Fundamental plasma processes: elastic and inelastic collisions, diffusion 

and ambipolar diffusion, wall and electrode effects. 

1.4 The plasma in the nature and in the laboratory. Plasma classifications. 

 

Module II “Theoretical models of plasma” 

2.1. Particle orbits in electrical and magnetic fields. Drift motions. 

2.2. Model of a system of independent particles. 

2.3. Fluid model of plasma.  

2.4. Kinetic model of plasma. 

 

Module III “Oscillations and waves in plasma” 

3.1. Oscillations and waves in plasma without magnetic field. 

3.2. Oscillations and waves in magnetized plasma. 

3.3. Alfven waves and magnetosonic waves. 

3.4. Plasma instabilities 

 

Module IV “Plasma diagnostic methods“ 

4.1. Classification of diagnostic methods. 

4.2. Probe methods: Langmuir probe and double probe. 

4.3. Spectroscopic methods. 

4.4. Microwave methods. 

 

Module V “Plasma applications “ 

5.1. Magnetohydrodynamic /MHD/ generators. 

5.2. Plasma /MHD/ accelerators 

5.3 Plasma rockets engines 

5.4 Plasma display panels 
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Module VI “Fusion“ 

6.1. Conditions for thermonuclear fusion. Lawson criterion. 

6.2. Open thermonuclear systems: linear pinch, theta pinch, mirror machines. 

6.3. Closed thermonuclear systems: TOKAMAK and STELLARATOR. 

6.4. Future trends of thermonuclear fusion. 

 

Module VII “Cosmic plasma“ 

7.1. Development of the space plasma physics.  

7.2. Plasma universe 

7.3. Solar plasma  

7.4. Earth space plasma  

 

In the Module VII it is possible to show the dualism in plasma physics (Fig. 1).  

 

MAGNETIC FIELD  ELECTRIC CURRENT  

DESCRIPTION   DESCRIPTION 

 

Magnetic fields are:   Electric currents are: 

Measured rather easily  Difficult to measure directly 

Basic for plasma anisotropy  Essential for understanding 

 including high energy  

 particle motion  - Double layers 

     - Transfer of energy from 

        oneregion to another 

     - Current sheet discontinuities 

     - Cellular structure of space 

     - Magnetic substorms, solar flares 

Gives a good description of some  

 waves in plasmas 

 

Fig. 1 Dualism in plasma physics 

 

 The plasma dualism is somewhat analogous to the general particle field 

dualism in physics. The current description requires a new formalism with 

double layer and electric circuits [3]. 

 According as the principles of module education and the basic stages of its 

technology we work out some projects of the module VII “Cosmic plasma“. 

There are some variants as examples. 
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I variant   II variant 
1. Earth’s ionosphere   1.Solar wind  

2. Earth’s magnetosphere  2. Earth’s magnetic field 

3. Van Allen radiation belts  3. Earth’s magnetosphere 

4. Aurora borealis  4. Northern lights and magnetic storms 

 

III variant   IV variant 
1. Space plasma   1. Development of the space plasma  

          physics. 

2. Sun spots, solar flares,   2. Science methods in plasma physics. 

  prominences  

3. Solar corona    3. Electrical double layers in a plasma 

4. Solar wind and Earth’s   4. Equivalent electrical circuits – current  

           models of plasma phenomena 

         magnetosphere    

 

 In the end of this module it will be possibly to use educative conference: 

“Plasma phenomena in the Earth and in the Space”, where the students will 

take part with reports. 
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„Tajemnice głębin” 
 

KRYSTYNA RACZKOWSKA – TOMCZAK  

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V, Opole, Polska 

 

 W tym roku szkolnym wraz z uczniami zgłębialiśmy tajemnice takich 

ekstremalnych sportów jak nurkowanie i pływanie. Żeby móc je bezpiecznie 

uprawiać trzeba wiedzieć jakie niebezpieczeństwa czyhają na śmiałków. Na 

początek przypomnieliśmy pojęcie ciśnienia oraz jego jednostki. Każda zmiana 

ciśnienia jest przez nasz organizm odczuwana, a nawet może być niebezpiecz-

na. Zapraszam zatem w tajemniczy świat podwodnych głębin.  

 Niebezpieczny, fascynujący i niepowtarzalny. Poznać jego tajemnice po-

zwoli mam -  

1. Nurkowanie, które jest fantastycznym hobby jeśli 

potrafimy wykorzystać i zastosować wiedzę, by bez-

piecznie powrócić z głębin na powierzchnię. W miarę 

zanurzania się w wodzie ciśnienie wywierane przez 

nią na ciało nurka wzrasta.  

 Przy zanurzeniu na głębokość 30m objętość ściś-

niętych płuc spada do ¼ ich objętości w warunkach 

normalnych Przyjmujemy, że przeciętna pojemność 

płuc dorosłego człowieka wynosi 6l. Zatem w czasie 

nurkowania na taką głębokość spadnie do 1,5l. Im 

większe zanurzenie tym bardziej są one zgniatane. 

Musisz więc pamiętać, że oddychanie w wodzie jest 

utrudnione. Zatem człowiek nie może zanurzać się na 

dowolną głębokość. Ciśnienie wzrasta o 1 atmosferę 

Zgniatanie klatki piersi-

owej 
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na każde 10m zanurzenia w wodzie słodkiej, a 9,75m w wodzie morskiej. 

 

Pomoże Ci zrozumieć to następujące doświadczenie:  

 Do zakrętki dwulitrowej butelki mocujemy wentyl 

samochodowy. Do środka butelki wkładamy balonik, 

który pompujemy tak, by dotykał wewnętrznych ścianek 

butelki. Następnie zakręcamy korek butelki i za pomocą 

pompki samochodowej sprężamy w niej powietrze do 

momentu gdy znajdujący się w niej balonik nie zacznie 

się w niej przemieszczać. 

 Poniżej głębokości 2000m ocean jest prawie pusty. Dno morskie jest ciem-

ne lodowate. Ma to związek z dużym ciśnieniem i brakiem światła. Zwierzęta-

mi przystosowanymi do nurkowania na głębokości 3200m są kaszaloty. Ws-

zystkie pozostałe tego rekordu nie pobiły. Człowiek, żeby móc naśladować 

przystosowane do nurkowania zwierzęta musi być wyposażony w odpowiedni 

sprzęt. Tym bardziej skomplikowany im większa jest głębokość, na którą się 

zanurza. 

 

Niebezpieczeństwa! 

Działanie mechaniczne podwyższonego ciśnienia. 

Raptowny wzrost ciśnienia jest 

odpowiedzialny za uraz uszu i zatok 

przynosowych. Może doprowadzić 

do przekrwienia płuc. Wzrastające 

wraz z głębokością ciśnienie płynów 

i krwi w organizmie nurka będzie 

wypychać gałkę oczną. W trakcie 

takiego urazu ciśnieniowego twarzy 

dochodzi do przekrwienia gałki ocznej, zmienia ona kolor z białego na czerwo-

ny. Stan taki zanika w okresie do 3 miesięcy, bez żadnych skutków ubocznych.  

 

Wpływ temperatury na organizm nurka 
 Woda przewodzi ciepło 25 razy szybciej niż powietrze. Organizm broni się 

przed utrata ciepła skurczem naczyń, a dreszczami stara się wytworzyć go jak 

najwięcej. Przy ciągłym ochładzaniu mięśnie stopniowo tężeją. Odczuwa się 

ból. Każdy wie jak działają „zgrabiałe” ręce. Przy dalszym oziębianiu dochodzi 

do migotania komór, zatrzymania oddechu i śmierci. Przed taką utratą ciepła 

skutecznie chronią odpowiednie skafandry, buty i rękawice.  
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 Groźny jest także proces odwrotny czyli przegrzanie. Może dojść do niego, 

gdy nurek przebywa w skafandrze na powierzchni, szczególnie w gorący dzień.  

 

Słyszenie  
 Dźwięk rozchodzi się tym szybciej i lepiej, im bardziej gęste jest 

środowisko. Szybkość dźwięku w powietrzu 

wynosi około 330m/s, a w wodzie około 

1500m/s. W wodzie zatem słychać doskonale, 

ale bardzo trudno rozróżnić kierunek, skąd 

dźwięk dochodzi. Nasze uszy potrafią 

„namierzyć” jego źródło na Rozchodzenie się 

dźwięku w wodzie i powietrzu zasadzie 

różnicy czasu, w jakim dźwięk w powietrzu 

dochodzi do lewego i prawego ucha. 

W wodzie, gdzie dźwięk rozchodzi się 

5 kronie szybciej, różnica czasu jest zbyt 

mała na określenie kierunku, skąd on 

dochodzi. Zatem wydaje się nam , że dźwięk słychać ze wszystkich stron. 

Pamiętaj , może to mieć tragiczne skutki, gdy słyszymy szum silnika i śruby 

motorówki, a musimy się wynurzyć.  

 
 

Widzenie w wodzie 

 Przedmioty, które widzimy pod wodą, wydają nam się o ¼ bliższe i większe 

niż w rzeczywistości. Dzieje się tak dlatego, że światło ulega załamaniu prze-

chodząc przez ośrodki o różnej gęstości. Trzeba więc nauczyć w wodzie się 

poprawnej oceny odległości i wielkości. 

 Woda także pochłania światło, tym bardziej, im grubsza i mniej przejrzysta 

jest jej warstwa. Jest też filtrem optycznym. Pochłania część widma słoneczne-

go w różny sposób. Kolory ciepłe, a więc czerwony, pomarańczowy i żółty 

pochłaniane są w górnych warstwach. Zielony przenika trochę głębiej, zaś 

najmniej pochłaniany jest niebieski. Jeśli używamy sztucznego światła, to na 

każdej głębokości zobaczymy wszystko w kolorach naturalnych. 
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Pochłanianie światła słonecznego w wodzie 

 

 
 

 

 Zdjęcia tej samej rośliny wykonane przy sztu-

cznym świetle (dolne zdjęcie) oraz natural- nym 

(górne zdjęcie). 

 

 

 

 

 

 

 Nadszedł czas, by zainteresować się powrotem na powierzchnię. 
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2. Wynurzanie - Oddychający sprężonym powietrzem człowiek nasyca swoje 

tkanki gazem, a podczas wynurzania, gdy ciśnienie spada dzieje się z nim to 

samo, co przy otwieraniu butelki wody mineralnej. Gaz wydziela się w postaci 

setek małych pęcherzyków. Jeśli będą zbyt duże to osadzając się w naczyniach 

krwionośnych, mogą doprowadzić do zatorów (emboli), niedokrwienia 

i uszkodzenia tkanek skóry, ścięgien, wiązadeł, dużych stawów, płuc, rdzenia 

kręgowego, mózgowia i ucha wewnętrznego. Podobny efekt obserwujemy gdy 

odkręcamy butelkę silnie gazowanej wody. 

 
 By tego uniknąć wystarczy wynurzać się z prędkością 9 – 18 m/min, robiąc 

postoje na głębokościach określanych przez 

specjalne tabele, tak aby gaz zdążył opuścić 

nasz organizm tradycyjną drogą – przez płu-

ca. Gwałtowne wynurzanie prowadzi do cho-

roby dekompresyjnej. Każdy nurek musi 

wiedzieć, gdzie znajduje się najbliższa ko-

mora dekompresyjna. Przebyliśmy jeden 

z etapów naszej podróży. Teraz kolej na: 

 

3. Pływanie - Dzięki naszej wiedzy szczęśliwie wypłynęliśmy na powierzch-

nię. Pływać, gorzej lub lepiej, potrafi większość z nas. Doskonale wiadomo, że 

człowiek nie jest istotą stworzoną do poruszania się w wodzie, co więcej jego 

kształty nie pozwalają na uzyskiwanie w wodzie dużych prędkości. Na 

człowieka zanurzonego w wodzie oprócz siły ciężkości skierowanej w dół, 

działa siła wyporu skierowana ku górze. Ciała pływają w cieczach wówczas, 

gdy ich gęstość jest równa gęstości cieczy (gęstość wody wynosi 1g/cm
3 

= 

= 1 000 kg/m
3 

). Średnia gęstość ciała ludzkiego zmienia się zazwyczaj w 

granicach 0,97 – 1,06 g/cm
3
.
 
Przy czym kości, skóra i mięśnie przyczyniają się 

do zwiększenia średniej gęstości ciała, a tkanka tłuszczowa ją obniża. Jest to 

właśnie powód, dla którego grubasom jest znacznie łatwiej utrzymać się na 

powierzchni wody niż chudzielcom. Bardzo ważnym elementem pomagającym 
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w pływaniu jest oddychanie. Następują bowiem znaczne różnice między gęs-

tością ciała ludzkiego przy wdechu i wydechu. Jest to wynikiem wzrostu obję-

tości związanego z zaczerpnięciem kilku litrów powietrza, przy jednoczesnym 

zaniedbywalnym wzroście masy. Człowiek zazwyczaj tylko na wdechu ma 

zdolność swobodnego unoszenia się na powierzchni wody, traci ją natomiast 

momencie wypuszczenia powietrza. Warto o tym pamiętać, gdy zaczynamy się 

topić! 
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Superjasné LED 
 

JOSEF HUBEŇÁK 

Univerzita Hradec Králové 

 

 V osmdesátých letech minulého století se v katalogu TESLA objevily první 

světelné diody československé výroby. První v řadě byla LQ 100, zářící červe-

ným světlem. V katalogu najdeme údaje: 

svítivost 0,8 ≥ 0,2 mcd 

proud 20 mA 

napětí 1,65 ≤ 2 V 

vlnová délka λmax 660 nm 

 Jen pamětníci si ještě vzpomenou na rubínově zbarvenou diodu se zlatavým 

kovovým pouzdrem: 

 
Obr. 1 LED TESLA LQ100 

 

 PN přechod schopný emitovat fotony byl vytvořen v GaAs. Ačkoliv dioda 

svítí červeně, zdaleka nejde o monochromatické světlo. Pološířka spektrální 

charakteristiky byla 150 až 300 nm [1].  

 Galium fosfidové diody bez příměsí září zeleně s maximem na vlnové délce 

565 nm a žlutého světla lze dosáhnout příměsí teluru, zinku a kyslíku. Modře 

svítící diody měly PN přechod vytvořen v karbidu křemíku a příměsi dusíku, 

hliníku a bóru posouvaly dominantní vlnovou délku od 458 nm do 620 nm [1]. 

Děj, při kterém vznikají fotony, je přechod elektronu z polovodiče N do P 

a zachycení děrou. Přebytek energie elektron odevzdá mřížce a vzniká teplo; 

pouze 1 až 10 elektronů ze sta vytvoří při tomto ději foton.  

 Více než třicet let vývoje elektroluminiscenčních diod LED podstatně změ-

nilo parametry a dnes při stejném příkonu mají svítivosti hodnoty o čtyři řády 

vyšší. Několik příkladů z nabídky dodavatele OSHINO Lamps:  
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typ SUR 50010, InGaAlP červená  λmax = 641 nm, proud I = 20 mA,  

napětí U = 1,9 V, svítivost 7 400 mcd  

typ SUY 50010, InGaAlP žlutá λmax = 590 nm, proud I = 20 mA,  

napětí U = 2,0 V, svítivost 6 200 mcd 

typ SPG 50020, GaN zelená λmax = 523 nm, proud I = 20 mA,  

napětí U = 3,5 V, svítivost 7 000 mcd 

typ SUB 50010, GaN modrá λmax = 470 nm, proud I = 20 mA,  

napětí U = 3,5 V, svítivost 2 500 mcd 

typ SUW 50010, GaN bílá proud I = 20 mA,  

napětí U = 1,9 V, svítivost 20 000 mcd, barevné souřadnice x = 0,30, y = 0,30 

Konstrukčně jsou si uvedené typy zcela podobné: 

 

 
 

Obr. 2 Pouzdro současné LED 

 

Na vysoké svítivosti se podílí soustředění světelného toku do malého vyzařova-

cího úhlu, což je dobře vidět na polárním grafu svítivosti: 

 

 
Obr. 3 Polární graf svítivosti 

 

 Výše uvedené informace a grafy jsou převzaty z webové stránky [2]. 
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 Pro pokusy s těmito diodami je třeba znát jejich maximální příkon – není 

nijak velký a přehřátí vede nejprve ke snížení svítivosti a pak ke zničení. Vý-

robce udává pouze 100 mW. Při doporučeném proudu 20 mA nebezpečí pře-

hřátí nehrozí. Pro napájení diod lze použít stejnosměrný zdroj a vhodný odpor 

do série. Jednoduché zapojení s tranzistorem umožní nastavit proud v určitém 

intervalu a napájet diodu z devítivoltové baterie: 

 
Obr. 4 Zapojení zdroje pro LED 

 Napětí na Zenerově diodě je prakticky konstantní a potenciometrem P1 

můžeme regulovat proud báze a tím také proud kolektoru. Trimr P2 slouží při 

nastavení zdroje na maximální proud LED. Mezní hodnotu nastavíme na 

25 mA. Změny napětí baterie nemají na funkci zdroje velký vliv a úbytek napě-

tí na LED není rozhodující. Zdroj je vestavěn do plastové krabičky, na čelní 

stěně je vypínač, zdířky pro připojení LED a knoflík potenciometru P1.  

 Barevné LED umožní ukázat skládání barev. Na snímku jsou tři diody 

s červeným, zeleným a modrým světlem a v oblastech překrytí najdeme barvu 

žlutou a fialovou, přesněji řečeno purpurovou. Regulací proudu diod lze docílit 

vhodné poměry osvětlení a vytvořit i bílé světlo.  

 

 

Obr. 5 Skládání barev 
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 Světla barevných LED nejsou zdaleka monochromatická. Pro pozorování 

spektra byl použit objektiv ze starého zvětšovacího přístroje MAGNIFAX 

a vyrobena optická lavice s držákem pro sondy: 

 

 
 

Obr. 6 Optická lavice 

 

 Červený filtr patřící k vybavení zvětšovacího přístroje byl nahrazen prů-

hledným cédéčkem, které zde slouží jako optická mřížka. Posuv objektivu 

a poloha sondy dávají možnost měnit velikost obrazu. Spektrum bílé LED je na 

dalším snímku. 

 

 

 
 

Obr. 7 Spektrum bílé LED 

 

 Pro fotografování zůstala clona objektivu MAGNIFAXU maximálně ote-

vřena. Při pozorování je vhodné naopak co nejvíce zaclonit objektiv. Ze snímku 

je přesto patrné, že bílá LED obsahuje vlnové délky z celé viditelné oblast. 

Spektrum žluté LED je na další fotografii: 
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Obr. 8 Spektrum žluté LED 

  

Na snímku je viditelná červená i zelená složka světla, které subjektivně vní-

máme jako žluté. Pozorování spekter lze doplnit i měřením vlnové délky. Lase-

rový modul s vlnovou délku 650 nm je zabudován do sondy podobné předcho-

zím s LED a pro napájení byl sestaven 3 voltový zdroj ze dvou monočlánků.  

 

 
 

Obr. 9 Nastavení velikosti obrazu laserem 

 

 Mřížkové spektrum 1. řádu pro paprsek laseru je vhodné nastavit tak, aby 

vzdálenost od nultého byla rovna 65 mm. Pak už stačí vyměnit sondu s laserem 

za sondu s LED, objektiv ponechat na místě a posouváním sondy nastavit ostrý 

obraz nultého maxima. Vzdálenost dané části spektra od středu nultého maxima 

v milimetrech stačí vynásobit deseti a máme vlnovou délku v nanometrech.  

 Odečítání vlnových délek není zcela přesné, jak ukáže jednoduchý rozbor 

systému: 
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Obr. 10 Poloha prvního maxima 

 

 Z obrázku je zřejmé, že vzdálenost nultého a prvního maxima je 

tgLy  . Pro vlnovou délku  a mřížku s konstantou a platí podmínka prv-

ního maxima  sina  .  

 Z této podmínky je 
a


 sin  a pokud jsou úhly malé (pod 5°), lze sinus 

a tangens vzájemně zaměnit. Pak pro výchylku platí 
a

Ly


 . V sestavě dané-

ho měření jde ale o úhel asi 25° a odchylka tangenty a sinu již není zanedbatel-

ná. Kalkulátor ukáže číselné hodnoty:  

 

 tg 25°  = 0,4663  

 sin 25° = 0,4226 

  

 Hodnoty se liší o 10 % a stejná chyba vznikne při odečítání vlnové délky 

přímo ze stínítka. Pro informativní zjištění vlnové délky je taková chyba pří-

pustná.  

 Bílá LED se svítivostí 20 cd umožnila sestavit model světlovodu. Hadička 

z průhledného plastu je naplněna silikonovým olejem, na vstupu je zalisována 

dioda a výstup je opatřen zátkou z průhledného epoxidu (zde byla použita LED 

o průměru 3 mm). 

 Podmínka totálního odrazu není splněna pro všechny paprsky vyzářené 

diodou a na světlovodu je možné pozorovat ztráty. Hadičku lze narovnat 

i zakřivit a sledovat vliv zakřivení na intenzitu výstupního svazku. 
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Obr. 11 Model světlovodu 

  

 Do skupiny experimentů s LED lze zařadit i pozorování luminiscence. 

 

 Dnešní bezpečnostní předpisy požadují označení východů a únikových cest 

z objektů i pro případ, kdy není k dispozici elektrické osvětlení a existují firmy, 

dodávající nápisy, značky a symboly vyrobené z moderních luminiscenčních 

materiálů s relativně vysokým jasem a dlouhou dobou dosvitu (řádově desítky 

minut). Zde byl využit terčík o průměru 50 mm. Červená, zelená a modrá LED 

položené vedle terče ukáží zajímavý efekt: luminiscenční stopu vytvoří pouze 

dioda modrá. Důkazem jsou obrázky 12, 13, 14 a 15. 

  

 

 
 

Obr. 12 Luminiscenční terč osvětlený třemi LED 
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Obr. 13 Po zhasnutí červené LED nenastává luminiscence 

 

Obr. 14 Po zhasnutí zelené LED nenastává luminiscence 

 Intenzívní luminiscence nastane po zhasnutí modré LED, jak ukazuje 

obr. 15. 

 

Obr. 15 Luminiscence po zhasnutí modré LED 
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Obr. 16 Luminiscenční terč ozářený UV LED 

 V nabídce LED jsou dnes i diody vyzařující ultrafialové světlo. Díky po-

měrně velkému intervalu vlnových délek takové LED září i ve viditelné oblasti 

spektra : 

 Po zhasnutí ultrafialové LED se objeví intenzívní luminiscenční stopa: 

 

 

Obr. 17 Luminiscenční stopa po ultrafialové LED 

 Diody s vysokou svítivostí jsou snadno dostupné a experimenty s nimi jsou 

fyzikálně zajímavé, bezpečné a esteticky působivé.  

 Sonda s laserovou diodou nabízí ještě další využití. Fyzika a optika se podílí 

i na efektních obalech některého zboží a následující snímek ukazuje odraz lase-

rového paprsku od ústřižku krabičky z kosmetického zboží. 

 Ústřižek vsazený do špejle vrací nulté maximum přímo na laserovou sondu 

a symetricky rozmístěná další maxima připomínají laueogramy. Tady jde patr-

ně o dvě mřížky navzájem kolmé a vytvořené ve dvou vrstvách nad sebou. Po 

této ukázce je možné, že studenti s laserovým ukazovátkem budou studovat 

obaly kosmetického zboží. 
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Obr. 18 Odraz laserového paprsku 

  

Všeobecná dostupnost digitálních fotoaparátů umožňuje studentům i žákům 

odnést si vlastní záznam experimentů a dále s nimi pracovat. 

 

Literatura 

1. Svečnikov, S. V.: Základy optoelektroniky SNTL Praha 1975. 

2. http://www.oshino-lamps.de/ 
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Pár věcí (nejen) z tábora 9 
 

PETER ŽILAVÝ, VĚRA KOUDELKOVÁ 

Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha 

 

 Další z tradičních Odborných soustředění mladých fyziků a matematiků pro 

středoškoláky pořádané Matematicko-fyzikální fakultou UK v Praze se tento-

krát odehrálo ve dnech 1. – 15. července 2006 v obci Plasnice v Orlických 

horách. Příspěvek krátce shrnuje základní charakteristiky soustředění a uvádí 

výsledky několika z projektů, které studenti řešili. 

 

O soustředění 

 Naše soustředění klade důraz hlavně na aktivní získávání praktických zku-

šeností a dovedností ve „fyzikálním bádání“. Proto se snažíme, aby studenti při 

práci na projektech museli zapojit „svoji hlavu a ruce“. Takové znalosti i zku-

šenosti jsou mnohem trvalejší a hlubší než fakta sdělená někým jiným. Kromě 

propracovaného odborného programu, při kterém se studenti věnují matematice 

a fyzice, má naše soustředění i bohatý mimoodborný program, v jehož rámci 

účastníci prožijí „příběh“ v rámci celotáborové hry, odpočinou hlavě a protáh-

nou tělo, ale mohou se zároveň dozvědět mnoho o sobě i o druhých. Tématem 

mimoodborného programu byli letos staří Slované. 

 

  
 

 Typický den (podrobněji viz [1]) na soustředění začíná „hodinou“ matema-

tiky a „hodinou“ fyziky. Každý účastník si může ze tří různých úrovní obou 

kurzů vybrat tu, která mu nejvíce vyhovuje jak náročností, tak svým zaměře-

ním. Výklad je doplněn mnoha praktickými příklady, experimenty i zajíma-

vostmi. Vzhledem k malému počtu studentů v každém z kurzů lze úroveň „ušít 

na míru“ jednotlivým účastníkům. Podle zvolené úrovně si tak část účastníků 
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prohloubí vědomosti získané na střední škole a část účastníků se seznámí 

s partiemi, které se probírají až na škole vysoké. Jako příklad lze uvést, že 

v tomto roce se kurzy fyziky věnovali mechanice, elektronice a kvantové fyzi-

ce. 

 Souvislé kurzy a další povídání vedoucích soustředění nepravidelně doplňu-

jí přednášky zvaných lektorů – pozvaných odborníků, kteří na soustředění přije-

li jen na pár dní popovídat o zajímavých věcech ze svého oboru. V letošním 

roce naše soustředění navštívil Mgr. Miroslav Brož (hvězdárna Hradec Králo-

vé), Ing. Marie Dufková (ČEZ, a.s.), doc. Mirko Rokyta (katedra matematické 

analýzy MFF UK), doc. Miloš Rotter (katedra nízkých teplot MFF UK). Díky 

těmto lidem se účastníci mohli dozvědět leccos zajímavého o tělesech naší 

sluneční soustavy, antické matematice i cestě k absolutní nule. Někteří účastní-

ci také rádi využili nabídky M. Brože k pozorování noční oblohy. 
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 Kurzy a přednášky zvaných lektorů zdaleka nezaplní celý čas určený na 

odborný program. Přibližně polovina „odborného času“ je vyhrazena na samo-

statně řešené projekty. Na začátku soustředění se účastníci rozdělí do dvou- až 

tří- členných skupinek a každá z nich si vybere téma projektu z připravené 

nabídky nebo spolu se zvoleným konzultantem zformulují téma jiné. Konzul-

tant z řad vedoucích pomáhá účastníkům po celou dobu tábora a v případě 

potřeby usměrňuje jejich práci. 

 V polovině soustředění se koná tzv. předobhajoba projektu před komisí 

složenou z několika vedoucích, na které každý tým shrne svou prozatímní práci 

a očekávaný další postup. Vrcholem celého odborného programu je závěrečná 

konference, kde každá skupina prezentuje své výsledky před ostatními 

účastníky. Spolu s prezentací odevzdá na konferenci každý tým dokumentaci 

svého projektu. Práce na projektech tak představuje jakousi miniaturizovanou 

variantu vědecké práce.  

 Právě projektová forma práce, která dokázala naplnit cíl aktivně zapojit 

všechny účastníky, je velmi náročná na organizaci. Proto je naše soustředění 

velmi specifické velkým množství vedoucích, kteří mu dobrovolně věnují čas 

nejen o prázdninách, ale též v rámci příprav v průběhu celého roku. Na soustře-

dění je také nutné přivézt dostatečné množství nářadí a materiálu, měřící pří-

stroje, počítače a prezentační techniku.  

 Téma letošního odborného názvu mělo název Na ramenou obrů aneb jak 

spatřili světlo světa velké objevy a vynálezy. Účastníci mimo jiné zkoumali 

Brownův pohyb, vyráběli plazmovou kouli či rádio, testovali, na čem všem 

závisí reakční doba člověka, točili trojrozměrný film, proměřovali Machovo 

kyvadlo, fotografovali dírkovou komorou na fotopapír i pomocí slunečního 

světla na listy rostlin, modelovali různými způsoby pohyb planet ve sluneční 

soustavě, studovali moment setrvačnosti a mnoho dalšího. 
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 Následující odstavce představují zkrácené verze studentských dokumentací 

dvou z těchto projektů. Kromě drobných stylistických zásahů a zkrácení jsou 

zde otištěny tak, jak je studenti na táboře vytvořili.  

 

Plazmová koule 

Autoři: Lukáš Růžička, Dan Svoboda; konzultanti: Zdeněk Polák, Peter Žilavý 

Úvod  

Tento projekt jsme si vybrali z důvodu, že se tato „ozdoba pokojů“ běžně pro-

dává za vysoké ceny a tady jsme si ji mohli vyrobit „de facto“ zadarmo a sami 

vlastníma rukama. Hlavním důvodem také bylo, že jsme mohli zjistit jak to celé 

funguje. 

Princip a stavba 

 

    
 

Obr. 1                                                  Obr. 2 

 

 Přístroj jsme postavili podle schématu na obr. 1. Součástky jsme připevnili 

na základní desku z pevné dřevotřísky, která byla spojena se zadní stěnou po-

mocí úhelníku do tvaru L (viz obr. 2). Do zadní stěny jsme připevnili 12 V 

větrák na chlazení tranzistoru. Uprostřed je zapojen vypínač, který se běžně 

používá jako vypínač na stropní osvětlení (prochází jím velký proud). Vedle 

jsou zdířky na přívod energie z 12 V autobaterie. V obvodu jsou dále zapojeny 

tři 1000 µF kondenzátory, které snižují vnitřní odpor zdroje a kryjí proudové 

špičky. Další součástkou je transformátor složený z primární cívky se třemi 

a pěti závity a sekundární cívky ze starého ČB televizoru. Trafo výrazně zvyšu-

je napětí ze zdroje. Dvě 12-ti V žárovky fungující jako odpor jsou zapojeny 
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sériově. Poslední nutnou součástkou je tranzistor, který spolu s cívkou vytváří 

nestacionární napětí. Abychom viděli jevy způsobené vysokofrekvenčním na-

pětím, připojíme 60 W, 100 W nebo 150 W žárovku. 

 Tranzistor se otevře (cesta Kolektor-Emitor je vodivá), když přechodem 

Báze-Emitor prochází dostatečně veliký proud. Díky konstantnímu napětí na 

cívce proud kolektoru roste. V sekundární cívce se indukuje napětí, které je 

kvůli většímu počtu závitů sekundární cívky mnohem vyšší než na primární 

cívce. Po chvíli se cívka „nasytí“. Cívka v tomto okamžiku přestane indukovat 

napětí, tzn. napětí v celém obvodu poklesne. Tranzistor se uzavře. V tuto chvíli 

se v cívce naindukuje veliké napětí opačné polarity. Po „vybití“ cívky se tran-

zistor znovu otevře a celý cyklus se opakuje. Sekundární cívka s větším počtem 

závitů je jednopólově spojena se žárovkou („plazmovou koulí“). 

Pokusy 

 Prvním viditelným jevem bylo přitahování blesků z vlákna žárovky ke dlani 

ruky, případně k železným materiálům, které jsme drželi v dlani a přikládali je 

ke kouli.  

 Na další pokus jsme přišli v podstatě náhodou. Přiložený konec zářivky byl 

příliš dlouho u povrchu žárovky, ta se zahřála natolik, že se sklo v daném místě 

roztavilo a začal dovnitř pronikat vzduch. Díky vzduchu se fialové paprsky 

proměnili ve svítící oranžové. 

 Elektromagnetické vlnění, které plazmová koule vyzařuje, ruší střední rádi-

ové vlny. Místo hudby vychází z reproduktoru šumění. 

 Velice zajímavým jevem je rozsvícení již spálené zářivky. Díky elektro-

magnetickému poli se rozpohybují částice plynů v zářivce a jak narážejí do 

jiných částic, tak se zahřívají a naražením do jiné částice ji ionizují a svítí. 

Svítí, když jsou v blízkosti žárovky (bez dotyku ruky, případně když jeden 

konec se přiloží k žárovce a druhý se drží). Tím se přes člověka uzemní a pro-

chází přes ni proud. Funguje i když jeden člověk drží žárovku a druhou rukou 

zářivku a další člověk drží druhý konec zářivky a tím se uzemní proud. 

Další pokus vznikl také díky náhodě. Když jsme za tmy měli zapnutý náš pří-

stroj, tak bílý papír začal svítit podobně jako při osvětlení UV zářivkou. Díky 

tomu jsme zviditelnili ochranné znaky občanského průkazu, tisícikoruny 

a dvoutisícikoruny. 

 Trochu nebezpečným pokusem je připojení vodiče přímo na vývod vyso-

kofrekvenčního napětí. Po oddálení vodiče vzniká obloukový výboj přímo na 

vzduchu. Tento výboj dokáže zapálit papír i spálit trávu. 
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Měření 

 Prvním měřením, které jsme provedli, bylo měření zatížení zdroje. Naměřili 

jsme příkon 4,5 A bez dotyku žárovky. Při dotyku stoupl přibližně na 5 A. 

 Další měřením jsme zjišťovali průběh napětí mezi bází a emitorem tranzis-

toru a frekvenci získaného vf napětí. Oboje jsme měřili pomocí osciloskopu. 

Závěr 

 Výroba nebyla přespříliš složitá, ale o to víc bychom chtěli varovat před 

ublížením. Výboje sice nezabijí, vydávají nízký proud, ale díky vysokému 

napětí dokáží popálit povrch kůže a v blízkosti dotyku potenciálně zničit nervy. 

Dalším rizikem je vyzařování UV paprsků, které můžou zničit zrak Budete-li 

opatrní, je to hezká „hračka,“ která Vás jen tak neomrzí. 

 

Ruční spektrometr 

Autoři: Hana Maršálková, Tereza Holasová; konzultant: Barbara Bittová 

 Našim cílem bylo sestrojit ruční spektrometr, kterým bychom změřily spek-

tra různých světelných zdrojů.  

 Nejprve jsme sestrojili jednoduchý papírový spektrometr. Přes štěrbinu 

proniká paprsek do vnitřku krabičky, kde se rozloží na difrakční mřížce CD. Na 

stínítku můžeme pozorovat strukturu spektra. Jelikož nedokážeme ovlivnit 

úhel, pod kterým dopadá světlo na CD, nedá se model využít ke kalibrování 

a dalšímu měření. 

 Poté jsme se pokusily sestrojit dvoumřížkový spektrometr (pro získání šir-

šího obrazu na stínítku), ale po dvojitém odrazu byl obraz příliš slabý. Tento 

spektrometr jsme vyrobili z krabičky od sýra. Laserem svítíme kolmo na čočku 

(spojku) a rovnoběžný svazek paprsků dopadá na výřez prvního CD. 

V krabičce je vyříznutá štěrbina pro průchod druhého interferenčního maxima, 

které dopadá na stínítko. Díky malým rozměrům obrazu na stínítku jsme však 

nemohli sestrojit stupnici pro měření jednotlivých vlnových délek spektra.  

 Finální verze je spektrometr s posuvným ramenem, na jehož konci je umís-

těn dalekohled, kterým pozorujeme jednotlivé složky světla přímo na difrakční 

mřížce. Podle úhlu, pod jakým se na CD díváme, dokážeme určit vlnovou délku 

pozorované složky spektra. Pozorovali jsme spektrum žárovky, které je podle 

očekávání spojité. Spektrum zářivky je emisní – pásové spektrum. Na desce 

máme dvě stupnice pro první a druhé interferenční maximum.  

 

 



Veletrh nápadů učitelů fyziky XI 

 

 164 

Teorie 

 Ve spektrometru využíváme ohybu světla na soustavě mnoha štěrbin – 

difrakční mřížce. Paprsky procházející štěrbinami o vzdálenosti b dopadají na 

stínítko v podobě vln, které zde interferují – pozorujeme interferenční maxima 

a minima. Podmínkou pro vznik interferenčního maxima je, aby se paprsky ze 

dvou sousedních štěrbin setkaly s dráhovým rozdílem s  k. Z geometrie 

nákresu průchodu světla difrakční mřížkou vyplývá vztah s  b sin. Úhel  

kopíruje úhel, o který se paprsek při průchodu mřížkou odchýlí, k je tzv. řád 

difrakce. Zvětšíme-li počet štěrbin, interferenční maxima se zvětšují a intenzita 

osvětlení roste. 

Závěrem 

 Vzhledem k přátelské a tvůrčí atmosféře, která panuje na našich soustředě-

ních, se nám ani nechce příliš věřit, že mezi studenty klesá zájem o přírodověd-

né předměty nebo že jsou pravdivé některé stesky učitelů, že jsou studenti líní 

přemýšlet. Uvědomujeme si, že nám na soustředění jezdí „vybraní“ studenti, 

kteří mají zájem, ale na druhou stranu, ani vedoucí tábora na tuto „motivova-

nost“ účastníků příliš nespoléhají a snaží se, aby program byl pro ně opravdu 

zajímavý a hodnotný. Za to jim všem patří velký dík. 

   

 Podrobnější informace o našem soustředění naleznete na webových 

stránkách: http://kdf.mff.cuni.cz/tabor. Pokud máte např. ve třídě šikovného 

studenta, který přemýšlí nad světem kolem nás, řekněte mu o našem táboře, aby 

i on mohl zažít 14 prázdninových dní naplněných zkoumáním i legrací. 
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Konstruktivistické úlohy ve výuce mechaniky na gymnáziu 
 

VLASTA VESELÁ 

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopových, Ostrava-Zábřeh 

 

Anotace: V příspěvku jsou uvedeny první zkušenosti se zavedením 

konstruktivistických úloh v kinematice, dynamice (včetně gravitační síly) 

a kapitole mechanická práce, energie, výkon. Jako informační zdroje slouží 

internet, učebnice a výukové programy. 

 

Klíčová slova: konstruktivismus, konstruktivistické úlohy, mechanika, 

kinematika, dynamika 

 

Úvod 

 V současné době se v naší pedagogické literatuře stále častěji objevuje 

pojem konstruktivismus. V Pedagogickém slovníku je vysvětlován 

následujícím způsobem: Bohatý teoretický proud ve společenských vědách, 

který má řadu podob (kostruktivismus kognitivní, sociální, sociologický apod.). 

[Mareš, Gavora 1999] 

 Konstruktivistická teorie je teorií poznání, která vychází z teze, že člověk 

vnímá svět skrze své zkušenosti a vnímá své okolí systémem svého mozku. 

Vjemy interpretuje na základě vlastních zkušeností a možností je v budoucnu 

využít. Konstruktivismus tvrdí, že vše, co můžeme poznat, je svět našich 

zkušeností. Své okolí vnímáme prostřednictvím smyslů a každý jedinec vytváří 

ve svém mozku vlastní chápání skutečnosti.  

 Konstruktivisté věří, že neexistuje, fixní, objektivní svět nebo pravda, 

neexistuje absolutní pravda. Vědomosti jsou pro každého individuální. Nejsou 

pasivně přijímány, ale aktivně budovány učícím se subjektem. Funkce 

poznávání je přizpůsobivá a slouží k organizování světa zkušeností, ne 

k objevování reality. Nehledáme pravdu, ale konstruujeme životaschopné 

vysvětlení zkušeností. [Švec 2005] 

 V příspěvku je popsáno několik úloh, vycházejících z těchto principů, pro 

výuku mechaniky v 1. ročníku gymnázia, které mohou mít motivační vliv na 

výuku.  

 

Konstruktivistický princip výuky 

 Chápání poznatků je závislé na jedinci. Příjem informací se děje 

prostřednictvím smyslů. Mozek buduje schémata nebo kognitivní struktury, 

které umožňují najít souvislost mezi minulou a současnou zkušeností. Tyto 
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struktury umožňují jedinci využít minulých zkušeností pro predikci a tuto 

predikci vysvětlit. 

 Kognitivní struktury jeidnce nemusejí odpovídat vědeckým strukturám. Tak 

vzniká mylné pojetí, nepochopení neboli alternativní koncepce, které je velmi 

rezistentní vůči změnám. [Švec 2005] 

 Princip výuky z hlediska konstruktivismu spočívá ve skupinové práci žáků, 

ve využití jejich zkušeností, které se prostřednictvím úloh rozšiřují a žáci 

s pomocí učitele konstruují své pochopení skutečnosti  

 Velmi důležité je sledování dotazů žáků. Žáci jsou chápáni jako myslitelé 

s vlastní teorií o okolním světě. Pracují ve skupinách a úzce spolupracují 

s učitelem. Učitel vytváří prostředí pro žáky a snaží se chápat problém ze 

zorného úhlu žáků.  

 Osnovy jsou prezentovány ve velkých celcích, kurikulární aktivity spočívají 

hlavně na primárních zdrojích a práci s materiálem. [Brooks, J. G., 1999] 

 

Informační zdroje 

 Z výše uvedených zásad jsem vycházela při sestavování úloh pro výuku 

některých kapitol mechaniky v 1. ročníku gymnázia. Žáci pracují ve skupinách, 

úlohy vycházejí z jejich zkušenosti a učitel jim poskytuje kromě vlastních rad a 

návodů informační zdroje. V mém případě šlo o tyto zdroje: internet, výukový 

program Langmaster – Škola hrou - Fyzika, vlastní materiály v MS Excel, 

časopis 3.pól, učebnice, komerční videopořady, a motivační pořady vytvořené 

Dr. Markovou z Planetária Jana Palisy v Ostravě v rámci doktorské práce. 

 

Modelové konstruktivistické úlohy 

 Na základě didaktické analýzy učiva a zkušenosti s problémovými tématy 

v 1. ročníku gymnázia jsem jednotlivá témata jsem seskupila poněkud jinak, 

než jak jsou tradičně uváděna [Bednařík 1993], [Svoboda 2000], [RVP GV 

2004]. Rozdělila jsem je do tří následujících oblastí: kinematika; dynamika 

včetně gravitačního pole; mechanická práce – energie – výkon s mechanikou 

tuhého tělesa. Pro oblast mechaniky tekutin nebyla dosud úloha sestavena.  

 Na základě dlouhodobých špatných zkušeností s chápáním zrychlení jako 

fyzikální veličiny a zejména jeho jednotky ze strany žáků, jsem do oblasti 

kinematiky zařadila pouze úlohy o rovnoměrném pohybu, včetně pohybu po 

kružnici. Zrychlení bylo zavedeno jako důsledek působení sil.  

 Skládání pohybů a rychlostí bylo probráno formou úloh při operacích 

s vektory.  

 Konstrukci grafů dráhy a rychlosti prováděli žáci také v rámci výuky 

tabulkových kalkulátorů v IVT.  
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 Na začátku školního roku žáci ve třídě vytvořili šest pěti až šestičlenných 

skupin. Skupiny byly většinou nehomogenní a sestaveny byly náhodně, 

vzhledem k tomu, že o žácích nebyly dostupné potřebné informace. Na základě 

vlastního úvodního testu všeobecných fyzikálních znalostí a výsledků 

přijímacích zkoušek jsem do každé skupiny zařadila jednoho z šestice 

nejlepších a jednoho z šestice nejhorších žáků. Ostatní členy si tato dvojice 

vybrala. Skupiny se pojmenovaly. 

 Skupina, která nejlépe obhájila svůj výsledek pro danou úlohu, získala 

jedničku pro každého člena. 

 

Kinematika 

 Pro oblast kinematiky byly vytvořeny menší úlohy k popisu polohy 

hmotného bodu, vytvoření grafů dráhy a rychlosti pro rovnoměrný pohyb 

a úlohy na odečítání hodnot veličin z grafu. Část učiva byla probírána frontálně. 

Frontálním způsobem výuky byly zavedeny základní pojmy (hmotný bod, 

trajektorie, dráha, okamžitá a průměrná rychlost, rovnoměrný pohyb po 

kružnici) a také shrnutí témat. 

 

Poloha hmotného bodu a zavedení polohového vektoru:  

 Učitel předem umístí zajímavý předmět, například míč, do prostoru třídy, 

například na židli postavenou na lavici. V průběhu hodiny může ve vhodných 

okamžicích míč odebrat a opět vrátit na místo kvůli zdůraznění složky času ve 

vztahu k souřadnému systému. Míč považujeme za hmotný bod. 

 Úloha pro všechny skupiny zní: Určete jednozačně polohu hmotného bodu 

v prostoru, tak, aby ostatní skupiny nemohly mít nevyvratitelné námitky. 

Žáci mají k dispozici délková měřidla a úhloměr. 

 

Role učitele: kontrola samostatné práce skupin a navádění pomocí správných 

otázek k určení vztažné soustavy a souřadnic hmotného bodu vzhledem k rohu 

učebny a spojnicím stěn a stropu nebo podlahy. V ideálním případě každá 

skupina zvolí počátek soustavy v jiném rohu místnosti, čímž je zdůrazněna 

důležitost volby vztažné soustavy a směr polohového vektoru. Řízení diskuse 

o výsledcích měření, shrnutí učiva a zápis do sešitu. 

 Jako alternativu pravoúhlé soustavy souřadnic lze připomenout soustavu 

zeměpisných souřadnic a na internetu nalézt souřadnice školy udané GPS. 

 

Příklady otázek učitele (nejlépe předem napsat na tabuli): Jak popíšeš polohu 

míče kamarádovi ze základní školy? Jak spolužákovi z vedlejší skupiny? Jak 

pezidentovi USA? 
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 Podle kterého objektu budeš polohu míče určovat? Jak ji zjistíš?... 

 Po určení polohy míče každá skupina prezentuje své výsledky a následuje 

krátký čas na analýzu rozdílných výsledků. Skupiny opět prezentují svůj závěr. 

Na závěr práce učitel shrne závěry a provede zápis do sešitů včetně nového 

pojmu polohový vektor. 

 

Graf dráhy a rychlosti rovnoměrného pohybu:  
 Cyklista a turista se vydali na Lysou horu. Oba se na příslušných úsecích 

cesty pohybují rovnoměrným pohybem. Cyklista vyjíždí z Frenštátu 

p/Radhoštěm, turista vychází z Ostravice. Oba startují ve stejný okamžik. Na 

vrcholu oba hodinu odpočívají.  

 Vyhledejte na internetu příslušné vzdálenosti a zvolte hodnoty rychlostí 

v jednotlivých úsecích. 

 Načrtněte v pravoúhlém souřadném systému x, y závislost vzdálenosti nebo 

rychlosti od počátku na čase. Přesný graf sestrojte pomocí tabulkového 

kalkulátoru (Z časových důvodů v hodinách IVT). 

 

Příklady otázek učitele: Vzpomeň si, co je graf závislosti. Uvědom si, v jaké 

vzdálenosti od počátku se nacházejí sledované objekty na počátku měření. Jak 

se mění vzdálenost při opočinku? 

 

Odečítání hodnot fyzikálních veličin z grafu:  

 Žáci mají ve dvojicích k dispozici tabulkový procesor (obr. 1) s připra-

venými grafy dráhy a rychlosti rovnoměrného pohybu včetně barevně 

odlišených tabulek hodnot. Nejprve sledují změny grafů při zadání jiných 

vstupních hodnot rychlosti. Poté mají za úkol popsat pohyb na základě grafu s2 

a s3 a sestavit rovnici pro výpočet dráhy rovnoměrného pohybu. 

 

Příklady otázek učitele: Co znamená počáteční bod grafu s2? Jak tuto 

skutečnost zapíšeš do rovnice pro výpočet dráhy rovnoměrného pohybu? Jakou 

vzdálenost od počátku má hmotný bod? 
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Obr. 1 Ukázka tabulky a grafu, které mají žáci k dispozici. 

Graf dráhy rovnoměrného pohybu    

v1/ms-1 v2 /ms-1 v3 /ms-1  v1 /kmh-1 v2 /kmh-1 v3 /kmh-1  

6 2 3  21,6 7,2 10,8  

        

   t0/s t0/s    

   10 5    

        

t [s] s1 /m s2 /m s3 /m s4 /m    

0 0 10 0 150    

1 6 12 0 144    

2 12 14 0 138    

3 18 16 0 132    
 

4 
 

24 18 0 126    

5 30 20 0 120    

6 36 22 0 114    

7 42 24 0 108    

8 48 26 0 102    

9 54 28 0 96    

10 60 30 0 90    

11 66 32 3 84    

12 72 34 6 78    

13 78 36 9 72    

14 84 38 12 66    

15 90 40 15 60    

16 96 42 18 54    

17 102 44 21 48    

18 108 46 24 42    

19 114 48 27 36    

20 120 50 30 30    

21 126 52 33 24    

22 132 54 36 18    

23 138 56 39 12    

24 144 58 42 6    

25 150 60 45 0    
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Dynamika a gravitační pole  

 Toto učivo spojuje kapitoly o silách a jejich působení. Východiskem úloh je 

zkušenost žáků s jízdou na lyžích (lyžařský výcvik, alpské disciplíny na OH). 

Žáci rozebírají rovnoměrně zrychlený pohyb po nakloněné rovině, Při pádech 

sjezdařů rozebírají vliv tření na jízdu na lyžích a jízdu do zatáčky a také 

zjišťují, co se stane, když třecí (dostředivá) síla nepůsobí. Na základě působení 

známých sil (gravitační a třecí vyvodí Newtonovy zákony.  

 Při rozborech pohybů žáci zakreslují pomocí vektorů působení sil na 

hmotný bod. 

Úloha:  

1. Popis pohybu sjezdaře, popis skoku do zatáčky,  

2. Hledání příčin takového pohybu v působících silách gravitační a třecí, akce  

reakce.  

3. Vyslovení tří N. Z. Zavedení zrychlení. 

4. Vysvětlení dostředivého zrychlení 

5. Vysvětlení zpomalení pohybu hmotného bodu 

6. Hledání vlivu na velikost třecí síly. 

 Role učitele je v případě takto široce pojaté úlohy dosti složitá. Každá 

skupina může k získání všech poznatků z dynamiky dospět zcela jinými 

cestami. Učitel musí podle situace pečlivě zvažovat, zda zvolí frontální způsob 

výuky nebo skupinovou práci a otázky sestavovat tak, aby žáci byli vedeni ke 

správným závěrům. 

 Moje vlastní zkušenost s tímto způsobem výuky ve dvou třídách je taková, 

že po úvodním rozboru pohybu lyžaře směřovala v jedné třídě další výuka ke 

třecí síle, ve druhé třídě k Newtonovým zákonům, přesněji k zákonu akce 

a reakce. 

 Frontálnim způsobem je jistě třeba zavádět nové pojmy (inerciální 

a neinerciální soustava, hybnost). Typickou prací pro skupiny je řešení slovních 

úloh. 

 

Mechanická práce, energie, výkon, tuhé těleso:  
 Úloha „horská dráha“ pro výuku tématu mechanická energie [Veselá 2005]. 

Úloha zahrnuje dílčí úkoly z kapitol tření, kruhový pohyb, mechanika tuhého 

tělesa.  

 Žáci mají za úkol vypočítat parametry velmi jednoduchého modelu horské 

dráhy, jen s jedním vrcholem a jednou zatáčkou. Výpočet mají provést dvěma 

způsoby – se třením a s jeho zanedbáním. Poloměr zatáčky má být takový, že 

přetížení osob nepřesáhne 3g. 
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 Základní informace o fungování horské dráhy získají žáci z internetu 

www.rcdb.com/ig2285.htm, protože jejich výchozí představa je taková, že 

vozíky jsou po celou dobu jízdy poháněny motorem. V této fázi řešení úlohy 

jsou žáci rozděleni do obvyklých skupin – „primárních“.  

 Pro další postup řešení úlohy je nutné, aby žáci získali vstupní informace, 

a to například prostřednictvím výukového programu (Langmaster). Proto jsou 

složeny „sekundární“ skupiny tak, že každou sekundární skupinu tvoří po 

jednom členu z každé skupiny primární. Každá „sekundární“ skupina má za 

úkol nastudovat jedno téma z kapitoly mechanická práce (práce, potenciální 

a kinetická energie, zákon zachování mechanické energie, výkon). 

Představa učitele o průběhu výuky: 

1. hodina: žáci získávají první informace o horské dráze na internetové stránce, 

jsou rozděleni do „sekundárních“ skupin a studují příslušné téma pomocí 

výukového programu Langmaster. Vše v počítačové učebně. 

2. hodina: pokračování studia. 

3. hodina: „sekundární“ skupiny prezentují své poznatky ostatním. 

4. a 5. hodina: návrat k „primárním“ skupinám a sestavení jednoduchého 

modelu.  

6. hodina: Test. 

Skutečnost: 

1. hodina: skutečnost vcelku odpovídá představě učitele 

2. hodina: pokračování studia. 

3. hodina: „sekundární“ skupiny prezentují své poznatky ostatním. 

4. a 5. hodina: na základě požadavku žáků opakování příslušného učiva 

frontálním způsobem. 

6. hodina: žáci ve skupinách počítají příklady. 

7. hodina: „primární“ skupiny sestavují jednoduchý model. 

8. hodina: Test. 

Úloha by měla obsahovat i výpočet výšky vozíčku v rámci mechaniky tuhého 

tělesa. K tomu však z důvodu časové náročnosti nedošlo a mechanika tuhého 

tělesa byla vyučována klasickým způsobem. 

Závěr 

Diagnostika výsledků práce žáků by měla být prováděna pomocí 

standardizovaných didaktických testů [Šedivá 1994], aby bylo možno ověřit, 

kvalitu přípravy žáků tímto způsobem výuky. 

Efektivnost zavádění konstruktivistických úloh bude ověřováno v rámci 

pedagogického výzkumu. Má vlastní zkušenost z pokusného prvotního 
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průzkumu je pozitivní. Výuka touto formou proběhla v tomto školním roce ve 

dvou třídách, tedy se šedesáti čtyřmi žáky. Všichni žáci z fyziky prospěli bez 

opravných zkoušek, což v naší škole není obvyklé. V minulých letech v prvních 

ročnících vždy několik žáků konalo opravnou zkoušku nebo neprospělo ve více 

předmětech. 

 

Školní rok 2000/2001 2003/2004 2004/2005 2005/2006 

Počet žáků 96 96 65 64 

Neprospělo 8 7 2 0 
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Ohřev vodiče průchodem proudu 
 

VÁCLAV PISKAČ 

Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno 

 

Anotace: Příspěvek je zaměřen na demonstrační experimenty využívající nebo 

demonstrující ohřev různých vodičů při průchodu elektrického proudu. 

 

Pečené jablko 

 Chcete-li uvést učivo o účincích elektrického proudu nezapomenutelným 

experimentem, připravte si jablko, plastovou misku, dva dlouhé vodiče s ba-

nánky (plné plastové banánky bez vyčnívajících šroubků nebo zdířek), dva 

silné hřebíky a dvě krokosvorky.  

 POZOR - k experimentu je nutné použít síťové napájení, pracujte s nejvyšší 

opatrností!!! 

 Jablko položte na misku a zarazte do něj hřebíky. POZOR - nesmí se uvnitř 

jablka dotýkat! Na vyčnívající konce hřebíků přichytněte pomocí krokosvorek 

vodiče. Jako poslední zapojte vodiče do zásuvky. Chvíli se nic neděje. Pak 

v jablku začne mírně hučet a kolem hřebíků začne proudit ven pára. Jablko 

uvnitř vaří a pára z něj tryská tak dlouho, až se voda vyvaří. Poté začne uvnitř 

proud vést obloukem - v zešeřelé místnosti je vidět, že jablko svítí. Při vypínání 

musíte jako první vytáhnout oba vodiče ze zásuvky. 

 Pro pokusy, ve kterých se zapojuje síťové napájení pomocí banánkových 

vodičů, je z hlediska bezpečnosti vhodné použít falešný adaptér. Vyrobíte jej 

z plastové elektrikářské krabičky nebo z krabičky vyřazeného skutečného adap-

téru. Do krabičky osadíte dvě zdířky a vyvedete z ní síťovou napájecí šňůru. Ve 

skutečnosti jsou tedy zdířky přímo připojeny na 230 V, o tom ale studenti nic 

neví a nenapadne je strkat banánky do zásuvky. Obvod zapojíte a do chodu jej 

uvedete zasunutím zástrčky do síťové zásuvky. Stejně tak obvod vypnete vyta-

žením ze zásuvky. Je to mnohem bezpečnější než operovat s banánky přímo 

v zásuvce.  

 

Pálení pružinek a tužek 

 Pro demonstraci ohřevu vodiče průchodem proudu je vhodné použít vodič, 

který se nažhaví natolik, že svítí. Potřebujeme k tomu 12 V zdroj, který je 

schopen dodávat proud cca 8 A, a napájecí vodiče s krokosvorkami. Pokusy 

provádíme nad nehořlavou podložkou (alespoň alobal). 

 Jako kovový vodič se nejlépe osvědčily pružinky z průpisek nebo jim po-

dobné. Místo pružinek lze použít ocelovou strunu. Uchytneme oba konce pru-
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žinky do krokosvorek a zapojíme na zdroj. V ideálním případě se pružinka 

rozsvítí. Pokud se pouze zahřeje, posuňte jednu z krokosvorek blíže ke středu 

pružinky (poté co vychladne). Je-li pružinka příliš krátká, ihned se přepálí 

a z jejich konců odprskávají žhavé kousky jako z prskavky. 

 Podobně lze použít i tuha z tužky. POZOR - grafit se chová jako polovodič, 

jeho odpor s rostoucí teplotou klesá. Ze začátku se tuha tváří, jako by jí proud 

neprocházel. Až postupně s tím, jak se zahřívá a klesá její odpor, začíná žhnout. 

Jestliže se tuha jen zahřeje, přibližte krokosvorky k sobě. Pokud máte dostateč-

ně silný zdroj, tak se tuha po chvíli rozžhaví do žlutého jasu. 

 Při použití 24 V zdroje můžete do obvodu zapojit i tužku ořezanou na obou 

koncích. Dřevěný obal tužky je zahříván tuhou, pálí se lak a dřevo postupně 

uhelnatí.  

 Máte-li k dispozici demonstrační ampérmetr s rozsahem alespoň 10 A, 

můžete předvést teplotní závislost obou typů vodičů. Poté, co se nažhaví, na ně 

začněte foukat - ochladíte je. Pružinkou při ochlazení teče větší proud než před-

tím, proud ochlazenou tuhou naopak poklesne. 

 

Dvojice žárovek [1] 

 Pro tento demonstrační experiment jsou nutné dvě shodné žárovky, nejlépe 

se osvědčily žárovky 24 V/25 W, které se používají pro osvětlení výtahů. Jsou 

napájené ze 12 V zdroje - viditelně svítí, ale neoslňují. Žárovky jsou propojeny 

sériově, k propojovacímu vodiči je připojena zdířka navíc. 

 Nejprve připojíme žárovky na zdroj sériově - obě mírně svítí. Poté na zdroj 

připojíme jen jednu žárovku - svítí mnohem silněji.  

 Následující operaci musí demonstrátor provést co nerychleji - přemístí na-

pájení ze střední zdířky na krajní zdířku. Namísto toho, aby se rozsvítily obě 

žárovky stejně, začne svítit jenom ta, která byla předtím zapojena a druhá ne-

svítí vůbec. Do "normálního" stavu, kdy obě svítí slabě, se žárovky dostanou až 

po několika sekundách. 

 Pokus doporučuji opakovat, přepnutí žárovek třída odpočítává "3-2-1-teď". 

 Příčinou tohoto jevu jsou rozdílné teploty vláken žárovek. Žárovka, která 

těsně předtím svítila, má vlákno ještě pořád ohřáté. Díky tomu má větší odpor 

než žárovka s chladným vláknem, ze začátku je na ní větší napětí než na chlad-

né žárovce. Až po chvíli se jejich teploty a díky tomu i odpory vyrovnají. 

 Po této demonstraci může následovat měření odporu vlákna. Při použití 

ohmmetru je vlákno zatěžováno jen velmi malým proudem, který ovlivňuje 

teplotu vlákna jen minimálně. Odpor studeného vlákna je 2 odpor vlákna 

žárovka těsně po vypnutí je 5 Teplotu vlákna můžeme odhadnout na základě 



Veletrh nápadů učitelů fyziky XI 

 

 175 

známého vzorce R = R0(1 + t), kde  = 0,0044 K
–1

 pro wolfram (předpoklá-

daný materiál vlákna). Vychází 340 °C. 

 Žárovkou při provozním napětí 24 V protéká proud 1 A. Odpor vlákna je 

tedy 24 což odpovídá teplotě 2 520 °C, což odpovídá údajům udávaným 

výrobci žárovek (např. [2]).

 

Topná spirála 

 K pokusu je nutná topná spirála z rychlovarné konvice, např. 

230 V/2 100 W. Spirálu připojíme na zdroj 24 V. Pokusíme se najít dobrovol-

níka, který by byl ochoten spirálu podržet v rukou (po předchozím upozornění 

na příkon spirály nebude snadné ho najít). Spirála kupodivu jen mírně hřeje. 

 Při rychlém vysvětlování zanedbáme změny odporu s teplotou. Napětí na 

spirále kleslo cca desetkrát. Obdobně klesl i proud. Příkon je P = UI, proto klesl 

stokrát na hodnotu 21 W. 

 (Podrobnější úvaha musí vycházet z toho, že P = U
2
/R, napětí klesne deset-

krát, ale odpor díky snížení teploty klesá také, proto je výsledný příkon větší 

než 21 W).  

 

Tavná pojistka 

 Sestavíme obvod z 12 V žárovky, 12 V zdroje a vypínače. Součástí spojo-

vacích vodičů je krátká ocelová struna (pod ní doporučuji položit nehořlavou 

podložku - např. alobal). Zapneme obvod - žárovka svítí. Pomocí nůžek nebo 

jiného kovového předmětu zkratujeme po předchozím upozornění žárovku - 

proud v obvodu prudce naroste a ocelová struna se přepálí.  

 

Poznámka na závěr 

 Fotografie a videozáběry doplňující text příspěvku naleznete na stránkách 

autora http://fyzweb.cuni.cz/piskac v sekci Pokusy. 

 

Literatura 

[1] Piskac V.: Light bulbs take a while to get going. Physics Education, January 

 2006.  

[2] http://www.bulbs.com/lightingguide/tech_i_history.asp  

 (citováno 21.8.2006) 
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Expedice Kopeček aneb odhalení záhady magnetických kopců 
 

VLASTIMIL HAVRÁNEK  

Klvaňovo gymnázium, Kyjov 

 

 V prosinci 2005 odvysílala televize Nova reportáž o podivném kopci poblíž 

Moravské Třebové. Reportér spolu s místním učitelem fyziky předváděli, jak se 

zde věci sami od sebe pohybují po silnici do kopce. Odkutálel se míč i plastová 

láhev s vodou. Stejným směrem se rozjelo i nezabržděné auto. Žasl nejen divák 

před televizní obrazovkou, ale také několik místních řidičů, které reportér na 

tuto skutečnost upozornil.  

 „Tak a už máme magnetický kopec i v naší zemi“ poznamenal jsem s jistou 

dávkou ironie, když v závěru reportáže učitel fyziky z místní ZŠ vysvětlil, že za 

vše pravděpodobně může silné magnetické pole způsobené geologickým pod-

ložím v této lokalitě. 

 Již dříve jsem slyšel od svých známých o podobném kopci v Řecku a četl 

jsem nějaké články na internetu o tzv. „Magnetic Hill“ či „Antigravity Hill“ na 

Filipínách, v Kanadě, v USA a nevím kde ještě. Přiznám se, že jsem tomu ni-

kdy nevěřil, přestože fotografie vypadaly mnohdy dost přesvědčivě.  

Díky kopci u Moravské Třebové se naskytla možnost přijít celé této záhadě na 

kloub. Spolu se skupinkou asi dvaceti dobrovolníků – studentů prvního ročníku 

Klvaňova gymnázia v Kyjově jsme se začali připravovat na akci, která získala 

pracovní a později i oficiální název „Expedice Kopeček“. Když jsme diskutova-

li o možných příčinách tohoto neobvyklého jevu, stanovili jsme nakonec 3 

hypotézy a vyrobili jsme si vlastní měřící přístroje, pomocí nichž jsme později 

tyto hypotézy ověřili: 

 

1) V daném místě je velmi silné magnetické pole (vysvětlení podle reportáže 

TV Nova). 

2) V daném místě je porucha gravitačního pole (další častý názor na internetu). 

3) Jedná se o optický klam (naše hypotéza). 

 

 Pro jistotu jsme před expedicí provedli generální zkoušku v Kyjově na sva-

hu poblíž našeho gymnázia. Tím jsme ověřili funkčnost našich přístrojů a zís-

kali srovnávací hodnoty pro měření u Moravské Třebové. 

 

Měření magnetického pole Země 

 Podle návodu na internetu jsme si vyrobili tangentovou buzolu pro měření 

horizontální složky magnetického pole Země. Dočetli jsme se, že normální 
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horizontální složka indukce magnetického pole Země v naší oblasti je asi 

Bh = 20 T. Tato hodnota rozhodně nemůže vyvolat magnetickou sílu, která by 

překonala tíhovou sílu Země a vytáhla do kopce PET láhev s vodou či fotbalo-

vý míč, což jsou předměty vyrobené z látek neferomagnetických. Pokud by tyto 

předměty táhla do kopce opravdu magnetická síla, pak by magnetická indukce 

zemského magnetického pole v tomto místě musela být mnohonásobně větší 

než normálních 20 T a to bychom pomocí naší tangentové buzoly bezpečně 

odhalili. 

 

 
 

 V Kyjově jsme při generální zkoušce provedli sérii pěti nezávislých měření. 

Vyšla nám průměrná hodnota Bh = 18,2 T. Přesnost naší tangentové buzoly 

tedy byla dostatečná. U Moravské Třebové jsme pak na „záhadném kopci“ 

provedli na třech různých místech vždy sérii pěti měření, z nichž jsme vypočí-

tali průměrné hodnoty: 20,0 T, 20,0 T, 19,4 T. Zjistili jsme tak, že magne-

tické pole je v daném místě zcela normální. 

 

Měření tíhového zrychlení Země 

 Abychom odhalili případnou anomálii gravitačního pole Země, sestrojili 

jsme si reverzní kyvadlo, což je zařízení, které umožňuje provádět dostatečně 

přesné měření tíhového zrychlení. Všichni víme, že normální hodnota je 

g = 9,81 m.s
–2

. Reverzním kyvadlem, které si studenti sami vyrobili, jsme na-

měřili v Kyjově hodnotu g = 9,83 m.s
–2

. U Moravské Třebové bohužel v době 

měření foukal velmi silný vítr, který naše měření dost zkomplikoval. Ale 

i přesto jsme naměřili výslednou hodnotu g = 10,01 m.s
–2

, což rozhodně ne-

svědčí o žádné gravitační anomálii v dané lokalitě. Je velmi pravděpodobné, že 

za bezvětří bychom dosáhli hodnoty, která by se ještě více blížila hodnotě nor-

mální.  
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Měření profilu terénu 

 Na tuto část expedice jsme spoléhali nejvíce. Proto jsme si připravili dva 

nezávislé experimenty. Při prvním jsme mezi dva stojany natáhli provaz a po-

mocí zednické libely (hadicové vodováhy) jsme zajistili, aby provaz tvořil 

vodorovnou úsečku. Od ní jsme měřili vždy po dvou metrech svislou vzdále-

nost k povrchu vozovky. Tak se nám podařilo sestavit skutečný profil terénu 

(viz graf). Zjistili jsme, že vozovka v tomto úseku na každých deseti metrech 

o 20 cm klesá a to stejným směrem, jako se kutálejí předměty a pohybují od-

bržděná auta. Sklon vozovky je tedy 2 % a pohyb předmětů zde není ve skuteč-

nosti žádnou záhadou. Druhé měření jsme provedli pomocí laserové vodováhy 

a dospěli jsme ke zcela stejnému výsledku.  

 

Skutečný profil terénu
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Závěr 

 Během naší víkendové expedice jsme zjistili, že kopec na silnici E442 po-

blíž Moravské Třebové není ani „Magnetický kopec“ ani „Antigravitační ko-

pec“. Neodehrávají se zde žádné paranormální úkazy a vše je naprosto 

v pořádku. Přesto však je toto místo něčím zajímavé. Při pohledu z určitých 

směrů se opravdu zdá, že sklon vozovky je opačný než je tomu ve skutečnosti. 

Tento optický klam je způsoben zvláštním profilem okolního terénu. I když při 

pohledu z horní strany vozovky je skutečný sklon terénu naprosto zřejmý, při 

pohledu z dolní strany je tento dojem opačný a člověk se lehce nechá ošálit. Na 

přiložené fotografii se o tom můžete sami přesvědčit. I když se to možná nezdá, 

auta na fotografii jedou ve skutečnosti do kopce. 

 

 
 

 Asi nebudeme mít možnost osobně prověřit záhadné kopce v zahraničí, ale 

je velmi pravděpodobné, že se vesměs jedná o stejný případ jako u Moravské 

Třebové. Nedočkali jsme se sice žádné senzace, ale přesto jsme měli na konci 

expedice velmi dobrý pocit z toho, že jsme tuto „záhadu“ rozřešili. 

 Veškeré informace o této expedici naleznete na našich webových stránkách 

www.expedicekopecek.ic.cz. 
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Pokusy z fyziky na CD II 
 

STANISLAV GOTTWALD  

Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 

 

 Pokusy z fyziky na CD II vznikly v rámci nepovinného semináře Vybrané 

kapitoly z fyziky, který na Gymnáziu v Praze 9 ve Špitálské ulici navštěvovali 

ve školním roce 2005/06 studenti druhého a třetího ročníku čtyřletého gymná-

zia. Volně navazuje na podobné multimediální CD, které bylo prezentováno 

v roce 2004 v Brně. 

 

Charakteristika semináře 

 Seminář Vybrané kapitoly z fyziky probíhá na našem gymnáziu již několiká-

tým rokem. Navštěvují ho zájemci o fyziku 2. a 3. ročníku nepovinnou formou, 

tj. nad rámec základní hodinové dotace. Obsah semináře je poměrně volně 

koncipován a vychází přímo z požadavků studentů; závisí na jejich zájmech 

a aktivitě. Charakter semináře se proto každým rokem modifikuje a je odrazem 

aktuálního složení jeho frekventantů. Ti prakticky vždy projevují zájem o tzv. 

moderní fyziku – speciální a o obecnou teorii relativity, fyziku elementárních 

částic apod. Proto je část seminářů těmto oblastem pravidelně věnována.  

 Ukazuje se však, že i tito tzv. motivovaní studenti mají mnohdy zkreslené 

představy v základech fyziky, a proto se často věnujeme např. silám, Newtono-

vým pohybovým zákonům, inerciálním a neinerciálním soustavám, elektro-

magnetismu apod.; na základě pokusů a vzájemné diskuse si pak studenti vypl-

ňují svá „temná místa“. Navštěvujeme také vybrané přednášky na MFF UK 

zaměřené na problémy současné fyziky, případně zajímavá pracoviště, která se 

zabývají výzkumem nebo aplikací fyzikálních poznatků.  

 Vzhledem k tomu, že spolupracuji více než deset let na projektu Heuréka, 

jsem přesvědčen, že podstatnou součástí výuky fyziky (ale i „seriozního“ vý-

zkumu) je experiment a týmová práce. Proto se snažím, aby dominantní součás-

tí našich seminářů byly pokusy, které si připravují studenti samostatně. Ty jsou 

pak zdrojem řešení dalších problémů a námětem pro diskusi.  
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Proč digitální zpracování? 

 Podnětem k digitálnímu zpracování některých prováděných pokusů a oblastí 

fyziky bylo multimediální CD již bývalých posluchačů gymnázia, které bylo 

prezentováno na konferenci v roce 2004 v Brně a které je volně přístupné všem 

našim studentům. (Blíže o obsahu tohoto CD ve sborníku [1].)  

 

 
 

 Digitální zpracování experimentů a s nimi souvisejících oblastí fyziky je pro 

studenty další výzvou, která je nutí k hlubšímu zkoumání zvolené problematiky 

a uplatnění svých zkušeností z práce s PC. Právě využití moderních technologií 

k zaznamenání a prezentaci vlastní práce je pro studenty velmi motivující. 

Navíc při přípravě se musí vyrovnat s celou řadou těžkostí a problémů, které 

původně ani nepředpokládali. Například si uvědomí, že práce nepostupují tak 

rychle, jak si původně představovali, že řada snímků je pro prezentaci zcela 

nevyhovující, že kamera „vidí“ trochu jinak apod. Nezanedbatelným přínosem 
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tohoto projektu je dále nutnost poměrně značné spolupráce všech zúčastněných 

studentů. V neposlední řadě musím upozornit, že silným stimulem a akceleráto-

rem celé práce studentů na CD byla možnost prezentace právě na Veletrhu 

nápadů. 

 

Struktura CD 

  
 

 Obsah CD je rozdělen na čtyři oblasti: Vlnění, Vířivé proudy, Výboje 

a Supravodiče. Ve všech těchto kapitolách je možno přepínat mezi teoretickou 

částí (Teorie) a záznamy a popisy námi provedených experimentů (část Video 

a část Experiment).V některých kapitolách je možno spustit i jednoduchou 

simulaci jednoho ze zmiňovaných jevů. Teoretická část je doplněna rozšiřují-

cími vzorci, které se zobrazí kliknutím na lištu Matematika. V částech Teorie 

a Experiment jsou zařazeny fotografie a ilustrující obrázky (grafy apod.), které 

je možno spustit pomocí lišty Obrázky. Popis obrázků se po jejich aktivaci 

objeví v levé části obrazovky.  

 V teoretické části kapitoly Vlnění je rozebrán samotný pojem vlnění, jevy 

spojené s vzájemným pohybem zdroje vlnění a jeho příjemce (Dopplerův jev 

a rázová vlna), šíření vln na vodní hladině a celá řada aplikací (zejména rázové 

vlny). Teoretická část vířivých proudů pojednává o elektromagnetické indukci 

a některých jejich aplikacích. Kromě indukční brzdy a vlivu pohybu silného 

magnetu na drobné mince plovoucí na hladině je do části experimentální zařa-

zen i záznam sváření dvou hřebíků s využitím školního transformátoru, a to 

z toho důvodu, že jsou zde vidět devastující účinky indukovaných proudů 

v omylem použitém masivním jádře. Kapitola o výbojích se zabývá pojmem 

samostatný a nesamostatný výboj, zářením katodovým a celou řadou aplikací 

počínaje elektronkami a konče dekoračními plasmovými koulemi. Tento text 
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obsahuje asi největší počet ilustrativních fotografií. Část pojednávající o supra-

vodivosti se zabývá pokusy se supravodiči a kapalným dusíkem. Je zde možno 

zhlédnout nejen levitující magnet, ale i tančící kapky vlivem Leidenfrostova 

jevu a změnu objemu nafouknutého balónku při jeho ochlazení kapalným dusí-

kem. I tyto jevy, které jsou zde „jaksi navíc“, jsou stručně okomentovány 

a doplněny odkazy na další literaturu. Experimentální části seznamují zájemce 

s našimi pokusy, včetně případných nezdarů.  

 

Závěr 

 I když naše nové CD zřejmě nezpůsobí žádnou revoluci, je určitě velkým 

přínosem pro jeho samotné autory. Může být však i vhodným impulsem a vý-

zvou pro další studenty. A to jak pro samostatné provádění (prezentovaných) 

experimentů, tak pro tvorbu podobné prezentace. Věřím, že mnohým studen-

tům naše CD poskytne nové informace a zároveň bude pro ně podnětem 

k hledání dalších informací v daných oblastech. 

 

Literatura  

[1] Gottwald S.: Pokusy z fyziky na CD. In: Sborník konference Veletrh 

nápadů učitelů fyziky IX (svazek 1,2). Ed.: Svobodová J., Sládek P. Paido-

edice pedagogické literatury, Brno 2004. 
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Transformace fyzikálního experimentu  
 

FRANTIŠEK LUSTIG 

Matematicko fyzikální fakulta UK, Praha 

 
Abstrakt: Školní fyzikální experiment.čeká transformace. Ano výuka fyziky 

stojí i padá s experimentem. Ale v současné době počítačů je zde kromě 

klasického experimentu i virtuální experiment. A nevede si špatně. Jednak to 

jsou virtuální simulace (applety, flash), jednat to jsou vzdálené laboratoře 

a nebo dokonce vzdálené laboratoře s reálnými experimenty doplněné virtuál-

ními simulacemi. Příspěvek přináší odvážné nové pojetí školního fyzikálního 

experimentu. 

Klíčová slova: školní experiment, virtuální experiment, vzdálený experiment, 

simulace, applet, flash. 

 

1 Úvod 

 Laboratoře, máme na mysli školní laboratoře. Rozvíjejí se, stagnují? Tech-

nologie ICT a multimédií kolem nás bují, postupují, snad i předbíhají. A jak 

jsme na tom ve školních laboratořích? Myslím, že se moc nezmýlíme, když 

vyřknu, že jsme na tom v mnohých laboratořích stejně jako před 20–30 lety. 

Lpíme na „hand made“ dovednostech. Určitě je to správné, ale není třeba ote-

vřít laboratoře a možná i celou výuku fyziky novým technologiím ICT, multi-

médiím, internetu? „Hand made“ experimenty jsou časově i jinak náročné. Což 

takhle zkusit vzdálené laboratoře s reálnými experimenty, což takhle zkusit 

virtuální laboratoře s applety a nebo dokonce vzdálené laboratoře s virtuální 

podporou appletů. První pokusy jsou uvedeny v tomto příspěvku. 

 

2 Klasické školní laboratoře 

 Práce v laboratoři je jednou z nejpřínosnějších forem výuky. Mezi studenty 

není oblíbena, ale to je dáno pouze formou, jakou se laboratoře provozují – 

referáty, počítání chyb, nesmyslné opisování teoretických úvodů, schémat, 

pracovních úkolů. Práce s experimentem, s přístroji studenty určitě baví, jsou 

ochotni vymýšlet varianty úlohy aj. Ale k tomu zřejmě není dostatek času, ale 

ani dostatek odvahy ze strany vyučujících. Určitě by stálo za úvahu rozmyslet 

novou metodiku v klasických laboratořích, ve výuce fyziky aj. Což takhle zku-

sit jednoduché schéma od experimentu k teorii a nikoliv - jak tomu je převážně 

dosud – od teorie k experimentu. Ano od experimentu k teorii zde již bylo 

a nebo mnohde ještě existuje, ale zkusme do této linie vsunout v současné době 

hravou práci s naměřenými daty v programech typu Excel, Origin, aj. Dále je 
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možné zařadit velké množství appletů, které simulují mnohé klasické experi-

menty a provedou nám vše smyslné i nesmyslné, což nám reálný experiment 

ani ve snu nedovolí. 

 

3 Vzdálené laboratoře 

 Vzdálené laboratoře (remote laboratory) vznikaly už před několika lety. 

Jako jedni z prvních jsme je vyzkoušeli i na Matematicko fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze. Pomocí soupravy ISES [1], [2] a SW stavebnice 

ISES WEB Control [3] byly vytvořeny vzdálené experimenty, poté i vzdálené 

laboratorní úlohy. 

 První a stále ještě je funkční je řízení výšky vodní hladiny (na adrese 

http://kdt-14.karlov.mff.cuni.cz). U tohoto pokusu opravdu stačí pouze připoje-

ní na Internet a prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla, NetScape aj., pozn.: je 

potřeba mít nainstalovanou podporu - Javu a u vašeho prohlížeče je potřeba 

Javu povolit).  

 Na http://kdt-16.karlov.mff.cuni.cz jsou vytvořena další vzdálená sledování, 

kde můžete měřit teplotu, tlak aj. v Praze i s možností výběru dat a stažení dat. 

Úloha má pojetí "remote sensing", úloha nemá řízení experimentu, "pouze" se 

zde měří non stop měří a naměřená data se poskytují přistupujícímu klientovi. 

Ten si může stáhnout různá data, která se dají brát za základ dalšího jejich 

zpracování a porovnání. 

 V úloze „Elektromagnetická indukce“, která je v provozu na http://kdt-

20.karlov.mff.cuni.cz , je zase možno ovládat rotaci cívky. Uživatel točí různou 

rychlostí cívkou v magnetickém poli, v cívce se indukuje napětí, velikost indu-

kovaného napětí závisí na rychlosti rotující cívky, snímá se indukované napětí, 

úlohu lze sledovat WEB kamerou. V úloze je on-line vykreslován graf, lze 

spustit start a stop záznamu měření, dokonce několika měření. I tato měření lze 

přenést přes datovou schránku (clipboard) do vlastního počítače, např. rovnou 

do Excelu. Úloha je jednopřístupová, uživatel ji má k dispozici 5 minut, další 

uživatel čeká v řadě, resp. lze na požádání zvolit přístup přes heslo. Na obrázku 

č.1 lze vidět průběh indukovaného napětí při různě zvolených napětích. V úloze 

je text fyzikální základ i úkoly pro měření. Rovněž je zde bohatá fotogalerie 

k danému experimentu. 

 V úloze „VA charakteristika fotodiody“, která je v provozu na http://kdt-

4.karlov.mff.cuni.cz , je zase možno změřit voltampérovou charakteristiku 

fotodiody při různé úrovni osvětlení. Úlohu lze opět sledovat WEB kamerou, 

v úloze je on-line vykreslován graf, lze spustit start a stop záznamu měření, 

dokonce několika měření. I tato měření lze přenést přes datovou schránku (cli-

pboard) do vlastního počítače, např. rovnou do Excelu. Úloha je jednopřístupo-

http://kdt-14.karlov.mff.cuni.cz/
http://kdt-16.karlov.mff.cuni.cz/
http://kdt-20.karlov.mff.cuni.cz/
http://kdt-20.karlov.mff.cuni.cz/
http://kdt-4.karlov.mff.cuni.cz/
http://kdt-4.karlov.mff.cuni.cz/
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vá, uživatel ji má k dispozici 20 minut, další uživatel čeká v řadě, resp. lze 

na požádání zvolit přístup přes heslo.  

 
 

 

Obr. 1 Pokus elektromagnetická indukce, viz http://kdt-20.karlov.mff.cuni.cz 

 Na adrese http://kdt-17.karlov.mff.cuni.cz se připravuje nová úloha „Rezo-

nance na pružině“. Původně byla postavena na technologii "Remote Panel" z 

LabVIEW, která umožňuje také řízení přes WEB prostor. Ale před přístupem 

do "LabVIEW vzdálených laboratoří" je třeba si nejdříve doinstalovat speciální 

software "LV RunTime Engine 6.1 či 7.0". Zvláště na pomalých sítích je to 

velmi zdlouhavé a mnoho uživatelů to odradí hned na počátku. A uživatelé se 

bojí stahovat a instalovat si programy do svých počítačů. Některé instituce vám 

to prostě ani nedovolí. Pozn.: úloha se nyní přepracovává do naší ISES WEB 

technologie. 

 Výše popsané experimenty jsou k dosažení 24 hodin denně. Dosud bylo 

připojeno přes 5 000 uživatelů, je vedena statistika přístupů. V současné době 

zkoušíme podporu videokonference. 

http://kdt-20.karlov.mff.cuni.cz/
http://kdt-17.karlov.mff.cuni.cz/
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 Jak to vypadá ve světě? Většina vzdálených laboratoří je na přístupové 

heslo, čili není to tak bezproblémové jako u výše popsaného přístupu na MFF 

UK. Lze se samozřejmě přihlásit i jako host, pak lze většinou také stáhnout 

data, řízení není moc interaktivní, podpora WEB kamery chybí, většinou se 

jedná o pouhé fotografie, videokonference nebyla k vidění nikde. Názory, které 

nám klienti píší nebo sdělují – naše laboratoř jsou „jaksi více interaktivní“, více 

realističtější. 

4 Virtuální laboratoře 

 Virtuální laboratoře s applety, simulacemi a modely jsou prudce se rozvíje-

jící technologie v přírodních vědách. Zřejmě snadná a „pouze“ programátorská 

práce přivedla na svět tisíce apletů, flashů, aj. S obecným modelovacím pro-

středím na bázi appletů jsme se ještě nesetkali. Zavzpomínejme na dobu, kdy se 

modelovalo ve Famulovi, měřilo systémem ISES aj. a porovnávaly se data 

naměřená e teoretická! Nešlo by něco podobného zkusit ve vzdálených labora-

tořích s virtuálními simulacemi? Ukázka appletů, které jsou doprovodné k výše 

popsané vzdálené laboratorní úloze „Elektromagnetická indukce“, může být 

z dílny Waltera Fendta [4]. 

5 Závěr 

 Fyzikální laboratoře neměly dosud šanci se uplatnit v e-learningu. Specifika 

přírodovědných laboratoří, reálné, živé experimentování zřejmě e-learning 

nenahradí. Přesto se ale daří připravit reálné experimenty ovládané přes inter-

net, které jsou téměř plnohodnotné "hand made" experimentům v laboratořích, 

ba dokonce mají specifika, která jsou výhodnější než v reálných laboratořích. 
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Obr. 2 Simulace elektromagnetické indukce rotující cívky 

 

 V článku není dostatek prostoru k popsání nové reformy ve školních labora-

tořích i ve výuce obecné fyziky. Ale výše uvedený příklad propojení vzdále-

ných laboratoří a virtuálních laboratoří zajisté povede k zatraktivnění, oživení 

výuky. Klasické laboratoře jsou jistě nenahraditelné, ale zajisté budou mít vel-

kého nikoliv konkurenta, ale bratra ve virtuálních laboratořích. 

 

 Tento příspěvek vznikl za podpory projektu „Multimediální distanční labo-

ratorní studio – Rozvoj. projekt MŠMT 2006. 

 

 Za podpory Nadace ČEZ (dar 93/05) vznikly WWW stránky o fotovoltaice 

se vzdálenou laboratorní úlohou „Fotovoltaický děj“: 

http://kdt-4.karlov.mff.cuni.cz/fotodioda.html 
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Úvod 

 U nás najrozšírenejšia učebnica fyziky pre druhý ročník gymnázia sa 

k stavovej rovnici ideálneho plynu dopracúva teoretickou metódou (E. Svoboda 

a kol. 1985, s. 58-70). Využíva a spája poznatky z mechaniky, aplikovať treba 

poznatky z molekulovej a štatistickej fyziky. Odvodenie je pekné, naozaj treba 

využiť množstvo dovtedy nadobudnutých poznatkov a schopností. Odvodenie 

je pre však žiakov náročné a vyžaduje značnú schopnosť myslieť abstraktne. 

Vyžaduje taktiež matematické zručnosti. Veľká väčšina žiakov tento spôsob 

výkladu nezvláda. Po zavedení stavovej rovnice sa v učebnici zo stavovej rov-

nice odvodzujú zákony pre izotermický dej, izochorický dej a izobarický dej. 

V historickej poznámke sa potom uvádza, že zákony pre izotermický, izocho-

rický a izobarický dej boli najskôr objavené experimentálne. 

 Teoretický prístup môže viesť u žiakov k pocitu, že fyzika je odtrhnutá od 

života. Potvrdzovali to odpovede viacerých žiakov v ankete, najmä 

v kontrolných triedach. Ako príklad teoretického poznatku, bez súvislosti 

s bežným životom, žiak kontrolnej triedy uviedol práve stavovú rovnicu. Pre 

žiakov jednoduchší a aj príťažlivejší spôsob zavedenia stavovej rovnice 

predstavuje empirický prístup. Tento prístup som ako študent prvýkrát videl na 

seminári z didaktiky fyziky, ktorý viedol V. Koubek (1999, s. 102-103). 

Empirický prístup navyše sleduje aj historický vývoj, akým sa k stavovej 

rovnici naozaj prišlo. V článku je uvedená najprv história stavovej rovnice 

a potom postup na vyučovacej hodine. Na našich hodinách postupujeme 

opačne, najprv zavedieme pomocou empirického prístupu stavovú rovnicu 

a o histórii sa so žiakmi porozprávame buď počas realizácie niektorého 

z experimentov, alebo si ju necháme na neskôr. Ak by sme najprv žiakom 

hovorili o histórii, prezradili by sme im výsledky, ktoré majú sami objaviť 

z meraní. Postup je zvolený tak, že žiakom stačia poznatky o plynoch, ktoré 
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majú už z prvého ročníka, čiže ide o prvé hodiny o štruktúre a vlastnostiach 

plynov v druhom ročníku. 

 

História stavovej rovnice 

 Ako už bolo spomenuté, zákony pre izotermický, izobarický a izochorický 

dej boli najprv objavené empiricky a z nich bola potom odvodená stavová rov-

nica. Jej teoretické odvodenie na základe kinetickej teórie plynov bolo prijaté 

neskôr. História stavovej rovnice sa zrejme začína u Roberta Boyla. Na základe 

experimentov, ktoré Boyle uverejnil roku 1660, vyslovil jeho žiak Richard 

Towneley roku 1662 hypotézu, podľa ktorej tlak vzduchu je nepriamo úmerný 

jeho objemu (pri danej teplote). Roku 1679 uverejnil podobné výsledky aj Ed-

me Mariotte. Zákon pre izotermický dej dnes nazývame Boylov-Mariottov 

zákon. Pojem „izotermický dej“ zaviedol až roku 1859 William John Macquorn 

Rankine. 

 Teplotnú rozťažnosť vzduchu využíval už Galilei pri konštrukcii svojho 

teplomeru z roku 1597. Po ňom sa teplotnou rozťažnosťou vzduchu zaoberal 

Guillaume Amontons, ktorý koncom 17. storočia skonštruoval prvý tlakový 

plynový teplomer. Prvýkrát určil teplotnú rozťažnosť vzduchu už roku 1787 

Jacques Alexandre César Charles, ale o jeho práci sa svet dozvedel až od Gay-

Lussaca. Joseph Louis Gay-Lussac a John Dalton publikovali roku 1802 nezá-

visle od seba presné merania koeficientu teplotnej rozťažnosti vzduchu. Pri 

meraní teploty využíval Gay-Lussac Celsiovu stupnicu. Zaujímavosťou Celsio-

vej stupnice je, že Celsius ju najprv zaviedol otočenú, 0 °C zodpovedala teplota 

varu vody a 100 °C zodpovedala teplota tuhnutia vody. Dnešné ciachovanie 

Celziovej stupnice pochádza od Celsiovho žiaka Martina Strömera. Gay-Lussac 

ukázal, že rovnaký koeficient teplotnej rozťažnosti ako vzduch majú kyslík, 

dusík, oxid uhličitý a iné plyny. Podľa Gay-Lussaca pre objem (ideálneho) 

plynu V pri teplote t v °C platí: 

 

 tVV  10 , 

 

kde V0 je objem plynu pri 0 °C a γ je koeficient tepelnej rozťažnosti plynu. 

Daná rovnica predstavuje jednu z možných matematických formulácií Gay-

Lussacovho zákona pre izobarický dej. Pri teplote 


1
t  sa objem plynu 

podľa Gay-Lussaca rovná nule. Táto teplota predstavuje absolútnu teplotnú 

nulu. Na základe svojich meraní určil Gay-Lussac absolútnu nulu pri teplote –

267 °C. 
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Obr. 1 Závislosť objemu plynu od teploty 

 Ďalšie závery z Gay-Lussacových výskumov publikoval roku 1811 Amadeo 

Avogadro, ktorý okrem iného zaviedol pojem molekula a vyslovil vetu, podľa 

ktorej je v rovnakých objemoch plynných látok pri danom tlaku a objeme rov-

naký počet molekúl. 

 Stavovú rovnicu ideálneho plynu odvodil kombináciou Boylovho-

Mariottovho zákona a Gay-Lussacovho zákona roku 1824 Sadi Nicolas Léo-

nard Carnot. Jeho zápis spresnil roku 1834 Clapeyron, Clapeyronov zápis bol 

)267( tRpV  , 

kde p je tlak V je objem plynu, R je molárna plynová konštanta a t je teplota 

v °C. 

 Presnejšie merania absolútnej nuly urobil v r. 1837 Fredrik Rudberg 

a v roku 1840 Gustav Heinrich Magnus. Ďalšie merania uskutočnil v rokoch 

1840 až 1842 Henri Victor Regnault, ktorý určil absolútnu nulu na –272,75 °C 

a prišiel k záveru, že plynové teplomery s rôznymi plynmi neposkytujú rovnaké 

hodnoty pri meraní teploty a že stavová rovnica platí pre reálne plyny iba 

približne. Neexistujúci plyn, pre ktorý táto rovnica platí presne, nazval 

dokonalým plynom. Roku 1848 navrhol Wiliam Thomson (Lord Kelvin) 

absolútnu termodynamickú teplotnú stupnicu, ktorá nezávisí od použitej 

teplomernej látky. Úpravami tejto stupnice v roku 1854, ktorú vykonali 

Thomson a James Prescott Joule, a definitívnou úpravou až v roku 1954 bola 

zavedená dnes používaná termodynamická teplotná stupnica, kde teplotu 

meriame v kelvinoch. 

 Čo sa týka teoretického odvodenia, roku 1738 Daniel Bernoulli odvodil 

vzťah pre tlak plynu zo zmeny hybnosti častíc narážajúcich na steny nádoby. 

Svojím odvodením predbehol dobu o vyše 100 rokov. Tú istú úvahu ako D. 
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Bernoulli použil roku 1857 Rudolf Clausius. Roku 1862 zaviedol Clausius 

pojem ideálny plyn a stavovú rovnicu molu ideálneho plynu napísal v tvare 

RTpV  , 

kde p je tlak, V je objem, R je molárna plynová konštanta a T je teplota meraná 

na termodynamickej stupnici, ktorú zaviedol Kelvin. Informácie o histórii 

stavovej rovnice a histórii Kelvinovej stupnice sú spracované z práce R. Zajaca 

a J. Šebestu (1990) a z práce R. Zajaca a J. Chrapana (1986, s. 49-51). 

 

Priebeh hodiny 

 V súlade s historickým kontextom budeme uskutočňovať so žiakmi sériu 

experimentov. Učivo je v súčasných osnovách zaradené na gymnáziu do druhé-

ho ročníka. Už v prvom ročníku pri rozvíjaní pojmu tlak predvádzame pokusy 

demonštrujúce atmosférický tlak. Veľmi populárne sú napríklad demonštrácie 

pomocou vývevy, ako nafúknutie balónika pod zvonom vývevy, žiakom sa 

páčia Magdeburské pologule. 

 Pred odvodením stavovej rovnice si tieto pokusy v druhom ročníku zopaku-

jeme. Pohráme sa aj s jednoduchým teplomerom, ktorý využíva teplotnú roz-

ťažnosť plynu (obr. 2) a PET fľašou s uzavretým vzduchom, ktorú umiestnime 

do chladničky, alebo ak je vonku zima, tak von. Fľaša sa v chladnom prostredí 

stiahne. 

 

 
 

Obr. 2 Slečna drží v ruke jednoduchý teplomer využívajúci teplotnú rozťažnosť 

vzduchu 
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 Aj pri samotnom odvodzovaní stavovej rovnice postupujeme na základe 

experimentov, v súlade s historickým kontextom. Podobne ako v histórii, za-

čneme aj my izotermickým dejom. Pri meraniach môžeme využiť počítač. Plyn, 

v našom prípade vzduch, uzavrieme do striekačky a na jej koniec pripojíme 

tlakový snímač. Na obrazovke necháme zobrazovať tlak v striekačke. Striekač-

ka má stupnicu s hodnotami objemu. Pri stlačení plynu v striekačke narastie 

tlak, pri zväčšení objemu plynu v striekačke tlak klesá. Hodnoty si zaznamená-

vame do počítača a hneď si ich aj nechávame vykresľovať do grafu (obr. 3). Po 

skončení merania vyzveme žiakov: „Skúste zistiť zákonitosť, vzťah medzi na-

meranými hodnotami.“ Z grafu žiaci poľahky určia, že medzi tlakom 

a objemom uzavretého plynu v striekačke bola nepriama úmernosť. Takto sme 

odvodili Boylov-Mariottov zákon: 

V
p

1
 , resp. 

V
p 1konšt.
 , 1konšt.. Vp , 

kde p je tlak plynu, V je jeho objem a konšt1 je konštanta. Platnosť tohto vzťahu 

si žiaci overia tak, že príslušné dvojice číselných hodnôt tlaku a objemu navzá-

jom vynásobia. Pre každú z vynásobených dvojíc dostanú (takmer) rovnaké 

čísla. 

 Pre dva stavy uzavretého plynu, ktorého teplota sa nemení, ale mení sa 

objem, a tým aj tlak, teda platí:  

2211 .. VpVp   

 

 
 

Obr. 3 Obrazovka počítača po skončení merania izotermického deja 
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 Teraz pristúpime k izochorickému deju. Izochorický dej budeme skúmať so 

vzduchom uzavretým v sklenenej banke, ku ktorej opäť pripojíme pomocou 

hadičky tlakový snímač. Banku umiestnime do rýchlovarnej kanvice so 

studenou vodou. Do vody v rýchlovarnej kanvici umiestnime ešte teplotný 

snímač, taktiež pripojený k počítaču (obr. 4). 

 Experiment nastavíme tak, aby sa nám na obrazovke zobrazoval graf 

závislosti tlaku od teploty, prípadne spolu s ním aj okamžité hodnoty tlaku 

v banke a teploty vody v kanvici. Predpokladáme, že teplota vzduchu v banke 

sa rovná teplote vody v kanvici. Pri meraní teploty používame, rovnako ako 

Gay-Lussac, z bežného života známu Celsiovu stupnicu. 

 

 
 

Obr. 4 Nádobku a teplotný snímač umiestnime do rýchlovarnej kanvice 

 

 Začneme meranie, zapneme kanvicu. Na obrazovke sa začne vykresľovať 

graf závislosti tlaku a teploty vzduchu v banke (obr. 5). Kým sa nám zohrieva 

voda v kanvici, môžeme využiť čas na žiacke otázky, alebo môžeme žiakom 

porozprávať o vzniku Celsiovej a Kelvinovej stupnice. Meranie skončíme pri 

teplote 80 až 90 °C a vypneme kanvicu. 

 Z nameraného grafu jasne vidno, že závislosť medzi tlakom a teplotou uza-

vretého plynu je lineárna. Náš graf však sa nezačína v bode 0. Čo keby sme 

plyn nezohrievali, ale ochladzovali. Teplota by zrejme klesala. Dokedy by 

klesala? To už sa dopracúvame k absolútnej teplotnej nule, podobne ako Gay-

Lussac (len na grafe s tlakom, nie s objemom), čo je podľa môjho názoru naj-

krajšia časť tohto merania (obr. 6). 
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Obr. 5 Závislosť medzi tlakom a teplotou uzavretého plynu, spracovaná pomo-

cou programu Coach 5 

 

 

 
Obr. 6 Lineárnou aproximáciou sa pri tlaku 0 kPa dostaneme k absolútnej tep-

lotnej nule 

 

 V mieste, kde predĺženie grafu pretne teplotnú os, krásne vychádza približ-

ná hodnota absolútnej teplotnej nuly. Aby sme závislosť medzi tlakom 

a teplotou zapísali čo najkrajšie a matematicky čo najjednoduchšie, oplatí sa 

nám nahradiť Celsiovu stupnicu inou, takou, ktorá sa začína v absolútnej tep-

lotnej nule. Preto je vhodné zaviesť Kelvinovu stupnicu. Z nášho grafu 

(približne) vidno, kde sa začína Kelvinova stupnica. Teraz už môžeme napísať 

Charlesov zákon v tvare: 

Tp  , 

alebo 
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Tp .konšt.2 , 

alebo 

2konšt.
T

p
. 

V týchto vzťahoch je p tlak, T termodynamická teplota a žiakom treba dobre 

zdôrazniť, že tu vystupuje iná konštanta ako pri izotermickom deji, preto ozna-

čujeme konštantu indexom 2. Pre dva stavy toho istého plynu, ak sa nemení 

objem plynu, môžeme napísať: 

2

2

1

1

T

p

T

p
 . 

K stavovej rovnici sa možno dopracovať jednoduchými úvahami. Pre izoter-

mický dej sme našli vzťah: 

1konšt.. Vp . 

Teplota sa nemení. Čiže môžeme napísať aj: 

TT

Vp 1konšt..
 , 

a pretože na pravej strane vystupujú dve konštanty, konšt.1 a teplota T, možno 

napísať: 

konšt.
.


T

Vp
. 

Podobne sme pre izochorický dej našli vzťah 

2konšt.
T

p
. 

V tomto prípade sa nemenil objem, teda možno napísať: 

V
T

Vp
.konšt.

.
2 , 

a pretože na pravej strane vystupujú dve konštanty, konšt2 a objem V, možno 

napísať: 

konšt.
.


T

Vp
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 Vidíme, že pre oba deje platilo konšt.
.


T

Vp
, čo je matematická formulácia 

stavovej rovnice ideálneho plynu. Táto platí pre akékoľvek prechody plynu 

z jedného stavu do druhého za predpokladu, že nám plyn neuniká, alebo sa jeho 

hmotnosť nezväčšuje. 

 Ostáva ešte prediskutovať, od čoho ešte závisí tlak, ak fixujeme objem 

a teplotu? Napríklad hustíme koleso alebo basketbalovú loptu. Ich teplota sa 

výrazne nemení, ani ich objem, ale tlak narastá. Teda tlak plynu závisí ešte aj 

od množstva plynu v uzavretej nádobe. 

Np  , 

kde N je počet častíc plynu. Preto môžeme stavovú rovnicu spresniť: 

kN
T

Vp
.

.
 , 

kde k je Boltzmannova konštanta. 

 

4 Organizačné poznámky a didaktický komentár 

 Ešte pred hodinou venovanou zavedeniu stavovej rovnice sa naozaj oplatí 

zopakovať si so žiakmi pokusy demonštrujúce atmosférický tlak a pokusy na 

teplotnú rozťažnosť vzduchu. Takisto treba pred odvodením stavovej rovnice 

zaviesť príslušné stavové veličiny, ale nie je nutné pripomínať termodynamickú 

Kelvinovu stupnicu. Tá sa nám pri analýze pokusu krásne ponúkne sama. Ako 

sme spomínali v úvode, najprv zavedieme pomocou empirického prístupu sta-

vovú rovnicu a o histórii sa so žiakmi porozprávame buď počas realizácie niek-

torého z experimentov, alebo si ju necháme na neskôr, aby sme neprišli 

o možnosť samostatného žiackeho objavovania závislostí. 

 Meranie izochorického deja je možné aj zrýchliť, a to tak, že si dopredu 

pripravíme niekoľko nádob, asi 8, s vodou s teplotami od 15 - 20 °C do 80 -

90 °C. Banku so vzduchom potom postupne ponárame do pripravených nádob 

s vodou, pričom meriame teplotu vody a tlak v nádobe. Zo získaných prísluš-

ných dvojíc vyhotovíme tabuľku a graf. 

 Meranie izotermického a izochorického deja pripravíme na delenú hodinu, 

kde je polovica žiakov z triedy. Samotné merania izotermického a izochorické-

ho deje sa dajú stihnúť na jednej hodine. Počítač s príslušenstvom a pomôcky si 

treba dopredu pripraviť a vyskúšať, aby na hodine nevznikli časové straty kvôli 

technickým problémom. Pri samotnom meraní treba dať pozor, aby banka bola 

celá ponorená vo vode a zároveň, aby sa nedotýkala výhrevného telesa. Banku 
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zvykneme zaťažovať kovovou obrúčkou, aby nestúpala nahor, a cez hadičku, 

ku ktorej je pripojený senzor, ju vrchnákom kanvice pridržiavame, aby neklesla 

úplne dolu k výhrevnému telesu. Podobne ani teplotný snímač sa nemá dotýkať 

výhrevného telesa. 

 Ak všetko dobre vychádza, dá sa na hodine stihnúť aj odvodenie stavovej 

rovnice. Je to však pre žiakov veľa informácií naraz. Preto sa zvykneme na 

nasledujúcej hodine k výsledkom merania a ich dôsledkom vrátiť a pozrieť sa 

na ne ešte raz pomaly. 

 Namiesto počítačových snímačov môžu žiaci použiť obyčajný teplomer 

a lekársky tlakomer. Lekársky tlakomer dostať kúpiť v zdravotníckych potre-

bách, slúži na meranie tlaku krvi (obr. 7, 8). Nemusíme kupovať celú súpravu 

na meranie krvného tlaku (cca 900 Sk), stačí nám náhradný diel z tejto súpravy, 

samotný tlakomer (cca 250 Sk).  

 

 
 

Obr 7 Súprava zapojená na meranie izochorického deja s lekárskym 

tlakomerom 

 

 
 

Obr. 8 Súprava zapojená na meranie izotermického deja s lekárskym 

tlakomerom 
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 Pri meraní lekárskym tlakomerom sa žiaci naučia rozpoznávať jednotku 

tlaku, používanú v medicíne. Ide o milimeter ortuťového stĺpca (mmHg, 

1 mmHg = 133,322 Pa, čo je 1 torr). Pri meraní potom treba túto jednotku 

premeniť do sústavy SI, kde je jednotkou tlaku pascal. Uvedomiť si treba aj to, 

že nulu ukazuje tento tlakomer pri atmosférickom tlaku, čiže meria vlastne 

pretlak oproti atmosférickému tlaku. Teda k odmeranému tlaku po premene na 

pascaly (alebo kilopascaly) treba ešte pripočítať atmosférický tlak, približne 

100 kPa. Pri meraní izotermického deja treba dať pozor, aby sme príliš silno 

nestláčali striekačku a nepoškodili si tak tlakomer prekročením jeho rozsahu. 

Ak máme teplomerov a tlakomerov viac, meranie môžu uskutočňovať sami 

žiaci v skupinkách a výsledky si navzájom porovnať, prípadne spojiť. Takto 

môžeme rozvíjať kompetencie realizovať experiment, napísať o ňom zápis, 

zapísať výsledky meraní graficky. Z grafov získavať nové informácie, 

navrhovať hypotézy, hľadať a matematicky formulovať funkčné závislosti 

medzi veličinami. 

 V praxi sa nám potvrdzuje, že pre žiakov je historicko-empirický prístup 

k zavedeniu stavovej rovnice ľahší ako teoretické odvodenie z kinetickej teórie. 

Ak má niekto zo žiakov záujem, môže si teoretický prístup pozrieť doma. Dob-

rú známku si vyslúži žiak, ktorý si sám naštuduje odvodenie z učebnice 

a vysvetlí ho spolužiakom na hodine. 

 Po odvodení stavovej rovnice je vhodné žiakov upozorniť na poznávací 

postup vo fyzike. Na začiatku je experiment a meranie. Z nich bol empiricky 

odvodený zákon. Neskôr bol zákon vysvetlený na základe hypotézy o mecha-

nizme deja (teoretické odvodenie). Hypotéza bola overená pomocou odvodenia 

dôsledkov z nej vyplývajúcich (väčšie množstvo plynu v uzavretej nádobe 

spôsobí zvýšenie tlaku). 

 

Literatúra 

KOUBEK V: Fyzikálne experimenty a modely v školskom mikropočítačom 

podporovanom laboratóriu. Bratislava : Matematicko-fyzikálna fakulta Uni-

verzity Komenského, 1999. ISBN 80-223-1232-0 

SVOBODA, E. a i.: Fyzika pre 2. ročník gymnázia. 1. vyd. Bratislava : SPN, 

1985. 

ZAJAC, R., CHRAPAN, J.: Dejiny fyziky. Vysokoškolské skriptá. Bratislava : 

Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského, 1996. 

ZAJAC, R. – ŠEBESTA, J.: Historické pramene súčasnej fyziky 1, Od Aristote-

la po Boltzmanna. Bratislava : Alfa, 1990. ISBN 80-05-00231-9 



Veletrh nápadů učitelů fyziky XI 

 

 200 

Experimenty z elektřiny a magnetismu 
 

ZDENĚK POLÁK 

Jiráskovo gymnázium, Náchod 

 

Abstrakt 

Ve příspěvku je popsáno několik experimentů z elektřiny a magnetismu použi-

telných při výuce fyziky na základní a střední škole. Jde o využití elektronické 

zkoušečky, modelování rovnovážné polohy v silovém poli, vytváření sekundár-

ního vinutí transformátorů novým způsobem a netradiční ukázky působení 

magnetické síly na vodič proudem. 

 

Užití elektronické zkoušečky 

 Učitel ve své praxi může s výhodou používat běžně prodávané přístroje jako 

učební pomůcky. Jednou z takových velmi praktických věcí je elektronická 

zkoušečka. Může si ji každý koupit na tržišti bez záruky funkčnosti asi za 

20 Kč nebo v profesionálním provedení ve specializovaném obchodu asi za 

200 Kč. Liší se samozřejmě funkcemi a možnostmi. Dražší zkoušečky mají 

kromě optické také akustickou signalizaci a obvykle také různé stupně citlivos-

ti. V principu ale fungují velmi podobně. Uvnitř je elektronický obvod napáje-

ný dvěma bateriemi 1,5 V a na povrchu mají dva vodivé kontakty. Jeden je 

hrotový, obvykle sloužící jako šroubovák a druhý je tvořen malou kovovou 

ploškou. Ploška je spojena s kladným pólem baterie a hrot přes velký odpor 

s bází bipolárního NPN tranzistoru, který má v kolektoru svítivou diodu. 

 

 
 

Obr. 1 Schéma zapojení zkoušečky z obr. 2 
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Obr. 2 Elektronické zkoušečky 

 

 Zkoušečka funguje tak, že malý proud přicházející přes kaskádu ochranných 

odporů do báze otvírá tranzistor a kolektorový proud rozsvítí LED diodu. 

U dokonalejší zkoušečky se navíc spouští zvuková signalizace. Jednou rukou 

držíme zkoušečku a prstem se dotýkáme kontaktní plošky. Hrot přiložíme na 

zkoumaný předmět a druhou rukou se jej dotýkáme v jiném místě. Proud oteví-

rající tranzistor přichází do báze přes naše tělo. Užití ve školní praxi je velmi 

široké. 

 1) Rozdělení materiálů na vodivé a nevodivé. Výhoda je, že zkoumaný 

materiál může mít značný odpor, řádově až několik MΩ. Tak ukážeme, že 

elektrický proud vede lidské tělo, ale ne třeba nehty nebo vlasy. Suché dřevo je 

nevodič a vlhké vodič. Čára měkkou tužkou po papíře je vodivá. Proud vede 

i obal od bonbónů bonboniéry, pokovené fólie apod. Naopak třeba ferity proud 

vevedou. 

 2) Lze snadno poznat polaritu zdrojů. Tranzistor se otevře a dioda svítí, jen 

když na hrot přivedeme kladný pól zdroje a druhá ruka se dotýká záporné svor-

ky. 

 3) Určení orientace diod a elektrod bipolárního tranzistoru. Jeden vývod 

diody přimáčkneme hrotem zkoušečky a rukou se dotýkáme druhého. Zkoušeč-

ka se rozsvítí, když hrot je přiložen ke katodě diody. 

 4) Zjišťování kvality a odhadování kapacity malých kondenzátorů. Po přilo-

žení zkoušečky se dobrý kondenzátor nabíjí, po tu dobu zkoušečka svítí. Po 

nabití má zkušena zhasne a nerozsvítí se a ni po opakovaném přiložení. Kon-

denzátor zůstane nabitý. 

 5) Polarita elektrování v elektrostatice. Zkoušečku umístíme na stojánek 

tak, aby dotyková ploška byla uzemněná. Když se přibližujeme kladně nabitým 

tělesem k hrotu, zkoušečka svítí, při oddalování je zhasnutá. Naopak při přibli-

žování záporně nabitého tělesa je zhasnuta a při oddalování svítí. 

Mnohem více aplikací lze nalézt např. v [1].  
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Obr. 3 Magnet v kalíšku 

Stabilní uspořádání magnetů 

 Každý kdo si hrál s magnety ví, že se buď přitahují nebo odpuzují. Nikdy 

nezaujmou stabilní rovnovážnou polohu jen působením magnetického pole tak, 

aby dodržovaly nějakou stálou vzdálenost. K tomu je nutno omezit nějakým 

dalším silovým působením jejich pohyb. Model vazby dvou částic realizovaný 

sestavou magnetů na vzduchovém polštáři popisuje [2]. 

 Učitel ve třídě nemá dostatek času na přípravu komplikovaného pokusu 

a navíc žák při něm může jen pozorovat a ne se pokus sám řídit. Jednodušší, 

i když ne tak dokonalé, je nechat magnety plavat na hladině vody. Budeme 

potřebovat širší mělkou misku o průměru aspoň 20 cm, několik kalíšků od 

čajových svíček, malé stejné válcové feritové magnety na nástěnky a asi 10 cm 

dlouhou nemagnetickou trubku, do které lze magnety volně zasunout. 

 Do každého kalíšku vlepíme na plocho jeden magnet. Nejlépe lepicí hmotou 

nebo tavným lepidlem. Z několika magnetů (1 až 4 – potřeba vyzkoušet) obale-

ním papírem jako bonbón vytvoříme ruličku, která jde těsně, ale pohyblivě 

zasunout do trubky. Do misky nalijeme vodu a položíme několik mističek 

s magnety. Vzájemně se budou odpuzovat a zaujmou polohu na kraji misky tak, 

aby byly od sebe co nejdále. Už to stojí ve třídě za komentář, kolik takových 

magnetů mohu na hladinu položit, aby všechny zůstaly ve stabilní poloze na 

okraji. Pak do prostřed misky postavíme trubku s magnety orientovanými ale 

opačně. Na počátku je necháme v nejvyšší možné poloze. Pak opatrně posunu-

jeme magnety v misce dolů. Magnety na plovoucích miskách se budou blížit ke 

středové trubce a vždy při určité poloze magnetu uvnitř zaujmou odpovídající 

polohu na hladině. Při vychýlení se do ní vrací. Vytvořili jsme model silové 

vazby. Větší vzdálenost představuje vazbu volnější, kratší vazbu těsnější. 
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Magnetická síla na vodič s proudem 

 Od základní školy se žáci učí užívat pravidlo pro směr magnetické síly 

působící na vodič s proudem. V jednoduchých příkladech je aplikace tohoto 

pravidla snadná. Určit směr síly působící na přímý vodič položený na vodorov-

né kolejničky připojené ke zdroji napětí, když magnetické pole má vertikální 

směr dovede skutečně zdárný absolvent základní školy. Budeme to umět vy-

světlit i v trochu méně obvyklou situaci?  

 Zkusme provést tento experiment. K prkénku o rozměrech přibližně 1,5 cm 

 6 cm  25 cm přišroubujeme z boků měděnou zemnící pásku používanou 

instalatéry o šířce 2 cm tak, aby přesahovala asi 1 cm přes výšku prkénka. Pás-

ka vytvoří dvě kolejničky, ke kterým připojíme zdroj napětí. Na plochu prkénka 

položíme kartu se silnými plochými shodně svisle orientovanými RE magnety. 

Nejlépe je klást vždy dva magnety z obou stran karty aby se vzájemně držely 

a vytvořit tak velmi silný plochý magnet. Když nad ně na kolejničky položíme 

měděnou trubičku, stačí připojit dostatečně silný zdroj proudu. Nejlepší je silný 

akumulátor. Když není k dispozici, je dobré mít upravenou plochou baterii, ve 

které jsou všechny tři články spojeny paralelně. To se z ní dá dostat podle stavu 

až 15 A do zkratu. Dost velký proud na to, aby se trubička dala do pohybu. RE 

magnety jsou magnety s prvky vzácných zemin (rare earth) typu železo-

neodym-bór nebo samarium oxid. 

 Zkusme tento známý experiment provést trochu jinak. Do měděné trubky 

vložíme dva silné válcové RE magnety, póly proti sobě, aby se vzájemně odpu-

zovaly, a zajistíme je proti vypadnutí. Nejlepší poloha magnetů uvnitř trubky je 

taková, aby kolejničky procházely pod jejich středy. Po připojení proudu se 

Obr. 4 Miska s vodou, dvěma plovoucími magnety v kalíšcích a trubkou 

s magnetem v horní části. Severní pól magnetů v kalíšcích je nahoře 

u magnetu dole. 

Obr. 5 (vpravo) Situace z obr. 4 zobrazená v řezu 
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trubka s magnety dá do valivého pohybu. Dokážeme předem určit kterým smě-

rem? Viz obr. 6 a 7. 

 

 
Obr. 6 Válec s magnety na kolejničkách z měděných pásků 

 

 
 

Obr. 7 Válec s magnety na kolejničkách z měděných pásků schematicky 

 

Budeme-li předpokládat směr proudu naznačený šipkami 

v kolejničkách, pak válcem prochází zezadu dopředu. Při 

magnetech zasunutých do válce severními póly k sobě vy-

chází vektor magnetické indukce uprostřed kolmo 

k povrchu. Magnetická síla je pak tečná k obvodu a podle 

pravidla levé ruky roztáčí válec tak, že se pohybuje směrem 

k nám. Viz obr. 8. 

 

 

 

    Obr. 8 
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 Další obměnou téhož experimentu je snad nejjednodušší 

elektromotor na světě. Budeme potřebovat monočlánek jako 

zdroj proudu, válcový RE magnet, ocelový vrut o délce asi 

4 cm s plochou hlavou a měkký měděný kablík. Na hlavu 

vrutu necháme přicvaknout RE magnet. Tím se vrut stane 

magnetem a lze jej přichytit na čelo monočlánku. Pak jeden 

konec kablíku přimáčkneme k opačnému pólu monočlánku 

a druhým se jemně dotýkáme obvodu válcového magnetu. 

Magnet se velmi rychle roztočí. Směr otáčení opět určíme 

podle pravidla levé ruky. Proud tentokrát prochází přímo po-

vrchem magnetu od středu k obvodovému kontaktu. Na obr. 9 

zleva doprava. Magnetické pole má v tomto místě směr vzhůru. Magnetická 

síla bude směřovat k nám a magnet se roztočí po směru hodinových ručiček při 

pohledu shora. 

   

Napětí na vinutí transformátoru 

 Při výuce o transformátoru ukazujeme, že výstupní napětí závisí přímo 

úměrně na počtu závitů sekundární cívky. Obvykle používáme rozkladný trans-

formátor, ke kterému máme několik různých cívek a ukazujeme danou závis-

lost. Proč ale přímo neměnit počet závitů navíjením sekundárního vinutí přímo 

před žáky? Problém je, že malé transformátory s malým průřezem jádra nedo-

volují snížit kvůli sycení počet závitů na 1 V na nějakou příliš malou hodnotu 

a ke zjištění napětí musíme použít měřicí přístroj. Nelze použít třeba malou 

žárovku. Typický rozkladný transformátor s průřezem 16 cm
2
 potřebuje asi 4 až 

5 závitů na 1 V napětí. Na rozsvícení malé žárovky je pak potřeba nejméně 10 

závitů sekundárního vinutí. To se dá obejít malým podvodem na divákovi. 

Sekundární vinutí vytvoříme pomocí kabelu s více vodiči. V tomto ohledu je 

asi nejsnadněji dostupný běžný síťový počítačový kabel s osmi vodiči. Ty mu-

síme samozřejmě na konci propojit, aby se vytvořily závity cívky.  

 Připravíme si na to malý přípravek. Krabičku se dvěma síťovými zásuvka-

mi. Dá se běžně koupit v obchodě počítačovými komponenty. Nejvhodnější je 

pro povrchovou montáž na zeď (obr. 10). Uvnitř má vše připraveno pro připo-

jení síťových kabelů. Nemusí se nic pájet, dráty se jen zařezávají. Jen je nutno 

vodiče v kontaktech řádně domáčknout třeba tenkým ostrým šroubováčkem. 

Rozložení kontaktů může být různé, ale pokud jsou očíslovány, pak vhodné 

propojení nalezneme snadno. V krabičce podle obrázku jsou kontakty v řadách 

proti sobě. Aby se spojovací vodiče co nejméně křížily, bylo zvoleno zapojení 

dle schématu na obr. 11. Čísla vlevo a vpravo odpovídají jednotlivým koncům 

vodičů v kabelu. 

   Obr. 9 
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Obr. 10 

 

  
   

  Obr. 11 Obr. 12 

 

 Po zasunutí síťového kabelu do zásuvek, vznikne osmizávitová smyčka, 

k jejímž koncům je připojena žárovka. Jestliže vytvoříme jeden jediný závit 

kabelu kolem jádra transformátoru, vznikne osm závitů vodiče a tomu odpoví-

dající napětí. Žák ve třídě však vidí jeden kabel a žárovku na krabičce (obr. 12). 

Toto zapojení umožňuje několik základních experimentů objasňujících činnost 

transformátoru. 

1) Napětí roste s počtem závitů cívky přímo úměrně. Lze doložit měřením 

napětí na žárovce nebo jen subjektivně posuzovat jas žárovky. 
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2) Napětí nezávisí na velikosti plochy závitu! Pro studenty je překvapivé, že 

změna tvaru a velikosti plochy závitu nemá vliv na velikost indukovaného 

napětí. Veškeré změny magnetického indukčního toku probíhají uvnitř jádra 

a podle Faradayova zákona elektromagnetické indukce musí být indukované 

napětí stejné, i když zvětšíme plochu závitu o část, kde se magnetické pole 

nemění. Dokonce, i když vedeme transformátorem jen „přímý“ vodič, bude 

napětí stejné, jako na jednom závitu. I zdánlivě přímý vodič tvoří závit. 

3) Napětí nevznikne, když navineme na jádro bifilární vinutí. Kabel přeložíme 

a závity navineme zdvojeným kabelem. Plocha obklopená přeloženým kabelem 

je nulová. Napětí nevzniká. Můžeme kabel různě překládat a stáčet a ověřovat 

platnost zákona o indukovaném napětí v mnoha obdobách. 
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Školní fyzika v environmentálním kontextu 
 

JINDŘIŠKA SVOBODOVÁ, JIŘÍ VYLEŤAL 

Pedagogická fakulta MU, Brno 

 

Úvod 

 Požadavky environmentálního vzdělávání jsou dnes v obecné rovině zahr-

nuty do vzdělávacích programů škol všech stupňů. Environmentální výchova 

EV ve školním programu může figurovat jako samostatný předmět, může být 

integrována do jednotlivých vzdělávacích oblastí nebo pojednána v rámci pro-

jektů. Očekávané výstupy tohoto průřezového tématu tedy vzdělávací obsahy 

jsou výrazně osobnostně a sociálně orientované a výčet kompetencí vydá na 

mnoho stránek textu /1/. Nyní jde o smysluplné naplňování těchto, poněkud 

zvláštních, požadavků a ukázat si náměty, jak může předmět jako je fyzika 

k tématu přispět rozvíjet. Klasické učebnice environmentalistiky pro ZŠ a SŠ 

asi nikdy nebudou k dispozici a to nejen proto, že než by vyšly, bude třetina 

údajů zastaralých, ale hlavně pro to, že jádrem reformního výstupu je něco 

jiného systematizace poznatků a získávání souboru faktů. 

 

Motivace a zdroje 

 Jde o to, že v rozporu mezi člověkem a prostředím se dnes promítá i hlubší 

rozpor našeho vztahu ke skutečnosti [3]. Ve školních enviropředmětech nejde 

o propojení rozptýlených poznatků do celku vědění, který je beztak stále ote-

vřený, ale o cestu konkrétních praktických aktivit, jež mohou studentům přiblí-

žit na dané věkové úrovni potřebné kompetence. 

Pro věcnou informovanost slouží standardní učebnice, které jsou k dispozici jen 

k ekologii a jednotlivým dotčeným předmětům. K učebnici 2 vytváříme sbír-

ku úloh, aktivit a příklady na využití, která bude do konce roku v 1. verzi do-

stupná na portálu MU ŠVP http://svp.muni.cz a na rozcestníku Projektu En-

viWIKI http://www.czp.cuni.cz/enviwiki/, který má podpořit environmentální 

gramotnost.  

 V mezinárodních srovnávacích výzkumech prokazují čeští žáci dobré vě-

domosti, avšak mají problémy ve spolupráci a tvořivém myšlení. Tomuto stavu 

odpovídají priority výuky. Společnost potřebu změn ve vzdělávání nepociťuje. 

Všechny výzkumy veřejného mínění ukazují, že čeští dospělí všech věkových 

kategorií jsou se vzděláváním na našich školách spokojeni. Oceňují důraz na 

vědomosti i kázeň a pořádek a od školy očekávají, že připraví žáky na další 

stupeň škol. Chtějí, aby škola zůstala taková, jakou ji zažili oni. Škola je pojí-
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mána jako příprava na život, „ve kterém musíme také čelit mnoha nepříjemnos-

tem“.  

 V UNESCO byl přijat pro environmentální vzdělávání koncept tzv. čtyř 

pilířů http://www.unesco.org/delors/fourpil.htm, odpovídající zhruba klíčovým 

kompetencím:  

- učit se poznávat, tzn. osvojovat si nástroje chápání světa a rozvíjet dovednos-

ti k učení se;  

- učit se jednat, tzn. naučit se tvořivě zasahovat do svého životního (přírodního 

i společenského) prostředí;  

- učit se být, tzn. porozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření v souladu 

s morálními hodnotami;  

- učit se žít s ostatními, tzn.umět spolupracovat s ostatními, a moci se tak 

podílet na životě společnosti, nalézt v ní své místo.  

 V návaznosti na vzdělávací oblasti RVP ZV lze členit obsah EV podle 

kritérií:  

1. výchova (resp.vzdělávání) o životním prostředí (vědomosti)  

2. výchova pro životní prostředí (hodnoty, postoje)  

3. výchova prostřednictvím životního prostředí (zkušenost, dovednosti)  

 Pro EV je vhodná zkušenostní orientace výuky. Učitel vytváří situace, 

v nichž se mohou uplatní vlastní činnosti žáků – nákresy, manipulace s předmě-

ty, pozorování přírodních a společenských jevů, experimentování, řešení pro-

blémů, hra, diskuse o konfliktech, které kolem sebe vidí atd. Orientace na čin-

nost zamezuje oddělení světa ve škole od ostatních životních situací.  

Předávání poznatků slovy je sice pohodlné a užití hotových schémat, modelů, 

obrazů šetří čas, ovšem v EV ochuzuje o autentické zážitky a zprostředkované 

pozorování života stává návykem. Taky je vhodné někdyčasově upřednostit 

princip prožitku před zdůvodněním, pochopením, racionálním vysvětlením. 

Přijme-li žák určitou hodnotu tímto emotivním způsobem, lze očekávat, že 

časem sám bude pátrat po racionálním zdůvodnění.  

 

EV a fyzika 

 Pro život na Zemi je dobré rozumět toku sluneční energie, tomu, jak pohání 

velké koloběhy, ze kterých všechny živé organismy získávají svůj stavební 

materiál - koloběhy vzduchu, vody a půdy. Tato energie a materiály se spolu 

kombinují na různých místech a v různých dobách na povrchu. Tyto procesy 

daly vzniknout různým společenstvům, jejichž obyvatelé jsou spolu navzájem 

v neustálých vzájemných vztazích, jak uspokojují svoje vlastní potřeby energie 

a materiálu. A v rámci toho dochází k neustálým změnám. Organismy mění 

jeden druhý, mění svoje prostředí a jejich prostředí zase mění je. 



Veletrh nápadů učitelů fyziky XI 

 

 210 

 A tak základní funkce života na Zemi vysvětlují čtyři klíčové pojmy: tok 

energie, koloběh materiálu, vzájemné vztahy živých organismů a změny forem. 

Na ně se musíme zaměřit, když chceme vysvětlit celkový obraz života na 

planetě Zemi.Většina lidí nerozumí tomu, co pro ně přírodní procesy znamenají 

v jejich vlastním životě, přestože se o tom ve škole učili. Nikdy to ale 

nevstřebali do vlastního života.  

 ZŠ fyzika dává nástroje, jimiž lze analyzovat lidské činnosti z hlediska 

jejich skutečné spotřeby energie a materiálu. Je dobré se nezaměřit na obecné 

problémy, ale spíše na náš konkrétní životní styl. Úkolem nemá být učit 

o povaze environmentálních problémů a jejich důsledcích, ale o tom, jak 

funguje život a o tom, jak a proč mohou a měly by učinit změny ve svém 

vlastním životním stylu.  

 Učitel fyziky má jedinečnou možnost, aby přispěl k všeobecné „envirogra-

motnosti“. Např. tím, že vysvětluje praktický význam řady fyzikálních zákoni-

tostí, s nimiž jsme denně konfrontováni. Dokáže přiblížit vědecký přístup včet-

ně pečlivého pozorování a experimentu, proměřování světa. Běžně pracuje 

s hypotézami, s pochybnostmi o předpokladech a jejich korekcemi, jak to vyža-

dují nová fakta, a s uvědomováním si mezí. Tento metodický způsob kritického 

uvažování a konání je použitelný pro každého jedince obecně při řešení pro-

blémů. 

 Výuka fyziky je rovněž příležitostí k poznatku, že je zapotřebí jisté 

opatrnosti v úvahách, neboť věda rozumí jen malé části světa. Člověk nemá 

právo porušovat rovnováhu, stabilitu a integritu systému. (Viz ekologické 

katastrofy [4].) V přírodě má vše své místo a svůj význam nejen pro svou 

krásu, ale také proto, že pomáhá svým dílem chránit rovnováhu. K dosažení 

harmonie mezi člověkem a prostředím je ovšem třeba odmítnout hodnotový 

systém konzumního způsobu života.  

  Demonstrační pokusy, experimenty, pozorování a vyhodnocení získaných 

údajů je tradiční doménou fyziků, námětů pro školní účely díky šikovným li-

dem stále přibývá viz. Sborníky z Veletrhů nápadů.  

 

Hlavní potíže s přírodou 

 Globální problémy byly oficiálně vymezeny OSN 1972 ve Stockholmu 

(kráceno): 

 nebezpečné odpady plynné, tekuté a tuhé (toxické, radioaktivní) ;  

 narušení životodárných planetárních systémů, jako např. hydrologického 

cyklu, stratosférické ozónové vrstvy, klimatického systému atmosféry a oceá-

nu;  

 globální problémy spojené s atmosférou:  
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o zvýšený skleníkový efekt  

o narušení ozonové vrstvy  

o znečištění ovzduší – kyselé deště, prach aj;  

 nadměrné čerpání neobnovitelných zdrojů i obnovitelných (voda, půda);  

 poškození půdy, jako např. eroze půdy, získávání půdy kácením deštných 

pralesů  

 globální ohrožení biodiverzity – genetické základny jednotlivých druhů 

rostlin a živočichů, počtu druhů i rozmanitosti ekosystémů.  

 Z výčtu je vidět, že téměř ke všem oblastem má fyzika co říci. Naším cílem 

je postupně lze vytvořit aktivity, které by ozřejmily tuto problematiku. Chceme 

přiblížit veřejnosti nejen možné scénáře vývoje a ukázali jim složitost a prová-

zanost přírodních globálních problémů. Je třeba také vhodným způsobem in-

formovat žáky o metodách vědecké práce, aby chápali princip kritického myš-

lení.  

 Řešení problémů je tvůrčí proces, který je neustále myšlenkově I prakticky 

kontrolován.Věda si pro něj vytvořila určitá pravidla a zásady. Existuje termi-

nologie - pojmy, pomocí nichž vědci svá poznání sdělují. Vědci stanovují hypo-

tézy (domněnky pro vysvětlení jevu), které pak musí být prokázány nebo vy-

vráceny prakticky, i poté jsou soustavně ověřovány. Média obvykle informují 

o skutečnostech obráceně, začnou emotivně a rozumový argumentační přístup 

má jen omezený prostor. Povšimněme si některých vědeckých metod pozoro-

vání a pokusů. 

 

Metody pozorování a pokusů 

 Tyto metody vycházejí z každodenní praxe. Při pozorování si všímáme 

především toho, co je nové, ať už to napomáhá naší činnosti nebo ji brzdí. Běž-

né pozorování je obvykle neúplné. Vědecké pozorování má vymezený cíl, pro-

myšlený plán postupu, užívá měřidla a jeho výsledky jsou zaznamenávány 

a dokumentovány. Vědecký pokus studuje zkoumaný jev v předem určených 

podmínkách, jež je možno opakovat a měnit, což značně urychluje poznání. 

Podle přesného popisu a podmínek pokusu mohou pak i jiní řešitelé (badatelé) 

pokus zopakovat a objektivně zkontrolovat.  

 

Ukázka 1 – nástin vědeckého pozorování pro žáky 8. třídy:  

Název: Vliv soli na teplotu bodu varu vody 

Zadání projektu: Zjistit, zda se přidáním soli se změní bod varu vody 

HYPOTÉZA 

Přidáním jedlé soli do vody způsobí, že voda bude vřít při vyšší teplotě.  
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Pomůcky: 

Sůl,destilovaná voda, hrnce, odměrka, malá a velká lžička, teploměr nad 

100 °C, míchačka, rukavice, bezpečnostní poučení  

 Postup: 

Uveďte zvolené množství destilované vody do varu.Měřte teplotu vařící vody 

a zapisujte nejvyšší čtenou teplotu. Naberte odměřené množství soli 

/zarovnanou lžíci/. Přidejte do vroucí vody. Změřte teplotu vařící /tentokrát 

slané/ vody a zapište nejvyšší čtenou teplotu. Opakujte pro různá množství soli 

a zapisujte.  

 Zápis měření: 

25.2.2005, Maruška, množství destil. 400ml, teploměr do 150 °C, polévková 

lžíce, sůl 

Teplota varu destilované vody (kontrolní) 100,5 °C  

Teplota varu vody po přidání soli 

0 lžíce 100,5 °C  

2 lžíce 102 °C 

3 lžíce 103,5 °C  

 Záznam průběhu: 

Po přidání soli do vařící vody, voda začala více bublat a přestala chvíli vřít. 

Krátce na to opět se dostala do varu. Jestliže teploměr přesáhl ven z hrnce, žár 

z hořáku způsobil, že ukazoval vyšší teplotu. Je potřeba umístit teploměr šikov-

ně.  

 Výpočty: Množství vody v kg :  m = 400 g    

 Výsledky: Tabulka, graf  

  

 Závěr: 

Je hypotéza pravdivá?Ano, z hlediska tohoto měření se potvrdilo, že přidání 

soli způsobí, že voda vře při vyšší teplotě. Pro úplné ověření je třeba zkoušet 

různá množství soli. 

 Další otázky: 

Proč asi vám instrukce říkají, abyste sůl vkládali až do vroucí vody? 

 

Ukázka 2 - Metoda dvojitého slepého pokusu pro žáky 8.ročníku. Používá se 

tehdy, má-li se vyloučit subjektivní faktor osob, které se zúčastňují pokusu. 

Vezme se skupina lidí např.se stejnou nemocí. Náhodně se rozdělí na dvě polo-

viny, z nich jedna se léčí a u druhé se léčení simuluje. Člověk, který vyhodno-

cuje výsledky, nesmí vědět, kdo byl a kdo nebyl léčen. Tak se dá dopracovat ke 

statisticky hodnověrnému výsledku.  
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Název: Čaj pro všechny 

 

HYPOTÉZA 

Na výslednou chuť čaje, má vliv mnoho vlivů jako množství čaje, teplota vody, 

délka vyluhovaní aj. Lze chuťově rozlišit dva stejné nálevy čaje, kdy všechny 

podmínky budou stejné a boudou se lišit pouze tím, že jeden zalijete o různé 

teplotě, např. 80 °C a 95 °C? 

Kvalitní sypaný čaj, čajové náčiní, varná konvice, teploměr, konvička, malé 

kalíšky 

Žáci připraví podle návodu čajové nálevy téhož druhu čaje do odlišných konvi-

ček za stejných podmínek jen jedni čaj zalijí vodou o nižší teplotě. Pověřená 

osoba utajeně označí oba zkoumané typy čaje, přelije je do jiných nádob 

např.termosek. Připraví se tabulka, do které žáci zaznamenají subjektivní vjemy 

nejlépe nezúčastněného okolí, zda se a jak liší čaj A a B.  

 

Příklady a úlohy – ukázka ze sbírky SŠ 

Jaký výkon musí mít FV elektrárna, aby ušetřila 60 tun emisí CO2 za rok? 

Úvahy:  

Množství ušetřeného CO2 závisí na více faktorech;  

- Významné je v jakém klimatickém pásmu je fotovoltaická elektrárna umístě-

na - tj. na době slunečního svitu, který je k dispozici. Rozdíly v množství slu-

nečního záření jsou celkem významné např. v ČR dopadá na metr čtvereční 

denně v průměru 3,2 kWh solárního záření (tj. 1,2 MWh ročně). 

- Záleží na účinnosti fotovoltaických článků. Fotovoltaické články z amorfního 

křemíku účinnost do 8 % z krystalického křemíku účinnost 15 – 18 %. 

Fotovoltaická elektrárna s články z krystalického křemíku s instalovaným vý-

konem 1 kW umístěná v ČR získá za rok přibližně 0,94 MWh (lze si nechat 

online spočítat na adrese: 

http://re.jrc.cec.eu.int/pvgis/pvestframe.php?en&europe ).  

- Potom je třeba stanovit si jaký zdroj elektrické energie fotovoltaické články 

vlastně nahrazují. Pokud bychom je používali například na Islandu, kde je vět-

šina elektřiny vyráběna z obnovitelných zdrojů s prakticky nulovou produkcí 

emisí CO2, pak pochopitelně neušetříme nic. Je tedy vidět, že na danou otázku 

neexistuje nějaká obecná, jednoznačná odpověď.  

 Pokud se omezíme na případ, kdy je FV elektrárna instalována v ČR 

a pokud by vyrobená elektřina nahrazovala energetické hnědé uhlí tak dojdeme 

k následujícím (přibližným) výsledkům: 60 tun CO2 obsahuje 16,4 tuny uhlíku 

C – (60 * 12)/44 = 16,36 
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 Hnědé uhlí užívané v elektrárnách má obsah uhlíku přibližně 50 %, tj. na 

produkci 60 tun CO2 jej spálíme přibližně 33 tun.  

 Výhřevnost tohoto uhlí je přibližně 12 MJ/kg a účinnost přeměny energie 

uhlí na elektřinu je přibližně 30 %. Ze zmíněných 33 tun uhlí tak získáme 

120 GJ, tj. 33 MWh elektrické energie. 

 Na získání 33 MWh za rok tj. na nahražení 60 tun emisí CO2 ročně bychom 

tedy potřebovali instalovat výkon přibližně 35 kW, tj. například 235 solárních 

panelů SI72-150 od firmy SOLARTEC v ceně 7 milionů korun (to už je docela 

velký systém). 

 

Projektová výuka 

 Projekty obvykle probouzí zájem, na rozdíl od předmětového uspořádání 

učiva se látka soustředí kolem praktických činností, které jsou blízké reálnému 

životu. Navíc je zde obvykle kreativní volnost a možnost uplatnění pro všech-

ny. Důraz je kladen na kooperativní práci. Zde je námět, který se v letošním 

roce setkal s největším ohlasem. 

 

ŽIVLY – Oheň, země, voda, vzduch 

 Děti se během školního půlroku seznámily s živly, které jim dennodenně 

zasahují do života. Cílem byla i primární prevence, před různými nebezpečími, 

které mohou tyto živly přinášet., náplň byla mírně vedena směřuje k environ-

mentální výchově. Bylo třeba spolu s dětmi sestavit společně časový plán 

a rozmyslet (brainstorming) a rozebrat si vše tak, aby všichni přidělenými úko-

ly souhlasili.  

 Výstupem byla řada modelů, poster se základními koloběhy, ručně psané 

texty a kreslené mapy i dramatická scénka Souboj živlů. Evaluace proběhla 

před rodiči. 

Závěr 

 Mezi vize pro 21. století náleží příprava pro život v harmonii s přírodou. 

Fyzika zde jistě má co říci, neboť bez racionální roviny poznání, bez proporci-

onálního odhadu nelze uvážlivě rozhodovat.  

Literatura 

[1] Horká H.: Environmentální výchova jako průřezové téma, svp.muni.cz. 

[2] Simonová J., Straková J.: SKAV studie RVP, Praha 2005. 

[3] BRONOWSKI ,J.: Vzestup člověka, Svoboda, Praha, 1985. 

[4] http://www.unesco.org/education/tlsf/TLSF/theme_a/mod03/www.worldwa

tch.org/features/timeline/timeline.htm 

[5] http://www.isd77.k12.mn.us/resources/cf/SciProjInter.html 



Veletrh nápadů učitelů fyziky XI 

 

 215 

Statistický výzkum prekonceptů žáků základních škol v ČR 
 

VERONIKA KAINZOVÁ 

Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 

 
Úvod 

Koncem školního roku 2005/2006 proběhlo na vybraných základních ško-

lách v ČR dotazníkové šetření zaměřené na výzkum prekonceptů (intuitivních 

představ) žáků pátých tříd ZŠ.  

Na základě provedeného předvýzkumu, který proběhl v Olomouci (ZŠ Ho-

lečkova, ZŠ Hálkova – škola s rozšířenou výukou cizích jazyků), byly dotazní-

ky upraveny do stávající podoby. Předvýzkumu se zúčastnilo 75 respondentů 

(42 chlapců, 33 dívek). 

Celý výzkum proběhl v rámci projektu GA ČR „Konstruktivismus a jeho 

aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání“, který navrhl tým 

oborových didaktiků fyziky, chemie a biologie Přírodovědecké fakulty Univer-

zity Palackého v Olomouci a Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové 

a pedagogů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Základním cílem projektu je 

rozvinout konstruktivistický přístup do oblasti teorie výuky fyziky, chemie 

a biologie a zvýšit vědecko-výzkumný potenciál příslušných oborových didak-

tik.  

Mezi dílčí cíle projektu patří: 

• Interdisciplinární pojetí vědy (propojení přírodovědných předmětů); 

• Vytvoření modelu didaktického systému integrované výuky fyziky, chemie 

a biologie na základní škole; 

• Specifikace cílů, obsahů, metod a forem výuky a hodnocení výuky; 

• Vymezení databanky základních pojmů ve výuce přírodovědných předmětů; 

• Výzkum prekonceptů (intuitivních představ) žáků na základních školách. 

 

Celorepublikového výzkumu prekonceptů se zatím zúčastnilo 418 respon-

dentů (196 chlapců, 222 dívek). Dotazníků byl rozeslán zhruba dvojnásobek. 

Zbylé dotazníky budou zařazeny do vyhodnocení. Žáci měli na vyplnění dotaz-

níku jednu hodinu. 

 

Výsledky statistického výzkumu 

Způsob hodnocení: 

Každá otázka byla oklasifikována škálou 1, 2, ..., 5 (1 = nejlepší, ..., 5 = 

nejhorší). Pokud šlo o otázky typu „správná – špatná odpověď“, byly oklasifi-

kovány 1 (správná) nebo 5 (špatná). 
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Statistické zpracování bylo provedeno v MATLABU, kde byl použit Chí-

kvadrát test o (n – 1)*(m – 1) stupních volnosti, kde n, m jsou rozsahy přísluš-

ného znaku. 

 
Otázka č. 1 

Slova slon, křemen, cihla, voda, žula, muchomůrka, skála, lípa, televize, mra-

venec, špendlík, jehla, baktérie, vzduch, automobil, která označují různé ob-

jekty, rozděl do skupin a zapiš do připravené tabulky. 

 
Název skupiny: Živá přírodnina Neživá přírodnina Lidský výrobek 

Vybraná slova 
   

 

Vyhodnocení 1. otázky: 

  
Chlapci Dívky 

klas. známkou 1 57 % klas. známkou 1 50 % 

klas. známkou 2 36 % klas. známkou 2 33 % 

klas. známkou 3 5 % klas. známkou 3 11 % 

klas. známkou 4, 5 2 % klas. známkou 4, 5 6 % 
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< 5 000 obyvatel 5 000 – 20 000 obyvatel > 20 000 obyvatel 

klas. zn. 1, 2 77 % klas. zn. 1, 2 91 % klas. zn. 1, 2 95 % 

klas. zn. 3, 4, 5 23 % klas. zn. 3, 4, 5 9 % klas. zn. 3, 4, 5 5 % 

 

 
Otázka č. 2 

Vyhledej slova (označují látky nebo předměty), která mají společnou vlast-

nost – stejné skupenství nebo obsahují stejnou látku. Slova vepiš do tabulek 

(některá slova se mohou opakovat vícekrát!). 

Voda, železo, dřevo, papír, zmrzlina, mléko, jablko, automobil, moře, sníh, 

lavice, kniha, déšť, strom, kámen, vzduch, mlha, sešit.  

 

Skupenství 

 

Pevná látka                  Kapalina    Plyn 
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Vyhodnocení 2. otázky: 

Chlapci Dívky 

klas. známkou 1 60 % klas. známkou 1 58 % 

klas. známkou 2 20 % klas. známkou 2 20 % 

klas. známkou 3 13 % klas. známkou 3 13 % 

klas. známkou 4, 5 7 % klas. známkou 4, 5 9 % 

 
 

< 5000 obyvatel 5 000 – 20 000 obyvatel > 20 000 obyvatel 

klas. zn. 1, 2 78 % klas. zn. 1, 2 77 % klas. zn. 1, 2 80 % 

klas. zn. 3, 4, 5 22 % klas. zn. 3, 4, 5 23 % klas. zn. 3, 4, 5 20 % 
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Otázka č. 3 

Představ si, že máš malý hrníček s vodou a budeš jej zahřívat plamenem jedné 

svíčky. Voda začne vřít (víš, že vroucí voda má teplotu 100 °C). Co se stane, 

když místo plamene jedné svíčky použiješ svíčky dvě? Vybranou odpověď 

zakroužkuj. 

c) Voda bude vřít při teplotě 200 °C. 

d) Voda začne vřít při teplotě 100 °C. 

e) Voda bude vřít při teplotě 50 °C.  

f) Nevím. 

 

Vyhodnocení 3. otázky: 

 
Chlapci Dívky 

klas. známkou 1 48 % klas. známkou 1 26 % 

klas. známkou 5 52 % klas. známkou 5 74 % 

 

 
 

< 5 000 obyvatel 5 000 – 20 000 obyvatel > 20 000 obyvatel 

klas. známkou 1 20 % klas. známkou 1 45 % klas. známkou 1 43 % 

klas. známkou 5 80 % klas. známkou 5 55 % klas. známkou 5 57 % 
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Otázka č. 4 

V zimě Tě příjemně hřeje kožíšek nebo prošívaná bunda. Co se stane 

s kouskem zmrzliny, když jej zabalíš do kožichu? (výběr-zakroužkuj) 

a) Zmrzlina bude tát pomaleji. 

b) Zmrzlina roztaje dříve. 

c) Zmrzlina bude tát stejně rychle, jako kdyby ležela volně na stole.  

d) Zmrzlina vůbec neroztaje. 

e) Nevím. 

 

Vyhodnocení 4. otázky: 

 

 
Chlapci Dívky 

klas. známkou 1 15 % klas. známkou 1 12 % 

klas. známkou 5 85 % klas. známkou 5 88 % 
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< 5 000 obyvatel 5 000 – 20 000 obyvatel > 20 000 obyvatel 

klas. známkou 1 17 % klas. známkou 1 15 % klas. známkou 1 6 % 

klas. známkou 5 83 % klas. známkou 5 85 % klas. známkou 5 94 % 
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Otázka č. 5 

V prvním sloupci tabulky máš uvedené látky, tělesa a živočichy. Ti mají v sobě 

skrytou energii. Vyber podle obrázků u každé látky, tělesa a živočichovi, jak se 

může jejich energie využít? Svoji volbu označ do příslušného políčka křížkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vyhodnocení 5. otázky: 

 

Chlapci Dívky 

klas. známkou 1 61 % klas. známkou 1 55 % 

klas. známkou 2 31 % klas. známkou 2 30 % 

klas. známkou 3 5 % klas. známkou 3 9 % 

klas. známkou 4, 5 3 % klas. známkou 4, 5 6 % 

 

 

.        

 

 

 

elektřina 

 

sport 

 

teplo 

 

 

pohyb 

 

 

práce 

uhlí      

voda      

pára      

slunce      

benzín      

kůň      

člověk      
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< 5 000 obyvatel 5 000 – 20 000 obyvatel > 20 000 obyvatel 

klas. zn. 1, 2 78 % klas. zn. 1, 2 77 % klas. zn. 1, 2 80 % 

klas. zn. 3, 4, 5 22 % klas. zn. 3, 4, 5 23 % klas. zn. 3, 4, 5 20 % 

 

 
 

Otázka č. 6 

Označ správné odpovědi (zakroužkuj ANO - NE): 

a) Světlušky vyzařují světelnou energii...............................................ANO – NE 

b) Kolem sněženek rychleji taje sníh (protože vydávají teplo)…........ANO – NE 

c) Velryby vydechují ve vodě vodní páru …..……...……………......ANO – NE 

d) Stěny kvasné nádoby, ve které kvasinky způsobují kvašení, se ohřívají 

  ANO – NE 

e) Tvé tělo vydává teplo……………………………………………...ANO – NE  

 

Vyhodnocení 6. otázky: 

 
Chlapci Dívky 

klas. známkou 1 3 % klas. známkou 1 15 % 

klas. známkou 2 12 % klas. známkou 2 23 % 

klas. známkou 3 42 % klas. známkou 3 26 % 

klas. známkou 4, 5 43 % klas. známkou 4, 5 36 % 
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< 5000 obyvatel 5 000 – 20 000 obyvatel > 20 000 obyvatel 

klas. zn. 1, 2 50 % klas. zn. 1, 2 15 % klas. zn. 1, 2 15 % 

klas. zn. 3, 4, 5 50 % klas. zn. 3, 4, 5 85 % klas. zn. 3, 4, 5 85 % 
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Otázka č. 7 

Označ, (zakroužkuj) předměty a látky, které plavou ve vodě.  

 kulička ze železa   polystyren 

 kulička ze dřeva   brambor 

 skleněná kulička   benzín  

 korková zátka   olej 

 
Vyhodnocení 7. otázky: 

 

Chlapci Dívky 

klas. známkou 1 34 % klas. známkou 1 30 % 

klas. známkou 2 34 % klas. známkou 2 27 % 

klas. známkou 3 17 % klas. známkou 3 23 % 

klas. známkou 4, 5 15 % klas. známkou 4, 5 20 % 

 

 
 

 

< 5000 obyvatel 5 000 – 20 000 obyvatel > 20 000 obyvatel 

klas. zn. 1, 2 56 % klas. zn. 1, 2 65 % klas. zn. 1, 2 62 % 

klas. zn. 3, 4, 5 44 % klas. zn. 3, 4, 5 35 % klas. zn. 3, 4, 5 38 % 
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Otázka č. 8 

V každé dvojici označ (zakroužkuj) látku nebo předmět, který má větší husto-

tu. 

• voda  • sirup  • dřevo  • voda 

  • dřevo  • železo    • voda  • vzduch 

     • voda  • polystyren  • olej  • voda 

 
Vyhodnocení 8. otázky: 

 

 

Chlapci Dívky 

klas. známkou 1 21 % klas. známkou 1 30 % 

klas. známkou 2 25 % klas. známkou 2 23 % 

klas. známkou 3 36 % klas. známkou 3 27 % 

klas. známkou 4, 5 18 % klas. známkou 4, 5 20 % 
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< 5000 obyvatel 5 000 – 20 000 obyvatel > 20 000 obyvatel 

klas. zn. 1, 2 64 % klas. zn. 1, 2 40 % klas. zn. 1, 2 40 % 

klas. zn. 3, 4, 5 36 % klas. zn. 3, 4, 5 60 % klas. zn. 3, 4, 5 60 % 
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Otázka č. 9 

Vyber a zakroužkuj, co potřebují všechny živé organismy. 

a) vodu 

b) energii 

c) vzduch 

d) led 

c) pohyb 

 

Vyhodnocení 9. otázky: 

 
Chlapci Dívky 

klas. známkou 1 44 % klas. známkou 1 48 % 

klas. známkou 2 31 % klas. známkou 2 35 % 

klas. známkou 3 13 % klas. známkou 3 14 % 

klas. známkou 4, 5 12 % klas. známkou 4, 5 3 % 
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< 5000 obyvatel 5 000 – 20 000 obyvatel > 20 000 obyvatel 

klas. zn. 1, 2 83 % klas. zn. 1, 2 75 % klas. zn. 1, 2 80 % 

klas. zn. 3, 4, 5 17 % klas. zn. 3, 4, 5 25 % klas. zn. 3, 4, 5 20 % 

 

 
 

Otázka č. 10 
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Vyhodnocení 10. otázky: 

 

 

Chlapci Dívky 

klas. známkou 1 61 % klas. známkou 1 53 % 

klas. známkou 2 28 % klas. známkou 2 37 % 

klas. známkou 3 8 % klas. známkou 3 10 % 

klas. známkou 4, 5 3 % klas. známkou 4, 5 0 % 

 

 

 
 

 
< 5000 obyvatel 5 000 – 20 000 obyvatel > 20 000 obyvatel 

klas. zn. 1, 2 75 % klas. zn. 1, 2 93 % klas. zn. 1, 2 91 % 

klas. zn. 3, 4, 5 25 % klas. zn. 3, 4, 5 7 % klas. zn. 3, 4, 5 9 % 
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Závěr 

Z výzkumu je patrné, že nejlépe zodpovězenými otázkami, jak u chlapců 

tak u dívek, byly ot. č. 1 (živá, neživá přírodnina, lidský výrobek), ot. č. 2 (pev-

ná látka, kapalina, plyn), ot. č. 9 z oblasti biologie, a ot. č. 10 (přiřazování obrá-

zek-slovo). Nejhůře zodpovězenými otázkami byly ot. č. 3, kde pouze 26 % 

dívek odpovídalo správně, nejčastější chybnou odpovědí bylo a) voda bude vřít 

při teplotě 200 
o
C. Dále pak ot. č. 4 (více jak 80 % chlapců i dívek odpovídalo 

nesprávně – a) zmrzlina bude tát pomaleji). U ot. č. 6 z oblasti biologie bylo 

úspěšných pouze 15 % dívek a 3 % chlapců. Správná odpověď u každé 

z možností byla „ANO“. Nejčastější chybné odpovědi byly a), b), d). 

Pokud jde o vyhodnocení z hlediska geografického, tak u problematické 

otázky č. 3 nejhůře dopadly obce do 5 000 obyvatel, kde 80 % žáků odpovídalo 

chybně. Naopak u otázky č. 6 byly obce do 5 000 obyvatel úspěšnější oproti 

zbylému vzorku měst. Stejně tak tomu bylo u otázky č. 8 z oblasti fyziky. 

V průměru nejlépe odpovídaly školy z obcí Horní Cerekev, Vyškov a Praha. 

Nejhůře pak Mladá Boleslav, Mikulov a Cheb. 

V rámci tohoto statistického výzkumu byla zatím vyhodnocena část dotaz-

níků, které zaslaly zúčastněné školy. Po obdržení budou zbylé dotazníky zařa-

zeny do vyhodnocení. 

Závěrem je třeba zdůraznit, že prekoncepty jsou individuálními charakteris-

tikami učícího se jedince a jsou utvářeny všemi dosavadními vlivy a zkuše-

nostmi, které na něho působily. Při jejich utváření hraje roli celá řada aspektů. 
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Jsou to jednak exogenní faktory (sociální, ekonomické, etnické, kulturní aj.), 

a faktory endogenní, vycházející z psychologických a psychosociálních charak-

teristik každého žáka. Každý jedinec má své intuitivní představy vybudovány 

na základě různých zkušeností – absolvované školní vzdělání, rodinné zázemí, 

zájmová činnost, mediální prostředky (internet, televize…). Typickým rysem 

intuitivních představ je jejich trvalost a odolnost vůči změnám. Cílem těchto 

statistických výzkumů je snaha o „rozbití“ chybných intuitivních představ 

a samozřejmě povědomí učitelů i žáků o nejčastějších chybách ve struktuře 

prekonceptů. Výzkum prekonceptů a změna těchto prekonceptů (concept chan-

ge) je základem v konstruktivistickém pojetí přírodovědného vzdělávání.  

Ráda bych touto cestou poděkovala zúčastněným školám za jejich ochotu ke 

spolupráci a samozřejmě celému didaktickému týmu, který se podílel na tvorbě 

dotazníků. 

 

Literatura 

[1] Konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného 

vzdělávání. Úvodní studie. Vydavatelství UP, Olomouc 2006. 
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Fyzika gyroskopu 
 

RENATA HOLUBOVÁ  

Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 

 

 Vše rotuje. Právě nyní se otáčíme spolu se Zemí rychlostí více než 

960 km · h
–1

. A Země se otáčí kolem Slunce rychlostí asi 107 200 km · h
–1

. 

Střed sluneční soustavy se kolem středu Mléčné dráhy otáčí rychlostí 892 800 

km · h
–1

. A tyto hodnoty ani zdaleka nedosahují rychlostí, s jakou se pohybují 

elektrony kolem jádra atomu. Závěr vědců – od rozměrů vesmírných po rozmě-

ry atomární vše rotuje.  

 Gyroskop je jedna z nejběžnějších a nejznámějších hraček, ale jen málo lidí 

ví, že tato hračka byla původně vyvinuta vědci pro studium spinu a rotace Ze-

mě. Studium pohybu gyroskopu vedlo k porozumění pohybů Země 

a k sestrojení mnoha užitečným přístrojů – gyrokompas, zařízení pro letectví, 

autopilot, gyroskopická stabilizace a navigace lodí, letadel, vesmírných stanic 

a satelitů. 

 

 

Obr. 1 Gyroskop 

 

 Řada experimentů, které lze provádět pomocí gyroskopu, vede žáky 

k lepšímu pochopení rotačních pohybů a lze je začlenit do vzdělávacích pro-

gramů na různých úrovních výukového procesu.  

 

Například: 

Úvod do studia: přírodověda + ZŠ 2.st. (způsob experimentování, porozumění 

způsobu kladení otázek a hledání odpovědí ve vědecké práci) 

Fyzika: ZŠ (poloha a pohyb těles, světlo, teplo, elektřina, magnetismus, pohyb 

a síla) 
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Zeměpis: objekty na nebi (vesmír), změny na Zemi a ve vesmíru, Země a slu-

neční soustava 

Věda a technika: věda a technologie, design, objekty přírody a objekty vyrobe-

né člověkem, jejich vzájemný vztah. Porozumění vztahu vědy a technologie. 

Dějiny a podstata vědy: věda jako snažení lidstva, podstata vědy, dějiny vědy 

 

Sled výukových jednotek s experimenty: 

 

1. Buďme vědci 

Základní postup vědecké práce: 

 Kladení otázek – proč, jak, jak dlouho…. 

 Experiment – hledání odpovědí, ověřování nového.. 

 Pozorování 

 Zápis výsledků pozorování a naměřených dat 

 Opakování experimentu 

 Shrnutí a analýza výsledků 

 Zápis závěrů 

Vědci pracují často v týmu, diskutují své závěry a výsledky experimentů. 

 

2. V moci rotace 

Cíl: pozorování gyroskopického efektu, vliv tření, zápis pozorování a výsledků 

experimentů, diskuse v kolektivu 

 Uvedeme příklady objektů, které konají rotační pohyb. Sestavíme přehled 

těchto objektů. Rotující objekty mají celou řadu speciálních vlastností, které 

budeme zkoumat. Diskutujeme způsob vědecké práce, kdo je vědec? 

 

Pokus 1. Spin 

Pomůcky: CD, tužka, kousek provázku 

Postup: Na tužku přivážeme jeden konec provázku a druhý protáhneme otvo-

rem v CD. Jeden konec provázku držte volně v ruce, CD nechť visí volně na 

druhém konci. Opatrně jím houpeme vpřed a vzad. Pozorujte, jak se chová CD 

– je nestabilní a viklá se. Nyní CD roztočte. Pokud disk rotuje, pohybujte opět 

provázkem vpřed a vzad. Jak se mění chování disku? Pokus opakujte a zapište 

svá pozorování.  

Závěr: demonstrovali jsme gyroskopický efekt (princip). Každé rotující kolo či 

těleso má snahu setrvat v rovině rotace, pokud na ně nepůsobí vnější síla.  

Upozorníme na důležitost tohoto jevu. Diskutujeme, která síla má vliv na za-

stavení disku. 
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Pokus 2. Tření 

Pomůcky: CD, gumová páska, pero, různé povrchy, siloměr 

Postup: Zkoumáme, jak snadno se CD pohybuje po různém povrchu – stůl, 

podlaha, časopis, notebook, papír, hliníková fólie, noviny, smirkový pa-

pír…Změřte sílu potřebnou pro uvedení CD do pohybu.  

Závěr: Třecí síla působí proti pohybu tělesa. Zkuste chvíli gumovat své dlaně. 

Ucítíte teplo. Třením vzniká teplo. Diskutujte vlastnosti materiálů a způsoby, 

kterými lze tření zmenšit. 

Kdy je tření užitečné a kdy nám škodí? 

 

3. Gyroskop 

Cíl: studovat gyroskopický efekt, gravitace, naučit se 

uvést do rotačního pohybu gyroskop, osy rotace 

Pomůcky: tužky (hexagonální), CD, černá elektrická 

páska, gyroskop 

 Diskutujeme pojem gravitace – co všechno víme 

o gravitaci, osobnost I. Newtona, závislost gravitační 

síly na hmotnosti těles, jejich vzdálenosti, gravitační 

pole Země, gravitační působení Měsíce (příliv 

a odliv). 

 

Pokus 3. Rovnováha 

Postup: Postavte tužku na její ostrý hrot. Jak lze tužku v této poloze udržet? 

Vzpomeňte na gyroskopický efekt. Připravte si pomůcku – tužku prostrčte 

středem CD a upevněte páskou. Roztočte tužku s CD. Ptáme se: Stojí tužka na 

svém hrotu? Která síla způsobí, že spadne? Dokážete tužku postavit pomocí 

rotujícího CD? Proč? Co se stane, když se disk zastaví? Proč se disk zastaví? 

Jak se jmenuje hračka, kterou jsme takto vyrobili?  

 Rotující hračky fascinují lidi odedávna. Vědci se tímto jevem začali zabývat 

na přelomu 17. a 18. století.  

 

Gyroskop: „otáčet se, rotovat, v kruhu“ 

Balancujte gyroskop na jeho hrotu na prstu a na hrotu tužky. Musíte se naučit 

gyroskop roztočit. Pokuste se rotující gyroskop shodit pomocí svého prstu. 

Udržel se gyroskop v dané poloze, pokud nebyl roztočen? Co se stane, když se 

gyroskop zastaví? Který objekt rotuje déle: gyroskop nebo tužka s CD?  

Hlavní části gyroskopu: osa, rotor, kostra, ložiska 

Další hračky využívající rotace pro svou stabilizaci: jo-jo, kopací míč,… 
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 Rotace disku (rotoru) se děje kolem osy rotace (i CD mělo osu rotace), která 

je uložena v ložiscích. Tím zmenšíme vliv tření a dosáhneme delší doby rotace.  

 Použijte globus a ukažte, že naše Země je velké rotující těleso letící vesmí-

rem. Vyznačte osu rotace Země, jak se nazývají konce osy rotace? Severní 

a jižní pól jsou protilehlé konce osy rotace. Rotace Země je odpovědná za řadu 

dějů na Zemi – počasí, vítr, střídání dne a noci.  

 Jak rychle rotujeme? Obvod Země je 40 000 km (jedna kompletní rotace 

kolem osy), rovník se otáčí rychlostí 1 600 km·h
–1

. Jak rychle rotujeme, když 

sedíme ve třídě? Vynásobte rychlost rovníku kosinem zeměpisné šířky.  

 Např., je-li zeměpisná šířka 41
o
, cos 41

o
 = 0,755, tj. 1 600 km·h

–1
  0,755 = 

= 1 280 km·h
–1

.  

 Když tak rychle rotujeme, proč nic nepociťujeme? Vše kolem nás se pohy-

buje také tak rychle. Jsme schopni pozorovat jen změnu polohy Slunce a hvězd.  

 Objev gyroskopu je přisuzován francouzskému vědci Leonu Foucaultovi. 

V roce 1852 použil gyroskop k demonstraci rotace Země.  

 

4. Setrvačnost a gyrokompas 

Pokus 4. Magnetický kompas versus gyroskop 

Pomůcky: gyroskop, CD, magnetický kompas, magnet, železné piliny, arch 

papíru 

 Vycházíme z 1. Newtonova zákona. Pozorujeme rotující gyroskop a jeho 

osu rotace. Osa zachovává svůj směr – gyroskopická setrvačnost.  

 Magnetický kompas známe a víme jak funguje. Magnetické pole je polární, 

což lze demonstrovat pomocí magnetu a železných pilin. Také Země má mag-

netické pole. Magnetický pól je od severního pólu vzdálen asi 960 km. Přesná 

poloha magnetického pólu se mění vlivem pohybu a turbulencí tekutého 

železného jádra. Poloha se mění každý rok od 1831, ročně asi o 40 km 

severozápadně.  
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 Kolem r. 1900 byla schopnost gyroskopu směřovat jedním směrem využita 

ke konstrukci kompasu, který není ovlivněn přítomností kovu.  

 

Pokus 5. Gyrokompas 

 Studenti namíří svůj ukazatel (šipku) směrem k severu. Na něj položí CD. 

Postavte gyroskop na obal jdoucí kolem rotoru do mezery v CD tak, aby osa 

byla paralelní s povrchem stolu. Opatrně otáčejte CD aniž se dotknete gy-

roskopu a pozorujte, co se stane. Nesmíme otáčet příliš rychle. Co se stane, 

když bude gyroskop rotovat? Pokus opakujte s rotujícím gyroskopem.  

 Tento postup je velmi zjednodušeně demonstrací první myšlenky gyrokom-

pasu. CD představuje letadlo nebo loď. Když gyroskop rotuje, setrvačnost způ-

sobí, že směřuje stále stejným směrem, nezávisle na tom, kterým směrem se 

pohybuje loď. Dnešní gyroskopy jsou mnohem komplexnější. Gyroskop musí 

rotovat, musí být uchycen tak, aby se zamezilo vlivu vnějších sil (gimbal). 

Reálný gyrokompas využívá sílu tření, precesi a rotaci Země k vlastní orientaci 

(north-seeking). První tuto konstrukci představil Elmer Sperry (autor asi 360 

patentů) v roce 1908, mj. autor autopilota, tzv. otec moderní navigace.  

 
 

Obr. 2 Umělý horizont 

 

5. Gyroskop a létání 

 Studenti se seznámí se stabilitou gyroskopu v prostoru, a jejich použitím 

v letectví, satelitech. 

 

Pokus 6. 

Pomůcky: gyroskop 

Postup: Gyroskop vyhazujeme v různých počátečních polohách do vzduchu. 

Pozorujeme, jak se gyroskop chová. Totéž opakujeme, když gyroskop roztočí-

me. Pozorujeme jeho chování.  
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Pokus 7. Síla působící na osu 

 Roztočte gyroskop tak, aby osa směřovala nahoru a dolů. Co se děje s osou, 

když gyroskop zpomaluje? Opět gyroskop roztočíme a prstem tlačíme na 

vrchol osy rotace. Co se děje s gyroskopem a s osou rotace? 

 Diskutujeme, jak osa kolísá, když působí vnější síla. Není-li osa gyroskopu 

vertikální, začne působit síla (gravitace) snažící se gyroskop překlopit – osa se 

začne pohybovat po kuželové ploše. Toto kolísání osy vlivem vnější síly se 

nazývá precese. Když gyroskop zpomaluje, precese se zrychluje až nakonec 

převáží gyroskop. 

 

Pokus 8. Moment rotace 

 Studenti postaví gyroskop na prstenec, který jde kolem rotoru. Obruč kolem 

osy musí být paralelní se stolem. Zatlačte na konec osy – co se stane? Pokus 

opakujte, ale tlačte na opačný konec. Co se stane, když bude gyroskop rotovat? 

Pokus opakujte s rotujícím gyroskopem. 

Otázky: Dokážete stlačit konec osy, když gyroskop rotuje? Co se stane, když 

tlačíte na opačném konci? Cítíte setrvačnost? 

 Pokud na gyroskop působí vnější síla, gyroskop reaguje změnou momentu 

setrvačnosti (orientuje se kolmo k působící síle) – precese.  

 Zemská osa vykonává také precesní pohyb. Trvá 26 000 let (tzv. Platónský 

rok), než uzavře jeden kruh. Nyní osa míří směrem k Polárce, za 13 000 let 

bude směřovat k jiné jasné hvězdě Vega a za dalších 13 000 let opět k Polárce. 

Poprvé precesi zaznamenal řek Hipparchus v r. 130 př.n.l. 

         
 Jednou z nejefektnějších demonstrací precese – gyroskop zachytíme za 

provázek, který protáhneme pod rámem a mezi osou rotace.  

 

Literatura 

Przybilla, K.: Teaching science with a Gyroskope. NSTA konference Anaheim, 

CA, USA April 2006 ( Duncan Toys). 
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Rozkladný transformátor – podruhé 
 

JAN HRDÝ 

Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 

 

 Rozkladný transformátor je pomůcka již dlouho ve škole používaná a ve 

školské fyzice má své pevné místo [1]. Vyjmenovat všechny pokusy v nichž se 

používá rozkladný transformátor nebo alespoň jeho části by značně přesáhlo 

rozsah tohoto příspěvku a navíc je možno konstatovat, že určitě by nebyl tento 

seznam úplný. Tento příspěvek je součástí série příspěvků, které popisují něk-

terá méně běžná použití tohoto zařízení. První příspěvek byl přednesen na loň-

ském 10. ročníku Veletrhu nápadů učitelů fyziky [2] a zabýval se návrhem 

a výrobou stavebnice vhodné pro zájmovou práci studentů na středních školách 

(práce s malým střídavým napětím do 24 V). Stavebnice se skládala ze šesti 

panelů s autožárovkami (2  6V/5W, 2  12V/5W a 2  24V/5W) a ze šesti 

převinutých cívek (2  24 závitů, 2  48 závitů, 2  96 závitů) – obr. 1. Cílem 

příspěvku bylo kvalitativně prokázat skutečnost, že napětí na sekundárním 

vinutí zatíženého transformátoru se řídí vztahem U2 = U1n2/n1 pouze v případě, 

že počty závitů n1 a n2 jsou v souladu s průřezem jádra transformátoru 

(u rozkladného transformátoru má příslušná konstanta hodnotu 4 závity na 

1 volt napětí na primárním nebo sekundárním vinutí). 

 

 
 

Obr. 1 Realizovaná stavebnice s převinutými cívkami RT a s autožárovkami 

 

Tento (letošní) příspěvek jednak demonstruje uvedenou skutečnost 

(sice pouze kvalitativně, ale bez nutnosti převíjet cívky a navíc se žárovkami 

o vyšším příkonu) a jednak se zabývá návrhem, realizací a měřením „sku-

tečného“ transformátoru.  

První demonstrace se provádí podle blokového schématu na obr. 2. 

Celé zapojení se napájí střídavým napětím 12 V z regulačního transformátoru 
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PHYWE, použité žárovky Ž1, Ž2 a Ž3 jsou nesymetrické autožárovky do před-

ních reflektorů starších nákladních automobilů (např. Praga V3S) s parametry 

12 V/45 W/40 W. Žárovka Ž1 má kontrolní (porovnávací) funkci, žárovky Ž2 

a Ž3 tvoří zátěž rozkladného transformátoru. Oba střídavé voltmetry jsou de-

monstrační voltmetry PHYWE ADM2.  

 

Ž1 Ž2 Ž3

Rozkladný
transformátor

Školní
regulovatelný
střídavý zdroj
PHYWE

Demonstrační
voltmetr

Demonstrační
voltmetr

 
 

Obr. 2 Blokové schéma zapojení prvního experimentu 

 

Pokus spočívá v tom, že do rozkladného transformátoru vkládáme 

dvojice stejných cívek (převod transformátoru očekáváme roven jedné) 

a porovnáváme napětí na primáru a sekundáru rozkladného transformátoru a 

svit příslušných žárovek Ž1 (primár) a Ž2, Ž3 (sekundár) - obr. 3. Vyzkoušíme 

postupně dvojice cívek 2  1200 závitů, 2  600 závitů, 2  300 závitů a 2  60 

závitů. Z pokusu jednoznačně plyne, že jedinou použitelnou možností je vari-

anta 2  60 závitů, která se také nejvíce přibližuje teoretické hodnotě 2  48 

závitů [2]. 

 

 
 

Obr. 3 Praktické uspořádání prvního experimentu (cívky: 2  600 závitů) 
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 Druhá demonstrace, která se zabývá návrhem, realizací a měřením „sku-

tečného“ transformátoru je tak trochu „naruby“. Je to dáno tím, že chceme 

sestavit model „skutečného“ transformátoru nejdříve pouze s využitím stáva-

jících cívek (transformátor „RT1“ které jsou součástí rozkladného transfor-

mátoru (nechceme tedy žádné cívky převíjet či dokonce znovu navíjet) a teprve 

potom na základě úplného teoretického výpočtu transformátor navinout (trans-

formátor „RT2“) a obě varianty porovnovat.  

 Abychom splnili tento požadavek, sestavíme rozkladný transformátor 

„RT1“ z cívek 600 závitů na primáru a 60 závitů na sekundáru. Při respek-

tování vztahů uvedených v [2] je takovýto transformátor určen ke změně 

střídavého napětí z hodnoty 150 V na hodnotu 15 V (autožárovky budou sice 

mírně přetíženy, ale s tím se při jejich konstrukci počítá). Experiment prove-

deme podle schématu na obr. 4. Primární vinutí transformátoru je napájeno 

z regulačního oddělovacího transformátoru DIAMETRAL AC250K1D 

(řízeného mikroprocesorem buď pomocí klávesnice nebo z PC). Protože tento 

pokus je již kvantitativní, je kromě demonstračního voltmetru použit také přes-

nější číslicový multimetr. 

 

Ž1 Ž2 Ž3

Rozkladný
transformátor

Demonstrační
voltmetr

Oddělovací
regulovatelný
transformátor
DIAMETRAL

Kontrolní
multimetr

 
 

Obr. 4 Blokové schéma zapojení druhého experimentu 

  

 Z pokusu vyplývá, že abychom dostali na výstupu nezatíženého rozklad-

ného transformátoru napětí (přibližně) 15 V, musíme na jeho vstup přivést 

napětí 160 V. (Tento pokus již z bezpečnostních důvodů není vhodný pro stu-

denty). Potřebná korekce primárního napětí transformátoru je tedy (160 V –

 150 V)/150 V = 0,067 = 6,7 %. Je to dobrý výsledek, protože v literatuře se 

pro podobné „malé“ transformátory (do 1 kVA) uvádí typická hodnota 8 %. 
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Tab. 1 Závislost výstupního napětí realizovaných transformátorů RT1 a RT2 

a výstupního napětí transformátoru PHYWE na velikosti zátěže 

 

Velikost zátěže transformátoru: 0 1  40 W  2  40 W 3  40 W 

U2,RT1 (rozkladný transformátor RT1): 14,7 V 13,5 V 12,9 V 12,2 V 

U2,PH (transformátor PHYWE): 14,6 V 13,8 V 12,9 V 11,7 V 

U2,RT2 (rozkladný transformátor RT2): 14,6 V 13,4 V 12,8 V 12,1 V 

 

  Velikost sekundárního napětí vlivem vzrůstající zátěže se samozřejmě 

zmenšuje. Závislost sekundárního napětí rozkladného transformátoru na zátěži 

je uvedena v tabulce tab. 1. (V tabulce jsou pro srovnání uvedeny rovněž ob-

dobné hodnoty naměřené na regulovatelném transformátoru PHYWE, které 

jsou v dobrém souladu s rozkladným transformátorem RT1 a RT2 – viz dále).  

 

 
 

Obr. 5 Praktické uspořádání druhého experimentu (cívky: 600 a 60 závitů) 

 

 A nyní v duchu našeho postupu „naruby“ k našemu již existujícímu trans-

formátoru „RT1“ doplníme teoretický návrh transformátoru „RT2“. Již reali-

zovaný transformátor „RT1“ měl poměr napětí na primáru a sekundáru  

pU,RT1 = U1,RT1/U2,RT1 = 160/15 = 10,67 

a poměr závitů primární a sekundární cívky  

pz,RT1 = n1,RT1/n2,RT1 = 600/60 = 10. 

 Můžeme konstatovat, že realizovaný transformátor „RT1“ (600z/60z) 

skutečně dává naprázdno výstupní napětí 15 V a napětí při zatížení se velmi 

dobře shoduje s továrním výrobkem PHYWE, ale primární napětí jsme museli 

proti původnímu teoretickému předpokladu zvýšit ze 150 V na 160 V.  
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 Pokud bychom trvali na vstupním napětí 150 V, potom musíme navrhnout 

nový transformátor „RT2“, u kterého musíme provést korekci počtu závitů 

cívek. Korekce počtu závitů spočívá v tom, že počet závitů primární cívky 

zmenšíme o polovinu napěťové korekce (6,7 % / 2 = 3,35 %) a počet závitů 

sekundární cívky o stejnou hodnotu zvýšíme [3], tedy 

n1,RT2 = (1 – 0,0335)600 = 580 závitů  

a n2,RT2 = (1 + 0,0335)60 = 62 závitů. 

 Pro transformátor „RT2“ platí, že poměr napětí na primáru a sekundáru je 

pU,RT2 = U1,RT2/U2,RT2 = 150/15 = 10, 

ale poměr závitů primární a sekundární cívky je 

pz,RT2 = n1,RT2/n2,RT2 = 580/62 = 9,35. 

 

„Napěťová účinnost“ p = pz/pU je však u obou transformátorů prakticky stejná 

pRT1 = pz,RT1 / pU,RT1 = 10 / 10,67 = 0,937  

a pRT2 = pz,RT2 / pU,RT2 = 9,35 / 10 = 0,935, 

poněvadž je určena především konstrukčním uspořádáním transformátoru 

a malé změny počtu závitů ji nemohou nikterak výrazně ovlivnit.  

 

Literatura  

[1] Žouželka,J.-Fuka,J.: Pokusy z fyziky na středních školách, II. díl. SPN, 
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Rozkladný transformátor – potřetí 
 

JAN HRDÝ 

Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 

 

 Tento příspěvek využívá toho, že magnetický obvod rozkladného transfor-

mátoru se dá snadno rozebrat a potom opět složit. Rozkladný transformátor 

zde slouží jako funkční model proudového chrániče a úkolem této názorné 

demonstrace je oživit „školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci“, které 

se provádí na začátku výuky v každém fyzikálním praktiku. O proudovém 

chrániči (tzv. „fíčku“) se hovoří v každé elektrotechnické publikaci zabývající 

se problematikou rozvodu elektrické energie [1 – 5]. Princip činnosti je jed-

noduchý. Magnetickým obvodem rozdílového transformátoru, který tvoří zák-

lad proudového chrániče, prochází vodič, kterým prochází proud do spotřebiče 

a současně vodič, kterým se proud vrací do sítě (uzavřený elektrický obvod). 

Za normálních okolností jsou oba proudy stejné a výsledné magnetické pole 

v jádře rozkladného transformátoru se blíží nule. Při vzniku poruchového 

proudu, který teče jinudy než přes rozdílový transformátor (ochranným 

vodičem, do země apod.), má výsledné magnetické pole již nenulovou hodnotu, 

v pomocné cívce se indukuje proud, který vykoná potřebnou akci (odpojí spot-

řebič od sítě). 

  

 
 

Obr. 1 Ukázka provedení profesionálního přenosného proudového chrániče 

 

 Ukázka profesionálního výrobku je na obr. 1. Jedná se o výrobek 

z nabídkového katalogu CONRAD (IVT GmbH A516) a jde o přenosný 

proudový chránič, který poskytuje kvalitní dodatečnou ochranu osob 
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v prostorách se zvýšenou možností úrazu elektrickým proudem (koupelna, 

dílna, garáž, zahrada).  

 Následující experiment s rozkladným transformátorem ukazuje, o jak citlivé 

a náročné zařízení se jedná. Blokové schéma experimentu je na obr. 2. Celá 

demonstrační aparatura je napájena ze střídavého zdroje SZD (regulační 

transformátor PHYWE), který je nastaven na 12 V (při odběru proudu do 10 A). 

Proud z tohoto střídavého zdroje prochází otvorem v jádře (může tvořit i 

několik závitů) rozkladného transformátoru RT do spotřebiče, kterým je 

v tomto případě jedna až tři autožárovky Ž1 … Ž3 (12V/45W/40W, využívá se 

tlumené vlákno 40 W) a zpět. Poruchový proud, který neteče přes rozkladný 

transformátor, se realizuje pomocí reostatu R = 1 450  a je měřen 

demonstračním multimetrem M1 (PHYWE ADM2, střídavý miliampérmetr 

s rozsahem 30 mA). Rozkladný transformátor může mít buď proudový výstup 

(v tomto případě použijeme jako pomocnou cívku cívku se 60 závity a citlivý 

střídavý ampérmetr se zanedbatelným vstupním odporem, který ovšem nebývá 

ve škole obvykle k dispozici) a nebo napěťový výstup - pomocná cívka má 

v tomto případě 12 000 závitů a použitý multimetr M2 (stejného typu jako M1) 

je nastaven jako střídavý milivoltmetr.  

 

Ž2Ž1 Ž3

SZD RT

M2

M2

R

 
 

Obr. 2 Blokové schéma zapojení modelu proudového chrániče 

 

 Praktické uspořádání měřicí aparatury je na obr. 3. Zde je dvojice „roz-

dílových“ vodičů (pro dokonalejší symetrii „rozdílového“ vinutí) realizována 

plochou dvoulinkou (2  1,5 mm
2
), která je pro jednoduchost pouze protažena 

„okénkem“ jádra rozkladného transformátoru. Pro zvýšení citlivosti aparatury 

můžeme ale také dvoulinku 2 až 3krát ovinout kolem jádra transformátoru 

(stejně jako u profesionálních chráničů).  
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Obr. 3 Pohled na praktické uspořádání modelu proudového chrániče 

 

Při ještě větším počtu závitů „rozdílové“ dvoulinky (další zvýšení citlivosti) je 

vhodné ji upravit do tvaru cívky – obr. 4. Cívka na obr. 4a má pět závitů 

a samonosnou konstrukci, cívka na obr. 4b má deset závitů a je navinuta na 

kostřičce (např. instalatérská novodurová trubka o průměru 60 mm). 

 

 
 

Obr. 4 Různá provedení „rozdílové“ cívky: bez kostřičky (a) a s kostřičkou (b) 

 

 Nastavování poruchového proudu pomocí reostatu bylo poněkud „neohra-

bané“ a proto byl vyroben (dodatečně) ještě jeden přípravek (drátový poten-

ciometr 330  zapojený do série s odporem 220  až 390  ve vhodné kra-

bičce doplněné přístrojovými svorkami a také tolik potřebným vypínačem). 

Tento přípravek umožňuje pohotové a precizní nastavení nebo vypnutí 

poruchového proudu - obr. 5. 
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Obr. 5 Přípravek pro nastavení poruchového proudu 

 

 Měření byla prováděna pouze s pomocnou cívkou 12 000 závitů (již zmiňo-

vaný napěťový výstup) pro čtyři různé velikosti zátěže a pro pět různých způ-

sobů provedení „rozdílového“ vinutí. Získané výsledky (tj. velikost napětí na 

pomocné cívce) jsou uvedeny přehledně v tabulkách 1-5. 

Tabulky 1 – 5 Naměřené hodnoty výstupního napětí na modelu prou-

dového chrániče pro různou velikost zátěže a různé provedení „roz-

dílového“ vinutí 
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 Z naměřených hodnot je možné udělat následující závěr: 

 Nahrazení jednotlivých vodičů dvoulinkou má menší vliv, než se původně 

předpokládalo (plyne z porovnání tabulek 1 a 5). 

 Obě části rozdílového vinutí přes veškerou pozornost, která byla věnována 

jejich výrobě, nejsou úplně přesně stejné – s rostoucím proudem do spotřebiče 

úměrně roste napětí na pomocné cívce a to se sčítá s příspěvkem poruchového 

proudu (plyne ze všech tabulek). 

 Pokud se nepodaří vykompenzovat uvedenou nesymetrii (což se zatím jed-

noduchými prostředky nepodařilo), je třeba omezit demonstrace pouze na jednu 

žárovku, kde příspěvek poruchového proudu je nejmarkantnější (plyne 

z tabulek 2 – 4). Čím má „rozdílová“ cívka více závitů, tím je pokus přesvěd-

čivější. Více než deset závitů však je již na újmu průhlednosti experimentu. 

 Na závěr ještě jedna technická poznámka: podle uspořádání experimentu se 

příspěvek poruchového proudu buďto přičítá nebo odčítá k příspěvku 

v důsledku nesymetrie vinutí. Nedá se toho však jednoduše využít ke kompen-

zaci této nesymetrie (zavedením vhodného pomocného konstantního střídavého 

proudu), protože tato nesymetrie není konstantní, ale je úměrná proudu zátěže. 
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Seebeckova siréna – tradičně i netradičně 
 

JAN HRDÝ 

Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 

 

 Seebeckova (čti Sébekova) siréna patří mezi historické zdroje zvuku a 

pokusy s ní mají u žáků či studentů obvykle značný úspěch (viz např. 

každoroční olomoucký Jarmark chemie, fyziky a matematiky nebo Olomoucký 

fyzikální kaleidoskop). Tradičně se k pohonu Seebeckovy sirény používá ruční 

odstředivý stroj (Polytechnik) – obr. 1.  

 

 
 

Obr. 1 Pohon Seebeckovy sirény ručním odstředivým strojem 

 

 Stabilnější a rychlejší otáčky sirény však dosáhneme pouze užitím moder-

nějšího elektrického odstředivého stroje [2] – obr. 2.  

 

 
 

Obr. 2 Použití elektrického odstředivého stroje 

 

 Vzduch můžeme na sirénu foukat ústy buď pomocí tradiční dmuchavky [1] 

(používají chemici např. pro podporu redukční reakce na dřevném uhlí) nebo 



Veletrh nápadů učitelů fyziky XI 

 

 250 

třeba pomocí tlakové hadice na vodu 1/3'' zakončené upravenou injekční 

stříkačkou 5 ml – obr. 3a.  

 

 
 

Obr. 3 Různé typy hadic pro přívod vzduchu na Seebeckovu sirénu 

 

 Pokud chceme získat delší tón, než je délka našeho dechu, můžeme použít 

improvizovaného zásobníku stlačeného vzduchu (např. duše z kola nákladního 

automobilu) – obr. 4 nebo kompresoru s tichým chodem – obr. 5.  

 

 
 

Obr. 4 Duše z nákladního automobilu jako zásobník stlačeného vzduchu (výška 

láhve na fotografii je 32 cm) 

 

 Pokud použijeme duši z automobilu, můžeme ji úspěšně plnit 12 V „kom-

presůrkem“, který dělá však neuvěřitelný kravál (proto se nedá použít přímo) 

a který je opatřen hadicí s příslušnou koncovkou na autoventilky – obr. 6.  
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Obr. 5 Membránová vývěva s tichým chodem, která se dá použít rovněž jako 

malý kompresor 

 

 
 

Obr. 6 Plnění zásobníku stlačeným vzduchem 

 

 Použitá duše je z nákladního automobilu Tatra 148 (ráfek 20'', šířka pláště 

11'') a k přívodu vzduchu na sirénu se používá opět tlaková hadice na vodu 

1/3'', do které je z jednoho konce za tepla nasunutá upravená plastová injekční 

stříkačka (tentokráte 2 ml) a na druhém konci část gumové hadice s koncovkou 

k připojení na ventilek autoduše – obr. 3b.  

 Jako kompresor s tichým chodem byla vyzkoušena vývěva s keramickou 

membránou (výrobce KNF, typ N022 AN.18), která takovéto použití umožňuje 
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a která byla doplněna pro přívod vzduchu k siréně plastovou hadičkou na ben-

zin (prodává se v mototechně) o vnitřním průměru 6 mm a délce 3 m (větší 

délka hadičky účinně tlumí pulzaci proudícího vzduchu). Hadička je na aktiv-

ním konci vsunuta do injekční stříkačky 2 ml (těsně) a zajištěna sponou – 

obr. 3c a 7.  

 

 
 

Obr. 7 Detail spojení plastové hadičky s injekční stříkačkou pomocí spony 

 

 Provádíme-li demonstraci funkce Seebeckovy sirény pro větší počet poslu-

chačů, můžeme zvuk zesílit pomocí mikrofonu, který připevníme např. na Bun-

senův stojan s odpruženou podložkou (mikrofon umístíme nejlépe před sirénu a 

proudící vzduch přivádíme zezadu) – obr. 8.  

 

 
 

Obr. 8 Snímání generovaných tónů jedním (a) nebo dvěma mikrofony (b) 
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 Nebo použijeme dvojici mikrofonů, což nám zajistí lepší pokrytí aktivní 

plochy sirény a při použití stereofonního zesilovače také prostorovou lokalizaci 

výšky tónu (horní mikrofon – pravý kanál zesilovače – nižší tóny, spodní mik-

rofon – levý kanál zesilovače – vyšší tóny). K zesílení a reprodukci signálu 

z mikrofonu bylo použito školního zesilovače Tesla SP103 s dvojicí reproduk-

torů Raveland HBB 1013 – obr. 9. 

 

 

 
 

Obr. 9 Celkový pohled na demonstrační aparaturu v chodu 

 

 Netradičním způsobem využití Seebeckovy sirény je fotoelektrické snímání 

generovaných kmitů, např. s využitím klasického fototranzistoru Tesla KP102 

nebo moderního infračerveného fototranzistoru L53P3BT (p = 940 nm) při 

současné osvětlení sirény (z opačné strany, než je snímač) kapesní baterkou 

nebo laserovým ukazovátkem. 

 Použitá Seebeckova siréna je tvořena kotoučem o průměru 290 mm se 

skupinami otvorů, které jsou pravidelně uspořádány do devíti soustředných 

kružnic. Počty otvorů na jednotlivých kruhových drahách jsou 8-16-24-32-40-

48-56-64-72.  

 V hudební teorii uvažujeme nejčastěji tři základní systémy ladění hudebních 

nástrojů [3] – tab. 1. Jednotlivé stupně uvažované stupnice jsou označeny řím-

skými číslicemi. 
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Tab. 1 Nejběžnější způsoby ladění hudebních nástrojů 

Stupeň Příklad Pythagorejské Rovnoměrně Přirozené 

(durový) (c dur) ladění temperované ladění ladění 

I. c 1 1,000000 1,000000 1 1,000000 

II. d 9/8 1,125000 1,122462 9/8 1,125000 

III. e 81/64 1,265625 1,259921 5/4 1,250000 

IV. f 4/3 1,333333 1,334840 4/3 1,333333 

V. g 3/2 1,500000 1,498307 3/2 1,500000 

VI. a 27/16 1,687500 1,681793 5/3 1,666667 

VII. h 243/128 1,898438 1,887749 15/8 1,875000 

VIII. c1 2 2,000000 2,000000 2 2,000000 

 Uvažujeme-li přirozené ladění, potom pomocí použité Seebeckovy sirény 

můžeme realizovat následující fragmenty durových stupnic – tab. 2. Pomocí 

uvedené tabulky můžeme vybrat vhodné melodie pro demonstraci funkce siré-

ny, jejíž velkou výhodou je, že se nedá rozladit (počty otvorů jsou pevně dány 

od výroby). Absolutní výška tónů se dá snadno regulovat počtem otáček kotou-

če sirény (napájecím napětím elektromotoru). 

Tab. 2 Využitelnost použité Seebeckovy sirény v hudební akustice 

Pořadové číslo Počet Fragmenty durových stupnic v přirozeném ladění 

kruhové dráhy otvorů (hodnoty označené hvězdičkou jsou jen přibližné) 

1 8 I.        

2 16 VIII. I.       

3 24  V. I.      

4 32  VIII. IV. I.     

5 40   VI. III. I.    

6 48   VIII. V. - I.   

7 56    - - - I.  

8 64    VIII. * IV. IV. * II. I. 

9 72     * VII. V. * III. II. 
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 Na školách je také poměrně rozšířena Seebeckova siréna, která má jiné 

počty otvorů na kruhových drahách (24-27-30-32-36-40-45-48), než siréna 

použitá v tomto příspěvku. Výhodou této sirény je skutečnost, že přímo generu-

je (přesně) všechny tóny durové stupnice v přirozeném ladění [1], jak je možné 

se snadno přesvědčit porovnáním relativních výšek jednotlivých tónů s údaji 

v tab. 1.  
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Savartova siréna – tradičně i netradičně 
 

JAN HRDÝ 

Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 

 

 Savartova siréna patří mezi historické zdroje zvuku a pokusy s ní mají ve 

školské fyzice již dlouho své pevné místo. Tradičně se k pohonu sirény používá 

ruční rotační stroj nebo provázek navinutý [1] na osu sirény. Stabilnější a větší 

otáčky sirény však dosáhneme pouze užitím elektrického pohonu. Elektrický 

rotační stroj, tak jak byl popsán v příspěvku o Seebeckově siréně, však nedosa-

huje výkonu, mechanické pevnosti a přesnosti a spolehlivosti uchycení, jako 

elektrická ruční vrtačka (např. Einhell SBC 400) upevněná do stabilního stoja-

nu (určeného pro daný typ vrtačky) – obr. 1. Takovéto řešení je vzhledem ke 

své mechanické pevnosti výhodné rovněž z bezpečnostního hlediska.  

 

 
 

Obr. 1 Elektrický pohon Savartovy sirény 

 

 Pokud není vrtačka vybavena elektronickou regulací otáček, používáme ji 

buď při menším napětí (např. 150-180 V podle typu vrtačky), než je jmenovité 

napětí rozvodné sítě (230 V), nebo lépe s tyristorovým regulátorem otáček. 

V žádném případě však nemůžeme z bezpečnostních důvodů používat vy-

soké nebo dokonce maximální otáčky vrtačky (u použitého typu 3 000 ot/min). 
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Tyristorová regulace je výhodnější než regulace snížením napájecího napětí, 

protože u tyristorové regulace daleko méně kolísají otáčky se zatížením, které 

v případě tradičního přístupu (přímý kontakt pružné destičky přímo s ozubením 

koleček) rozhodně není zanedbatelné. Nejlepší výsledky dává dvoustupňová 

tyristorová regulace (hrubě a jemně), která umožňuje skutečně přesné a stabilní 

nastavení otáček sirény – obr. 2. K regulaci otáček vrtačky byl použit tyris-

torový regulátor postavený na bázi modulu Conrad Kemo (230V, 1 200VA), 

který byl navíc doplněn o jemnou regulaci proudu (tj. otáček vrtačky). 

 

 

 
 

Obr. 2 Tyristorový regulátor otáček vrtačky (hrubě-jemně) 

 

 Kromě tradičního přístupu, který spočívá v přítlaku lepenkové, kovové, 

plastové nebo dřevěné destičky přímo na ozubení koleček [1] je možno využít 

všechny optoelektronické snímače, které byly popsány v předcházejícím 

příspěvku o Seebeckově siréně (opět ve spojení s kapesní baterkou, laserovým 

ukazovátkem nebo infračervenou LED diodou). Situace je zde však složitější 

v tom, že kolečka jsou podstatně menší než kotouč Seebeckovy sirény, navíc 

jsou čtyři těsně vedle sebe, což má za následek nedostatek prostoru pro účelné 

umístění zdroje světla a příslušného optoelektrického snímače – obr. 3.  
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Obr. 3 Detail Savartovy sirény 

 

 Částečně se tento problém dá obejít použitím paprsku odraženého od 

ozubení koleček. Odražený paprsek má ale zase menší intenzitu, než paprsek 

přímý, takže užitečný elektrický signál je v tomto uspořádání dosti podstatně 

slabší, navíc se odražený paprsek dosti obtížně hledá a nastavení polohy zdroje 

světla (zejména při použití laserového ukazovátka) a snímače je velmi citlivé na 

přesnost nastavení.  

 Velmi dobré výsledky dává u Savartovy sirény při optoelektronickém 

snímání kmitů použití infračervené optické závory tvaru „U“ (např. typ H22A1) 

– obr. 4b. Uvedená optozávora má šířku snímací štěrbiny 3 mm, tloušťka kole-

ček u Savartovy sirény je 2,1 mm, takže při troše šikovnosti lze na otáčející se 

kolečko nasunout obě ramena závory. Optickou závoru lze rovněž rozříznout 

(na vhodném místě) a zvětšit tak šířku štěrbiny.  

 Získaný zvuk vzdáleně připomíná zvuk elektromechanických varhan 

Hammond, které však nepoužívaly (v té době obtížně realizovatelný) optoelek-

tronický princip snímání kmitů, ale princip elektromagnetický. Pro ty, kteří již 

nepamatují 60. léta minulého století pouze informaci, že právě pro rockovou 

hudbu 60. let je typický zvuk varhan Hammond (např. skupina Doors), které se 

v té době v rockové hudbě značně rozšířily [2]. 

 Na obr. 4 jsou vyobrazeny některé optoelektronické a magnetické snímací 

prvky (ve srovnání s velikostí laserového ukazovátka délky 140 mm). 
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Obr. 4 Použité optoelektronické a magnetické snímače 

 

 Na obr. 4a je infračervený fototranzistor L53P3BT (940 nm) společně 

s pracovním odporem 5K1 v improvizovaném držáčku, na obr. 4c je magneto-

fonová hlavička TESLA ANP 961, se kterou byly dělány pokusy 

s magnetickýcm snímáním otáček Savartovy sirény (pokusy byly neúspěšné 

zřejmě proto, že se nepodařilo magnetofonovou hlavičku stabilně umístit do 

velmi malé vzdálenosti od zubů rotujícího kotouče, proto zájemce o magnetické 

snímání odkazujeme na příspěvek [3]). Na obr. 4d je infračervená LED dioda 

L53F3BT (940 nm, 20 mA) rovněž v držáčku, která může nahradit kapesní 

svítilnu nebo laserové ukazovátko. 

 Použitá Savartova siréna měla 48-60-72-96 zubů čemuž odpovídá rozsah 

jedné oktávy (I. a VIII. stupeň durové stupnice) a generování také III. a V. 

stupně této stupnice [4] – tab. 1. 

 

Tab. 1 Tóny generované Savartovou sirénou 

 

Stupeň Příklad Savartova Rovnoměrné Přirozené 

(durový) (c dur) siréna temperované ladění ladění 

I. c 48/48 1,000 000 1,000 000 1 1,000 000 

III. e 60/48 1,250 000 1,259 921 5/4 1,250 000 

V. g 72/48 1,500 000 1,498 307 3/2 1,500 000 

VIII. c1 96/48 2,000 000 2,000 000 2 2,000 000 
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 Na závěr ještě konstatování, že pokud znějí všechny čtyři tóny současně, 

tvoří terckvintový akord [1]. A úplně na závěr jedna kacířská otázka, zda se dá 

na tak jednoduchý „hudební nástroj“, jakým může být Savartova siréna, zahrát 

vůbec nějaká smysluplná melodie. Po usilovném hledání jsem jednu všeobecně 

známou našel [5], navíc je dokonce v c dur. Ale abych byl úplně přesný, přece 

jenom jeden tón utekl (IV. stupeň – je vytištěn negativně), takže buďto první 

sloku nehrajeme celou nebo chybějící tón dozpíváme. Jedná se o skladbu 

„Kočárem mým je vagón uhlí“ („Or I’m gonna leave“, H. Williams / J. Vyčítal) 

a zpívá ji Michal Tučný:  

 
 I.        I.    III.     I.     I.    V.      V.     V.

III.  V.  V.      V.      I.    I.      I.     V.    III.     I.
 

I.      III.     I.     V.    V.    V.    V.     VIII.   VIII.

 I.     I.      I.       V.     V.   V.        III.   I.

Z lo - ko - mo - ti - vy  stou - pá  dým

a   já  se  z vál - ky  do - mů  na - vra - cím,

ne  však  jak  ge - ne - rál  Lee, -------------

ko - čá - rem  mým  je  va - gón  uh - lí.

Z lokomotivy stoupá dým
a já už brzo dolů seskočím
a budu zas tam v kraji svým,
tam, kde to znám, a tam, kde bydlím.

IV.
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Sbírka úloh z fyziky na CD ROM 
 

OLDŘICH LEPIL 

Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 

 

 V posledním období přibývá netradičních výukových prostředků, přičemž 

zejména vydavatelé učebnicové literatury hledají možnosti a formy jak rozšiřo-

vat tištěné učební materiály pro výuku o moderní nosiče učebních informací, 

z nichž se jako nejperspektivnější  v současné době jeví CD ROM. Tomuto 

trendu se přizpůsobuje i nakladatelství Prometheus, které se při vydávání CD 

orientuje na materiály k procvičování učiva a hodnocení vědomostí žáků. Zatím 

byly vydány na CD Tematické prověrky z fyziky na ZŠ (autoři J. Bohuněk a E. 

Hejnová) a Testy ze středoškolské fyziky (autoři M. Široká, M. Bednařík a S. 

Ordelt). Nedávno se dostalo do škol další CD, které je elektronickou podobou 

již řadu let používané Sbírky úloh z fyziky pro střední školy (autoři O. Lepil, 

M. Bednařík, M. Široká, 3. vydání 2004). 

 Odlišnost sbírky na CD 

spočívá v tom, že obsahuje 

úplná řešení všech úloh a je 

interaktivní. To znamená, že 

uživatel může ze seznamu všech 

úloh v levém okně na displeji 

počítače vybrat kliknutím myši 

libovolnou úlohu a v pravém 

horním okně se zobrazí zadání 

a v dolním okně řešení úlohy. 

Velikost okem lze upravovat 

tažením myši, takže např. okno 

se zadáním může pokrývat celou 

pravou část obrazovky a to 

může učitel využít k zadání 

úlohy pro žáky dataprojektorem, 

aniž by žáci viděli řešení. Naopak projekce řešení usnadní žákům kontrolu 

jejich vlastního výpočtu. 

 Novou možností Sbírky úloh na CD je vytváření vlastních prověrek učite-

lem tak, že si vybere z nabídky vhodné úlohy a z nich si vytvoří samostatnou 

prověrku, kterou může buď promítnout nebo vytisknout a v papírové podobě 

předložit žákům. Není však možné interaktivně měnit hodnoty veličin 

v jednotlivých úlohách. 
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 Další odlišností Sbírky úloh na CD je nápověda, která umožňuje uživateli 

zopakovat si nejdůležitější pojmy, potřebné k řešení konkrétní úlohy. Tato 

nápověda je odvozena od samostatné částí CD ROM, kterou je Lexikon fyziky. 

Lexikon je tematicky uspořádaným souborem pojmů středoškolské fyziky 

a student ho může využívat samostatně tak, že si vyhledá příslušné téma učiva 

(menu Obsah), popř. pojem najde pomocí abecedního rejstříku (menu Rejstřík). 

Uspořádání témat lexikonu odpovídá tematické řadě učebnic fyziky pro gym-

názium vydaných nakladatelstvím Prometheus. Nápověda je zpracována tak, že 

při volbě určité úlohy se v levém dolním okně objeví pojmy lexikonu, které se 

k dané úloze vztahují. Kliknutím myši na příslušný pojem se zobrazí odpovída-

jící část lexikonu a text může posloužit k zopakování poznatků potřebných 

k řešení úlohy. 

 Součástí CD je také oddíl Tabulky, který obsahuje 7 tabulek s přehledem 

jednotek SI a převody jednotek a dalších 17 tabulek s nejdůležitějšími konstan-

tami a hodnotami fyzikálních veličin potřebných pro řešení úloh. 

 

Info viz: http://www.prometheus-nakl.cz 
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BAREVNÁ PŘÍLOHA 

 

Bochníček, Z.: Jak naše oči vidí (s. 58) 

 

 

(a) (b) 

 Obr. 5 

 
Navrátil, Z.: Demonstrace skládání barev (s. 64) 

 Obr. 3 
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Hubeňák, J.: Superjasné LED (s. 148) 

 Obr. 5 
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 Obr. 6 

 

 Obr. 7 

 

 Obr. 8 
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 Obr. 9 

 

 Obr. 11 

 

 Obr. 12 
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 Obr. 13 

 

 Obr. 14 

 

 Obr. 15 
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 Obr. 16 

 Obr. 17 

 Obr. 18 
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Lustig, F.: Transformace fyzikálního experimentu (s. 184)  

 

 

Obr. 1 

 
Obr. 2
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