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Úvod 

Vážení čtenáři,  

právě držíte v rukou sborník z 18. ročníku Veletrhu nápadů učitelů fyziky. Ano, je to 

tak. Právě letos, v roce 2013, dosáhl Veletrh plnoletosti. Nejsem „Veletržním pamět-

níkem“ a nečekejte zde tedy slova o tom, že málokdo před 18 lety předpokládal, že 

Veletrh přežije přelom milénia. Dovolte mi ale osobní pohled člověka, který má svůj 

výuční list z teoretické fyziky a měl tu čest osobně Veletrh poznat až právě při oslavě 

jeho plnoletosti.  

Jelikož působím na katedře, která má ve svém popisu práce vychovávat budoucí uči-

tele fyziky, určitě jsem o Veletrhu už nějaký ten rok věděl a nepochyboval o jeho uži-

tečnosti. Osobní setkání ale předčilo veškerá moje očekávání. Sešla se veliká parta 

nadšenců majících stejný cíl – ukázat dětem na základních a středních školách, že 

fyzika je sice obtížná, ale také krásná a že stojí za to se jí zabývat. Místy jsem se sám 

sebe ptal, zda na Veletrhu prezentovaná fyzika je ta stejná fyzika, kterou přednáším 

svým studentům. Jak je možné, že přednášející leckdy nepotřebují ani jednu matema-

tickou formuli, když já se bez nich ve svých kurzech neobejdu? Přesto jsem jim vět-

šinou rozuměl, i bez vzorečků. A jednotlivá vystoupení ve mně vzbuzovala dojem, že 

tomuto musím rozumět nejen já, ale i žáčci sedmých, osmých, devátých i maturitních 

tříd. A nejen to, že pochopí, co jim jejich kantor fyziky říká, ale musí se jim to i líbit! 

Bravo!  

Své 18. narozeniny oslavil Veletrh v Hradci Králové a trošku se stydím, že sem zaví-

tal poprvé až jako dospělý. Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec 

Králové je v posledních desetiletích republikovým centrem (nejen) Fyzikální olympi-

ády. Tedy práci s talentovanou mládeží se zde tradičně věnujeme. Domnívám se, že 

má smysl se věnovat talentované mládeži, ale jistě ještě větší smysl má zabývat se 

kvalitou výuky fyziky plošně. Ačkoliv v dnešní době u nás na Přírodovědecké fakultě 

UHK zní: „Je třeba se věnovat vědě, nesmíme být jen další fakultou pedagogickou,“ 

představitelé vedení jak fakulty, tak celé univerzity ani na chvíli nezaváhali v mo-

mentě, když jsem je oslovil s žádostí o podporu Veletrhu. Dovolte mi tedy na tomto 

místě poděkovat rektorovi Univerzity Hradec Králové, prof. Hynkovi a děkanovi Pří-

rodovědecké fakulty, doc. Trojovskému za záštity, které nad Veletrhem převzali. 

Stejně tak si vážíme podpory města Hradce Králové vyjádřené záštitou jeho primáto-

ra, Dr. Finka. Bez této podpory by byla organizace Veletrhu výrazně složitější.  

Za samozřejmou se považuje pomoc Fyzikální pedagogické společnosti Jednoty čes-

kých matematiků a fyziků a také místní pobočky Jednoty. Rád bych tedy i těmto spo-

lečnostem vyjádřil naše poděkování. Zdaleka v neposlední řadě patří náš dík Nadaci 

Depositum Bonum České spořitelny, která se stala jediným finančním dárcem 18. 

Veletrhu. Mé největší poděkování ale patří Vám – účastníkům Veletrhu. Jste to Vy, 

kdo dělá Veletrh tím, čím je.  



Veletrh nápadů učitelů fyziky 18 

7 

Z mého pohledu je dospělý Veletrh osobností sice již silnou, ale zároveň tvárnou. 

Nepochybuji o tom, že se bude těšit v dalších letech pevnému zdraví, tedy zájmu nad-

šených kantorů a popularizátorů fyziky. Nezbývá mi, než mu do dalších let popřát, ať 

se jeho vliv neustále rozšiřuje. Ať je takových kantorů fyziky ještě mnohem více! 

Možná se pak dočkáme toho, že v prvních ročnících fyzikálních studií na vysokých 

školách, a nejen těch „kamenných“, nebude většina posluchačů jen z toho důvodu, že 

na politologii je nevzali, ale doslechli se, že na fyziku berou bez přijímaček i ve dru-

hém kole. Budou tam z toho důvodu, že je fyzika baví a chtějí se jí věnovat.  

 

Jan Kříž  
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Fyzikální principy lékařských terapeutických přístrojů 

BRONISLAV BALEK 

SOŠDOaS Moravský Krumlov 

Klíčová slova: terapie, fibrilace srdce, kardiostimulátor, defibrilátor, injekční dávko-

vač, infuzní pumpa, resuscitační ventilátor, narkotizační přístroj. 

Úvod 

Příspěvek popisuje fyzikální principy nejčastěji používaných lékařských terapeutic-

kých přístrojů na anesteziologicko-resuscitačních klinikách v nemocnicích, vozech 

rychlé lékařské pomoci, vrtulnících atd. Generování fyzikálních veličin těmito pří-

stroji znázorňují bloková schémata, grafy, parametry signálů a popis. Patří sem kardi-

ostimulátory (stimulují srdeční sval), defibrilátory (ruší míhání srdečních síní a 

komor), injekční dávkovače a infuzní pumpy (dávkují tekutiny do žil a někdy i do 

tepen), resuscitační ventilátory (dýchají s nemocným), anesteziologické–narkotizační 

přístroje (uspávají operovaného nemocného). 

Blokové schéma lékařského terapeutického přístroje [1], (Obr. 1) 

 

Obr. 1 - Blokové schéma terapeutického pří-

stroje 

Obr. 2 - Blokové schéma kardiostimulátoru 

Kardiostimulátory [1, 2], (Obr. 2-5.) 

Kardiostimulace slouží k nápravě bradykardií (snížená srdeční frekvence), někdy i 

tachykardií (zvýšená srdeční frekvence), způsobených přerušením síňo-komorového 

vedení při infarktu myokardu nebo v případě, že sinoatriální uzel neplní funkci „pa-

cemakeru“. Využívá se dráždění srdečního svalu elektrickými impulsy s  nadpraho-

vou energií, které jsou vhodně časově voleny s ohledem na průběh EKG signálu. 

Kardiostimulátory, dle doby trvání stimulace, jsou dočasné (klinické-externí) nebo 
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trvalé (implantabilní). Dráždění může být přímé (srdeční) nebo nepřímé (hrudní, jíc-

nové). Dle funkce jsou kardiostimulátory fix (asynchronní-neřízené), řízené (On De-

mand-synchronní) nebo programovatelné. Dle počtu ovládaných srdečních dutin jsou 

jedno nebo dvoudutinové. 

 

Obr. 3 - Průběh kardiostimulace [1]    

 

Obr. 4 - Implantabilní 

stimulátor     Obr. 5 - Externí stimulátor  

 

Implantabilní kardiostimulátor “On Demand” generuje napěťovou amplitudu  

3,5 V, šířku impulzu 0,4 ms a opakovací frekvenci 70 tepů/min. Externí kardiosti-

mulátor generuje U = (0-15) V, ti =1 ms, f = (30-150) tepů/min, fHIGH = (150-600) 

tepů/min. Aplikátorem je platinová kardiostimulační elektroda. 

Defibrilátor [1, 2], (Obr. 6–9) 

Fibrilace (míhání) srdečních síní nebo komor způsobí úplnou ztrátu koordinace elek-

trické a mechanické činnosti srdce. Důsledkem je chaotická kontrakce různých srdeč-

ních struktur, zástava mechanické práce srdce, a tím i zástava krevního oběhu. 

Nemocný během několika sekund ztrácí vědomí – nastává klinická smrt. Defibrilace 

je posledním zásahem pro obnovu krevního oběhu. Elektrický proud, který proteče 

hrudníkem nemocného, vyvolá synchronizovanou depolarizaci s kontrakcí všech 

struktur srdce. Defibrilaci dělíme na přímou (při otevřeném hrudníku při kardiochi-

rurgických operacích) a nepřímou (přes hrudník neodkladně v terénu nebo na jednot-

kách intenzivní péče). Vzhledem k provedení a technickému řešení jsou defibrilátory 

nízkonapěťové, vysokonapěťové, synchronizované a nesynchronizované, klinické a 

implantabilní. 
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Obr. 6 - Blokové schéma defibrilátoru [1]      Obr. 7 - Obrázek defibrilátoru [2] 

 

Obr. 8 - Náhradní defibrilační obvod RLC [1]   Obr. 9 - Defibrilační impuls defibrilátoru [1] 

 

Odpor pacienta mezi defibrilačními elektrodami bývá asi 50 Ω [25-150 Ω], hodnota 

kondenzátoru 40 μF [10-50] μF. Generované fyzikální veličiny: Pro energii 400 J 

[Ws] je třeba zdroj napětí 4,5 kV a při šířce defibrilačního impulzu (4-8) ms může 

tělem nemocného protéct elektrický proud až 90 A. Hodnoty implantabilního defibri-

látoru jsou: Emax = 34 J, Umax = (600-750) V. Aplikátorem jsou defibrilační elektrody 

se spínači označené Sternum (hrudní kost) a Apex (srdeční hrot). Je to proto, že de-

fibrilační impulz je stejnosměrný a musí být ve směru elektrické převodní soustavy 

srdeční. 

Injekční dávkovače [1, 2], (Obr. 10) 

Základem injekčního dávkovače je injekční stříkačka umístěná v přístroji, který pev-

ně drží tělo stříkačky a přesnou rychlostí pohybuje s pístem stříkačky. Pohyb pístu je 

způsoben rotující šroubovicí. Je to objemový dávkovač pro objemy injekčních stříka-

ček (2-5-10-20-30-50) ml. Generují průtok (0,1-999) ml/h a objem (0,1-999) ml. 

Aplikátorem je set: jehla-infuzní hadička-kužel Luer Lock připojený ke stříkačce. 
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Obr.10 - Dvojitý injekční dávkovač [2]    Obr.11 - Blokové schéma elektroniky infuzní 

pumpy  

 

Infuzní pumpy [2], (Obr. 11-13) 

Injekční dávkovače a infuzní pumpy umožňují přesně dávkovat infuzní roztoky urče-

né pro intravenozní (nitrožilní) nebo intra-arteriální (nitrotepenné) použití. Infuzí se 

může např. zvyšovat krevní tlak nemocnému, dodávat nemocnému potřebné medi-

kamenty nebo intravenosní (nitrožilní) výživu.  

Generované fyzikální veličiny: průtoky (1–3000) ml/h u rotačních peristaltických 

infuzních pump a celkový objem (1–9999) ml.  

Aplikátorem je infuzní set ve složení: plastová jehla do infuzního vaku - kapkovací 

komůrka – hadička – tlačka - LuerLock kužel - jehla v žíle nebo tepně viz obr. 13. 

 

                          

Obr. 12 - Rotační pumpa s injekčním adaptorem     Obr. 13 - Lineární  infuzní pumpa [2] 
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Resuscitační ventilátory [1, 2], (Obr. 14–17) 

 

Obr. 14 - Funkční schéma resuscitačního ventilátoru [1] Obr. 15 - Ventilační křivky [1] 

Ventilátory umožňují nahradit funkci dýchacích svalů a zajistit odpovídající výměnu 

krevních plynů v plicích nemocného. Ventilátory jsou klinické nebo transportní, pro 

děti nebo pro dospělé, konvenční nebo vysokofrekvenční, řízené tlakem–objemem–

průtokem–časem. 

Generované fyzikální veličiny: Inspirační minutový průtok (0,5-30) l/min, dechový 

objem (50-1600) ml, dechová frekvence (6-60) dechů/min, doba vdechu (20-80)% 

dechového cyklu, mezní tlak v dýchacích cestách (-20 ± 100) cm H2O. 

Aplikátor: Endotracheální rourka zasunutá do průdušnice. 

             

     Obr. 16 - Klinický ventilátor [2]           Obr. 17- Přenosný ventilátor [2] 

 

Narkotizační přístroje [1,2], (Obr. 18-19) 

Jsou určeny pro inhalační anestezii směsí kyslíku, oxidu dusného (N2O) a inhalačního 

anestetika.  
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 Obr. 18 - Blokové schéma narkotizačního přístroje     Obr. 19 - Klinický narkotizační pří-

stroj 

Generované fyzikální veličiny: Směs plynů O2 (40%) + N2O (60%) + inhalační 

anestetika, inspirační minutová ventilace (0,5-30) l/min, dechová frekvence (6-60) 

dechů/min, dechový objem (50-1600) ml, mezní tlak v dýchacích cestách (-20 ± 100) 

cm H2O. Aplikátor: Endotracheální rourka zavedená do průdušnice. 

 

Závěr 

Příspěvek přináší náhled, pro učitele fyziky na ZŠ, SŠ i VŠ, do fyzikálních principů 

nejčastěji používaných lékařských terapeutických přístrojů na anesteziologicko-

resuscitačních klinikách v nemocnicích, vozech rychlé lékařské pomoci, vrtulnících 

atd. Generování fyzikálních veličin těmito přístroji znázorňují bloková schémata, gra-

fy, parametry signálů a popis. Implantabilní kardiostimulátory, stimulující srdeční 

sval, generují jako fyzikální veličinu napěťový impuls o amplitudě 3,5 V, šířce im-

pulsu 0,4 ms a opakovací frekvenci 70 tepů/min. Defibrilátory, ruší míhání srdečních 

síní a komor, generují napěťový impuls až o maximální hodnotě 4,5 kV a šířce (4-8) 

ms. Injekční dávkovače, dávkují roztoky do žil nebo tepen o průtoku (0,1-999) ml/h a 

objemu (0,1-999) ml. Resuscitační ventilátory, dýchají s nemocným, generují inspi-

rační minutový průtok dýchací směsi vzduch+kyslík (0,5-30) l/min., dechový objem 

(50-1600) ml, dechovou frekvenci (6-60) dechů/min. Narkotizační (anesteziologické)  

přístroje generují narkotizační směs (kyslík + kysličník dusný + inhalační anesteti-

kum) o fyzikálních parametrech: inspirační minutová ventilace (0,5-30) l/min, decho-

vá frekvence (6-60) dechů/min, dechový objem (50-1600) ml.  

Literarura 

[1] Rozman J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství, ACADEMIA, Praha 2006, 

stran 406, ISBN 80-200-1308-3 

[2]  www.google.cz/obrazky 
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Jaké je maximální zrychlení osobního automobilu? 

ZDENĚK BOCHNÍČEK 

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno 

Úvod 

Dle informace z médií [1] připravuje německá firma sportovní automobil, který zvýší 

rychlost z nuly na sto kilometrů za hodinu za méně než jednu sekundu. Fyzika hned 

napadne: Je to vůbec možné? Jaké jsou fyzikální limity akcelerace vozidla s poháně-

nými koly? Současné sportovní automobily nezrychlí z 0 na 100 km/h za méně než 

dvě sekundy. To dokáží jen vysokovýkonné závodní vozy se speciálními pneumati-

kami, viz tab. 1. 

typ vozu zrychlování 

 0-100 km/h [s] 

zrychlení 

[m/s
-2

] 

Renault F1 1,7 16,3 

Bugatti Veyron 2,46 11,3 

Porsche 911 Turbo 2,7 10,3 

Ferrari F12 Berlinetta 3,1 9,0 

Tabulka 1 

V příspěvku budou prezentovány dva různé modely výpočtu meze zrychlení. První, 

často prezentovaný, není fyzikálně správný, ale za jistých podmínek může být vyho-

vující aproximací. Diskuse výsledků druhého modelu v podstatě vyloučí, aby vozidlo 

s poháněnými nápravami dosáhlo tak velkého zrychlení, které výrobce očekává. 

Model 1 

Často najdeme následující postup řešení: Předpokládejme, že automobil má hnanou 

jednu nápravu (například zadní kola) a podélná poloha těžiště automobilu je upro-

střed mezi nápravami. Dále zanedbejme vliv rotační hmoty kol. Model vychází z    

obr. 1. Ve svislém směru je tíhová síla kompenzována tlakovými silami podložky, 

které při zvolené poloze těžiště jsou shodné. Maximální urychlující síla je dána sou-

činitelem smykového tření f a platí pro ni
1
  

max 1 ,
2 2

G mg
F f N f f     (1) 

kde m je hmotnost automobilu. Maximální 

zrychlení je pak rovno 

                                                             
1 Symboly pro vektorové veličiny - sílu, moment síly a zrychlení, které nejsou zvýrazněné tučným písmem 

označují velikosti těchto veličin a nebo složky těchto sil do vodorovného či svislého směru. Situace je vždy 

zřejmá z obrázku či kontextu. 

 

T 

G 

N1 N2 

a 

F 

Obrázek 1 
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max
max,1 .

2

F g
a f

m
     (2) 

Dostáváme velmi jednoduchý výsledek. Je však podivné, že při výpočtu nebyl nikde 

použit předpoklad zadní hnané nápravy i když ze zkušenosti víme, že automobily se 

zadní poháněnou nápravou se stejným poměrovým zatížením náprav zrychlují na 

kluzkém povrchu lépe
2
. Model č. 1 tedy zrychlení automobilu nepopisuje správně.  

Model 2 

Silový rozbor uvedený na obr. 1 je chybný. Víme, že při akceleraci se vůz pohybuje 

čistě translačním pohybem, nerotuje. Výsledný moment působících sil musí tedy být 

roven nule, což síly z obr. 1 evidentně nesplňují. Aby síly N1 a N2, kompenzovaly 

moment urychlující síly F (moment počítáme vzhledem k těžišti), musí mít síla N1 

větší velikost než síla N2. Správný rozbor sil je na obr. 2. 

Ve svislém směru vozidlo nezrychluje, pro vertikální síly tedy musí platit silová rov-

nováha 

1 2.G N N    (3) 

Z podmínky momentové rovnováhy 

platí 

max 2 1 ,
2 2

l l
F h N N   (4) 

kde Fmax je maximální urychlující síla, 

pro kterou platí 

max 1.F f N   (5) 

Význam ostatních symbolů je zřejmý z obr. 2. Rovnice (4), (5) a (6) tvoří soustavu o 

třech neznámých Fm , N1 a N2. Jejím řešením získáme 

max,2 .

2 1

g
a f

hf

l


 
 

 

   (6) 

Na jedné straně výsledek modelu 2 splnil naše očekávání: vede k vyšší hodnotě ma-

ximálního zrychlení než model č. 1. Při akceleraci jsou více zatížena zadní kola (na 

úkor kol předních), a proto má vůz s pohonem zadních kol výhodu. Na druhé straně 

však se výsledek smysluplný nezdá: s klesající výškou těžiště a rostoucím rozvorem 

náprav roste maximální zrychlení nade všechny meze a dokonce může nabýt i zápor-

ných hodnot! 

                                                             
2 Podobně při zpomalení jsou účinnější kola přední nápravy, proto jsou přední brzdy více dimenzované než 

zadní. 

 

T 

G 
N1 N2 

a 

F 

h 

l 

l/2 

Obrázek 2 
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Omezení modelu č. 2 

Zrychlení automobilu by mohlo divergovat, pokud by divergovala i síla N1. Pak by 

ovšem síla N2 musela mířit směrem dolů, což pro jízdu automobilu není reálné. Mo-

del č. 2 tedy platí pouze za předpokladu, že N2 >0. Při porušení této podmínky by 

došlo ke zvednutí předních kol vozidla.  

Z rovnic (4), (5) a (6) vyjádříme vertikální složku síly N2. 

2

2
1

.
2

2

f h
mg

l
N

f h

l

 
 

 




   (7) 

Z podmínky N2 >0 plyne nerovnost 

2
1.

f h

l


     (8) 

Za splnění této podmínky bude pro akceleraci limitující smykové tření mezi pneuma-

tikou a vozovkou. V opačném případě akceleraci omezí zvednutí předních kol. 

Omezení modelu č. 1 

Srovnejme výsledky modelů 1 a 2 (rovnice (2) a (6)). Vidíme, že započtení momen-

tové rovnováhy v modelu 2 přináší korekci rostoucí s hodnotou součinitele statického 

tření f. Pro dostatečně malá f by tedy i model 1 byl schopen poskytnout výsledky 

s přijatelnou přesností. Pro ilustraci spočítejme, za jakých podmínek by model 1 po-

skytl výsledky s odchylkou menší než 10%, tedy 

max,2 max,1 max,20,1 .a a a     (9) 

Po dosazení z (2) a (6) a úpravě dostaneme 

0,1.
h

f
l
      (10) 

Model 1 tedy může být dobrou aproximací pro dostatečně malé hodnoty součinitele 

smykového tření a nízké těžiště. 

Vozidlo s pohonem všech čtyř kol 

Řešení maximálního zrychlení vozidla s pohonem všech kol je překvapivě jednoduš-

ší, než u vozidla s jednou hnanou nápravou. Při akceleraci sice dochází k přerozdělení 

tlakových sil mezi přední a zadní nápravu, ale velikost jejich součtu je vždy rovna 

velikosti tíhové síly. Pokud by automobil dokázal řídit trakci obou náprav tak, aby 

současně dosáhly meze smyku, maximální zrychlení by bylo rovno 

max
max .

F f mg
a f g

m m


       (11) 
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Shrnutí 

Výsledky jsou shrnuty na obr. 3, kde je zobrazeno maximální zrychlení automobilu 

s pohonem zadní nápravy jako funkce poměru h/l. Jednotlivé křivky odpovídají růz-

ným součinitelům statického smykového tření (čísla uvnitř grafu). Reálné situace 

vymezuje pouze šrafovaná oblast, vně této oblasti se automobil převrátí. Křivka na 

hranici šrafované oblasti udává současně maximální zrychlení automobilu s pohonem 

všech kol, které nezávisí na poloze těžiště. V hustě šrafované oblasti je chyba modelu 

1 menší než 10%. 

Aby automobil zrychlil z klidu na 100 km/h za 1 s, musel by mít průměrné zrychlení 

asi 28 m∙s
-2

. Tato hodnota je v grafu vyznačena tlustou vodorovnou čarou. Pro dosa-

žení této hodnoty by koeficient smykového tření mezi pneumatikou a vozovkou mu-

sel být nejméně 3, bez ohledu na konstrukci automobilu. Obvyklé hodnoty součinitele 

statického smykového tření mezi pneumatikou a betonem se udávají v intervalu 0,7 – 

0,8, na asfaltu je dokonce nižší. Vyšších hodnot je možné dosáhnout jen se speciál-

ními pneumatikami případně na speciálně upraveném povrchu (závody dragsterů). 

Za vyšší součinitel smykového tření však platíme velmi malou životností pneumatik. 

Zrychlení z 0 na 100 km/h za 1 s, které německý výrobce očekává u připravovaného 

automobilu, je velmi pravděpodobně nereálné. 
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Obrázek 3 
 

Možnosti experimentálního ověření v laboratorních podmínkách 

Přímé experimentální ověření jevů při vysokém zrychlení je obtížné. Krátká doba 

rozjíždění a dlouhá jízdní dráha v podstatě vylučují realizaci těchto experimentů ve 

školních laboratorních podmínkách. Je však možné využít analogie mezi rovnoměrně 
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zrychleným vodorovným pohybem a rovnoměrným pohybem po nakloněné rovině, 

viz obr. 4. 
 

T 

G 
N1 

N2 
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F h 

l 

l/2 

α 

y 
x 

Obrázek 4 (a)        
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Obrázek 4 (b)  

 

S využitím této analogie získají rovnice (3), (4) a (5) tvar 

1 2cos ,mg N N    (12)  
max 2 1 ,

2 2

l l
F h N N   (13)  max 1,F f N  (14) 

kde navíc tahová síla motoru kompenzuje průmět tíhové síly do směru pohybu, tedy 

     max sin .F mg       (15) 

Řešením soustavy rovnic dostaneme  

 
2

sin .

4 1

f

f h
f

l

 
 

  
 

    (16) 

Problém měření zrychlení tak převedeme na experimentálně mnohem jednodušší 

problém určení úhlu nakloněné roviny, při kterém dojde k prokluzu hnané nápravy 

respektive k překlopení modelu vozidla. 

 

Literatura 

[1] http://auto.idnes.cz/geniove-nebo-tluchubove-z-nuly-na-sto-pry-pod-sekundu-
pda-/ak_aktual.aspx?c=A110827_202252_ak_aktual_ada  
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Počítačové modelování ve výuce mechaniky 
 

MICHAL ČERNÝ 

Katedra fyziky, Pedagogická fakulta MU 

Nástroje na modelování nejrůznějších fyzikálních jevů patří mezi možnosti, jak učinit 

výuku fyziky zajímavou a zábavnou. V příspěvku představíme základní nástroje pro 

podporu výuky mechaniky (například Step či Algodoo), které jsou schopni využívat 

nejen vyučující, ale také sami studenti pro nejrůznější vlastní počítačové experimen-

ty. Prostor bude věnován také tomu, jak podobné počítačové modely propojit s reál-

nými školními experimenty. 

Role experimentu ve fyzice 

Fyzika je vědou experimentální. Jestliže má být předmětem jejího zkoumání svět ko-

lem nás, pak je to právě experiment, který rozhoduje o tom, který výklad či popis svě-

ta je lepší či přesnější, kterému je třeba dát přednost. Mohli bychom dokonce říci, že 

právě zrození experimentu a jeho začlenění do vědeckého bádání v dílech Bacona a 

Galileiho jsou rozhodující proto, abychom mohli fyziku považovat za vědu 

v moderním slova smyslu. 

Experimenty lze dělit do několika skupin, podle toho, jaké kritérium je pro nás důle-

žité. Tradičně se užívá dělení na experimenty heuristické, při kterých se objeví něco 

nového, překvapivého, identifikujeme nový fenomén či přírodní zákon, a verifikační, 

ve kterých se utvrzujeme v tom, že naše počáteční přesvědčení bylo správné [1]. Toto 

dělení má ale celou řadu nevýhod. Předně není možné nikdy dopředu říci, jakého 

druhu experiment bude. Každý vědec touží po heuristickém experimentu, ale ne všem 

se podaří nějaký realizovat. Hranice mezi oběma nejsou navíc tak ostré, jak by se 

mohlo zdát. 

Další dělení, se kterým se můžeme setkat, je podle toho, jakým způsobem je vlastní 

experiment proveden. Reálný experiment pracuje se skutečnými daty, jeho výsledky 

jsou určité naměřené veličiny, něco v něm pozorujeme. Jde o základní prvek fyzikální 

práce a v celém systému vědy je nenahraditelný. Když například Ernst Mach vybízí 

k tomu, aby se fyzika stala vědou čistě experimentální, tak má samozřejmě na mysli 

právě experimenty reálné [2]. 

Galileo Galilei byl velkým odborníkem na experimenty reálné, ale mimo to pracoval 

také s experimenty myšlenkovými. Těm se dnes věnuje řada monografií a jejich vý-

znam není zcela jasný – jedni tvrdí, že nejde o nic jiného, než o didaktickou pomůcku 

či snahu zjednodušit si situaci, jiní v něm vidí cestu k dalším úvahám, které mohou 

přinášet něco nového. Galilei například uvažuje o tom, zda je možné v uzavřené kaju-

tě lodi, která se pohybuje rovnoměrně přímočaře rozhodnout, zda plujeme nebo sto-

jíme. A odpovídá, že nikoli. Takový experiment byl v jeho době jen obtížně 

proveditelný, vzhledem k tomu, že lodě vykonávaly celou řadu dalších drobných po-

hybů. 
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Poslední skupinou jsou počítačové experimenty. Jde o simulace, které umožní zjistit 

(na základě numerických výpočtů), jak dopadnou i velice složité jevy, které jsou ana-

lyticky nepopsatelné. Příkladem mohou být srážky dvou galaxií. V zásadě není pro-

blém popsat silové vazby mezi jednotlivými objekty v galaxii, ani jejich vzájemnou 

rychlost. Ale co se stane, když se při zadaných hodnotách střetnou, lze zjistit jen za 

pomoci počítačů. Ač mohou být tyto počítačové experimenty vnímány jako nejméně 

kreativní (pokud do nich zadáme špatné rovnice, dostaneme špatný výsledek), hrají 

v dnešní fyzice velice podstatnou roli a moderní věda se bez nich již neobejde. 

Z hlediska didaktiky lze počítačové experimenty ještě dále dělit na ty, které jen zpra-

covávají nějaké rovnice a poskytnou výsledek (příkladem může být programování 

v jazyce Fortran), nebo nabízí celkový pohled na scénu nastaveného experimentu, 

který z pohledu studenta probíhá podobně, jako by se na něj díval před tabulí – pro-

jektil skutečně letí, opisuje trajektorii atp. V následujícím se budeme zabývat touto 

druhou skupinou experimentů, neboť je považujeme za didakticky snáze a lépe im-

plementovatelné do běžné výuky. 

Vhodnost a limity implementace nástrojů pro modelování fyzikálních jevů 

do výuky 

Lze říci, že ICT zásadním způsobem mění jak charakter celé společnosti (můžeme 

hovořit o informační společnosti), tak také vzdělávání, do kterého pronikají stále in-

tenzivněji [3]. Jednou ze zajímavých možností, jak je v praktické výuce využít, je 

modelování, které si mohou studenti sami vyzkoušet. Je přitom nutné zdůraznit, že 

taková experimentální činnost nemá klasickou nahradit či suplovat, ale vhodným 

způsobem rozvíjet a doplňovat. [4] 

Nástroje pro modelování a simulaci fyzikálních jevů poskytují při svém školním vyu-

žití hned několik velice významných výhod. První je dána samotným počítačovým 

charakterem – zadané diferenciální rovnice řešené uvnitř jednotlivých aplikací pro-

dukují přesné výsledky. Jestliže je nějaká skupina experimentů zvláště citlivá na 

přesnost provedení, může počítačový experiment vhodně celou demonstraci doplnit a 

objasnit. 

Druhou výhodou je možnost „měření“ a vizualizace sil či polí přímo v aplikacích. 

Zatímco u klasického experimentu si studenti musí vystačit s popisky na tabuli a 

slovním výkladem, u počítačové simulace je vše přesně zobrazeno a pedagog může 

odkazovat na jednotlivé veličiny, chování systémů, experiment zpomalovat či zastavit 

a diskutovat jednotlivé situace v něm. 

Student si může experiment sám zkoušet realizovat na tabletu či osobním počítači, a 

tak se osobně lépe seznámí s daným problémem, a dále pak jsou experimenty uchova-

telné, takže není problém se souhrnným opakováním, kdykoli student chce a potřebu-

je. Jestliže současné vzdělávání deleguje stále více zodpovědnosti za edukační proces 

na studenta, jsou podobné nástroje jednou z cest, jak mu se vzděláváním pomoci. 

Student není omezen vyučovací hodinou a může pracovat zcela ve svém vlastním 

tempu [5].  
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Mohou také představovat zajímavou doplňkovou složku výuky, kdy lze zadat studen-

tům úkol, který pomocí daného nástroje vyřeší a na základě jejich znalostí pak vyvo-

dit širší závěry [4]. Velice dobře tak může sloužit také v heuristické fázi výuky [6]. 

K některým příkladům se vrátíme ještě v závěru příspěvku. 

 

Algodoo 
Zřejmě multimediálně nejpropracovanější a nejvíce využívaná aplikace tohoto druhu 

je Agodoo
3
. Lze ji využívat od prvního stupně základních škol až po elementární vý-

uku na univerzitách, zvláště technického směru. Program slouží pro modelování a 

simulaci mechanických dějů a jeho ovládání je mimořádně jednoduché. Vznikl jako 

magisterská práce na Umeå University ve Švédsku s cílem ukázat fyziku hravě a zá-

bavně [7]. Dnes je užíván především pro popularizaci přírodních a technických věd, 

které se mohou jevit jako zajímavá hra. 

Velkou výhodou je skutečnost, že kolem aplikace existuje silná komunita, která vy-

tváří výukové moduly a scény, které lze snadno implementovat do výuky, aniž by 

musel pedagog sám něco složitě chystat a testovat [7]. 

Program umožňuje zobrazovat silová pole, pracovat s předměty s definovanými 

vlastnostmi (hustota, pružnost), měnit velikost odporu vzduchu
4
 či tíhového zrychle-

ní. Lze tak během několik málo vteřin ukázat, jak zásadně se mění výsledek experi-

mentu v různých prostředích či podmínkách. 

Ovládání je relativně prosté - na dvourozměrnou scénu lze umísťovat jednotlivé ob-

jekty a přiřazovat jim různé vlastnosti. Ty mohou být nejrůznějšího druhu – od čtver-

ce či obdélníku až po mnohoúhelníky (mající patřičnou hmotnost a další vlastnosti) 

až řetězy a provazy či nekonečné roviny. Když je scéna hotová a připravená, lze ji 

snadno spustit. 

                                                             
3Dostupné z: http://www.algodoo.com/ 

4 Odpor vzduchu je popsán pomocí rovnice F=a(bv + cv2), s tím, že lze měnit hodnoty parametrů a, b, c, takže 

lze snadno simulovat pohyb v prostředí s různě velkým Reynoldsovým číslem. Případně je možné zapnout také 

vítr (realizovaný jako další síla). Možnosti nastavení jsou vidět na obrázku.  
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Další užitečnou možností je tvorba grafů, které lze přiřadit k libovolnému objektu a 

měřit na něm zvolenou jednotku nebo k němu vykreslit směrnici.
5
 Zobrazování vek-

torů je další funkcí, která činní experimenty pochopitelnějšími a přínosnějšími.  

Příklady použití 

Možností, jak využívat Algodoo, je celá řada. Velice dobře se hodí pro témata týkají-

cí se zákonů zachování, studia pohybů po nakloněné rovině nebo třeba vrhy. Velkou 

výhodou je, že pokud je studentům zadán problém, jsou schopni jej většinou sami 

relativně rychle vyřešit. Vhodnými úkoly a otázkami tak lze snadno podpořit heuris-

tickou výuku. Mezi příklady jednoduchých zadání úkolů s řešením do pěti minut mů-

že patřit: 

 Vytvořte jednoduchý model pohybu tří těles „sluneční soustavy“, jež se skládá 
z jedné hvězdy, jedné planety a jednoho měsíce. 

 Vytvořte dělo a najděte úhel pro největší dolet náboje. Najděte úhel, pro který 
bude dolet stejný, jako pro 15° bez odporu vzduchu. Jaký je tvar trajektorie? 

Porovnejte ji s podmínkami, kdy je odpor prostředí zapnutý (pracujte s nenu-

lovými hodnotami jen u kvadratického členu, multiplikativní konstantu nechte 

nastavenou na jedničce). 

 Vytvořte dělo na kolečkách, které bude pětkrát těžší než náboj. V jakém pomě-
ru je rychlost děla k náboji? Situaci se střelbou následně vyzkoušejte pro různé 

hmotnosti a rychlosti obou objektů. Najdete mezi hodnotami rychlostí a hmot-

ností obou objektů nějaký vztah? 

                                                             
5 Běžně grafy tvoříme k dějům, nikoli k objektům. V aplikaci je ale graf vizualizací vlastností konkrétního 

objektu. 
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Step 

Aplikace Step je součástí vzdělávacího balíčku grafického prostředí KDE, které je 

užíváno na Linuxových desktopech.
6
  Existuje ale také ve verzi pro operační systém 

Windows, kde ale pracuje pomaleji a může být méně stabilní než v Linuxu. 

Tento nástroj slouží v prvé řadě k modelování a simulacím mechanických jevů, ale 

poradí si i s problémy elektrostatiky či středoškolské termodynamiky (např. Brownův 

pohyb). Na rozdíl od Algodoo pracuje primárně s idealizovanými koncepty jako je 

tuhé těleso, hmotný bod, absence tření. Realističtějších výsledků ve vztahu ke skuteč-

nosti lze dosáhnout aditivními mechanismy. 

Program nabízí poměrně intuitivní ovládání, které na jedné straně nepředpokládá 

žádnou větší počítačovou znalost či dovednost, ale na druhé straně je dostatečně fyzi-

kální – jednotlivým objektům je totiž možné přiřazovat hodnoty jako je rychlost, ki-

netická energie, moment setrvačnosti, rozměry, tuhost atp. Jestliže jsou některé 

fyzikální veličiny na sobě závislé (např. hybnost na hmotnosti a rychlosti), jsou au-

tomaticky dopočítány hned, jak je to možné. [8] 

Základním místem simulací je jednoduchá plocha, na kterou jsou umísťovány jednot-

livé objekty. Plocha je vybavena dvěma kartézskými souřadnicemi pro snazší nasta-

vování scény. Jednotlivé objekty lze metodou „táhni a pusť“ libovolně rozmísťovat 

po ploše a nastavovat jejich parametry. 

Rychlost je vyjádřena graficky vektorem, takže modelování srážek a podobných jevů 

není nic obtížného a extrémně náročného na přesnost. Mezi objekty, které je možné 

umístit na plochu, patří čtverec, kruh, polygon, hmotný bod či nabitá částice. 

Existují zde také další „pomocné“ objekty, které mají za úkol scénu nějak modelovat. 

Pomocí pružin lze vytvářet pružné srážky či ukazovat kmity na ideální pružině. Pevné 

nehmotné tyče pak slouží pro zajištění vazby atp.  Pro simulaci některých jevů je 

vhodné připojit k objektům motor a i tato možnost je ve Step obsažena. Nechybí ano 

možnost využít dokonalou kapalinu či plyn jako soubor částic. Nástroj tak může 

dobře posloužit pro základní vhled do mechaniky kontinua, ale také termodynamiky. 

Do vytvořeného modelu lze dále umísťovat také různé měřící přístroje nebo nástroje 

na kreslení grafů. Zajímavostí je funkce na záznam trajektorie vybraného objektu. 

Lze manipulovat také se silami, které ve scéně působí, ať již elektrickými nebo gravi-

tačními. 

Závěr 

Touto dvojicí samozřejmě nástroje na simulaci a modelování fyzikálních objektů ne-

končí. Za všechny je možné zmínit například americký PhET,
7
 který disponuje asi 90 

milióny již hotových simulací, které mohou dobře posloužit jako doplněk klasického 

                                                             
6 Dostupné z: http://edu.kde.org/step/ 

7 Dostupné z: http://phet.colorado.edu/ 
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výkladu. Podobně jistě velká část pedagogů pracuje s Java Applety, které umožňují 

snadné znázorňování vybraných jevů a jejich sledování při změněn vybraných para-

metrů [8]. 
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Hrajme si i hlavou 6 – zaměřeno na oči  

JANA ČESÁKOVÁ, MICHAELA KŘÍŽOVÁ  

Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové 

Šestý ročník popularizační akce „Hrajme si i hlavou“, kterou pořádá Katedry fyziky 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, proběhl ve dnech 20. - 21. 6. 

2013. I letos byly stánky na Tylově nábřeží v Hradci Králové zaměřeny na přírodo-

vědné disciplíny, obzvláště potom na fyziku. A i letos k nám dorazilo přes 2000 ná-

vštěvníků, především žáci základních a středních škol. 

Tradičně nechyběly pokusy s tekutým dusíkem, ohňová kouzla, hrátky se suchým 

ledem a škrobem, oblíbené optické klamy, obří bubliny a netradiční pokusy se zvu-

kem, optikou i elektřinou. Akci jsme rozšířili např. o "Temnou sluj", kde jsme ukazo-

vali nevšední experimenty, které ke svému efektnímu provedení potřebují tmu. Zde 

bylo k vidění mnoho světélkujících hmot, různé fascinující výboje, plazmové koule a 

třeba i duha. Další novinkou byla účast nových vystavovatelů. Na akci od počátku 

spolupracuje Hvězdárna a planetárium Hradec Králové, díky níž si mohou děti 

vyzkoušet pozorování hvězdářskými dalekohledy. Velmi zajímavý stánek s pomůc-

kami pro nevidomé připravilo Speciálně pedagogické centrum pro zrakově posti-

žené děti Hradec Králové. Zde bylo možné jen podle hmatu poznávat různé tvary, 

obrázky a bankovky, vyzkoušet si chůzi se slepeckou holí nebo si třeba napsat své 

jméno Braillovým písmem pomocí speciál-

ního psacího stroje. Dále se přišli představit 

děti a vedoucí z Domu dětí a mládeže 

v Hradci Králové, kteří přinesli vlastní robo-

tické výtvory, s nimiž dosahují úspěchy na 

různých soutěžích. V neposlední řadě se 

představil i stánek ELI beamlines, kde byly 

k vidění zajímavé experimenty s lasery.  

Na akci se poprvé objevil i maskot Albert, 

který ověřoval, zda všichni účastníci plní 

úkoly na stáncích s vervou a nadšením a do-

stávají správné počty „hlavounků“. Ty pou-

žíváme proto, aby se akce nestala pouze 

pěknou podívanou. Žáci tak musí projevit 

aktivitu a správně odpovědět na záludné 

otázky a nasbírané hlavounky mohou pozdě-

ji vyměnit za různé ceny. I letos byl 

k dispozici u každého pokusu návod 

s popisem, vysvětlením, otázkou a dalšími 

náměty. Mnoho návodů si potom účastníci 

mohou odnášet i domů.  

                                                                            Obr. 1 – Maskot Albert s logem akce                                                                     
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1. Duha bez deště 

Možná vás zaujalo, že jsme v temné místnosti ukazovali duhu. Bez deště a ve tmě? 

Opravdu to jde! 

Postup: Na černou čtvrtku nastříkejte lepidlo ve spreji, které není na bázi vody, aby 

čtvrtka zůstala rovná. Potom na ni rovnoměrně nasypte skleněné mikrokuličky. Mů-

žete koupit různé průměry (od 0,001 mm do 0,7 mm) i různé barvy. Nám se nejvíce 

osvědčily čiré bezbarvé mikrokuličky o průměru 0,32 - 0,43 mm. Je vhodnější lepit je 

venku, protože se těžko uklízejí. Po nalepení stačí na čtvrtku posvítit kapesní svítil-

nou nebo ji vystavit přímému slunečnímu světlu. Duha vznikne lomem a odrazem 

světelných paprsků na malých skleněných kuličkách stejným způsobem, jako se tomu 

děje na dešťových kapkách.  

Mikrokuličky jsou vyrobeny ze sodnodraselné skloviny a mají vynikající optické 

vlastnosti. Používají se například na promítací plátna, značení silnic, nátěrové hmoty 

i omítky. Můžete je ale najít i na vánočních ozdobách či v přesýpacích hodinách. Ob-

jednat si je můžete lehce přes internet. Jejich cena je příznivá, za 500 g mikrokuliček 

zaplatíte méně než 100 Kč. 

Obr. 2 – Duha bez deště –                     

na mikrokuličkách ve                         

slunečním světle            

                                                                          
 

   2. Pravdivé zrcadlo 

Podíváme-li se do rovinného zrcadla, nevidíme 

se tak, jak nás mohou vidět ostatní. V rovinném 

zrcadle totiž vzniká osově souměrný obraz, a 

tak tam, kde u ostatních vidíme pravé oko, vi-

díme své levé. Můžete tak dát svým žákům za 

úkol vymyslet takové uskupení zrcadel, aby-

chom viděli svou tvář stejně jako ostatní. Pří-

padně si můžete vyrobit pro porovnání dvě zr-

cadlové krabice - ze dvou krabic od kartónu. 

V první krabici nalepíme zrcadlo na všechny 

vnitřní stěny. V druhé krabici potom místo 

zrcadla na zadní stěnu nalepíme dvě zrcadla, 

která svírají úhel 90°. Žáci potom mají za 

Obr. 3 – Do krabice, ve které jsou 

umístěna zrcadla pod úhlem 90°, se 

dívají dva lidé 
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úkol zjistit, jaký je rozdíl v obrazech v obou krabicích. Dobře je rozdíl vidět, když se 

do krabice dívají dva lidé (Obr. 3). 

Žákům můžete úlohu zadat i jako domácí aktivitu, jejímž cílem bude fotografie obsa-

hující určitý počet obrazů [2]. Se staršími žáky můžete navázat na závislost velikosti 

úhlu mezi dvěma zrcadly a počtu obrazů, které můžeme pozorovat:   
   

 
   , kde 

n je počet obrazů a α je úhel mezi zrcadly. 

3. Podivná tvář 

Další podivné zrcadlo je nápadem především pro menší žáky – 1. stupeň ZŠ nebo 

jako výroba jednoduché pomůcky pro 2. 

stupeň ZŠ.  Použijete na něj proužky ro-

vinného zrcadla o šířce asi 3 cm. Vždy dva 

proužky slepte nezrcadlící plochou k sobě 

a připevněte je s mezerami cca 3cm do 

dřevěného rámu. Můžete použít tavnou 

pistoli nebo oboustrannou lepicí pásku. 

Jen musíte pracovat opatrně, protože 

proužky zrcadel jsou křehké. Pak stačí, 

když si dva lidé podrží vyrobené zrcadlo 

před sebou a uvidí svůj obličej úplně jinak, 

než jsou zvyklí z obyčejného zrcadla, kte-

ré denně používají. Obraz, který uvidí, je 

totiž složením obou obličejů.                          

 

4. Poznej vzdálenost 

U dalšího jednoduchého nápadu využijeme odpado-

vé materiály v kombinaci se zajímavým experimen-

tem, kterým vyzkoušíme v reálu důležitý poznatek o 

našich očích. Přestože je zrak nejdůležitějším smys-

lem, díky němuž získáváme většinu informací o 

světě kolem nás, žáci všech stupňů škol bývají pře-

kvapeni ověřením různých jednoduchých poznatků 

o něm. Např. tím, že bez obou očí se nám velmi 

špatně rozeznávají vzdálenosti. Je mnoho způsobů, 

jak tento fakt ověřit. My jsme využili trojnožku od 

pizzy, plastovou láhev, roli od papíru, korálky, špej-

le a izolepu. Úkolem bylo nejprve provléknout ko-

rálky na špejli jednotlivými nožkami trojnožky. 

Druhou možností je se z boku trefit korálkem do 

hrdla PET láhve, aniž by došlo k doteku. Vše si žáci zkouší s jedním okem zavřeným. 

Obr. 4 – Proužky rovinného zrcadla   

zamíchají vašimi obličeji 

 

Obr. 5 – K určování vzdálenosti 

předmětů potřebujeme dvě oči 
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5. Další nápady 

Jako další náměty uvádíme možnosti, 

které jsou dostupné na internetu. Např. 

oblíbený drak (nebo i jiné figurky), kte-

rý se na vás dívá všude, kam se pohnete 

[4]. Jak je vidět na obrázku (obr. 6), dá 

se podle návodu vyrobit i velká zvětše-

nina.  

Dále se dají vyrobit i různé populární 

3D optické klamy, které se objevují 

velmi často na internetu a jako videa 

mají obrovský počet zhlédnutí. I vaši 

žáci je určitě znají. Např. kuličky, které 

se zdánlivě kutálejí proti gravitaci. Ná-

vod na ně a na podobné klamy najdete 

zde [5]. 

Dalším zajímavým námětem jsou různé 

druhy netradičních brýlí, které můžete 

využít na průchod různých tras. My 

jsme účastníkům nabídli možnost vy-

zkoušet si při chůzi opilecké brýle, které 

simulují různou hladinu alkoholu v krvi, 

a brýle s prismovými hranoly, které otá-

čejí svět vzhůru nohama. Pro děti bylo 

velmi zajímavé vyzkoušet, jak obtížná 

je s takovými brýlemi chůze po přímé 

čáře, slalom nebo sbírání předmětů ze země. 

Závěr 

Podrobné informace o akci „Hrajme si i hlavou“ včetně fotografií i akčního videa 

z posledního ročníku najdete nejen na webových stránkách [1], ale i na našem face-

bookovém profilu, kde nás můžete také podpořit.  

Literatura 
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Obr. 6 – Optická iluze – sleduje vás drak 
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SVĚT ENERGIE   

Vzdělávací program energetické společnosti ČEZ  

MARIE DUFKOVÁ 

ČEZ, a.s 

Již od roku 1992 nabízí ČEZ, a. s., školám 

v České republice rozsáhlý vzdělávací program, 

jehož cílem je jak osvěta a zvýšení informova-

nosti o energetice a všem, co s ní souvisí, tak povzbuzení zájmu mladé generace o 

studium energetiky a budoucí zaměstnání v ní. Aktuální nabídku programu najdete na 

www.cez.cz/vzdelavaciprogram, tel.: 211042681.  

Součástí programu jsou  

 Vzdělávací tiskoviny -  Encyklopedie energetiky, Člověk na svém místě (rady 

k výběru povolání), Bezpečně s elektřinou, snímky pro dataprojektor s tématy 

klasické energetiky, jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů, návody na po-

kusy s elektřinou, magnetismem, transformátory, obnovitelnými zdroji, záko-

ny v jaderné fyzice atd., metodické materiály pro výuku fyziky, plakáty a 

mnoho dalších materiálů. 

 

 Videofilmy na DVD.  

 Počítačové programy a internetové aplikace – Duháček v lese (přírodově-

da), Miniencyklopedie elektřiny, Miniencyklopedie jaderné energetiky, simu-

lace Jaderný reaktor na vašem PC, elektronická verze Encyklopedie energie, 

virtuální realita Temelína, atd. 

 Besedy a přednášky. 

 Semináře pro studenty i učitele. 

 Soutěže pro talentované studenty - Cena ČEZ, Cena Nadace ČEZ, soutěž 

středoškoláků. 

 Exkurze do informačních center i do provozů elektráren. 

 Dozimetrická souprava Gamabeta pro pokusy s ionizujícím zářením. 

http://www.cez.cz/vzdelavaciprogram
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 Vzdálená laboratoř – pokusy s Gamabetou prostřednictvím internetu. 

Jednotlivé výukové materiály a akce (kromě Gamabety je vše pro školy zdarma) mů-

žete objednávat on-line na web stránce www.cez.cz/vzdelavaciprogram. 

Popularizační časopis 3pól 

Elektronický časopis popularizující vědu a techniku s důrazem na energetiku. Vychá-

zí od roku 2001, od r. 2008 elektronicky, k dispozici jsou všechna archivní čísla.  

Najdete jej na www.tretipol.cz. 

 

Semináře pro učitele SVĚT ENERGIE 

Zveme učitele z celé ČR na celodenní semináře o vzdělávacím programu Svět ener-

gie. Seminář představí moderní metody výuky přímo související s materiály určenými 

(nejen) pro výuku fyziky a energetiky. Veškeré aktivity spojené s výukou jsou plně 

v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, 

a gymnaziální vzdělávání. Zažijete skupinovou práci se zvoleným výukovým mate-

riálem, zkusíte konkrétní metodiku výuky s tématem Svět energie - zaměření pro ob-

lasti fyziky, chemie či environmentální výchovy, následuje diskuse o aplikovaných 

metodických postupech. 

Kapacita kurzu je 20 účastníků. Semináře mají akreditaci MŠMT, uznávají se jako 

další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabízíme i specializované semináře 

s dozimetrickou soupravou Gamabeta. 

http://www.tretipol.cz/
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V případě zájmu pište na e-mailovou adresu darina.boumova@amic.cz nebo pa-

vel.rejzek@amic.cz nebo volejte na tel.: 234 124 112, 724 966 035. 

Další informace na www.cez.cz/vzdelavaciprogram. 

 

Exkurze 

Navštivte se studenty naše informační centra a elektrárny. Podrobnosti o nich najdete 

na www.cez.cz, objednat se můžete elektronicky nebo telefonem:  

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně – 585283282, 602322244 

Jaderná elektrárna Temelín - 381102639 

Jaderná elektrárna Dukovany - 561105519 

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice - 561105519 

Vodní elektrárna Lipno – 380746621, 607673651, 731562835 

Vodní elektrárny Štěchovice – 602107453, 603769197, 608308759 

Informační centrum Obnovitelné zdroje Hradec Králové – 492122660, 

725781565 

Malá vodní elektárna Vydra a Čeňkova pila – 376599237, 840840840 

Uhelná elektrárna Ledvice – 411102313 

Uhelná elektrárna Tušimice – 471112221, 720733105, 724551232 

Vodní elektrárna Orlík – 737506950 

Vodní elektrárna Slapy - 602219360 

Vodní elektrárna Střekov – 411122121, 724829796 

Navštívit můžete i provozy ostatních elektráren Skupiny ČEZ. Info k objednání – 

211042681.  

mailto:pavel.rejzek@amic.cz
mailto:pavel.rejzek@amic.cz
http://www.cez.cz/vzdelavaciprogram
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Besedy pro studenty   

ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA 

Pro střední školy nabízíme otevřené besedy o energetice. Na besedách přednášejí 

pedagogové z vysokých škol, nezávislí odborníci na energetiku a operátoři a fyzici 

jaderných reaktorů z Temelína a Dukovan. Beseda trvá 2 vyučovací hodiny a skládá 

se z výkladu, promítání filmů a diskuse se zodpovídáním otázek poslucha-

čů. Obsahuje globální pohled na energetiku v současném světě, nutnost uvědomění si 

hodnoty energie a důležitosti jejího dostatku, představí stručně všechny typy zdrojů 

energetického mixu. Je doprovázena promítáním atraktivní prezentace fotografií, gra-

fů a kreseb. Obsah úvodního výkladu a prezentace faktografických údajů jsou dílem 

kolektivu předních českých odborníků v oblasti fyziky a energetiky z ČVUT, Státní-

ho úřadu pro jadernou bezpečnost a energetické společnosti ČEZ. 

Objednání: 

Telefonicky na 261 213 978, 261 214 221 nebo 211042681, faxem na 261 214 249 

nebo 211042006, mailem na info@jlmpraha.cz (Agentura JLM pro ČEZ besedy 

administruje). 

V objednávce uveďte název a adresu školy, požadovaný termín, čas zahájení besedy, 

počet besed (zpravidla organizujeme v jednom dnu dvě besedy na jedné škole), jmé-

no a spojení na kontaktní osobu ve škole. Obratem se s Vámi spojíme. 

 

Pozvánka do Klubu Světa energie 
 

Vážení pedagogové, 

vzdělávací program energetické skupiny ČEZ pro Vás připravil speciální příležitost 

pro setkávání – Klub Světa energie. 

Nabízíme Vám   

- přednostní informování o novinkách a chystaných akcích, 
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- zasílání elektronického klubového informačního listu, 

- semináře a setkávání s odborníky na pedagogiku, fyziku a energetiku, 

- nabídku exkluzivních exkurzí do energetických provozů a na vědecká praco-

viště, 

- slevy na placené materiály ze vzdělávacího programu ČEZ, 

- spolupráci na vytváření moderních učebních materiálů.  

Uvítáme všechny pedagogy všech stupňů škol, které zajímá fyzika a energetika, chtě-

jí se setkávat mezi sebou a s osobnostmi z oboru, chtějí získat pro sebe a své žáky 

atraktivní materiály a informace a podívat se na zajímavá místa. 

Členství je bezplatné. O dosavadní činnosti Klubu se dozvíte více na 

http://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/pro-pedagogy/klub-svet-energie.html 

Přihlašujte se, prosím, na mail: marie.dufkova@cez.cz.  

Uveďte adresu své školy a mail, na který si přejete posílat informace. 

Těšíme se na Vás! 

S úctou          

Ing. Marie Dufková 

Vzdělávací program Svět energie 

Energetická Skupina ČEZ 

www.cez.cz/vzdelavaciprogram 

V Klubu Světa energie je nyní 530 členů, zúčastnili se 18 setkání: 

Jaderná elektrárna Temelín, Elektrárna Prunéřov, Jaderná elektrárna Dukovany, vod-

ní elektrárna Dalešice, hnědouhelný důl Bílina, uranové doly Dolní Rožínka a Ralsko, 

rozvodna Křimice u Plzně, malé vodní elektrárny Vydra a Čeňkova pila, Přečerpávací 

elektrárna Dlouhé Stráně, Techmania Plzeň, Technické muzeum Brno, vodní elek-

trárny Štěchovice, Slapy a Orlík, bioplynová stanice Číčov, UJV Řež, obchodní sál 

tradingu ČEZ, energetický systém Thomayerovy nemocnice, tokamaky Golem a 

Compass, černouhelná elektrárna Dětmarovice, diagnostická laboratoř distribuce 

elektřiny, teplárna Poříčí a další zajímavá místa.  
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Další nápady z Malé Hraštice 3: co lze měřit na člověku 

LEOŠ DVOŘÁK 

Katedra didaktiky fyziky, MFF UK Praha 

Abstrakt 

Některé partie fyziky lze učinit atraktivnější tak, že objektem, jehož vlastnosti měří-

me, je člověk. Několik námětů, které jsme vyzkoušeli na letošním jarním soustředění 

budoucích i stávajících učitelů fyziky na Malé Hraštici, snad může zaujmout i účast-

níky Veletrhu nápadů a jejich žáky. Týkají se citlivosti našich smyslů, rychlosti re-

akční doby, síly, kterou vyvineme, i toho, zda naše výška se různí ve stoje a vleže. 

Úvod 

Jarní soustředění pro učitele fyziky na Malé Hraštici bylo již inspirací pro některé 

příspěvky v minulých ročnících Veletrhu nápadů, viz např. [1]. V roce 2013 se „mi-

niprojekty“ na tomto soustředění věnovaly tématu Fyzika a člověk. Záměrem nebylo 

diskutovat o filosofických souvislostech fyziky, ale vyzkoušet, co by se na člověku 

dalo měřit či jak jinak využít člověka, tedy naše vlastní tělo, v jednoduchých poku-

sech. 

K čemu mohou být podobné pokusy ve výuce? Snad každý učitel fyziky má zkuše-

nost, že týká-li se pokus samotných žáků, vzroste jejich zájem a hodina je živější a 

bližší realitě, než když se věci demonstrují jen na pomůckách z fyzikálního kabinetu. 

To bylo již v minulosti zdůrazněno např. v příspěvku [2] v jednom z dřívějších roční-

ků Veletrhů. 

Námětů, co měřit, lze samozřejmě vytipovat celou řadu (viz např. [3]). Může jít na-

příklad o měření rozměrů, rychlosti reakce, síly svalů, citlivosti smyslů a další. Níže 

je uvedeno několik pokusů a měření, které autor s dalšími účastníky na letošním sou-

středění vyzkoušel. Berte je jako inspirace pro pokusy ve vašich třídách, v rámci růz-

ných projektů či při jiných příležitostech. 

Do jak vysokých frekvencí slyšíme? 

Zeptáme-li se žáků, do jak vysokých frekvencí člověk slyší, můžeme dostat „učebni-

covou“ odpověď, že do 20 kHz. Je tomu opravdu tak? Zajímavým malým projektem 

může být zjišťování, jak se tato hranice u různých lidí liší a na čem závisí. 

Je asi rozumné zdůraznit žákům, že daná hranice není ostrá – rozhodně neznamená, 

že zvuk o frekvenci 19 990 Hz slyšíme všichni a 20 010 Hz už nikdo. Citlivost sluchu 

se zvyšující se frekvencí klesá. (Takže to, zda zvuk o dané frekvenci slyšíme, závisí i 

na hlasitosti zvuku.) Navíc je zajímavou zkušeností, že na hranici frekvencí, do nichž 

slyšíme, máme často potíž určit, zda daný zvuk zní nebo ne. Občas může hrát roli i 

sugesce, někdy se podaří přesvědčit část třídy, že zvuk ještě slyší, i když žádný ve 

skutečnosti nezní. 
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Zjišťování, do jak vysokých frekvencí slyšíme, se dá s dobrými reproduktory prová-

dět v celé třídě či posluchárně, my jsme na Hraštici zkoušeli individuální měření. Sta-

čí k tomu dobrá sluchátka, notebook a vhodný software, např. známý program 

SoundcardScope. Měření jsme prováděli zvlášť pro levé a pravé ucho. 

Samozřejmě, všechna podobná měření je třeba považovat jen za orientační. Přesto 

mohou dávat zajímavé výsledky. Obrázek 1 ukazuje závislost nejvyšší slyšené frek-

vence (maxima z levého a pravého ucha) na věku zkoumaných osob. Potvrzuje zná-

mou skutečnost, že hranice, do níž slyšíme vysoké frekvence, s věkem klesá. 

V našem případě byl průměrný pokles asi 150 Hz za rok. Měření neukázalo žádný 

výrazný rozdíl mezi muži a ženami. Zajímavé jsou dvě hodnoty ukazující, že někteří 

lidé slyší frekvence vyšší než 20 kHz. V našem případě bylo maximum asi 21,3 kHz. 

 

Obr. 1 - Závislost nejvyšší slyšené frekvence na věku  

(výsledky skutečných měření na skupině 13 osob) 

Měření také ukázalo, že horní hranice slyšitelných frekvencí je pro každé ucho různá, 

rozdíly byly až 2 kHz. Většina námi zkoumaných osob slyšela vyšší frekvence lépe 

levým uchem – bylo by zajímavé zjistit, zda toto nějak souvisí s praváctvím a levác-

tvím; pro tyto závěry byla naše skupina měřených osob příliš malá. 

Jak slabý elektrický proud poznáme na jazyku? 

Zda plochá baterie je či není vybitá, můžeme poznat tak, že jazykem spojíme její pó-

ly, to je známá skutečnost. Jak slabý proud však můžeme na jazyku cítit? 

Opět jde o jednoduché měření, k němuž postačí plochá baterie, několik rezistorů, kte-

rými můžeme měnit velikost proudu, a případně ampérmetr (multimetr) pro měření 

protékajícího proudu. A tři kablíky, nejlépe s malými krokodýlky na koncích. Aby 

bylo měření hygienické, potřebujeme ještě dostatečně čisté elektrody, jimiž se bude-

me dotýkat jazyka. Hodí se například malé (nezrezivělé) kovové připínáčky. Možné 

zapojení ukazuje obr. 2. 
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Obr. 2 - Měření citlivosti jazyka na procházející proud. 

Zkuste si to! Zjistíte, že na jazyku máme citlivější a méně citlivá místa a že jsme 

schopni detekovat proud zlomků mA. (V případě autora zhruba od proudů řádu desí-

tek µA – možná budete v detekci malých proudů mnohem úspěšnější.) 

Rychlost reakce na sluchový podnět 

Rychlost reakce lze měřit řadou jednoduchých i složitějších způsobů. Velmi jednodu-

še lze demonstrovat rychlost reakce na sluchový podnět. Instruujte zkoumanou osobu, 

aby klepla prstem na desku stolu, jakmile uslyší klepnutí. Stoupněte si za ní, aby vás 

neviděla a sami klepněte. Jasně lze registrovat prodlevu mezi dvěma klepnutími. (Je 

zhruba 0,2 s, záleží právě na rychlosti reakce zkoumané osoby.) Nahrajeme-li zvuk 

například pomocí programu Audacity, můžeme rychlost reakce změřit. Audacity mů-

že dokonce i vygenerovat zvukový signál, na nějž zkoumaná osoba reaguje, viz obr. 

3. 

 

Obr. 3 - Měření rychlosti reakce na sluchový podnět. 
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Zajímavou modifikací je požádat zkoumanou osobu, aby na signál neklepala prstem, 

ale přešlápla pravou nohou a klepla botou do podlahy – podobně, jako když v autě při 

řízení auta přesouváme pravou nohu z plynu na brzdu. Delší doba reakce oproti 

klepnutí prstem je dostatečně ilustrativní a možné uplatnění v navazujících diskusích 

s žáky, kolik auto za danou dobu při jaké rychlosti ujede, už zde není nutno zdůraz-

ňovat. 

Jsme vleže delší než ve stoje? 

Většina z nás se už asi setkala s tvrzením, že vleže je člověk o něco delší, než ve sto-

je. (Tuto informaci lze též nalézt na webu, např. na [4], kde se uvádí, že vleže je délka 

větší o 1 až 2 cm než ve stoje.) Ověření této skutečnosti může být námětem na malý 

projekt, při němž žáci přirozeně mohou řešit, jaké mohou být zdroje chyb při měření, 

jak je omezit, apod. 

K měření stačí dvě rovná prkénka (laťky), dva svinovací metry a několik pomocníků. 

Ti měří metrem výšku od země po spodní stranu laťky, která se měřenému člověku 

opírá o hlavu. Podobně je tomu při měření vleže, jak to ukazuje obr. 4. 

   

Obr. 4 - Měření délky člověka ve stoje a vleže 

 

Obr. 5 - Porovnání délek lidí změřených ve stoje a vleže. 
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Jak měření uspořádat, abychom minimalizovali chyby, již necháme na čtenářích. Mě-

ření na soustředění potvrdilo, že délka člověka vleže je až o 2 cm větší než výška ve 

stoje, viz obr. 5. (Je to ale měření vhodné spíše pro projekt než pro rychlou demon-

straci, kde snadno dojde k chybě, jak ukázalo právě vystoupení na Veletrhu nápadů.) 

Síla našich prstů – a malá poznámka o krokodýlech 

Jakou silou k sobě dokážeme tisknout palce a ukazováček? Nebo palec a malíček, či 

jiný prst? To můžeme měřit např. sondou ze sady Vernier, nebo obyčejným školním 

siloměrem s rozsahem 100 N, viz obr. 6. 

     

Obr. 6 - Měření síly prstů školním siloměrem. 

Síla, kterou svíráme prsty, je několikanásobně větší než síla, kterou je rozvíráme. Po-

dobně, a ještě výrazněji je tomu prý u krokodýla, který má v čelistech ohromnou sílu 

při stisku, ale mnohem menší při rozevírání, takže mu údajně lze udržet tlamu zavře-

nou holýma rukama. (Ptejte se případně kolegů biologů, jak to je.) Takže při výše 

uvedeném pokusu naše prsty vlastně modelují tlamu krokodýla. 

Závěr 

Hodně štěstí při těchto i podobných pokusech zapojujících do fyziky člověka! 
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Elixír do škol – aneb Heuréka na třetí a ještě mnohem víc 

 
IRENA DVOŘÁKOVÁ, LEOŠ DVOŘÁK 

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha 

Abstrakt 

Příspěvek informuje o pilotním projektu Nadace Depositum Bonum [1], který se bude 

realizovat ve školním roce 2013/2014 a bude zaměřen na výuku fyziky pro žáky ve 

věku 12-15 let. „Elixír do škol“ naváže na zkušenosti neformálního projektu Heuréka, 

ale chce podpořit a ověřovat výrazně širší oblast aktivit. Pro účastníky Veletrhu ná-

padů bude zřejmě nejzajímavější vznikající síť 15 regionálních center vedených zku-

šenými učiteli fyziky, která budou pořádat pravidelná setkání učitelů a kde si bude též 

možno zapůjčit některé pomůcky. 

Vznik projektu Elixír do škol 

Česká spořitelna založila Nadaci Depositum Bonum 14. srpna 2012, aby pečovala a 

zhodnocovala mimořádný výnos z anonymních vkladních knížek a pomohla navracet 

tyto prostředky české společnosti. Zástupci České spořitelny se rozhodli věnovat tyto 

výnosy na zlepšení úrovně vzdělávání, a to zejména v technických a přírodovědných 

předmětech na základních školách.  

Cílem Nadace je jednak zlepšit zájem žáků o technické a přírodovědné obory, ale 

také posílit prestiž profese učitelů těchto oborů a zkvalitnit jejich výuku. 

Počátkem roku 2013 jsme byli Nadací osloveni a požádáni, abychom své dlouhodobé 

zkušenosti a kontakty z projektu Heuréka uplatnili v nově vznikajícím projektu Elixír 

do škol [2], který je prvním projektem vznikajícím v rámci Nadace. 

Obsah projektu Elixír do škol 

Tento projekt má tři základní „pilíře“. Prvním z nich je podpora samotného projektu 

Heuréka [3], jeho seminářů pro učitele i konference s mezinárodní účastí Dílny Heu-

réky. 

Druhá aktivita projektu má název Tandemy. Přivádí studenty technických a přírodo-

vědných oborů na univerzitách do škol jako asistenty nebo vedoucí kroužků a záro-

veň podporuje kvalitní a motivované učitele, jejichž práce zůstává často nedoceněna. 

Ve školním roce 2013-2014 (v pilotním běhu projektu) je zapojeno 9 škol, kde učitel 

fyziky vyučuje alespoň v některých svých hodinách společně s asistentem. Společně 

budou připravovat výuku, experimenty a zajímavé pokusy. Jsme přesvědčeni, že asis-

tenti budou své nadšení pro fyziku a přírodovědné obory všeobecně předávat dále. 

Současně může být práce učitele a asistenta jako tandemu při výuce pro žáky dobrým 

příkladem spolupráce dvou lidí při řešení různých problémů. Přítomnost asistenta při 

hodinách samozřejmě umožní i větší individualizaci výuky a bude mít jistě i další 
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přínosy, které zaznamenáme během pilotního běhu projektu. Součástí projektu bude i 

zjišťování názoru dětí na výuku a na projekt jako takový. 

Rádi bychom co nejvíce podpořili i učitele fyziky (hlavně na základních školách) 

v regionech, kteří mají často omezené možnosti sdílet své zkušenosti, získávat nové 

náměty do výuky a mívají také omezené finanční prostředky pro nákup pomůcek. 

V rámci projektu Elixír do škol byla od září 2013 otevřena v 15 místech České repub-

liky regionální centra [4]. Tato centra jsou vedena zkušenými učiteli, většinou 

účastníky projektu Heuréka. Nabízejí učitelům fyziky v daném regionu pravidelná 

setkávání (1x měsíčně), zaměřená právě na sdílení zkušeností, výměnu námětů a také 

možnost zapůjčení moderních pomůcek pro výuku fyziky (sondy Vernier k měření 

fyzikálních veličin s použitím počítače, USB mikroskop, kvalitní multimetry). Balí-

ček pomůcek v ceně 30 000,- Kč zakoupila Nadace do všech center a učitelé mají 

možnost si je zde zdarma půjčit. 

Závěr 

Věříme, že se již v pilotním běhu projektu alespoň částečně v některých oblastech 

podaří zkvalitnit výuku fyziky hlavně na základních školách. Současně věříme, že 

získáme mnoho zkušeností k dalšímu rozvoji jak projektu Elixír do škol, tak i případ-

ných dalších projektů Nadace Depositum Bonum. 

Literatura 
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Přírodovědné exploratorium – Příběh Sluneční soustavy 

JOSEF FORMAN, ZUZANA KULJOVSKÁ 

Hvězdárna a planetárium Brno 

Na vrcholu Kraví hory v areálu Hvězdárny a planetária Brno byl v roce 2011 vybu-

dován zcela nový sál exploratoria. Co vás v této místnosti čeká? Ačkoli zde neuvidíte 

hvězdnou oblohu, v sále exploratoria se pomocí velkoplošných ilustrací, jedinečného 

vizuálního systému, interaktivních i mnoha dalších vzácných exponátů vydáte na ces-

tu Sluneční soustavou! Příběh Sluneční soustavy sestavil Pavel Gabzdyl.  

 

1. Experimenty 

V prostorách exploratoria se setkáte se třemi různými typy prostředků, které vás pro-

vedou příběhem Sluneční soustavy: experiment, exemplář a exponát. Experimenty 

vám umožní ověřit si některé jevy ve Sluneční soustavě doslova na vlastní kůži. Roz-

točíte například vodní vír, rozhoupáte kyvadlo nebo se dotknete skutečného meteori-

tu. Populárním experimentem mezi návštěvníky exploratoria jsou planetární váhy, 

které zobrazují velikosti gravitačních sil působící na povrchu různých kosmických 

těles. Zároveň jsou jakousi přehlednou mapou různých typů kosmických objektů.  

Obr. 1 - Váhy a vodní vír 

Za hvězdy je zde pochopitelně naše Slunce. Na panelu jsou také všechny planety Slu-

neční soustavy a planetky hlavního pásu, které se pohybují mezi drahami Marsu a 

Jupiteru. Za další skupiny těles nechybí blízkozemní planetka Eros, největší trojan 

pohybující se po dráze Jupiteru s názvem Hektor, komety Hale-Bopp a Halley a také 

první objevený kentaur Chiron, který je zástupcem těles na pomezí planetek a komet. 

Nechybí ani transneptunická tělesa a další. Hvězdné váhy jsou obdobou planetárních 

vah s tím rozdílem, že tyto váhy ukazují působení sil na vybraných hvězdách naší 

Galaxie. Hvězdy jsou na panelu vyobrazeny ve správných poměrech jejich velikostí. 

Dalším experimentem v pořadí je vodní vír, který simuluje vznik vírových struktur 
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(např. tlakových výší a níží) v planetárních atmosférách. Voda ve válci totiž proudí 

podobně jako plyny tvořící atmosféry planet.  

Viděli jste někdy planety v dalekohledu na vlastní oči? V našich kukátkách spatříte 

některá tělesa Sluneční soustavy tak, jak byste je viděli v dalekohledu při pozorování 

ze Země. Všechny objekty jsou vyobrazeny ve správném poměru velikostí. Proč je 

Země zploštělá? V exploratoriu se nachází experiment, který vám tento fakt ozřejmí. 

Na hřídeli motoru jsou navlečeny pružné kovové pásky, jež spolu vytvářejí iluzi kula-

tého tělesa. Když zmáčknete tlačítko, motor se roztočí a tvar tělesa se promění v útvar 

podobný zploštělému rotačnímu elipsoidu. Podobným způsobem se díky odstředivé 

síle deformuje tvar planet. Jak je co těžké? Na tuto otázku vám odpoví naše krabice 

od džusu. Zkuste si je potěžkat a některé se vám budou zdát lehčí a jiné těžší. Proč? 

Na povrchu kosmických těles existuje různé gravitační zrychlení. Proto tytéž předmě-

ty budou mít na povrchu odlišných těles různou tíhu. V sále exploratoria se nachází 

také model tzv. Foucaultova kyvadla, které na sklonku 19. století představovalo důle-

žitý experiment potvrzující otáčení Země kolem rotační osy. Tento experiment vyu-

žíval vlastnosti kyvadla na povrchu Země, které se snaží zachovat rovinu kyvu.  

Obr. 2 - Experimenty 

Během prohlídky exploratoria se také dozvíte, jak se pohybují družice, prohlédnete si 

přístroj teluria, který slouží k simulaci oběhu Země kolem Slunce a Měsíce kolem 

Země. Nakonec si také roztočíte vodní kouli plnou mýdla, která napodobuje atmosfé-

ry obřích plynných planet. 

 

2. Exempláře  

Jedná se o jedinečné položky naší sbírky kosmických materiálů. Většinou je najdete 

za sklem vitríny. Nejvýznamnějším exemplářem exploratoria je model sopky Olym-

pus Mons, která je největším vulkánem v celé Sluneční soustavě. Její výška se podle 

přesných měření uvádí 21 171 metrů! Model sopky je zhotoven v měřítku  

1:367 000 s pětinásobným umělým převýšením.  
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Obr. 3 - Model sopky Olympus Mons 

V sále se také nachází skutečný železný meteorit, kterého se dokonce můžete do-

tknout. Byl objeven v roce 1906 v Laponsku, kam dopadl před asi 900 tisíci roky. 

Meteority z tohoto pádu jsou pojmenovány Muonionalusta. Vystavený exemplář má 

hmotnost přes 21 kilogramů. Samozřejmě nejde o jediný meteorit. V naší sbírce za 

skleněnou vitrínou naleznete zástupce nejvýznamnějších typů těchto „poslů nebes“. 

Jsou zde kamenné, železokamenné i železné meteority. U železných meteoritů si mů-

žete prohlédnout tzv. Widmanstättenovy obrazce. Jde o pravidelné struktury, ve kte-

rých světlejší linie vytvářejí rovnoramenné trojúhelníky. Mezi nejvzácnější, i když 

velmi malé kousky kosmické hmoty, patří v naší sbírce meteority z Měsíce a z Marsu. 

Tyto drobné vzorky najdete spolu s dalšími překvapeními (zkameněliny organismů, 

tektity, jantar) v našich zásuvkách pod vitrínami.  

3. Exponáty 

Sluneční soustavou vás také provedou velké statické obrazy planet a jejich velkých a 

malých měsíců, které jsou doplněny informativními texty. Můžete začít putování u 

našeho Slunce. Jeho velkoformátový snímek zachycuje část sluneční fotosféry tak, 

jak ji 30. 3. 2010 zachytila americká sonda SDO. Snímek je navíc doplněn o temné 

kotoučky planet Merkur a Venuše, které při pozorování ze Země mohou vzácně přejít 

přes sluneční disk. Podél stěny exploratoria prochází prosvětlená časová osa, která 

ukazuje vývoj Sluneční soustavy v čase. Jeden centimetr zde znázorňuje zhruba 3 mi-

liony roků. Procházka celou 4,5 miliardy let trvající minulostí naší planetární sousta-

vy zde měří 17 metrů.  
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Obr. 4 - Velké a malé měsíce 

Významným prvkem exploratoria je projekční koule o průměru 120 cm, s pomocí 

které je možné zobrazit povrchy těles Sluneční soustavy nebo například simulaci le-

teckého provozu. Projekce na sféru je zajištěna datovým projektorem umístěným v 

horní části zařízení. Za povšimnutí také stojí obrazový panel za digitální koulí, na 

kterém je umístěna fotografie části mlhoviny v Orionu. Mlhovina je od nás vzdálena 

1500 světelných roků a představuje místo, kde i nyní vznikají nové hvězdy a planety. 

Prohlédnout si také můžete uměle vytvořený záběr planety Země, a to zejména ev-

ropský kontinent tak, jak by se jevil v letním období. Stejně tak prozkoumáte povrch 

Marsu, kterému dominuje podivuhodná „jizva“, která se nachází přibližně ve středu 

jižní polokoule. Tento rozsáhlý komplex kaňonů a roklí se nazývá Údolí Marinerů. 

Na časové ose s názvem Výzkum Sluneční soustavy najdete ty nejdůležitější milníky 

kosmonautiky a průzkumu naší planetární soustavy. Jeden rok má v tomto měřítku 20 

cm. 

Obr. 5 - Projekční koule s Velkou mlhovinou v Orionu v pozadí 

Literatura - Propagační materiály Hvězdárny a planetária Brno 
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Co vše se skrývá pod slapovými jevy? 

TOMÁŠ FRANC 

Astronomický ústav Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulta, Karlo-

va Univerzita v Praze 

Abstrakt 

Většina studentů si pod slapovými jevy představí pouze příliv a odliv. Slapové jevy 

jsou však mnohem rozsáhlejší téma zahrnující mnoho efektů způsobených působením 

slapových sil. V příspěvku je uveden přehled slapových jevů, se kterými se lze setkat 

ve sluneční soustavě. Všechny jevy jsou nesmírně zajímavé, takže mohou pomoci ke 

zvýšení motivace studentů ke studiu fyziky. 

Úvod 

Cílem příspěvku je uvést výčet slapových jevů, se kterými se lze setkat ve sluneční 

soustavě. Všechny jevy jsou velice zajímavé, takže mohou vzbudit zájem o další stu-

dium fyziky. Na podrobné vysvětlení těchto jevů v tomto článku není prostor, všech-

ny jevy však lze vysvětlit pouze s použitím středoškolské fyziky. Postupně uvedeme 

tyto slapové jevy: příliv a odliv, vázaná rotace, vývoj soustavy Země-Měsíc (s ohle-

dem na působení slapových sil), slapové urychlování a zpomalování měsíců planet a 

slapový ohřev. Zmíněný výčet slapových jevů však rozhodně není úplný, další jevy 

ovšem přesahují rozsah tohoto článku. 

Příliv a odliv 

Gravitační síla, kterou působí Měsíc na Zemi, podle Newtonova gravitačního zákona 

s rostoucí vzdáleností od Měsíce klesá, takže různé části Země jsou k Měsíci přitaho-

vány různě velkou gravitační silou. Měsíc dále působí na Zemi jako na celek, a když 

uděláme rozdíly gravitačních sil v jednotlivých částech Země a té celkové, dostaneme 

výsledné slapové síly. Důležitým předpokladem pro výpočet rozdílů gravitačních sil 

je, že se Země nachází v beztížném stavu, neboť obíhá kolem barycentra (společného 

hmotného středu soustavy Země-Měsíc). Výsledkem potom je, že slapové síly směřu-

jí od středu Země hned na dvou místech, takže příliv se nachází na dvou místech sou-

časně a stejně tak odliv se nachází na dvou místech současně (kde slapové síly míří 

do středu Země), viz Obrázek 1. Perioda střídání přílivu na daném místě na Zemi 

nicméně není 12 h, ale trvá to o něco déle, musíme totiž vzít v úvahu nejen rotaci 

Země kolem osy, ale i oběh Měsíce kolem Země (resp. barycentra), takže teoreticky
8
 

by se měl příliv na daném místě na Zemi střídat každých 12 h 25 min. Pro snazší po-

chopení tohoto jevu jsme vytvořili jednoduchou animaci, viz [1], kde lze nalézt také 

                                                             
8 Slovo teoreticky jsme použili z toho důvodu, že ve skutečnosti je situace složitější. Kdyby byl povrch Země 

pokrytý pouze vodou, byla by hodnota 12 h 25 min platná, na pohyby vody však mají podstatný vliv pevniny 

a profil mořského dna a navíc na příliv a odliv má nezanedbatelný vliv také Slunce. 
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animaci slapových sil Měsíce a Slunce. Pro další detaily výpočtu slapových sil Měsí-

ce a Slunce, např. i s ohledem na excentricitu pohybů Země a Měsíce, viz [2]. 

 

Obrázek 1. - Slapové síly, kterými 

Měsíc působí na jednotlivé části Země. 

Měsíc se nachází na přímce AC (a je 

jedno, jestli blíže bodu A nebo C). 

Příliv se nachází v těch místech, kde 

slapové síly míří od středu Země, tedy 

v bodech A a C a odliv se nachází 

v těch místech, kde slapové síly míří do 

středu Země, tedy v bodech B a D. 

Vázaná rotace 

Měsíc má se Zemí tzv. vázanou (též synchronní) rotaci. Znamená to, že ze Země mů-

žeme vidět pouze jednu část povrchu Měsíce a zbytek je pro nás navždy skrytý (při-

vrácená a odvrácená strana Měsíce). Je to způsobeno stejnou hodnotou periody 

rotace Měsíce kolem jeho osy a periody oběhu Měsíce kolem barycentra. S tím mají 

studenti obvykle problém, neboť si vázanou rotaci vysvětlují často tím, že Měsíc ko-

lem osy nerotuje. Proto jsme vytvořili další animaci demonstrující vázanou rotaci, 

opět viz [1]. Studenty by však mohlo napadnout, že jde o pouhou náhodu v případě 

unikátní dvojice Země-Měsíc. Z omylu je vyvedeme snadno – vázanou rotaci mají 

oba měsíce Marsu Phobos a Deimos, 7 měsíců Jupiteru včetně všech čtyř velkých 

Galileových měsíců, dále 9 měsíců Saturnu včetně největšího Titanu, 5 měsíců Uranu 

a Neptunův největší měsíc Triton. A to je výčet potvrzených měsíců, u dalších musí-

me počkat na přesná měření (především rotačních period kolem os). O náhodě tedy 

nemůže být řeč. Vázanou rotaci způsobují slapové síly planet (resp. gravitační síly, 

ale slapové síly hrají v tomto jevu podstatnou roli, viz popisek u Obrázku 2). Záleží, 

jestli měsíc kolem planety obíhá rychleji nebo pomaleji v porovnání s rychlostí rotace 

kolem osy (a také na tom, jestli měsíc rotuje prográdně nebo retrográdně, tedy ve 

směru nebo proti směru oběhu kolem planety). V Obrázku 2 uvádíme vysvětlení pro 

jeden z těchto případů. Popis obrázku je na následující straně. 

Obr. 1 

Obr. 2 
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Obrázek 2. - Vysvětlení původu vázané rotace měsíce. Slapové síly planety způsobují 

vznik dvou výdutí na měsíci. Protože však měsíc rotuje kolem vlastní osy jinou 

úhlovou rychlostí, než s jakou obíhá kolem planety, dochází vlivem tření mezi 

výdutěmi a měsícem k odchýlení výdutí ze spojnice středů planety a měsíce. Na 

obrázku je znázorněn případ, kdy měsíc rotuje prográdně a perioda rotace kolem jeho 

osy je menší než perioda jeho oběhu kolem planety (červenou šipkou je naznačen 

směr rotace měsíce a černou přerušovanou šipkou směr oběhu měsíce kolem planety). 

Výduť, která je blíže k planetě, se proto mírně opožďuje za spojnicí středů planety 

a měsíce. Gravitační síly, kterými působí planeta na obě výdutě, jsou vyznačeny 

zeleně. Gravitační síla planety působící na bližší výduť je větší než gravitační síla 

působící na vzdálenější výduť a navíc obě síly mají různý směr (míří však do středu 

planety). Obě síly tak působí na měsíc výsledným nenulovým momentem sil, který 

má opačnou orientaci, než vektor úhlové rychlosti rotace měsíce kolem osy. Tento 

moment proto rotaci měsíce zpomaluje, čímž se rychlost rotace kolem osy přibližuje 

rychlosti oběhu kolem planety do té doby, než se obě rychlosti vyrovnají. 

Vývoj soustavy Země-Měsíc 

Stejně jako je na Obrázku 2 znázorněna situace pro výdutě na měsíci planety, mohli 

bychom takový obrázek nakreslit pro výdutě na Zemi způsobené Měsícem. Protože 

Země rotuje kolem osy rychleji, než obíhá kolem barycentra, dochází ke tření mezi 

výdutěmi a planetou, což vede k natočení výdutí ve směru rotace Země a tedy ke 

zpomalování rotace Země. A s tím přímo souvisí další efekt, a to že se Měsíc od Ze-

mě vzdaluje (na vysvětlení opět stačí rozbor sil). Vzdálenost Měsíce se samozřejmě 

mění, protože obíhá po elipse, nárůstem vzdálenosti však myslíme nárůst střední 

vzdálenosti Měsíce od Země (délky hlavní poloosy). A jaké jsou naměřené hodnoty? 

Doba rotace Země se zpomaluje přibližně o 2 ms za století a Měsíc se vzdaluje zhru-

ba o 4 cm za rok. Tento jev samozřejmě není lineární, ale kdybychom to předpoklá-

dali, tak dostaneme, že den na Zemi bude trvat 25 hodin za 180 miliónů let (ve 

skutečnosti to bude trvat déle). 

Konečný stav vývoje systému Země-Měsíc 

Jestliže se rotace Země zpomaluje a Měsíc vzdaluje, jaký bude konečný stav? Unikne 

Měsíc z gravitačního působení Země a stane se oběžnicí Slunce? Tato situace nena-

stane, konečná vzdálenost Země a Měsíce bude přibližně 554 000 km, což je 

v oblasti, kde převládá gravitace Země nad gravitací Slunce. A rotace Země se zpo-

malí natolik, že den na Zemi bude trvat přibližně 47 dní. V tomto stavu bude platit, že 

perioda rotace Měsíce kolem osy bude stejná jako perioda jeho oběhu kolem Země 

(to platí již dnes) a navíc to bude stejná hodnota, jako právě uvedená perioda rotace 

Země kolem osy, tedy všechny tyto tři hodnoty budou činit 47 dní. Takže ze Země 

bude stále vidět jen jednu „stranu“ Měsíce, ale navíc z Měsíce bude viditelná stále 

stejná „strana“ Země. Kdy k tomu dojde? Dolní odhad činí 4 miliardy let, což je 

zhruba stejný odhad, kdy Slunci dojde vodík, takže ve skutečnosti nejspíše k tomuto 

výslednému stavu Země s Měsícem nedospějí. 
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Slapové urychlování a zpomalování měsíců planet 

Jevu, kdy se měsíc od planety působením slapových sil vzdaluje, říkáme slapové 

urychlování. A netýká se jen Měsíce, ale většiny ostatních měsíců sluneční soustavy. 

Vliv působení slapových sil na vzdálenost měsíce od planety může být buď právě 

zmíněné slapové urychlování a tedy vzdalování měsíce od planety nebo také i slapové 

zpomalování, kdy se měsíc k planetě naopak přibližuje. Pokud měsíc obíhá planetu 

prográdně a perioda rotace planety kolem osy je menší než perioda oběhu měsíce ko-

lem planety (případ Měsíce), pak nastává slapové urychlování. Pokud měsíc obíhá 

planetu prográdně a perioda rotace planety kolem osy je větší než perioda oběhu mě-

síce kolem planety (měsíc tedy obíhá planetu pod stacionární dráhou), pak nastává 

slapové zpomalování. Jde o případu Marsova měsíce Phobos, který se přibližuje 

k Marsu rychlostí zhruba 20 cm za rok. Dále jde o dva Jupiterovy měsíce, 11 měsíců 

Uranu a 5 měsíců Neptunu. Poslední případ pak nastává v případě retrográdního po-

hybu měsíce kolem planety (a na vztahu periody rotace planety a periody oběhu mě-

síce nezáleží), kdy dochází opět ke slapovému zpomalování. To se týká 52 měsíců 

Jupiteru (z nichž většina je poměrně nedávno zachycených malých asteroidů), 29 mě-

síců Saturnu, 8 měsíců Uranu a 4 měsíců Neptunu, ze všech těchto příkladů je nejza-

jímavější Triton, což je velký měsíc oproti všem ostatním měsícům ve sluneční 

soustavě s retrográdním pohybem. 

Slapový ohřev 

Měsíce jsou deformovány slapovými silami. Pokud by nějaký měsíc obíhal kolem 

planety po kružnici, byly by slapové síly stále stejně velké a tedy deformace měsíce 

stále stejná. Měsíce však obíhají po eliptických trajektoriích, takže jsou velikosti sla-

pových sil proměnné, čímž tedy dochází k proměnnému natahování a smršťování mě-

síců. Výsledkem je, že se nitro měsíců ohřívá a záleží na velikostech slapových sil, 

jak moc jsou proměnné, a na vnitřní struktuře samotného měsíce. 

Vulkanismus 

Nejznámějším případem slapového ohřevu je Jupiterův měsíc Io. Již několik vesmír-

ných sond pozorovalo na jeho povrchu erupce. Jde dokonce o vulkanicky nejaktivněj-

ší těleso ve sluneční soustavě, neboť na jeho povrchu se nachází více než 400 sopek 

(je tedy aktivnější než Země, kde je ovšem původ sopek jiného než slapového půvo-

du). 

Kryovulkanismus 

Pokud se jedná o měsíc tvořený především zmrzlým materiálem, pak může být tento 

materiál částečně „roztaven“ a na povrchu měsíce můžeme pozorovat opět sopky, 

ovšem tentokrát nikoli s horkým materiálem, nýbrž se zmrzlými částicemi. Kryovul-

kanická činnost již byla potvrzena na Saturnových měsících Enceladus a Triton. Na 

dalších měsících se předpokládá: Europa a Ganymede (Jupiter), Dione a Titan (Sa-

turn), Miranda a Ariel (Uran). 
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Podpovrchový oceán 

Pokud jde o slapový ohřev, tak pokud vnitřní struktura měsíce obsahuje led, pak mů-

že led při vhodných podmínkách roztát a vytvořit podpovrchový oceán obsahující 

vodu v tekutém stavu. Na několika měsících se tento jev předpokládá (Jupiterovy mě-

síce Europa, Ganymede a Callisto), na dvou už byl dokonce potvrzen. Na Saturnově 

Titanu byl potvrzen nepřímo sondou Cassini, která zjistila, že změny v deformaci 

tohoto měsíce dosahují až 10 metrů, což by nebylo možné, kdyby nitro neobsahovalo 

právě kapalnou vrstvu. A na Saturnově Enceladu byl podpovrchový oceán prokázán 

přímo, když sonda Cassini prolétla jedním gejzírem z kryovulkánu a zjistila, že vyvr-

žený materiál obsahuje kapičky vody – a dokonce se stejným obsahem soli, jaký mají 

oceány na Zemi. Díky slapovým silám tak může na takových měsících existovat ži-

vot. 

Závěr 

V článku jsme uvedli tyto příklady slapových jevů: příliv a odliv, vázanou rotaci, vý-

voj systému Země-Měsíc a konečný stav tohoto vývoje, slapové urychlování a zpo-

malování (což znamená změnu ve vzdálenosti mezi planetou a měsícem) a slapový 

ohřev nitra některých měsíců, který způsobuje vulkanickou a kryovulkanickou čin-

nost a dále umožňuje existenci podpovrchových oceánů, což již bylo potvrzeno na 

dvou měsících. Vše je možné vysvětlit na úrovni střední školy. Téma slapových jevů, 

které vede až k možnosti vzniku mimozemského života, je pro studenty nesmírně za-

jímavé a představuje tedy užitečnou „pomůcku“ pro učitele, jak zvýšit zájem studentů 

o fyziku. 

Poděkování 

Tento příspěvek vznikl za podpory Grantové agentury Univerzity Karlovy (číslo 

smlouvy 341311) a za podpory Studentského výzkumu v oblasti didaktiky fyziky 

a matematického a počítačového modelování (projekt číslo 267310). 
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Vzdělávací potenciál fulldome pořadů v planetáriu 
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Abstrakt 

Díky projektům financovaným z fondů EU bude v roce 2015 v naší republice nejmé-

ně sedm planetárií s fulldome projekcí. Většinou tak budou planetária fungovat v no-

vém kontextu jako multifunkční zařízení a nabízené pořady (aktivity) budou 

popularizovat nejen astronomii, ale i další přírodní vědy. Jenže uvedení „flotily“ digi-

tálních planetárií do provozu je jen začátek. Jaký je vzdělávací potenciál sférické pro-

jekce? Dokážeme jej rozvinout a využít? 

Co je „fulldome“?  

Tímto slovem se začala označovat sférická projekce v době, kdy digitální projekční 

technika umožnila promítání skutečně kvalitního obrazu na sférickou projekční plo-

chu, tedy 360 stupňů kolem diváků v hledišti v horizontálním směru a 180 stupňů ve 

směru vertikálním (při experimentálních projekcích pak v obou směrech 360 stupňů). 

Tak vzniklo jedinečné nové médium, které se rozvíjí v posledních 10 letech velmi 

bouřlivě po technické i obsahové stránce.  

Jeho unikátnost a „revolučnost“ spočívá v tom, že na rozdíl od „klasických“ médií 

(kresba, fotografie, film nebo televize) nesleduje divák obraz ohraničený „rámem“, 

ale obrazová informace je všude kolem něj. Není tedy možné používat shodné obra-

zové prostředky jako u předchozích médií, ale postupně se vyvíjí nová „obrazová 

řeč“ této velmi působivé projekce [1]. 

Přestože původně byla tato projekce využívána v planetáriích k vizualizaci astrono-

mických témat, dnes je chápána jako multifunkční a multižánrová, obdobně jako jiná 

média.  

 

Obr. 1 
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Studie efektivity vzdělávání 

„Fulldome poskytuje naprosto jedinečně působivé vzdělávací prostředí.“ 

Daniel Neafus, průkopník fulldome pořadů, Gates Planetarium Denver, zakladatel IMERSA Inc. 

Také klasická projekční planetária (optomechanická) lze považovat za velmi pokroči-

lou názornou pomůcku, která se dá využít zejména při astronomickém vzdělávání. Od 

uvedení prvního projekčního planetária do provozu v roce 1923 až do současnosti, 

kdy jich funguje na celém světě několik tisíc, bylo provedeno mnoho pedagogických 

výzkumů, které měly prokázat, že výuka astronomie s využitím planetária je mnohem 

účinnější než výuka stejných témat ve třídě vybavené běžnou technikou. Výsledky 

však byly velmi rozporuplné viz např. [2], [3] a [4].  Rozvoj digitální projekční tech-

niky nastal až v posledních dvaceti letech, ale doposud provedené pedagogické vý-

zkumy ukazují, že fulldome projekce je skutečně efektivnějším výukovým prostředím 

než klasické planetárium i běžná třída. Dokonce má své výhody i ve srovnání 

s různými druhy „virtuální reality“, kdy je zobrazovací zařízení umístěno v přilbě, 

kterou má divák na hlavě (tzv. HMD), podrobněji také [6] a [7]. 

Technické řešení 

Technické provedení fulldome projekce je možné v jednoduché podobě realizovat i 

s nafukovacím planetáriem, PC a klasickým dataprojektorem se sférickým zrcadlem 

(nebo objektivem typu „rybí oko“). Profesionální projekce jsou pak tvořeny speciál-

ními PC sestavami a velkými dataprojektory (dva a více, podle velikosti projekční 

plochy a dalších požadavků). Náklady na pořízení fulldome projekce jsou tedy od 

jednoho po desítky milionů korun. Také z tohoto důvodu je vhodnější shlédnout full-

dome pořady v některé z institucí, která je fulldome projekcí vybavena, než si budo-

vat vlastní školní projekci. 

Informace o většině fulldome pořadů je možné najít na webových databázích [8]. 

V některých pořadech jsou začleněny také prvky výuky fyzikálních témat, ale mno-

hem více jsou z oblastí mimo astronomii a kosmonautiku obsažena témata z chemie 

nebo biologie. A to je situace, která by se mohla změnit, docela jistě existují fyzikální 

témata, kde znázornění fulldome projekcí umožní hlubší pochopení problému nebo 

jej učiní pochopitelnější pro širší skupinu vyučovaných.   

Kde všude bude?  

V České republice je v provozu zatím jediná fulldome projekce v planetáriu v Praze, 

ale do konce roku 2013 bude dokončena instalace v Brně a Plzni. V roce 2014 pak v 

Ostravě, Liberci, Hradci Králové a Olomouci (viz mapa obr. 2). Parametry jednotli-

vých projekcí (průměr projekční plochy, kapacita sálu, projekční technika atd.) se 

v jednotlivých případech budou lišit, stejně jako nabízené pořady. Přehled informací 

o jednotlivých institucích naleznete zde [9]. 
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Původní česká tvorba? 

Výroba fulldome pořadů je velmi nákladná a celý proces je víceméně shodný s fil-

movou produkcí. Ve srovnání s cenou výroby pořadu pro klasické planetárium je 

fulldome pořad v českých podmínkách zhruba dvacetkrát dražší. Zahraniční produkce 

a globální distribuce fulldome pořadů však umožňuje nákup časově omezených licen-

cí již vyrobených pořadů, které jsou cenově výhodnější. Je však většinou nutné dal-

šími náklady vyřešit jazykovou lokalizaci. 

V ostravském planetáriu, které také prochází zásadní rekonstrukcí a modernizací [10], 

vznikají v rámci projektu Kosmické souvislosti čtyři nové fulldome pořady pro žáky 

druhého stupně základní školy a středních škol. Obsahují také vhodné pasáže 

z fyzikálního, chemického a biologického učiva a jsou doplněny celou řadou doplň-

kových aktivit. Jedná se o pořad „Adrenalinový vesmír“ (autor Martin Vilášek), 

„Cesta energií“ (Adam Fišer), „Malý třesk v podzemí“ (Ivana Marková) a „Záhadní 

mimozemšťané“ (Ivana Marková).       

Inzerát 

Cíl tohoto příspěvku by se dal shrnout do jednoduchého inzerátu: 

 

Skupina začínajících tvůrců fulldome hledá k občasné spolupráci učitelky/učitele 

za účelem rozvíjení možností využití tohoto jedinečného média ve fyzikálním vzdě-

lávání. Značka: „Vlastní fulldome není podmínkou!“ 

Poděkování 

Děkuji svým kolegům, kteří se právě stávají průkopníky tvorby fulldome pořadů 

v České republice. Děkuji rovněž všem nadšeným učitelům fyziky, které tento pří-

spěvek zaujal a se svými nápady se ozvali na e-adresu tomas.graf@vsb.cz . 

Obr. 2 - Mapa 

mailto:tomas.graf@vsb.cz


Veletrh nápadů učitelů fyziky 18 

53 

Literatura 

[1] Petersen, M. C. 2013, A Planetarian's Primer for Fulldome, 

http://www.lochnessproductions.com/reference/primer/primer.html 

[2] Wright, D.L.C. 1969, Effectiveness of the planetarium and different methods of 

its utilization in teaching astronomy, unpublished doctoral dissertation, 

University of Nebraska, Lincoln, Nebraska. 

[3] Rosemergy, J.C. 1967, An experimental study of the effectiveness of a 

planetarium in teaching selected astronomical phenomena to sixth grade children, 

unpublished doctoral dissertation, University of Michigan. 

[4] Reed, G., & Campbell, J.R. 1972, “A Comparison of the Effectiveness of the 

Planetarium and the Classroom Chalkboard and Celestial Globe in the Teaching 

of Specific Astronomical Concepts,” School Science and Mathematics, 72, pp. 

368-374. 

[5] Hatada, T., Sakata, H., & Kusaka, H.1980, “Psychophysical Analysis of the 

“Sensation of Reality” Induced by a Visual Wide-Field Display,” SMPTE 

Journal, 89, pp. 560-569. 

[6] Chen, J. 2002, A Virtual Environment System for the Comparative Study of 

Dome and HMD, unpublished master’s thesis, University of Houston, Houston, 

Texas. 

[7] Sumners, C., & Reiff, P. 2002, “Creating Full-Dome Experiences in the New 

Digital Planetarium,” Proceedings of the NASA Office of Space Science 

Education and Public Outreach Conference, San Francisco: Astronomical Society 

of the Pacific Conference Series, pp. 155-159. 

[8]  http://www.lochnessproductions.com/shows/shows.html nebo 

http://www.fddb.org/ 

[9]  http://hvezdarny.blogspot.cz/2007/03/lenov-sdruen.html a také 

https://www.facebook.com/www.sciencecenter.cz?ref=stream 

[10] http://planetarium.vsb.cz 

[11] Yu, K. C. 2005, Planetarian, vol. 34, no. 3, Digital Full-Domes: The Future of 

Virtual Astronomy Education, pp. 6-11. 

  

http://www.lochnessproductions.com/reference/primer/primer.html
http://www.lochnessproductions.com/shows/shows.html
http://www.fddb.org/
http://hvezdarny.blogspot.cz/2007/03/lenov-sdruen.html
https://www.facebook.com/www.sciencecenter.cz?ref=stream
http://planetarium.vsb.cz/


Veletrh nápadů učitelů fyziky 18 

54 

Příběh žárovky 

VOJTĚCH HANÁK 

Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita 

Klasická žárovka je zdrojem světla, který je přes prostý princip funkce konstrukčně 

velmi náročný. Několika jednoduchými experimenty prováděnými převážně 

s běžnými klasickými žárovkami můžeme ukázat, co vše musel Edison a jeho kole-

gové zvládnout, aby žárovka dokázala poskytovat lidstvu světlo až do dnešních dnů. 

Historie žárovky 

Doba vzniku žárovky 

V obecném povědomí převládá jako fakt, že jediným objevitelem žárovky je Thomas 

Alva Edison. Skutečnost však byla složitější. Historické pozadí vzniku žárovky je 

zajímavým příběhem, který dává do souvislostí partie fyziky na školách často probí-

rané zcela odděleně. 

Edison představil své dva nejslavnější patenty v letech 1879 a 1880. Nic z toho by 

však nebylo možné bez mnohem nenápadnějšího objevu v počátku 19. století. V roce 

1800 totiž probíhala dlouhá odborná rozepře mezi Alessandro Voltou a Luigi Galva-

nim.  

Galvani tvrdil, že objevil živočišnou elektřinu, tedy v podstatě přišel na to, co je to 

život. Volta oponoval tím, že elektřina, kterou Galvani pozoruje a měří, vzniká reakcí 

mezi přiloženými kovovými vodiči a studovanou tkání. Proto se pokusil zkonstruovat 

zdroj takové elektřiny, který by žádnou živou tkáň neobsahoval.  

Kombinací zinkových a měděných elektrod proložených tkaninou nasáklou slanou 

vodou se mu podařilo vytvořit první elektrochemickou baterii. A uvědomil si také, 

že tyto baterie může řetězit za sebou. V roce 1800 tak představil vědeckému světu 

první Voltův sloup – zařízení, které bylo schopné dodávat do té doby nepředstavitel-

né proudy po nepředstavitelnou dobu. Voltův sloup otevřel cestu ke zcela novému 

směru fyzikálního bádání a umožnil také objev žárovky. 

Sir Humphry Davy 

Objevitelem principu, na kterém žárovka funguje, totiž že průchodem proudu se vo-

dič zahřívá, a je-li jeho teplota dostatečně vysoká, začne vyzařovat světlo ve viditelné 

oblasti, je sir Humphry Davy. Pro veřejnost je to dnes již téměř neznámé jméno, ač-

koliv Davy byl největším vědcem své doby. Zaměřením byl spíše chemik, ale Voltův 

sloup byl pro něj velmi slibným zařízením. Do své laboratoře získal největší Voltův 

sloup na světě – měl dva tisíce párů elektrod. Takto silný zdroj mu umožnil objevovat 

nové chemické prvky, mezi jinými draslík, vápník nebo baryum. 

Nové chemické prvky objevoval převážně elektrolýzou různých roztoků a tavenin. 

Když ve své laboratoři zkusil přiložit k Voltovu sloupu platinový plíšek, pozoroval, 

že tento plíšek začal svítit jasným viditelným světlem. Davy jakožto chemik na tento 
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objev nijak nenavázal, ale objevil zcela novou cestu jak vyrobit světlo, aniž by muse-

lo docházet k hoření materiálu. 

Edisonovy patenty 

Thomas Alva Edison byl především úspěšným podnikatelem. O řadu patentů, 

pod kterými je podepsán, se zasloužili spíše pracovníci jeho laboratoří. Edison viděl 

komerční potenciál elektřiny, která v době Humphry Davyho byla spíše předmětem 

zkoumání vědeckých společností. Aby mohl Edison elektřinu prodávat, musel vytvo-

řit kromě produktu také celý trh. Mezi jeho patenty tak najdeme i tak běžné věci, jako 

vypínač, pojistku, paralelní zapojení a podobně. Kromě samotné žárovky také navrhl 

patici, jejíž tvar se do dneška prakticky nezměnil. Edison také postavil první elektrár-

ny. 

Aby si potenciální zákazníci, a v té době šlo spíše o státní instituce a výrobní podniky 

než o domácnosti, chtěli koupit žárovku, musela vydržet smysluplně dlouho svítit. 

První Edisonem patentovaná žárovka (z roku 1879) vydržela svítit pouhých 13 hodin. 

O jediný rok později Edison patentuje žárovku, která vydrží svítit již 1300 hodin. Tak 

obrovský skok byl zapříčiněn především vhodnou volbou materiálu vlákna a dále ná-

plní baňky žárovky. 

Experimenty se žárovkou 

Davyho žárovka ve škole 

Chceme-li zopakovat Davyho objev, lze to provést i ve školních podmínkách a s běž-

ně dostupným vybavením. Místo platinového plíšku stačí použít grafitovou tuhu 

do verzatilek tvrdosti HB. Uhlík v tuze vede proud sice špatně, ale přesto vede. Připo-

jíme-li tuhu ke zdroji dostatečného proudu, rozsvítí se a bude trvat poměrně dlouho, 

než přehoří v závislosti na protékaném proudu. 

Jako zdroj proudu se nejlépe osvědčují dva olověné akumulátory o napětí 12 V zapo-

jené do série. Tuha, ačkoliv má velký odpor, je zapojena do zkratu a běžné školní 

zdroje takový provoz snášejí špatně.  

Bezpečnost tohoto experimentu lze dobře zajistit, pokud si uvědomíme několik jeho 

specifik. Především svítící tuha je velmi horká. Pokud dojde k jejímu roztržení, může 

způsobit popáleniny tkání či poškození majetku. Přívodní vodiče se také velmi rychle 

zahřívají na vysokou teplotu, proto je nutné používat žáruvzdorné rukavice a nehořla-

vou podložku. 

Druhou skutečností, na kterou je třeba dát pozor, je samotný materiál tuhy. Do grafitu 

se totiž při výrobě přidávají různé ztužené tuky a vosky, které mají přispět k dobrému 

roztírání tuhy o papír. V našem experimentu jsou však zcela nežádoucí, ne-

boť způsobují roztržení tuhy spojené s malou explozí. Horké kousky tuhy jsou pak 

nekontrolovatelně rozmetány do zhruba metrové vzdálenosti. Tomu lze však snadno 

zabránit, pokud před použitím z tuhy všechny tyto příměsi vypálíme. Tuhu stačí při-

pojit do zkratu k napětí 12 V a počkat, až z ní přestane mezi kontakty stoupat kouř. 
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Tuhu je možno vhodným zkrácením délky rozsvítit také při napětí 12 V, nicméně 

doporučené napětí 24 V stačí na rozsvícení tuhy v celé délce. Pokud dojde 

k rozlomení horké tuhy, dá se mezi žhavými konci při troše šikovnosti vytáhnout 

i elektrický oblouk. 

Kmity vlákna 

Další z experimentů, ke kterému můžeme využít běžnou žárovku, se týká vztahu 

elektřiny a magnetismu. Je to obdoba Ampérova pokusu, zkoumáme tedy působení 

statického magnetu na vodič, kterým protéká proud. V uspořádání použijeme žárovku 

v objímce, jejíž vlákno zaostříme na stínítko tak, abychom získali dobře viditelný 

zvětšený obraz. Po přiložení silného neodymového magnetu k baňce můžeme pozo-

rovat, že vlákno žárovky začne kmitat. Studenti poté mohou vysvětlit, proč tomu tak 

je a s jakou frekvencí vlákno nejspíše kmitá. 

Pokud experiment natočíme rychloběžnou kamerou, můžeme pozorovat, 

že největšího jasu dosahuje vlákno žárovky právě v amplitudě kmitu – tedy v bodě 

obratu. Tam, kde je výchylka největší, působí největší síla a protéká zde i největší 

proud. Minimálního jasu dosahuje vlákno v rovnovážné poloze, tedy s nulovou vý-

chylkou, kdy na něj působí nulová výsledná síla a protéká jím také nulový proud. 

Tato varianta Ampérova pokusu je dobře dostupná i pro provedení samotným žákům, 

neboť proudy, které zde protékají, jsou od nich dobře izolovány a největší nebezpečí 

tak představuje horká baňka žárovky. 

Odpor vlákna a proud procházející žárovkou 

Posledním z netradičních jevů spojených se žárovkou, o kterém tento příspěvek po-

jednává, je otázka proudu, který žárovkou protéká. Tento jev je dobře patrný zejména 

u žárovek vysokého výkonu používaných především u filmových a divadelních osvět-

lovačů. 

 

Obr. 1 - Žárovka o příkonu 5 kW 
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Na obrázku (Obr. 1) vidíme žárovku o příkonu 5 kW ve velikostním srovnání 

s běžnou žárovkou. Tato žárovka má být napájena napětím 230 V. Pokud chceme 

zjistit, jaký proud jí bude procházet, můžeme tuto hodnotu snadno vypočítat ze vzta-

hu pro příkon elektrického proudu. Pro zadané hodnoty dojdeme k hodnotě proudu 

přibližně 22 A.  

Pokud však budeme hledat hodnotu proudu pomocí přiloženého napětí a odporu 

vlákna žárovky, dojdeme ke zcela jiné hodnotě. Odpor vlákna této žárovky je přibliž-

ně 1 Ω. Ze vztahu pro elektrický proud, odpor a napětí tedy docházíme k závěru, že 

žárovkou má protékat proud 230 A.  

Tento rozpor je však zcela v pořádku. Odpor vlákna za studena je skutečně 1 Ω. 

Po přiložení napětí se však vlákno začne zahřívat a jeho odpor tak začne růst až 

k hodnotě, při které žárovkou opravdu prochází oněch 22 A. Na tuto skutečnost je 

třeba pamatovat při rozsvěcení takto silných žárovek v praxi, kde jsou divadelní svět-

la rozsvěcena vždy postupně, nikoliv nárazem. Pokud by došlo k přímému připojení 

několika studených žárovek k síťovému napětí, proudy, které jimi procházejí, neudrží 

domovní jistič. 

Závěr 

Běžné žárovky jsou naštěstí stále dobře dostupným experimentálním materiálem. 

Princip, na kterém žárovka funguje, je velmi prostý. Samotná konstrukce žárovky 

není nikterak složitá na pochopení (ačkoliv jde o technologicky velmi náročný pro-

ces). Žárovka je jedním z mála elektrických zařízení, které přetrvává po sto třiceti 

letech v téměř nezměněné podobě a její vlastnosti mohou být využity 

k experimentální demonstraci jevů ve školské fyzice demonstrovaných jen řídce. 

Už proto si žárovka zaslouží pozornost při výuce fyziky. 
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Meranie indexu lomu svetla vo vode pomocou CD 

PETER HORVÁTH 

FMFI UK, Bratislava 

V príspevku opisujeme jednoduchý spôsob merania rýchlosti svetla vo vode, využí-

vame vlnové vlastnosti svetla. Pomôckami sú CD nosič, akvárium, laserové ukazo-

vadlo a pravítko.  

Úvod 

Možností, ako merať index lomu svetla vo vode, je iste viacero. Čitateľom tohto prí-

spevku je možno známy žiacky experiment, laboratórna práca od Z. Poláka, kde sa 

využíva Snellov zákon lomu a laserové ukazovadlo [1]. V našom príspevku opíšeme 

meranie indexu lomu svetla vo vode s využitím ohybu svetla na mriežke. 

Príprava experimentálneho zariadenia 

Kľúčovou pomôckou je CD nosič zbavený odrazovej plochy. Odrazovú fóliu z CD-

čka nožíkom alebo nožnicami na malej ploche, asi 2 mm
2
, zoškriabeme. Následne na 

CD nalepíme lepiacu pásku a pásku strhneme. Spolu s páskou sa nám uvoľní aj odra-

zová fólia a máme holé CD bez odrazovej vrstvy. Najlepšie sa nám strhávala fólia 

z prepisovateľného CD. Z CD sme získali veľmi kvalitnú mriežku. Ak ju presvietime 

laserovým ukazovadlom, na tienidle uvidíme ohybové interferenčné obrazce. S takto 

pripraveným CD môžeme uskutočniť meranie mriežkovej konštanty pri známej vlno-

vej dĺžke svetla, alebo zo známej vzdialenosti vrypov na CD (1,5μm) vlnovú dĺžku 

použitého laserového svetla. 

Naše meranie indexu lomu vody prebehne v akváriu, my so žiakmi používame ceno-

vo dostupné akvárium z lepeného rovného skla, zakúpené v reťazci predávajúcom 

stavebný a záhradnícky materiál. 

Teoretický rozbor a postup merania indexu lomu vo vode 

Použijeme porovnávaciu metódu, budeme porovnávať rýchlosť svetla vo vode so 

známou rýchlosťou svetla vo vzduchu. Samotné meranie bude prebiehať iba pomo-

cou pravítka a milimetrového papiera. 

Pripravíme si prázdne akvárium. Na vnútornú stranu jednej steny prázdneho akvária 

umiestnime (nalepíme) upravené CD. Na opačnú stranu akvária zvonka nalepíme mi-

limetrový papier. Laserové ukazovadlo nasmerujeme kolmo na CD do takej výšky, 

aby maximá pozorované na tienidle boli navzájom vo vodorovnej rovine a aby obe 

maximá prvého rádu boli rovnako ďaleko od maxima nultého rádu. 
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Obr. 1 - CD je z na prednej vnútornej stene akvária, na milimetrovom papieri 

pozorujeme maximá nultého a prvého rádu. 

V usporiadaní podľa obr. 1 odmeriame šírku akvária l a vzdialenosť maxím prvého 

rádu od nultého rádu y (mala by byť pre obe maximá prvého rádu rovnaká), obr. 2. 

 

Obr. 2 - Náčrt pre meranie vzdialeností, akvárium je prázdne, bez vody. 

Následne do akvária nalejeme vodu. Maxímá prvého rádu sa priblížia k sebe. Odme-

riame vzdialenosť maxima prvého rádu od maxima nultého rádu y1 (opäť by obe ma-

ximá prvého rádu mali byť rovnako vzdialené od maxima nultého rádu), obr. 3. 
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Obr. 3 - Náčrt pre meranie vzdialeností, akvárium naplnené vodou. 

Ak uvážime, že maximum prvého rádu vzniklo vďaka dráhovému posunu rovnému 

vlnovej dĺžke, ktorý vznikol pri ohybe svetla na mriežke (obr. 4), môžeme odvodiť 

index lomu vody pomocou veličín, ktoré je možné jednoduchým spôsobom odmerať. 

Nie je teda nutné dopočítavať vzdialenosť vrypov na CD, ani prípadnú vlnovú dĺžku 

svetla vo vode, čo by mohlo naše výsledky zaťažiť chybou.  

 

Obr. 4 - Dráhový rozdiel svetelných vĺn smerujúcich do maxima prvého rádu z dvoch 

vedľajších štrbín je rovný vlnovej dĺžke svetla. 

Z vlastností vlnenia a ohybu vlnenia a z obrázkov 2, 3 a 4 môžeme matematicky od-

vodiť vzťah pre index lomu svetla. (V nasledujúcom odvodení je λ vlnová dĺžka svet-

la vo vzduchu, λ1 vlnová dĺžka svetla vo vode, c rýchlosť svetla vo vzduchu, c1 

rýchlosť svetla vo vode, T perióda svetelnej vlny, b vzdialenosť dvoch štrbín na CD, 

y vzdialenosť maxima prvého rádu od maxima nultého rádu pre svetlo šíriace sa vo 

vzduchu, y1 vzdialenosť maxima prvého rádu od maxima nultého rádu pre svetlo ší-

riace sa vo vode, a vzdialenosť, ktorú prešlo svetlo od CD k maximu prvého rádu vo 

vzduchu, a1 vzdialenosť, ktorú prešlo svetlo od CD k maximu prvého rádu vo vode.) 
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Index lomu je tu nakoniec vyjadrený pomocou vzdialeností maxím prvého rádu od 

nultého rádu a šírky akvária. Tieto dĺžky je možné odmerať pravítkom, respektíve 

milimetrovým papierom. 

Ak budú žiaci merať čo len trošku precízne, budú prekvapení, ako presne im z tejto 

dvojice meraní vyjde index lomu vody. 

 

Niekoľko poznámok 

Pomocou opísaného experimentu môžeme žiakom preukázať, že svetlo má vo vode 

inú vlnovú dĺžku ako vo vzduchu, teda, že na rozhraní vzduch – voda sa mení vlnová 

dĺžka svetla. Predpokladame, že sa frekvencia svetla nemení. 

Pri experimente je dôležité dávať na žiakov pozor a upozorniť ich na možné poško-

denie zraku laserom. Používať v škole smieme len lasery s výkonom do 1mW a ani 

náhodou nesmie dôjsť k priamemu zásahu laserového lúča do oka. To je aj jeden 

z dôvodov, prečo používame CD bez odrazovej fólie. Počas celého merania sú akvá-

riá postavené na stole a žiaci musia pri experimente stáť, aby ich oči boli v bezpečnej 

vzdialenosti a mimo zorného uhla možného náhodného zásahu laserom, ktorý svieti 

v rovine ich pása alebo nižšie. 
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Jednoduché pokusy s optickými vláknami  

MARTINA HORVÁTHOVÁ  

KTFDF FMFI UK, Bratislava 

V príspevku je navrhnutý model laparoskopického prístroja a opísané ďalšie 4 expe-

rimenty s cenovo nenáročnými pomôckami (optickými vláknami, prípadne s ich al-

ternatívou, zväzkom optických vlákien z dekoračnej lampy) na demonštráciu princípu 

šírenia svetla v optických vláknach a ich využitia v praxi.  

Prečo optické vlákna? – motivácia k téme  

Úplný odraz je v rámci bežne zaužívaného členenia fyziky veľmi úzka časť, čo ko-

rešponduje aj s rozsahom vo vyučovaní fyziky na ZŠ a gymnáziách. Ak sa však na 

úplný odraz pozrieme v kontexte optických vlákien a ich využiteľnosti v praxi, téma 

sa zrazu stane pomerne bohatou a širokou. Na nasledujúcich obrázkoch sú motivačné 

ukážky využitia optických vlákien v praxi. 

Na obrázku 1. môžeme vidieť ako lekár operuje laparoskopickou metódou (latinsky 

lapara znamená mäkké miesto v tele, latinsky scopia znamená pozorovať). Pred ope-

ráciou sa pacientovi naplní brušná dutina plynom CO2 a malým otvorom sa do tela 

zavedie endoskop, ďalšími otvormi sa do tela zavádzajú chirurgické nástroje. Endo-

skop slúži na osvetlenie a zobrazenie orgánov a funguje na princípe optických vlá-

kien.  

       

Obr. 1- Laparoskopická operácia. Endoskop [1] 

Na druhom obrázku je mapa optických káblov slúžiacich na prenos obrovského 

množstva informácií medzi kontinentmi. Téma komunikácie ponúka množstvo zau-

jímavých námetov (história komunikácie, história transatlantických káblov, výroba 

optických káblov, pokladanie káblov do mora [2], jednotka bit, bajt, digitalizácia sig-

nálu, digitalizácia obrazu [1] a iné), ku ktorým môžu žiaci vyhľadať a spracovať rele-

vantné informácie a prezentovať ich pred spolužiakmi. 
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Obr. 2 - Mapa podmorských optických káblov [3] 

Tretí obrázok znázorňuje priemyselný endoskop, určený na vyšetrenie stavu vnútor-

nej časti komína, prípadne rôznych potrubí. 

 

Obr. 3 - Priemyselný endoskop [4] 

Námety na pokusy s optickými vláknami 

Pokus 1 - návrh modelu laparoskopického prístroja  

Na zostrojenie modelu laparoskopického prístroja potrebujeme krabicu dlhú okolo 

20-25 cm (konvenčná vzdialenosť, aby sa oko pri pozeraní na nápis príliš neunavilo), 

do ktorej vložíme čierny papier (aby sa pri zasvietení do krabice svetlo čo najmenej 

odrážalo) – obr. 4. Na jednu vnutornú stranu nalepíme ľubovoľný nápis, obrázok. Na 

protiľahlú stranu urobíme otvor pre oko a zhora krabice urobíme otvor pre svetlo – 

obr. 5. Žiaci majú prečítať nápis vo vnútri krabice. Úloha sa dá splniť, ak svetlo 

z ručnej svetelnej baterky prinútime ísť krivo – viď pokus 2. Ako model endoskopu 

použijeme kúsok hrubšieho optického vlákna dľžky približne 30 cm (kúpené od firmy 

zaoberajúcej sa dekoračným osvetlením, cena cca 1,2 €/m), prípadne zväzok 

optických vlákien z dekoračnej lampy (cena cca 2-3 €). 
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Obr. 4 - Pomôcky na zostrojenie modelu laparoskopického prístroja  

  

Obr. 5 - Schéma navrhnutého modelu  

Pokus 2 – Svetlo vieme „prinútiť ísť krivo“ 

 

Obr. 6 - Vlákno je schopné zakriviť dráhu svetla 

Pokus 3 – naviazanie svetla do optického vlákna  

Na pokus použijeme polymérové optické vlákno s obalom (môže byť aj zväzok op-

tických vlákien z dekoračnej lampy). Stačí, aby vlákno bolo na bežnom dennom svet-

le a na koncoch sa zdá, akoby svietilo. Ak zakryjeme jeden koniec vlákna, druhý 

koniec akoby prestal svietiť – obr. 7. 

 

otvor 
pre oči 

otvor pre svetlo 

nápis, 
obrázok škatuľa, vo vnútri čierna 
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Obr. 7 - Demonštračný pokus -  koniec vlákna svieti - nesvieti 

Ak máme šikovnejších študentov, k pokusu môžeme zaradiť príklad: Pod akým ma-

ximálnym uhlom sa lúč vstupujúci do vlákna bude vláknom šíriť, t.j. aký veľký bude 

príjmový kužeľ, obr. 8. Tu si žiaci preopakujú Snellov zákon lomu, podmienku totál-

neho odrazu, vyhľadajú  z vhodných zdrojov dodatočné informácie o indexe lomu 

bežných polymérových optických vlákien (riešené v [1]). 
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Obr. 8 - Pojmy príjmový kužeľ, vedený, nevedený lúč 

Pokus 4 – optické vlákno ohýbame  

Na pokus použijeme polymérové optické vlákno (prípadne zväzok optických vlákien 

z dekoračnej lampy). Stačí, aby vlákno bolo na bežnom dennom svetle a na koncoch 

sa zdá, akoby svietilo. Ak začneme vlákno ohýbať na čoraz menší priemer,  pozoru-

jeme, že druhý koniec postupne prestáva svietiť. Ak použijeme vlákno bez obalu, 

v mieste ohnutia začne vlákno svietiť – dochádza ku stratám prenášaného svetla.   

 

R 

 

Obr. 9 - Optické vlákno ohýbame, dochádza k stratám 
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Pokus 5 – prenos obrazu (inšpirované históriou)  

Pokus bol inšpirovaný históriou, kedy sa v roku 1929 vynálezca televízie J. L. Baird 

snažil preniesť obraz za roh laboratória. Obraz bol však veľmi nekvalitný. Podobne 

môžeme spraviť pokus so zväzkom optických vlákien z dekoračnej lampy- obr.10. 

Jeden koniec položíme na kontrastný obrázok (najlepšie obrazovka počítača, mobilu) 

a na druhom konci sledujeme prenesený obraz.   

 

Obr. 10 - Prenos obrazu zväzkom optických vlákien 

Záver 

Jedna z možných metodík, ako zaradiť uvedené pokusy do vyučovania bola vyskúša-

ná u gymnazistov a priebeh hodiny je podrobne popísaný v článku [5].   

Poďakovanie 

Príspevok je súčasťou riešenia grantovej úlohy KEGA č. 130UK-4/2013. 
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Science on Stage - Věda na scéně: Pozvánka na 

mezinárodní setkání učitelů přírodních věd 

JITKA HOUFKOVÁ 

KDF MFF UK Praha 

VÁCLAVA KOPECKÁ 

ZŠ a MŠ, Praha-Nebušice 

VOJTĚCH HANÁK 

MU Brno 

Abstrakt 

Příspěvek přináší základní informace o projektu Science on Stage – Věda na scéně a 

pozvánku k účasti na jeho dalším cyklu. V rámci tohoto projektu se na mezinárodní 

úrovni setkávají učitelé přírodních věd a sdílí své zkušenosti. České finále, na kterém 

budou vybráni učitelé, kteří budou reprezentovat ČR na mezinárodním festivalu, se 

uskuteční na jaře 2014. Mezinárodní festival se bude konat v červnu 2015 v Londýně.  

 

Co je Science on Stage – Věda na scéně 

Science on Stage neboli Věda na scéně, je mezinárodní projekt, který je zaměřený 

především na učitele přírodních věd a matematiky na základních a středních školách, 

v posledních letech se ale zaměřuje i na učitele z předškolních vzdělávacích zařízení 

a lektory volnočasových aktivit. Jedním z hlavních cílů festivalu je navazování kon-

taktů mezi učiteli z různých evropských zemí a sdílení zkušeností.  

Vyvrcholením každého cyklu Science on Stage je mezinárodní festival, na kterém se 

setkávají vybraní reprezentanti ze všech zúčastněných zemí. Festival je vlastně něko-

likadenní obrovský mezinárodní „veletrh nápadů“ doplněný dílnami, přednáškami, 

pódiovými vystoupeními i kulturním a společenským programem, kde učitelé nava-

zují nová přátelství a sdílejí své zkušenosti. 

Česká účast na Science on Stage 

Česká republika se projektu účastní od jeho počátku a český reprezentační tým se 

vždy těší velkému zájmu ostatních účastníků. Minulý mezinárodní festival Science on 

Stage se konal 25. - 28. 4. 2013 na hranicích Německa a Polska ve Slubi-
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ci / Frankfurtu nad Odrou. Českou republiku na něm reprezentovalo devět učitelů, 

vítězů národní soutěžní přehlídky, která se uskutečnila 1. a 2. 6. 2012 v libereckém 

iQparku, kde o postup bojovalo dvacet čtyři finalistů s devatenácti projekty.  

Reprezentanti ČR v roce 2013 a jejich projekty: 

 Renata Rydvalová: Co se to kolem nás vznáší? 

 Zdeněk Rakušan: Fyzika v knihovně 

 Václava Kopecká: Hrátky s plasty 

 Pavel Konečný: Jak se teplo naučilo pracovat 

 Kateřina Lipertová: Leonardův most 

 Zdeněk Šabatka: Měření v elektrostatice 

 Daniel Lessner: Kouzlem k základům teorie informace 

 ÚDiF – Barbora Mikulecká, Vojtěch Hanák: Příběh žárovky 

 

Reprezentanti ČR v roce 2013: zadní řada zleva: Zdeněk Rakušan, Zdeněk Šabata, 

Renata Rydvalová, Zdeněk Drozd (řídící výbor ČR), Daniel Lessner, Vojtěch Hanák, 

prostřední řada zleva: Václava Kopecká, Jan Pavelka (platící účastník), Barbora 

Mikulecká, přední řada zleva: Jitka Houfková (řídící výbor ČR), Kateřina Lipertová, 

Pavel Konečný 
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Přihlašte se na Science on Stage 2015  

 

V současné době začíná další cyklus Science on Stage. Učitelé přírodovědných před-

mětů a matematiky ze všech typů škol a lektoři přírodovědně zaměřených kroužků se 

mohou hlásit do národního kola. Finále národního kola proběhne na jaře 2014 a jeho 

vítězové budou reprezentovat Českou republiku na mezinárodním festivalu, který se 

uskuteční 17. – 20. 6. 2015 v Londýně na Queen Mary University. Uzávěrka přihlá-

šek je 16. 2. 2014 a informace naleznete na webových stránkách [1]. 

Pobídněte k účasti i své kolegy nefyziky 

Již tradičně bývá na národních i mezinárodních setkáních Science on Stage převaha 

učitelů fyziky. Proto velice uvítáme, pokud informaci o konání této akce rozšíříte i 

mezi své kolegy, kteří vyučují biologii a chemii, a povzbudíte je k účasti. Vždyť i 

tyto předměty jsou zajímavé a mohou mnohé nabídnout! 

Novinka pro bývalé reprezentanty 

Pokud zrealizujete nějaký projekt společně se zahraničním učitelem, se kterým jste se 

seznámili na předchozích festivalech Science on Stage, máte šanci se s tímto projek-

tem dostat na Science on Stage 2015 do Londýna mimo národní kvótu pro počet 

účastníků a navíc získat finanční příspěvek na cestovné.  

Science on Stage Europe [2] dále nabízí finanční příspěvek na spolupráci či realizaci 

mezinárodního workshopu. Pro bližší informace kontaktujte Národní řídící výbor 

SonS ČR (scienceonstage@seznam.cz). 

Závěr 

Science on Stage je projekt, který umožňuje učitelům na mezinárodní úrovni navazo-

vat kontakty, získávat novou inspiraci a sdílet své zkušenosti. Většina účastníků má 

zájem se účastnit dalších ročníků. Projekt je otevřený pro učitele přírodních věd a 

matematiky ze všech typů škol a lektory přírodovědně zaměřených volnočasových 

aktivit. Pro postup do mezinárodního finále je potřeba uspět v národní soutěžní pře-

hlídce, která je sama o sobě zajímavou a přínosnou zkušeností. 

Literatura 

[1] http://www.science-on-stage.cz/ 

[2] http://www.science-on-stage.eu/ 
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Astronomické aktivity na GJP a SOŠ Slavičín 

JAN HRDÝ,  IVO
 
ROHLENA  

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín 

Tento příspěvek podává nejen stručný přehled více než čtyřletého úspěšného působe-

ní „astrotýmu“ na Gymnáziu Jana Pivečky (GJP) ve Slavičíně, do jehož činnosti by-

la aktivně zapojena celá řada studentů GJP, ale popisuje také některé praktické 

nápady, které byly v rámci tohoto kroužku navrženy a úspěšně realizovány.  

1. Úvod
 
 

Základní inspirací pro vznik tohoto projektu bylo sice nepříliš dlouhé, ale zato velmi 

přínosné působení autora Projektu Astrodeník a současně jeho vedoucího Mgr. Ivo 

Rohleny ve Vojenském technickém ústavu výzbroje a munice (VTÚVM) ve Slavičíně, 

kde nastoupil ihned po absolvování Přírodovědecké fakulty MU v Brně, a to do oddě-

lení průzkumných systémů. Na tomto pracovišti se kromě získávání teoretických po-

znatků zúčastňoval také praktických polních zkoušek různých variant přístrojového 

vybavení stanoviště předsunutého pozorovatele, které probíhaly v nejrůznějším teré-

nu, ve dne i v noci. A právě tyto praktické zkušenosti získané při práci s vyspělou 

vojenskou technikou se potom promítly do vytvoření promyšlené koncepce i volby 

optimálního přístrojového vybavení popisovaného projektu.  

2. Historie
 
 

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín se díky projektu "Zavedení nových metod a forem 

do výuky přírodovědných předmětů na GJP Slavičín" už více než čtyři roky aktivně 

věnuje astronomii. S pomocí zakoupeného astronomického vybavení pořádáme pra-

videlná pozorování noční oblohy, denní pozorování slunečních skvrn či mimořádná 

pozorování jevů a úkazů na obloze (např. zatmění Slunce či Měsíce, výskyt jasné 

komety apod.). Mnohé objekty či úkazy se žáci snaží dokumentovat fotografiemi 

v našem elektronickém pozorovacím deníku [1] (tzv. Astrodeník), do kterého pravi-

delně zapisují zkušenosti ze svých pozorování. Mezi další aktivity projektu patří po-

řádání přednášek pro veřejnost a žáky okolních ZŠ a samozřejmě astronomické 

workshopy pro studenty naší školy. První doložená akce tohoto typu (z doby ještě 

před vznikem projektu) je hromadné pozorování (pro všechny studenty GJP) přecho-

du Venuše přes Slunce dne 8. 6. 2004. 

3. Organizační struktura
  

Od počátku naší činnosti upřednostňujeme „manažerský“ přístup, kdy učitel sice or-

ganizuje práci žáků, ale za dílčí aktivity jsou zodpovědní žáci sami. Je-li to možné, 

vybízíme žáky, aby sami zvolili objekty pozorování a sami si vybrali, jakou „astro-

technikou“ budou tyto objekty pozorovat či případně snímat a jak budou získané vý-

sledky zpracovávat. Vybudovali jsme tak na škole vlastní „astrotým“. Vedoucími 
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astrotýmu jsou učitelé fyziky GJP, např. servisním technikem je náš školník a členy 

astrotýmu jsou pak naši žáci. 

Naše astronomická pozorování jsou přístupná i veřejnosti, díky čemuž jsme získali 

nejen další návštěvníky našich akcí, ale ihned po uplynutí realizace projektu se nám 

podařilo ve dvou po sobě následujících letech dosáhnout i na granty města. Rovněž 

náš astrodeník je „otevřený“ – svými příspěvky do něj mohou přispívat i vnější zá-

jemci o astronomii. 

Odborným konzultantem zejména v počátcích budování astrotýmu byla Hvězdárna a 

planetárium Brno [2]. Odborní pracovníci hvězdárny pomáhali při návrhu astrono-

mických sestav a při realizaci projektu s astronomickými workshopy. Dále jsme 

s nimi konzultovali Astrodeník a tvorbu výukového programu. 

4. Technické vybavení
  

Základní vybavení astrotýmu tvoří sestava tzv. hlavního dalekohledu a dva žákovské 

dalekohledy. Jednotlivé sestavy byly navrženy tak, aby se jejich komponenty daly 

vzájemně kombinovat a aby pokryly co nejširší záběr pozorovatelských či astrofoto-

grafických činností. Vedle těchto tří sestav byly zakoupeny DSLR (digitální zrca-

dlovka), CCD kamera, optické komponenty (okuláry, filtry, nejrůznější adaptéry 

apod.), svítilny a další příslušenství. 

4.1 Hlavní dalekohled 

Jako hlavní dalekohled byl zvolen katadioptrický dalekohled konstrukce Schmidt-

Cassegrain 203/2032 mm na elektronicky naváděné paralaktické montáži CG-5 

Advanced. Tato sestava je sice náročná na obsluhu, ale pro žáky je právě využívaná 

elektronika velmi atraktivní. Sestavu hojně využíváme při hromadných akcích, kdy se 

pozoruje nějaký zajímavý úkaz (např. zatmění) [1,3].  

4.2 První žákovský dalekohled 

První žákovský dalekohled je ED achromatický refraktor 80/600 mm. Je to poměrně 

kvalitní čočkový dalekohled, který se amatérskými astronomy hojně využívá pro fo-

tografické účely, jeho velkou výhodou je skladnost a mobilita [1,3].  

4.3 Druhý žákovský dalekohled 

Druhým žákovským a současně nejvýkonnějším dalekohledem je dalekohled Newto-

nova typu 254/1200 mm na azimutální montáži Dobson. Nespornou výhodou tohoto 

dalekohledu je relace cena/výkon. Díky velkému objektivu je vhodný pro pozorování 

objektů hlubokého vesmíru (DSO). Předností tohoto dalekohledu je jednoduché intui-

tivní ovládání, nevýhodou je poměrně velká hmotnost a jeho rozměry [1,3]. 
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5. Co se nám podařilo
 
 

5.1 Zkušenosti pro začínající astronomy 

Zkušenosti bývají často nepřenosné. I my jsme zkušenosti získávali velice těžce a 

často až po nezdarech v poli. Kdybychom nyní měli někomu radit, jak začít 

s pozorováním noční oblohy, určitě zdůrazníme, že nejdříve je nutné uskutečnit řadu 

vlastních pozorování jen pouhýma očima a s mapkou oblohy. Výbornou pomůckou 

pro začátek je samozřejmě triedr s poměrně malým úhlovým zvětšením (7 až 10 krát). 

Po zvládnutí základní orientace na obloze může přijít na řadu Dobson či refraktor na 

azimutální montáži podle toho, na co se chcete dívat a jak moc vám vadí rozměry a 

hmotnost dalekohledu. Teprve po zvládnutí této pozorovatelské abecedy doporuču-

jeme práci s paralaktickou montáží či dokonce s paralaktickou montáží s GOTO 

(navádění dalekohledu pomocí počítače). 

Postupným získáváním zkušeností jsme rovněž dospěli k přesvědčení, že je vhodné 

připravit si pro každou akci několik alternativ, přičemž ale není vhodné kombinovat 

astrofotografii s pozorováním. Je-li akce zaměřena na pozorování, je vhodné mít 

zvlášť vyčleněné členy, kteří s příchozími návštěvníky projdou základní orientaci na 

aktuální obloze a další členy, kteří pak návštěvníkům ukazují objekty 

v dalekohledech. Je-li akce zaměřena na astrofotografii, je vhodné buď takovou akci 

uzavřít jen pro členy astrotýmu nebo minimálně vydělit samostatnou skupinu, která 

nebude případnými návštěvníky rušena. Je-li u některých akcí (např. zatmění) nutné 

provádět obojí, je nutné takovou akci řádně zabezpečit nejen dostatečnou přípravou, 

ale i větším počtem zkušených členů astrotýmu. 

5.2 Rozbor počasí a plánování astronomických pozorování 

Samostatnou činností Astrotýmu je rozbor počasí a plánování pozorování s ohledem 

na počet jasných nocí (v ČR je v průměru pouze 80 jasných nocí za rok) [4]. 

5.3 Mapování světelného znečištění 

Náš slavičínský astrotým se např. v období 2010-2012 rovněž zapojil do celosvětové-

ho projektu „GLOBE at Night“ [5], který pomáhá mapovat světelné znečištění po 

celém světě. V tomto projektu se v určitých intervalech pozoruje souhvězdí Orionu či 

Lva a s pomocí přiložených mapek se pak určuje, jak slabé hvězdy lze na obloze ještě 

pozorovat a jaké je tedy „světelné znečištění“. 

5.4 Sluneční deník 

Po absolvování vzdělávacího soustředění "Slunce" na hvězdárně [6] ve Valašském 

Meziříčí  (dne 13. 11. 2011)  nás zaujala myšlenka založit si vlastní "Sluneční deník". 

Po jednom z upozornění Petra Horálka na internetu 8, že na Slunci je pouhým okem 

viditelná sluneční skvrna, jsme se konečně odhodlali jej založit. Studenty pro pozoro-

vání vybavujeme svářečským filtrem (č. 12 nebo 14 – podle intenzity slunečního zá-

ření) a „Protokolem o pozorování Slunce pouhým okem“ (obr. 1).   
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PROTOKOL O POZOROVÁNÍ SLUNCE POUHÝM OKEM

                                                    Pozorovatel:   Kristýna Křížková
                                                                                     Dominik Šuráň
                                                                                     Vanesa Kulíšková
                                                                                     Sára Tománková

                                                            Pozorovací místo:  Slavičín
                                                            Datum:  20.11.2012
                                                            Čas:  12:45 SEČ (11:45 UT)
                                                            Filtr:  Svářečský filtr číslo 14
                                                            Pozorovací podmínky: Polojasno

Poznámky: Byla pozorována jedna sluneční skvrna intenzity 1.

E

N

 

Obr. 1 - Ukázka Protokolu o pozorování Slunce 

5.5 Aktivní kontakty a zdroje informací 

Při naší činnosti jsme navázali aktivní kontakty s těmito institucemi:  

 Hvězdárna a planetárium Brno [2] – při přípravě a realizaci projektu 

 Hvězdárna Valašské Meziříčí [6] - průběžně 

 Hvězdárna Zlín [7] – průběžně 

Výborným zdrojem informací jsou např.  

 Portál České astronomické společnosti [8] 

 Astronomické fórum [9] 

6. Výhled do budoucna
 
 

I nadále chceme pokračovat v činnostech, kterými naše aktivity začaly: 

v pravidelných pozorováních, workshopech pro žáky a veřejných přednáškách. V naší 

další činnosti se chceme hlouběji zaměřit na pozorování Slunce. Pozorování Slunce 

má velkou výhodu v tom, že se dá realizovat ve dne (ve výuce), při pozorování je 

teplo a světlo a není to doposud zcela běžná záležitost. Slunce je velmi dynamické 

těleso, dají se na něm vedle neustále se pohybujících a měnících se slunečních skvrn 

pozorovat také granulace, eruptivní činnost (protuberance, filamenty) apod.  

Dosud jsme Slunce pozorovali buď pomocí svářečského filtru pouhým okem, projek-

cí anebo užitím objektivových filtrů z Astro Solar folie, které vyráběli žáci 

z Astrotýmu (obr. 2).  

Pro rozšíření možnosti pozorování v bílém světle plánujeme proto zakoupit Hersche-

lův hranol a rovněž dále plánujeme zakoupit sluneční dalekohled pro pozorování 

Slunce v čáře Halfa. 
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Obr. 2 - Různé velikosti filtrů z folie Astro Solar, které si žáci sami vyrobili                           

7. Závěr
  

Všechny naše astronomické aktivity mají společného jmenovatele – prostřednictvím 

nich se snažíme popularizovat výuku fyziky a přírodovědných předmětů vůbec. 

Postery
  

Součástí tohoto příspěvku jsou také čtyři barevné postery formátu A3: 

 Použité dalekohledy  

 Organizace a průběh astronomických pozorování  

 Některé dosažené výsledky astronomických pozorování  

 Organizované přednášky a workshopy  

Tento článek i všechny čtyři uvedené postery budou po skončení konference umístě-

ny na našem webu [1] (ve formátu *.pdf). 

Literatura 

[1] http://www.astrodenik.gjpslavicin.cz 

[2] http://www.hvezdarna.cz 

[3] http://supra-dalekohledy.cz 

[4] http://www.hvezdarna-vsetin.cz/view.php?cisloclanku=2005081501 

[5] http://www.globeatnight.org 

[6] http://www.astrovm.cz 

[7] http://www.zas.cz 

[8] http://www.astro.cz 

[9] http://www.astro-forum.cz 
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Moderní počítačové metody při výuce fyziky na SŠ 

JAN HRDÝ 
1
,  MARIE ŠIKOVÁ 

2
 

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
 1
, SŠPHZ Uherské Hradiště

 2
 

Tento příspěvek podává stručný přehled problematiky a významu pro výuku fyziky 

tzv. „statických“ počítačových animací, a to včetně více než desíti praktických uká-

zek jejich různého provedení. Uvedené ukázky a mnoho dalších materiálů budou po 

skončení konference dostupné na webu [1-3].  

1. Úvod
 
 

Základní inspirací pro vznik tohoto příspěvku byla snaha přispět novým neotřelým a 

doposud málo používaným způsobem ke zkvalitnění výuky fyziky na SŠ. Pro potřeby 

tohoto článku (pro přesnější a rychlejší vyjadřování) rozdělme animace do dvou zá-

kladních skupin: 

 První skupinu tvoří tzv. „dynamické animace“, které jsou v současnosti dale-

ko nejrozšířenější, kdy se promítání jednotlivých dílčích snímků tvořících 

animaci provádí automaticky (a s předem zvolenou frekvencí) počítačem po-

mocí vhodného programu, kterých je na trhu celá řada.  

 Druhou skupinu tvoří tzv. „statické animace“, mezi které patří ukázky 

z tohoto projektu, kdy přechod od dílčího snímku animace k snímku následují-

címu nebo předcházejícímu si řídí podle konkrétní situace a vlastního uvážení 

učitel sám.  

Animace z první skupiny sice dosahují větší plynulosti a rovnoměrnosti chodu, ale 

v okamžiku, kdy chceme animaci jednoduše zastavit (na libovolnou dobu), posunovat 

se jednoduše v animaci o požadovaný počet snímků dopředu nebo dozadu nebo měnit 

časové intervaly mezi jednotlivými snímky, potom je jednoznačně výhodnější použít 

animaci z druhé skupiny.  

2. Přehled prezentovaných animací  

Prezentované animace jsou zaměřeny na výuku Mechanického kmitání a vlnění 

(MKV) a byly vytvořeny v několika variantách v rámci přípravy Digitálních učeb-

ních materiálů (DUM).  

2.1 Mechanické kmitání 

MKV 01 – Vymezení kmitavých pohybů (animace: 9 dílčích snímků) 

MKV 02 – Jednotlivé fáze kmitavého pohybu (animace: 9 dílčích snímků) 

MKV 03 – Jednoduchý kmitavý pohyb jako průmět rovnoměrného pohybu po kruž-

nici I. do svislého směru (animace: 13 dílčích snímků) 
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Obr. 1 - Ukázka provedení animace z výukového materiálu MKV 01 
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Obr. 2 - Ukázka provedení animace z výukového materiálu MKV 10 
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Obr. 3 - Ukázka provedení animace z výukového materiálu MKV 17
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MKV 04 – Jednoduchý kmitavý pohyb jako průmět rovnoměrného pohybu po kruž-

nici II. (animace: 13 dílčích snímků) 

MKV 05 – Porovnání dvou kmitavých pohybů I. (vzájemný časový posun o T/12), 

(animace: 14 dílčích snímků) 

MKV 06 – Porovnání dvou kmitavých pohybů II. (vzájemný časový posun o T/6), 

(animace: 15 dílčích snímků) 

MKV 07 – Porovnání dvou kmitavých pohybů III. (vzájemný časový posun o T/4), 

(animace: 16 dílčích snímků) 

MKV 08 – Porovnání dvou kmitavých pohybů IV. (vzájemný časový posun o T/3), 

(animace: 17 dílčích snímků) 

MKV 09 – Porovnání dvou kmitavých pohybů I. (vzájemný časový posun o T/2), 

(animace: 19 dílčích snímků)  

MKV 10 – Porovnání tří jednoduchých kmitavých pohybů (vzájemný časový posun o 

+T/2 a – T/2 ),  (animace: 13 dílčích snímků)  

2.2 Postupné mechanické vlnění 

MKV 17 – Vznik příčného postupného mechanického vlnění (animace: 49 dílčích 

snímků) 

MKV 18 – Vznik podélného postupného mechanického vlnění (animace: 13 dílčích 

snímků) 

Všechny ukázky obsahují dohromady těžko uvěřitelných 200 dílčích snímků (anima-

ce). 

3. Závěr 

Věříme, že uvedené ukázky přesvědčily o účelnosti tohoto způsobu provedení výu-

kových materiálů i některé „zaryté odpůrce“ použití PC a software ve výuce fyziky, 

ale přitom bychom na druhé straně vůbec nechtěli zpochybňovat nezastupitelnou 

roli učitele fyziky ve výuce, přičemž počítač zde hraje pouze roli výkonného a uni-

verzálního pomocníka.  

Na druhé straně je však také potřeba přiznat, že výroba takovýchto učebních materiá-

lů je velmi náročná na přípravu a preciznost provedení, a tím také na čas věnovaný 

jejich výrobě. 

Literatura 

[1] http://www.gjpslavicin.cz 

[2] http://www.ssphz-uh.cz 

[3] http://www.fysika.cz 
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Hezká fyzika s termokamerou (a něco navíc) 

JOSEF HUBEŇÁK 

Přírodovědecká fakulta UHK 

Abstrakt 

Termovize se stala běžně používaným nástrojem pro sledování úniků tepla a termo-

snímky dokladují účinky tepelné izolace budov. Termokamera je dostupná i pro ško-

lu. Snímky pořízené termokamerou mohou napomoci při výuce fyziky na základní i 

střední škole.  

Objev infračerveného záření  

Infračervené záření objevil sir Frederick William Herschel (narozen 15. listopadu 

1738 v Hannoveru, zemřel 25. srpna 1822 Slough, Berkshire, Spojené království). Je 

znám především jako astronom a vynikající konstruktér zrcadlových dalekohledů. 

Největším byl dalekohled s ohniskovou vzdáleností 12 m, kterým Herschel 28. srpna 

1789 objevil Saturnův měsíc Enceladus. Tento dalekohled je znázorněn na Gold Me-

dal udělované Královskou astronomickou společností. Objev infračerveného záření 

pochází z roku 1800, kdy Herschel pomocí teploměrů se začerněnou baňkou zkoumal 

v hranolovém spektru slunečního světla barevnou složku, která přináší nejvíce tepla. 

Ukázalo se, že i v oblasti za červeným okrajem spektra narůstá teplota teploměru. 

Záření je pro lidské oko neviditelné a název odpovídá umístění ve spektru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 - Sir William Herschel [1] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/15._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1738
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hannover
http://cs.wikipedia.org/wiki/25._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1822
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slough
http://cs.wikipedia.org/wiki/Berkshire
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Enceladus_(m%C4%9Bs%C3%ADc)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gold_Medal_of_the_Royal_Astronomical_Society
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gold_Medal_of_the_Royal_Astronomical_Society
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovsk%C3%A1_astronomick%C3%A1_spole%C4%8Dnost
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Vlastnosti infračerveného záření 

Viditelné elektromagnetické záření má vlnové délky v poměrně malém intervalu – 

760 nm až 400 nm. Infračervené záření zabírá podstatně větší interval a dnešní apli-

kovaná fyzika je mnohostranně využívá.  

Infračervené záření se dělí na jednotlivá pásma:  

- blízké (near) infračervené záření neboli NIR (vlnová délka 0,76–1,4 µm) často pou-

žívané v telekomunikacích optických vláken, 

- IR krátké vlnové délky (short wave) neboli SWIR (1,4–3 µm), při 1450 nm značně 

roste vodní absorpce, 

- IR střední vlnové délky (medium wave) neboli MWIR (3–8 µm), 

- IR dlouhé vlnové délky (long wave) neboli LWIR (8–15 µm), 

- vzdálené (far) infračervené záření neboli FIR (15–1000 µm). 

Viditelné světlo má poměr nejdelší a nejkratší vlnové délky pouze 0,76 : 0,4. Záření 

infračervené má tento poměr 1000 : 0,76; rozsah je o tři řády větší.   

 

Bolometry  

Rezistivita vodivých a polovodivých materiálů závisí na teplotě a ta se absorpcí záře-

ní zvyšuje. Typickým materiálem bolometrů je např. oxid vanadičitý VO2 . Pro ter-

movizi jsou dnes používány snímače obrazu, tzv. mikrobolometrická pole, založená 

na křemíku a technologii používané pro výrobu integrovaných obvodů. Nad substrá-

tem jsou umístěny obdélníky z materiálu pohlcujícího infračervené záření a ke sběr-

nicím jsou připojeny pomocí úzkých můstků. Část záření, které prošlo, je odraženo 

zpět reflexní vrstvou; tím se zvyšuje citlivost snímače. Elektronika snímače poté při-

pojuje řádek po řádku jednotlivé mikrobolometry ke zdroji konstantního napětí a 

snímá prošlý proud.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Struktura mikrobolometrického pole [2] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrometr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Optick%C3%A9_vl%C3%A1kno
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Termokamera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 - Termokamera FLIR T335 9 Hz 

Existuje řada dostupných termokamer v cenové hladině desítek tisíc Kč. Poněkud 

dražší je termokamera FLIR T335, která má snímač 320 x 240 pixelů a spektrální 

rozsah v intervalu 7,5 µm až 13 µm. Materiál termooptiky výrobce neudává. Pravdě-

podobně jde o germaniové sklo, které má vyšší index lomu a používá se spolu 

s křemenným sklem také pro výrobu optických vláken. Germanium má 

v infračervené oblasti index lomu n = 4.  Ve výklopné části jsou dva objektivy – viz 

obrázek 3. Relativně malý počet snímků za sekundu (frekvence obnovování) nedává 

možnost natáčet přímo „termovideo“. Bohaté softwarové vybavení dovoluje snímky 

analyzovat z mnoha hledisek, např. vyhledat oblast s daným intervalem teplot nebo 

kombinovat vizuální snímky s termosnímky. 

  

Několik experimentů pro začátek 

Co kamera vidí a nevidí 

V přenosu dat, v ovladačích a v bezpečnostních systémech se používají infračervené 

LED s vlnovou délkou přibližně od 880 nm do 940 nm.  Jak je zaznamená termoka-

mera? K dispozici byl infračervený osvětlovač s 26 infradiodami a čtyřmi LED čer-

venými. Napájen je ze zdroje 13,8 V a celkový proud je 73 mA. Příkon osvětlovače 

se částečně mění na světlo (asi 25 %) a zbytek na teplo. Celkový příkon je 1 W a te-

pelný výkon asi 0,75 W.  

 

 

 

Objektiv digitální kame-

ry 
Objektiv termokamery 

LCD displej 
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Obr. 4 - Osvětlovač LED vizuálně a infra 

Snímek ukazuje mírné zvýšení teploty v blízkosti LED, ale samotné infrazáření ledek 

termokamera nezachytí. Důvod je v intervalu vlnových délek dostupných pro kame-

ru: oblast  7,5 - 13 µm je velmi vzdálená od záření ledky na cca 0,9 µm. Záření ledky 

je ale schopna zaznamenat videokamera – viz obr. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 - Snímky z videokamery: vizuální a „nightshot“ 

Je zřejmé, že blízké infrazáření videokamera na denním snímku zaznamená s nižší 

intenzitou. V nočním snímku je patrný svit červených ledek, infraledky jsou vidět 

lépe. 

Měřený bod 

 t = 38,5°C 
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Zaznamená termokamera jen záření z povrchu tělesa nebo vidí dovnitř? 

Odpověď poskytne další dvojsnímek. Vlevo je vizuální pohled na stolní lampu s ha-

logenovou žárovkou 50 W, vpravo táž žárovka snímaná termokamerou. Termosní-

mek má vložen jeden měřicí bod a naměřená teplota odpovídá povrchové teplotě 

právě rozsvícené žárovky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 - Žárovka 50 W: vizuální a infra snímek 

Termokamera si automaticky nastavuje rozsah a na barevném sloupci je zobrazena i 

maximální teplota v celém snímku.  

 

Rozliší kamera i malou odchylku povrchové teploty? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 - Tepelná stopa 

Vlevo je vidět keramický obklad, na nějž byla položena dlaň. Teplota v místnosti by-

la 29°C a teplota povrchu dlaně 35,2°C. Dlaň byla přitisknuta asi 20 s, snímek poří-

zen 10 sekund poté.  Zřetelná termostopa dokazuje citlivost termokamery. 
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Podívejme se na šíření tepla v kovech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 - Šíření tepla v oceli a mědi 

Ocelová (dole) a měděná trubka (nahoře) s průměry 6 mm jsou zahřívány plamenem 

lihového kahanu a díky odsazení od svislé roviny proniká plamen k oběma trubkám 

přibližně stejně. Po minutě zahřívání je zřejmé, že prohřátí postoupilo v mědi dále 

než v oceli. Počátek ocelové trubky se ohřál na vyšší teplotu.  Měřicí bod ukazuje 

teplotu keramického obkladu.  

Jak se zahřívá voda v čajové konvici? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 - Ohřev vody 

0 min 5 min 

10 min 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 18 

86 

Čtyři snímky sledují ohřev vody do varu. Zdrojem tepla je plynový vařič. Na počátku 

je plamen zhasnut, na konvici je vidět odrazy tepelného záření na skle a kovovém 

proužku držáku. Voda vaří po deseti minutách a na snímku posledním je konvice od-

stavena z vařiče, vedle kádinka se studenou vodou a do ní byla opatrně po stěně dolita 

vrstva teplé vody. Efekt je patrný – teplá zůstává nahoře. Tepelné záření se odráží na 

skle kádinky a také na keramickém obkladu v pozadí snímku. Také je znát, jak rychle 

poklesla teplota kovového pásku držáku konvice.  

… a něco navíc 

Elektrický proud zahřívá vodič. Je-li proudová hustota Ej


.  funkcí souřadnic, bu-

dou se různá místa na plochém vodiči zahřívat různě a vznikne teplotní pole. K expe-

rimentu byla použita tenká deska tvaru čtverce o straně 15 cm a kruh se stejným 

průměrem. Vzorky jsou z ocelového pocínovaného plechu s tloušťkou 0,3 mm. Pokus 

byl neúspěšný – teplo vznikalo především na přechodovém odporu mezi svorkami a 

plechem. Termokamera poskytla pouze nevýrazné snímky, i když byl použit proud od 

6 až 25 A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 - Ohřev plošných vodičů 

Vzorky byly využity jinak. Ve fyzikálním praktiku bývá tradičně zařazena úloha 

s ekvipotenciální vanou. Tady se nabízí měření bez elektrolytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 - Ekvipotenciální čáry na čtvercovém vodiči 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 18 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 - Ekvipotenciální čáry na kruhovém vodiči 

Vzorek byl napájen přes reostat 0,64 Ω ze zdroje proudem 6 A a mezi svorkami bylo 

napětí 3,0 mV. Hrot černého vodiče od voltmetru musí být přitisknut k patě modré 

svorky; nelze měřit na svorce nebo na přívodním vodiči. Pak stačí zvolit hodnotu po-

tenciálu a hrotem červeného vodiče vyhledat body na ekvipotenciální čáře.  

Řešení Maxwellových rovnic s okrajovými podmínkami není právě jednoduché. Na 

obou obrázcích je patrné, že ekvipotenciální křivky končí u okrajů kolmo. Studenti 

mohou najít příčinu tohoto jevu. 

Technická poznámka: jako milivoltmetr lze použít digitální multimetr. Tady vyhověl 

letitý přístroj PU 510. Levné nové multimetry mohou mít problém v neustálých změ-

nách poslední číslice na displeji. 

Literatura 

[1] http://cs.wikipedia.org/wiki/William_Herschel 

[2] http://www.elektrorevue.cz/clanky/03015/index.html 
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Termovizní kamera na ZŠ 

RITA CHALUPNÍKOVÁ, IVA KORBEROVÁ 

Základní škola, Seč, Základní škola Slatiňany 

Abstrakt 

Příspěvek představuje několik jednoduchých ukázek práce s termovizní kamerou na 

základní škole. Ukázky slouží k oživení výuky a k propojení fyzikálních poznatků 

s realitou.  

V druhé části příspěvku je popsána práce s textem, který se týká dvou moderních pří-

strojů - termovizní kamery a endoskopu.  

Klíčová slova 

Termovizní kamera, endoskop, čtenářská gramotnost 

Úvod 

Práce s termovizní kamerou (nazývanou též termovizí či pouze termokamerou) 

umožňuje učiteli při výuce nových poznatků (infračervené záření) ukazovat jejich 

praktické použití v reálném životě (ve stavebnictví, lékařství, vojenství apod.). Žáci 

pracují s moderním přístrojem, využívaným v současné době. Právě propojenost rea-

lity s výukou zvyšuje žákovu motivaci ke vzdělávání.  

Naším cílem bylo seznámit žáky s termovizní kamerou, tedy co a jak zobrazuje a 

především, kde se tento přístroj využívá. 

 

Práce v hodině 

Před vlastními pokusy si žáci zopakovali, co je infračervené záření, jaké objekty ho 

vyzařují, zda ho vnímá náš zrak a jak se nazývá přístroj, který toto záření našemu 

zraku zviditelňuje. 

Než začali žáci pracovat s termovizní kamerou, byli poučeni, jak se s přístrojem za-

chází, s jeho minimální odolností na otřesy a s obtížností (a hlavně finanční náročnos-

tí) čištění zobrazovací optiky (cesiové sklo). Poté se seznamovali s informacemi, jak 

se přístroj drží, zapíná, kterou částí se otáčí na měřený objekt, kde uvidí termosní-

mek, jak je možné jej vyfotografovat a uložit, kam se ukládá, i že je možné později se 

snímkem pracovat.  

Žáci dostali ve skupině termokameru (další skupiny pracovaly s jinými přístroji, např. 

s endoskopem a laserovým dálkoměrem) a pomocí svých měření měli odpovídat na 

různé otázky: Které místo je na obličeji nejchladnější, které je nejteplejší?, Co uvidí 

při pohledu do okna?, Kde je na topném tělese ve třídě nejvyšší teplota a proč?, Kde 

jsou nejvyšší úniky tepla ve třídě?  

Po jejich prvním seznámení s termokamerou předvedl učitel další ukázky. Rozdíly 

mezi zobrazováním infračerveného záření po průchodu igelitovou (neprůhlednou) 
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taškou a průhlednou tabulkou skla (obr. č. 1). Otisk ruky na zdi (obr. č. 2), popřípadě 

otisk ruky na několika listech v sešitě. Velmi oblíbenou se stala ukázka míchání teplé 

a studené vody v kbelíku (obr. č. 3) a zviditelnění elektrických kabelů (obr. č. 4).  

 

 

 

 

 

 

Žáci uvítali, že s vytvořeným snímkem mohli dále pracovat na počítači. Software 

SmartView dodávaný s termokamerou je vhodný pro analyzování infračervených ob-

rázků. Je dostatečně intuitivní, a tak jednoduché úpravy, export do jiného formátu a 

tisk vlastního termosnímku žáci zvládli s minimální učitelovou pomocí. 

 

Čtenářská gramotnost 

Pro upevnění poznatků, zopakování a utřídění nových informací jsme připravili pro 

žáky aktivity podporující navíc čtenářskou gramotnost. Text jsme zaměřili vedle ter-

movizní kamery i na další přístroj, se kterým žáci ve skupinách pracovali, na endo-

skop. Žáci se s ním seznamují v optice, navíc jej mohou znát z autodílen, průmyslu či 

lékařství.  

Žáci na chodbě našli různě rozmístěná slova: Infračervené, Pohřešovaných, Diagnos-

tická, Rezavějící, Tělních, Lékař, Biologové, Dutých, Přístupných a Elektrických. 

Tato slova se museli naučit nazpaměť. Poté, co se vrátili z chodby, samostatně dopl-

ňovali ve třídě odborný text o využití endoskopu a termokamery (viz příloha 1). Spo-

lečně jsme potom zkontrolovali správné pořadí vyplněných slov. Doplněný text si 

žáci znovu pozorně samostatně přečetli. Věděli, že s informacemi z textu budou zno-

vu pracovat. 

Mezitím jsme na chodbu umístili teze z předchozího textu (viz příloha 2). Žáci dostali 

úkol: jít na chodbu a donést pouze pravdivé teze, každý alespoň jednu. Nepravdivé 

teze měli nechat ležet na chodbě. Po návratu do třídy a usazení do kruhu, žáci po-

stupně četli (a společně kontrolovali) správné teze. 

 

Závěr 

Snažili jsme se propojit výuku fyziky s realitou. Žáci pracovali s moderním přístro-

jem, uvědomili si reálné použití přístroje. Nevýhodou této aktivity je stále vysoká 

pořizovací cena přístroje při porovnání s jejich využitím ve výuce.  

Práce s termovizní kamerou většinu žáků velmi zaujala. Práce s textem byla zpočátku 

nevítaná a odmítaná. Na konci však žáci sami zhodnotili, že si při práci s textem 

mnohé probírané informace ujasnili.  

Obr. č. 1 

 

Obr. č. 2 Obr. č. 3 Obr. č. 4 
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Poděkování 

Termokamera byla do školy pořízena v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, v projektu Žijeme ve světě techniky (TechSpo), který je zamě-

řen na podporu zájmu žáků o technické a přírodovědné předměty, na zvýšení manu-

ální zručnosti žáků, na pomoc při postupném zavádění efektivních forem výuky do 

vyučovacího procesu a na posilu týmové práce ve škole (registrační číslo 

CZ.1.07/1.1.28/01.0010). 

 

Příloha 1 

Každé těleso s teplotou vyšší než absolutní nula (-273°C), vydává                 

záření, které je lidským okem neviditelné. Termovize snímá toto záření a zobrazuje 

jej viditelně pro naše oči.  Důležité je, že kamera nic nevysílá a nemá tudíž žádný vliv 

na měřený objekt. Termovizní technika je využívána v celé řadě lidských činností od 

medicíny, přes průmysl až po vojenství. 

 

O termovizní kameře většinou slýcháme ve zprávách, které infor-

mují o pátrání po                dětech. Používá se při kontrole 

              rozvodů, při zjišťování tepelných úniků na stav-

bách. Lesníci používají termovizi k pozorování divoké zvěře. V 

medicíně se využívá jako pomocná               metoda, pomů-

že diagnostikovat záněty, poruchy prokrvení, ale také zhoubná ná-

dorová onemocnění (místa s výrazně vyšší teplotou obvykle 

označují, že něco není v pořádku).  

 

Termokameru lze jednoduše i zneužít: 

 

 

 

 

 

Endoskop je přístroj určený pro prozkoumávání těžko             míst. Tisíce 

skelných vláken přenáší obraz prostoru na kameru.  Pro lepší pozorování je prostor 

osvětlován. Zařízení se používá v průmyslu pro inspekci kanalizací, odpadů, studen a 

komínů. V autodílnách mechanici prohlížejí               dutiny aut. Příležitostní 

           prohledávají zvířecí úkryty, chodby krtků nebo ptačí budky. Velké vyu-

žití našel endoskop při vyšetřování            dutin a          orgánů. Do těchto 

dutin se ohebná trubice endoskopu zavádí ústy, konečníkem nebo močovou trubicí a 

            tak sleduje žaludek, jícen, střeva nebo ledviny. Někdy lékaři otvor pro 

endoskop uměle vytvoří, aby mohli sledovat např. břišní dutinu.  

Obr. č. 2 - Výzkum ze srpna roku 2011 dokázal, že při 
zadávání PINu zůstává na klávesnici zbytkové teplo z 

vašeho doteku, toto teplo je měřitelné až do 40 sekund po 

doteku! Podle chladnutí lze rozeznat i pořadí stisku klá-

ves. 

Obr. č. 1 - Tepel-
né úniky v domě 
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Příloha 2 

Infračervené záření je okem viditelné. 

Infračervené záření je okem neviditelné. 

Každé těleso s teplotou větší než -273 °C vydává infračervené záření. 

Každé těleso s teplotou menší než -273 °C vydává infračervené záření. 

Termovize zobrazuje infračervené záření tak, aby bylo viditelné lidským okem.  

Termovizí lze hledat pohřešované osoby. 

Endoskopem lze hledat pohřešované osoby. 

Termovizí je možné vyhledat místo zasažené rakovinotvorným bujením. 

Tepelný únik staveb zjišťujeme endoskopem. 

Žaludek lze vyšetřit endoskopem. 

Zánět v kloubu lze zjistit endoskopem. 

Zánět v kloubu lze zjistit termokamerou. 

Kominík zjišťuje průchodnost komínu endoskopem. 

Kominík zjišťuje průchodnost komínu termokamerou. 

Při krádeži peněz z bankomatu lze využít endoskop. 

Při krádeži peněz z bankomatu lze využít termokameru. 

Těžko přístupné prostory lze prozkoumat endoskopem. 

Těžko přístupné prostory nelze prozkoumat termokamerou. 

Těžko přístupné prostory lze prozkoumat termokamerou. 

Biologové zjišťují výskyt lovné zvěře pomocí endoskopu. 

 

V textu pro čtenářskou gramotnost byly použity obrázky  

Obrázky hrtanu, průdušnic, komína a PIN kódu. [online]. [cit. 20. 12. 2012].  

Dostupné z: <http://orl.lf1.cuni.cz/Data/files/ORL/vykony/images/hrtan0078-2.jpg>, 

<http: //ose.zshk.cz/media/F4014.gif>, <http://www.frezovanie-

kominov.net/obrazok/2/ zaneseny-komin/>, 

<http://www.kdosiodjinud.cz/upload/clanky_obr/thermo-hack-pin-kodu.jpg>. 

  

Obr. č. 3 - Endoskopický snímek hrtanu, průdušnic a zanešeného komínu. 

 

 

 

http://orl.lf1.cuni.cz/Data/files/ORL/vykony/images/hrtan0078-2.jpg
http://ose.zshk.cz/media/F4014.gif
http://www.kdosiodjinud.cz/upload/clanky_obr/thermo-hack-pin-kodu.jpg
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Stane se PiVo novým fenoménem praktické fyziky? 

JAN JANÍČEK 

SENSIT s.r.o.; Školní 2610; 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Úvod 

Fyzika a nejen fyzika – život obecně – zná několik, troufnu si říci desítek, ne-li sto-

vek sousloví, která, když zazní, tak většina lidí ví, o co jde. Přídavné jméno je tvoře-

no jménem vynálezce anebo prvního uživatele, objevitele, podstatné jméno pak 

konkrétní věc, která je ale pojmem obecným, pokud před sebou nemá ono přídavné 

jméno. Jen tak namátkou:Van de Graafův generátor, Torriceliho trubice, Kardanův 

závěs, Gaussovo rozdělení, Van Allenovy pásy, Halleyova kometa, Mozartovy koule, 

Koule Heleny Fibingerové, atd. 

Každé to sousloví má svoji historii, svoji genezi vzniku. 

Troufnu si nyní vyslovit hříšnou hypotézu, že jsem po posledním – 17. ročníku ve-

letrhu nápadů učitelů fyziky – objevil další, které jsem nazval pracovně  

PiVo. 

Je to ale ve skutečnosti zkratka pro 

 

Piskačův vozík 
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který sám autor Václav Piskač nazývá nezaslouženě a se skrytým despektem pouze 

 

Genialitu této učební pomůcky jsem pochopil při jednoduché úloze z mechaniky (a 

metrologie): 

Jak zjistit výšku libovolné budovy pomocí Piskačova vozíku? 

Předvedu: 

Stanovme si nejprve základní technické parametry Piskačova vozíku: 

délku L, šířku Š a výšku V korby Piskačova vozíku a délku korby včetně háčku L1, to 

vše v metrech [m]. Dále pak hmotnost Piskačova vozíku m v kg a průměr kola D 

rovněž v metrech. 

Potom výšku H libovolné budovy lze zjistit za použití Piskačova vozíku těmito meto-

dami: 

Metoda první – příložná. 

Pomůcky: Piskačův vozík (dále jen PiVo), tužka, žebřík nebo výsuvný žebřík, hyd-

raulická plošina nebo venkovní stavební výtah podle výšky budovy 

Postup: vylezeme na žebřík (výsuvný žebřík nebo se necháme vyzvednout k vrcholu 

budovy hydraulickou plošinou či stavebním výtahem začínáme od horní hrany měře-

né budovy a přikládáme ke stěně budovy PiVo vždy stejným způsobem (aby nejdelší 

hrana L byla svisle) tak, že vždy označíme tužkou na zeď měřené budovy ryskou 

spodní hranu PiVo. Poté posuneme PiVo tak, že jeho horní hrana se dotýká posledně 

provedené rysky a zhotovíme další rysku podél spodní hrany. Postupujeme směrem 

dolů tak dlouho, až dosáhneme paty domu, přičemž počítáme počet přiložení. Výška 

budovy H se rovná délce PiVo L x počet přiložení n. 

H = L x n (1) 

Kontrolu provedeme opakovaným měření, a to tak, že za svislou hranu zvolíme šířku 

PiVo Š. Pak  

H1 = Š x n1 (2) 

 

lepenkovým vozíkem. 

http://skolnipomucky.websnadno.cz/stavba_v

oziku.pdf 
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Kde n1 je počet přiložení se svislou hranou šířky PiVo. Měřili-li jsme správně, pak 

H = H1 

Zdatnější studenti mohou provést korekci měření na šířku rysky r, takže výraz (1) 

dostane tvar 

H = L x n + r x (n -1) (3) 

Poznámka: pro kontrolní měření je vhodné použít tužku jiné barvy a měření provádět 

ve stejné svislici, jako měření základní. 

Metoda druhá – spouštěcí. 

Pomůcky: PiVo; provázek; fixa; svinovací metr 

Postup: Na háček PiVo přivážeme provázek, vystoupíme na horní okraj měřené bu-

dovy a spustíme PiVo na provázku tak hluboko, až se svou čelní stranou (zadní 

k čelní stěně, na které je umístěn háček) dotkne země při úpatí domu. Na provázku 

označíme fixou místo, kde se napnutý provázek dotýká horní hrany měřené budovy.  

Svinovacím metrem změříme délku P provázku od značky fixou po jeho úvaz na Pi-

Vo. Výšku budovy H pak určuje po dosazení konkrétních hodnot rovnice 

H = P + L1 (4) 

Zdatnější studenti mohou provést korekci měření na průvěs 1 m provázku Δp způso-

bený zavěšení PiVo, takže výraz (4) dostane tvar 

H = P + L1 + Δp x P = P (1 + Δp) + L1 (5) 

Metoda třetí – stínová. 

Pomůcky: PiVo; 3 kolíky – č. 1; č. 2 a č. 3; kladívko; svinovací metr 

Poznámka: Tuto metodu lze použít za podmínky, že budova stojí na rovné ploše a že 

svítí slunce (slunce může být nahrazeno měsícem v úplňku). 

Postup: Najdeme místo, kde končí stín vržený budovou, a na volné ploše zatlučeme 

kladívkem kolík č. 1. K tomuto kolíku postavíme na čelní plochou, opačnou než je 

háček, PiVo. Poté v co nejkratším časovém intervalu zatlučeme kolík č. 2 do místa, 

kde končí stín vržený PiVo i s háčkem, a kolík č. 3 do místa, kde končí stín vržený 

budovou. Svinovacím metrem změříme vzdálenost z1 mezi kolíky č. 1 a č. 2 a vzdá-

lenost z2 mezi patou měřené budovy a kolíkem č. 3. 

Pro takto změřené vzdálenosti z1 a z2, délkou PiVo L1 a výškou budovy H platí vztah: 

H : z2 = L1 : z1 

odtud 

H = L1 x z2 / z1 (6) 
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Metoda čtvrtá – padací. 

Pomůcky: PiVo; stopky 

Postup: PiVo vyneseme na střechu budovy a pustíme jej volným pádem z horního 

okraje. Stopkami měříme dobu t mezi okamžikem puštění PiVo a jeho dopadem na 

zem v místě paty domu. 

Výška budovy se pak vypočte ze vztahu 

H = ½ g x t
2
   (7) 

Kde g je tíhové zrychlení. 

Poznámka: zdatnější studenti jsou jistě schopni provést korekci výpočtu (7) na odpor 

vzduchu, a to pro tyto případy: 

1. PiVo padá plochou víka kolmou na směr pádu 

2. PiVo padá plochou delší strany kolmou na směr pádu  

3. PiVo padá plochou kratší strany kolmou na směr pádu 

Metoda pátá – z rozdílu tíhových zrychlení. 

Pomůcky: PiVo; provázek dlouhý 1 m; stopky 

Postup: metoda využívá závislosti velikosti tíhového zrychlení g na vzdálenosti od 

povrchu země.  

g = f (H) 

Ke zjištění tíhového zrychlení použijeme kyvadlo vytvořené z PiVo a provázku dlou-

hého 1 m. Provázek uvážeme na hák PiVo a na opačném konci jej uchytíme tak, aby 

vzdálenost středu PiVo od bodu uchycení tvořila 1 m.  Změříme dobu kyvu τ1 takto 

vyrobeného fyzického kyvadla u paty budovy a posléze změříme dobu kyvu τ2 fyzic-

kého kyvadla na vrcholu budovy. 

Velikost tíhového zrychlení g1 u paty budovy vypočteme ze vzorce 

g1 = π
2
 x l x τ1

-2 

Velikost tíhového zrychlení g2 na vrcholu budovy vypočteme ze vzorce 

g2 = π
2
 x l x τ2

-2 

Kde π  je Ludolfovo číslo. 

Pro a1 platí vztah  

ag1 = κ x M x R
-2

. 

Pro a2 platí vztah  

ag2 = κ x M x (R + H)
-2

, 

 

kde konstanta úměrnosti κ (kappa) má hodnotu κ = 6,67.10
-11

 N.m
2
.kg

-2
 ; M je hmot-

nost Země a R poloměr Země v místě měření.  
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Dosazením naměřených hodnot a matematickými operacemi vypočteme výšku budo-

vy H. 

Metoda šestá – kyvadlová. 

Pomůcky: Piskačův vozík (dále jen PiVo); provázek; stopky 

Postup: Zhotovíme kyvadlo vytvořené z PiVo a provázku přivázaného k háčku na 

PiVo. PiVo spustíme z horní hrany budovy dolů tak, že mezi PiVo a zemí zbude 0,01 

m. PiVo vychýlíme do strany, pustíme a změříme dobu kyvu τ. Výšku budovy H pak 

získáme (za předpokladu, že námi vytvořené kyvadlo je matematické) ze vzorce: 

H = (τ/π)
2
 x g + ½L + 0,01 

Fyzikálně zdatní studenti jistě umí vysvětlit, proč je ve vzorci + ½ L  a  + 0,01. 

Metoda sedmá – pojezdová. 

Pomůcky: PiVo; fixka 

Postup: Označíme fixou na jednom z kol PiVo na obvodu bod, na stěně budovy ozna-

číme fixou ve výšce L rovněž bod. Bod na kole PiVo nastavíme do dolní polohy, při-

ložíme ke stěně tak, aby nejdelší stěna PiVo byla svislá a bod na kole byl na bodu na 

stěně budovy. Tahem vozíku po stěně budovy se kola otáčí a my počítáme počet otá-

ček kola. Výsledná výška budovy  

H = L + n x πD,  (8) 

kde n je počet otáček kola PiVo od bodu na stěně až po vrchol budovy a π Ludolfovo 

číslo. 

Poznámka: Jízdu vozíku po stěně lze realizovat tahem provázku, na jehož konci je 

vozík přivázaný, počet otáček kola PiVo lze realizovat mechanickým počítadlem 

anebo ve spojení s výukou elektroniky, elektronickým počítadlem otáček. Přítlak Pi-

Vo ke stěně při použití provázku lze zajistit nástavnou PiVo, kterou Václav Piskač 

demonstruje sílu vzniklou otáčením vrtule anebo reaktivním pohonem pomocí balón-

ku. 

Metoda osmá – tlaková. 

Pomůcky: PiVo; barometr 

Metoda využívá vlastnosti atmosféry, jejíž tlak v závislosti na výšce klesá definova-

ným způsobem [1]. 

Postup: pomocí úchytných šroubů připevníme barometr na PiVo. Změříme baromet-

rický tlak p1 u paty budovy a posléze tlak p2 na vrcholu budovy. 

Pro výpočet výšky budovy H použijeme Babinetův vzorec, který za předpokladu, že 

teplota při úpatí i na vrcholu je stejná, má tvar 

H = 16000 x (p1 – p2) x (p1 + p2)
-1

 (9) 

Poznámka: Úlohu je možné rozšířit o měření teploty v okamžiku měření u paty budo-

vy a v okamžiku měření na jejím vrcholu. K měření teploty je optimální použít sní-
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mačů teploty SENSIT a některého z vyhodnocovacích přístrojů, které společnost 

SENSIT rovněž nabízí. 

Metoda devátá – tázací. 

Pomůcky: Piskačův vozík (dále jen PiVo) 

Postup: Vyhledáme správce budovy a položíme mu tento dotaz: Vážený pane správ-

ce, vidíte tento krásný a praktický vozík? Může být Váš, pokud mi sdělíte, jak je vy-

soká tato Vámi spravovaná budovy. 

Poznámka: Pokud správce nemá o PiVo zájem, nalezneme projektanta (stavbyvedou-

cího, vedoucího kolaudační komise, pomocného projektanta, a.p.) budovy a položíme 

mu stejný dotaz. Jednou to, kurnik šopa, vyjít musí! 

 

Závěr 

Vážení fyzikální přátelé, 

věřím, že jsem Vás svým příspěvkem přesvědčil o tom, že Piskačův vozík má šanci 

se stát další „terminus technicus“ praktické fyziky a zařadí se tak mezi pojmy jako 

jsou Foucaultovo kyvadlo, páka jednozvratná, páka dvojzvratná, nakloněná rovina, či 

Bolzmannova konstanta. Pokud ano, pomozte mi to v příštích ročnících „veletrhu“ 

dokázat. 

 

Literatura 

[1] http://referaty-seminarky.cz/barometricke-mereni-vysky/  

  

  

http://referaty-seminarky.cz/barometricke-mereni-vysky/
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Experimenty s dálkově řízenými modely 

TOMÁŠ JERJE 

Základní škola Chrastava, Univerzita Hradec Králové 

Spousta z nás někdy řídila dálkově ovládaný model autíčka. Ale řídil někdy někdo 

ponorku, letadlo, loď či dokonce vrtulník? Když se skloubí zábava s reálnými expe-

rimenty a měřeními, může vzniknout oblast fyziky, která začne žáky zajímat. 

V příspěvku je představena část experimentů s dálkově řízenými modely z oblasti 

základoškolské a středoškolské fyziky. 

Co přináší dnešní doba za možnosti? 

Dnešní doba se nese ve stylu moderních vyučovacích pomůcek, ale ani mnohdy tyto 

„nejlepší“ pomůcky či modely v žácích nezanechávají pocit důvěry, natož aby 

v žácích asociovaly reálné děje z běžného života. Na trhu je nových vyučovacích po-

můcek nespočetně, zajímavých softwarů pro měření a měřících sad také. Ovšem má-

lokteré škole jsou tyto pomůcky dostupné z finanční stránky. Náklady nedovolují 

většině škol pořizovat nové pomůcky, a tím obměňovat fyzikální kabinet. Mnohdy 

musí učitel hledat nápady, aby žáky zaujal a přinesl do hodiny něco nového, praktic-

kého a neokoukaného. A proto vznikla myšlenka realizovat část experimentů s RC 

modely, které jsem měl doma z dětských let. Osnovy českého školství zahrnují učivo 

o principech jednotlivých motorů, ale proč letadlo letí a že vrtulník může „viset“ 

na místě, o tom se žáci na základních a většině středních škol nedovídají. 

Příručka Experimenty s dálkově řízenými modely 

Příručka motivačních pokusů s RC modely pro základní a střední školy, s názvem 

Experimenty s dálkově řízenými modely, by měla pomoci vyučujícím v hledání inspi-

race pro pokusy v dané oblasti. Každá karta je opatřena hlavičkou, zařazující experi-

ment, najdeme v ní seznam pomůcek a doporučenou časovou dotaci. Součástí 

každého experimentu je uvedení do problému, kdy je popisován příklad z běžného 

života, kde by se s daným jevem mohli žáci potkat. Popis pokusu vede detailně vyu-

čující a žáky k jeho realizaci. Vysvětlení pokusu objasňuje z fyzikálního hlediska je-

ho podstatu. Překvapivé informace a novinky se můžete dočíst v zajímavostech, které 

rozšiřují uvedení do problému.  

Ukázka pokusů z příručky Experimenty s dálkově řízenými modely  

Nyní představím čtyři ukázkové experimenty z motivační příručky Experimenty 

s dálkově řízenými modely, a to konkrétně s autíčkem, ponorkou a na závěr s vrtul-

níčkem. 
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RC auto, aneb kolik toho vyjedu 

Ročník: 9., základní škola; 1. ročník střední škola 

Pomůcky: deska modelující nakloněnou rovinu, úhloměr, siloměr (závěsná váha), 

RC auto 

Potřebný čas předvedení: 10 minut 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedení do problému 

 Každý cyklista jednou poznal, že ten kopec je tak prudký, že se nedá vyjet a je 

třeba kolo vytlačit. Jednoduše, neměli jsme natrénováno, a síla nám již nestačila. Po-

dobný problém může nastat i u automobilu, motor má určitý výkon a spolu se zařaze-

ným převodovým stupněm udává tahovou sílu automobilu. Ale jak můžeme 

předurčit, jaký kopec autíčko může ještě vyjet? 

Popis pokusu 

 Na začátku experimentu musíme změřit tíhu autíčka G tak, že autíčko zavěsí-

me na siloměr, případně lze použít i závěsnou váhu a tíhu následně dopočítat. Dále je 

třeba změřit pohybovou sílu Fp, kterou autíčko vyvine na rovné podložce, aniž by 

došlo k prokluzování pneumatik na podložce (v případě prokluzu změníme povrch 

podložky). Z rozkladu sil na nakloněné rovině vypočítáme mezní úhel α, tedy úhel, 

při kterém se již autíčko po nakloněné rovině nerozjede. 

Vysvětlení pokusu: 

    Auto stojí, jsou-li síly v rovnováze: 

 Fp = G sinα 

 tedy dostaneme mezní úhel α: 

 α = arcsin Fp/G 

 

Pozn.: při experimentu se změřený a vypočítaný úhel lišil pouze o jeden stupeň. 
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Sjeté pneumatiky 

Ročník: 7., základní škola  

Pomůcky: RC auto, návleky na kola (např.: smirkový papír, papír) 

Potřebný čas předvedení: 10 minut 

 

 

 

 

 

 

Uvedení do problému 

 Často ve zprávách čteme nebo v televizi slýcháme, že za smykem stála buď 

nepřiměřená rychlost automobilu, nebo špatný stav pneumatik. Jak lze ovlivnit jízdní 

vlastnosti automobilu můžeme přiblížit na zmenšeném modelu, tedy autíčka na dál-

kové ovládání. 

   

Popis pokusu 

 Před samotným pokusem je potřeba vyrobit pár návleků na gumy z různých 

materiálů, z materiálů odlišných vlastností (tvrdost, hrubost, …).  

a) V průběhu experimentu žáci měří tahovou sílu, kterou auto vyvine, než se za-

čnou kola protáčet, a tyto hodnoty pro jednotlivé návleky na kola zapisují 

do tabulky. 

b) Žáci experimentálně jezdí na větší ploše předem stanovenou dráhu se zatáč-
kami a sledují, jak se mění jízdní vlastnosti s jednotlivými návleky na kolech. 

 

Vysvětlení pokusu 

 Původ smykového tření je především v nerovnosti obou styčných ploch, kte-

rými se tělesa navzájem dotýkají. Nerovnosti povrchů při pohybu na sebe navzájem 

narážejí, deformují se a obrušují. Třecí síla míří vždy proti směru pohybu tělesa. 

Zajímavost 

Dezén pneumatiky je laicky řečeno vzorek. Podle hloubky dezénu poznáme, 

zdali se jedná o zimní či letní pneumatiku. Zákonem stanovená výška dezénu je 

1,6 mm, ovšem u zimních pneumatik se doporučuje 4 mm. Vzorek je důležitý přede-

vším při jízdě na mokrém povrchu, protože odvádí vodu z podkola. Pokud je vzorek 
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sjetý, pak se voda zpod kol odvádí špatně a auto se stává hůře ovladatelným, chová se 

jako na ledu (akvaplaining).  

Ponorka, aneb průzkum podvodních hladin začíná 

Ročník: 7., základní škola  

Pomůcky: RC ponorka, velká plastová nádoba naplněná vodou (alespoň 50 litrů)  

Potřebný čas předvedení: 10 minut 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedení do problému 

 Průzkum mořského dna láká lidi odnepaměti a nejen za tímto účelem byly vy-

vinuty ponorky. Mnohem častěji se s nimi můžeme setkat ve vojenství. Ponorka 

umožňuje sestupovat pod mořskou hladinu a později se opět na vodní hladinu vyno-

řit. Jaký mechanismus to ponorce umožňuje, lze demonstrovat na skutečném modelu 

rádiem řízené ponorky. 

  

Popis pokusu  

 Nejprve je potřeba nabít ponorku v dokovací stanici. Poté je připravena vy-

plout. Experiment je jednoduchý, ponoření respektive vynoření ponorky, lze ovládat 

dvěma tlačítky up a down. Úkolem žáků může být i dosažení stavu, kdy se ponorka 

vznáší ve vodě, tedy neklesá ke dnu ani nevyplouvá nahoru. V druhé fázi je potřeba 

prozkoumat ponorku a její funkce up a down na suchu. 

 

Vysvětlení pokusu 

 Ponorka obsahuje mimo jiné vzduchovou komoru                                            

s pohyblivým pístem. Tento píst při stisknutí tlačítka                                                              

down zajíždí do ponorky a prostor, kde se předtím                                                                        

nacházel vzduch, se zaplňuje vodou. Roste celková                                                                  

hustota ponorky, až dosáhne hodnoty větší než slaná                                                                
voda (cca 1026 kg/m

3
), začne ponorka klesat ke dnu.  
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Zajímavost 

První, kdo se zabýval myšlenkou ponorky, byl všestranný umělec a technik 

Leonardo da Vinci v 15. století. První skutečná ponorka se objevila v roce 1776 

v Americe. Největší hloubky 11 000 metrů dosáhla v roce 1960 ponorka batyskaf 

Trieste. 

Vrtulník, aneb stále se musí točit 

Ročník: 7., základní škola  

Pomůcky: RC vrtulník, váha 

Potřebný čas předvedení: 30 minut 

 

 

 

 

 

 

Uvedení do problému 

 Vrtulníky se staly nedílnou součástí záchranné služby a každý den jsou nasa-

zovány k záchraně životů v obtížně přístupném terénu. Proč vrtulník dokáže viset nad 

místem a přistávat kolmo k zemi jsou otázky, nad kterými jsme si určitě zamysleli. 

Proč musí mít vrtulník vzadu druhou vrtuli a proč to tolik fouká, když přistává nebo 

vzlétá?  

Popis pokusu 

 Experiment poukazuje na skutečnost, že k tomu, aby se vrtulník vznesl, musí 

hlavní rotor hnát vzduch směrem dolů. U modelu vrtulníku je množství vzduchu pro-

šlého přes hlavní rotor regulován otáčkami motoru. Úkolem tedy je změřit závislost 

otáček hlavního rotoru na vztlaku. Abychom prováděli objektivní měření, je potřeba 

umístit vrtulník na váhy tak, aby se proudící vzduch neopíral o podložku váhy. To 

zajistíme tím, že vrtulník připevníme k úzké krabičce vysoké minimálně 40 cm (úzké 

proto, aby vzduch mohl proudit směrem pod vrtulník). Dále hledáme otáčky, kdy se 

tíha a vztlaková síla vyrovnají, ale také maximální vztlak při maximálních otáčkách. 

K dispozici je kuchyňská váha a bezdotykový otáčkoměr. Tuto závislost je poté dobré 

vynést do grafu. 

Vysvětlení pokusu 

  Tíha vrtulníku působí dolů, směrem nahoru v případě roztočeného rotoru 

vzniká vztlaková síla, která vrtulník nadnáší. Jsou-li tyto síly v rovnováze, vrtulník 

visí ve vzduchu. Pro let je potřeba, aby vztlaková síla byla větší než tíha vrtulníku. 
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Vztlak na listech vzniká tak, že list je naklopen vůči rovině otáčení, nad listem proudí 

vzduch rychleji, tím v místě vzniká menší tlak, naopak pod listem je rychlost vzduchu 

menší, větší tlak.  

 

Zajímavost 

 U skutečného vrtulníku se stoupání/klesání neprovádí změnami otáček hlavní-

ho rotoru, ale úhlem naklopení jednotlivých rotorových listů. Výkon motorů a otáčky 

rotoru jsou konstantní (ovšem konce listů nesmějí překročit rychlost zvuku, tedy 

1124 km/h). 

 

Zdroje 

[1] Hloubka dezénu a bezpečnost. Continental: Globální stránka Continental [onli-

ne]. 2013 [cit. 2013-08-29]. Dostupné z: http://www.conti-

online.cz/www/pneumatiky_cz_cz/temata/vyber_pneumatiky/safety_check_cz.html 
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Fyzika ve skautingu 

PAVEL KABRHEL 

Univerzita Hradec Králové 

Abstrakt 

V dnešní době se děti nesetkávají s pokusy jen ve vyučovacích hodinách. Příležitostí 

je mnohem více. Následující článek je zaměřen na fyzikální „outdoorové“ pokusy, 

které si děti z 3. skautského oddílu v Náchodě vyzkoušely během schůzek ve školním 

roce, nebo na táboře. 

Co je skaut? 

„Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení. 

V České republice je jednou z největších výchovných organizací. Posláním Junáka je 

podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, inte-

lektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit 

povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společen-

ství.“ [1] 

Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky 

rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí. Jedná se o světlušky a vlčata 

(předškoláci a 1. až 5. ročníku ZŠ), skauty a skautky (6. až 9. ročníku ZŠ), rangers a 

rovery (středoškoláci a vysokoškoláci) a starší členy. Skauting je na světě již přes 100 

let, avšak vlivem totalitních režimů byl u nás mnoho let zakázán a také myšlenka 

skautingu bohužel byla leckdy totalitními režimy zneužita. 

Fyzika a skaut? 

Na první pohled se může zdát, že skauting nemá nic společného s fyzikou, nebo ale-

spoň s technikou. Nicméně je to právě skautský oddíl, kde se děti v dřívějších dobách 

setkávaly a i dnes setkávají s aktivitami, při kterých získávají základní „technické 

znalosti“ a manuální zručnost. Důvod je stejný pro dnešní i dřívější dobu, tábor 

za děti nikdo nepostaví a musí se na něm také o sebe postarat. Ať už se jedná o jed-

noduché věci, jako je naštípání dříví a zatopení v kamnech, či o náročnější, třeba po-

stavení kuchyně, nebo latríny. Zvláště v dnešní době je tato činnost pro děti velmi 

důležitá, neboť s manuální činností se již moc ve školách nesetkávají. K tomu lze ta-

ké dodat, že skauting na rozdíl třeba od fotbalového kroužku či hry na flétnu není 

přímo zaměřen na určitou činnost, ale děti se ve skautském oddíle setkávají 

s rozsáhlou a pestrou paletou aktivit a velmi záleží na vedoucím, čím se děti 

na schůzce, výpravě, či táboře budou zabývat. Je-li vedoucí alespoň trochu fyzikálně 

nadšen, poté není problém, aby se děti setkaly i s fyzikou. 
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Fyzikální outdoorové aktivity 

Děti ve skautském oddíle častokrát vyrážejí na výpravy, leckdy i vícedenní. Již zde se 

nabízí možnost zařadit trochu fyziky. Výpravy totiž nemusí směřovat jen do přírody, 

může se jednat o návštěvu různých technických památek, muzeí, hvězdárny či napří-

klad elektrárny. Tyto možnosti však ponechme stranou a podívejme se na konkrétní 

aktivity z mechaniky a optiky. 

Mechanika 

Z mechaniky se nám nabízí různé táborové stavby. Skauti jsou ve světě známí váza-

nými stavbami, které si musí navrhnout a postavit. Může se jednat například o tábo-

rovou bránu, most, nebo katapult. Náměty lze čerpat z knížek, kterých bylo vydáno 

dosti, nebo na internetu. K sestrojení katapultu například dětem posloužila interneto-

vá stránka VirtualTrebuchet [2]. 

 

Obr. 1 - Sestrojený katapult 

Zkonstruovaný katapult sice zpočátku nestřílel úplně podle plánů, ale po doladění byl 

dostřel velmi uspokojivý. Jako závaží posloužila bedna naplněná kameny a kovovými 

předměty. Celková hmotnost byla asi 300 kg. Jako střely byly vybrány plastové láhve 

naplněné vodou. 

Z oblasti mechaniky se dále může jednat například o sestrojení voru, horkovzdušného 

balónu, či pece k upečení chleba. 

Optika 

Sestrojování katapultu je spíše pro starší děti. Pro mladší děti se nám nabízí klasická 

aktivita, se kterou se setkávají již v mateřské školce. Jedná se totiž o kreslení křídami 

na zem. Zpestřit tuto aktivitu lze pomocí hračky běžně dostupné v dnešních hračkár-

nách - 3D SIDEWALK CHALK. Nicméně cena této hračky je podle mě zbytečně 

velká. Stačí pořídit obyčejné barevné křídy v papírnictví, převážně pak modrou a čer-

venou, a k tomu dokoupit 3D brýle Chromadepth, díky nimž obrázek nakreslený 

na černém povrchu (většinou asfaltce) se dětem jeví trojrozměrně. Červené čáry ja-

koby nejvíce vystupují z obrázku nahoru, modré naopak zůstávají co nejníže. Vysvět-
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lením tohoto jevu se zde nebudeme zabývat. Kromě obyčejného kreslení obrázků je 

možné dětem nakreslit na asfaltku červené „3D bludiště“, kterým mají projít, či čer-

veného „3D panáka“ na skákání. 

 

Obr. 2 - Hračka 3D SIDEWALK CHALK a brýle Chromadepth [3], [4] 

Další aktivitou, se kterou se dnešní děti moc nesetkají, je „klasické fotografování“. 

Sice děti většinou fotí pomocí mobilu a v rodinách se častokrát jeden lepší digitální 

fotoaparát nalezne, nicméně o fotografování děti moc nevědí. Není proto na škodu je 

seznámit nejprve s principem dírkové komory (camera obscura) a ukázat jim ji, 

aby pochopily rozdíl mezi předmětem a obrazem. Pomocí komory však nedojde 

k trvalému zachycení obrazu. K tomu je zapotřebí fotografického materiálu. 

K seznámení s ním je pro děti vhodná následující aktivita. 

Dětem se rozdá fotografický papír, který může být i starší a nalezneme ho třeba 

na půdě z dob, kdy ještě digitální fotoaparáty nebyly v běžné domácnosti. Lze jej také 

zakoupit či poprosit výrobce o poslání starších, již prošlých. Fotografický papír se 

nechá celý osvítit, stačí velmi krátká doba a dětem se rozdají štětce. Je možné kreslit 

černobílé, nebo bíločerné obrázky. Černobílý obrázek vznikne tak, že štětcem namo-

čeným do vývojky kreslíme na fotografický papír. Veškeré nakreslené čáry po krátké 

době černají. Je-li obrázek nakreslený, je potřeba celý fotografický papír ponořit 

do vody a poté do nádoby (hlubšího tácu apod.) s ustalovačem. Po vyjmutí obrázku 

z nádoby s ustalovačem je vhodné obrázek ještě umýt ve vodě a samozřejmě je nutné 

ho nechat usušit. Tím se vytvořil černobílý obrázek. Chceme-li bíločerný obrázek, je 

potřeba kreslit štětcem namočeným do ustalovače. Na fotografickém papíru tyto tahy 

štětcem moc dobře nebudou vidět. Po nakreslení obrázku se papír umyje vodou a 

umístí do nádoby s vývojkou. Místa, která nebyla potřena ustalovačem, začnou tmav-

nout. Proces tmavnuté je možné kdykoliv přerušit vyjmutím papíru z nádoby s vývoj-

kou a umytím vodou. Tímto vznikne bíločerný obrázek, který je vhodný ještě 

na chvilku celý ponořit do ustalovače. Děti se při této aktivitě seznámí se základním 

fotografickým materiálem. Důležité je však podotknout, že se jedná o jedovaté che-

mikálie a je nutné dodržovat určitou bezpečnost. 

Po seznámení se s fotografickým materiálem již není problém vyrazit s dětmi fotit. 

Děti samozřejmě potřebují velkou pomoc s nastavením fotoaparátu. Nafocený film je 

možné poté nechat vyvolat, nebo ti, kteří si ještě troufnou, si ho můžou vyvolat sami. 

Pak již jen stačí vytvořit s dětmi skutečné fotografie. Pro mladší děti se jedná skoro 
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až o kouzlo, při kterém umisťují papíry do kapalin, a najednou se jim objevuje obrá-

zek. 

 

Obr. 3 - Černobílý a bíločerný obrázek a vyvolávání fotek 

Rozdělávání ohně 

Poslední aktivitou, o které se ještě zmíním, je rozdělávání ohně. Po dlouhodobějším 

dešti, v zimě, či za silného větru je někdy problém rozdělat oheň pomocí zápalek ne-

bo zapalovače. Proto se skauti pravidelně učí rozdělávat oheň, aby i v nepříznivých 

podmínkách nebyl problém pro ně uvařit polévku, čaj či usušit si oblečení. Velmi 

zajímavou činností se stane rozdělávání ohně, když zápalky ani zapalovač není k dis-

pozici. V tomto případě přichází na řadu v dnešní době netradiční, avšak 

z historického hlediska naopak tradiční způsoby rozdělávání ohně. Hezký přehled je 

možné najít na internetových stránkách, například na Bushcraft.cz [5]. Za velmi jed-

noduché lze považovat rozdělávání pomocí baterie. Jedná se o zkratování baterie o 

napětí 9 V pomocí jemné ocelové vlny. Ocelová vlna je možná k dostání v řemesl-

nických obchodech. Vypadá jako velmi jemná drátěnka. Existuje několik druhů. Pro 

pokus je nejlepší velmi jemná ocelová vlna. Vlnu před pokusem načechráme a přilo-

žíme současně ke kladnému a zápornému pólu baterie. Vlnou začne procházet proud 

a vznítí se. Je možné taky do žhnoucí vlny trochu fouknout. Tím dosáhneme větší 

efektivnosti. Je nutné však dodržovat určitou bezpečnost. Baterie totiž nejsou kon-

struovány pro rozdělávání ohně a při pokusu se sami také ohřívají. Je proto nutné vl-

nu k baterii přiložit jen na velmi krátkou chvíli. Zároveň je nutné dávat pozor 

na rozžhavené malé kousky ocelové vlny, aby se nedostaly na oblečení, pokožku, 

nevlétly do očí apod. 

 

Obr. 4 - Rozdělávání ohně pomocí baterie 
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Další možností je rozdělávání ohně křesáním. Za křesadlo, používané k rozdělávání 

ohně, lze považovat soupravu několika předmětů - křesacího kamene, ocílky, práchna 

a troudu. Sice takové křesadlo bylo před vynálezem zápalek dlouhou dobu jedním 

z nejčastěji používaných způsobů zapalování ohně, ale pro menší děti je zapalování 

ohně pomocí klasického křesadla velmi náročné. Naopak jednoduchým způsobem je 

rozdělávání ohně pomocí dnešních outdoorových křesadel, které lze zakoupit 

v prodejně s turistickým, horolezeckým, či například vojenským vybavením. Toto 

křesadlo tvoří ocelová tyčinka s křesacím plíškem. K zapálení ohně postačí nakupit 

menší množství suché trávy, větviček, či zabalit křesací plíšek do toaletního papíru 

apod. Křesacím plíškem se poté prudce sjede po tyčince křesadla. Vytvořené jiskry 

zapálí připravený materiál. K vytvoření jiskry dětem v pohodě poslouží obyčejné 

křemeny, avšak rozdělat oheň pomocí křemenů je velmi těžké. 

Poslední možností rozdělávání ohně, o kterém se zmíním, je pomocí slunečního záře-

ní. Záření přicházející od Slunce projde atmosférou a dopadne na povrch Země. Kaž-

dý jistě ví, že lupou ho lze soustředit na malou plošku. Pokud jej necháme dopadnout 

na snadno zápalný materiál, vznítí se. Může se například jednat o zmuchlané suché 

noviny s nějakým tmavým obrázkem. Běžně se používá spojka ze skla, ale není to 

jediná možnost. Jako čočku lze použít i velkou kulovou baňku naplněnou kapalinou, 

například vodou. Sice voda významně pohlcuje infračervené záření, ale něco také 

voda propustí, a to stačí. K zapálení je hodná kulová baňka o velkém objemu. Čím 

větší, tím lepší, avšak při velkém objemu mají děti problémy s udržením baňky 

s kapalinou. Při pokusu je nutné dodržovat opět určitou bezpečnost. Není vhodné dí-

vat se delší dobu do místa ohniska a samozřejmě v žádném případě není vhodné dívat 

se skrz baňku a spojky na Slunce. 
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Několik projektů z tábora, tentokrát na téma „Objevy 

a vynálezy, které změnily svět aneb od kola k tabletu“ 

PETR KÁCOVSKÝ
1
, JAROSLAV REICHL

2
 

1
Katedra didaktiky fyziky MFF UK, Praha, 

2
SPŠST Panská, Praha 

Příspěvek představuje šest z celkem dvaceti projektů, které zpracovali účastníci tra-

dičního Soustředění mladých fyziků a matematiků (14 až 19 let), které se v termínu 

13. – 27. 7. 2013 uskutečnilo v Nekoři v Orlických horách. 

Několik vět obecně o soustředění 

Dvoutýdenní letní Soustředění mladých fyziků a matematiků tradičně nabízí studen-

tům ve věku 14 až 19 let bohatý odborný i mimoodborný program připravovaný tý-

mem přibližně 15 vedoucích, kterými jsou převážně studenti Matematicko-fyzikální 

fakulty, ale také učitelé ze školní praxe. Tento příspěvek se zaměřuje pouze na jednu 

část odborného programu soustředění, informace o dalších částech odborného pro-

gramu i o programu mimoodborném lze nalézt na webových stránkách soustředění 

[1] či v příspěvcích minulých ročníků Veletrhu nápadů učitelů fyziky (např. [2]). 

Projekty 

Hlavní součástí odborného programu je vlastní práce účastníků na projektech, během 

kterých studenti ve dvou- či tříčlenných skupinkách (event. stále častěji jako jednot-

livci) zpracovávají pod vedením konzultanta z řad vedoucích vybrané téma. Dílčí 

výsledky své práce účastníci „obhajují“ v polovině soustředění na tzv. „minikonfe-

renci“ před několikačlennou komisí a finální podobu projektů pak prezentují na konci 

soustředění při závěrečné konferenci před všemi účastníky. 

V letošním roce byly aktivity odborného programu zastřešeny nosným tématem „Ob-

jevy a vynálezy, které změnily svět aneb od kola k tabletu“. Jak podtitul napovídá, 

důraz byl kladen na to, aby nabízené projekty pokryly poptávku jak po méně obtíž-

ných (a spíše zábavných) tématech, tak po náročných konstrukčních úkolech. 

Účastníci si ze 40 nabízených projektů vybrali následujících 20 témat (tučně vyzna-

čené projekty jsou podrobněji popsány dále v tomto příspěvku): 

 Animovaný film 

 CCD (CMOS) vlastní výroby 

 Co naše oko nevidí 

 Dálkově řízená ponorka 

 Detektory radioaktivního záření 

 Elektrofony 

 Fotografie 

 Funkce 

 Hexaflexagony 
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 Kreslené rezistory 

 Lodička řízená hlasem 

 Model Sluneční soustavy 

 Oblouková lampa 

 Obrazce z vody 

 Ovoce a další potraviny ve fyzice 

 Parní elektrárna 

 Slow motion 

 Vodní pumpa 

 Windbelt 

 Země, Měsíc a Slunce ve vesmíru 

Následují popisy vybraných projektů vycházející z dokumentace zpracované účastní-

ky soustředění. Kompletní dokumentace některých projektů je dostupná na webových 

stránkách tábora [1]. Rozsáhlý projekt Detektory radioaktivního záření je na letošním 

Veletrhu nápadů představen v samostatném příspěvku Zdeňka Poláka Pokusy z radi-

oaktivity na střední škole. 

Animovaný film 

Řešitelky projektu Anna Červenková a Barbora Jurášová rámci projektu prozkoumaly 

několik optických klamů. Několik statických optických klamů ručně překreslily 

a zkoumaly, zda zůstane podstata klamu (zdánlivě porušená perspektiva či rovnoběž-

nost) zachována. Poté se věnovaly optickým klamům využívajících setrvačnost lid-

ského oka, v důsledku které rychle se střídající vjemy vytvářejí iluzi plynulého 

pohybu. V rámci této části projektu pak vyrobily několik funkčních modelů thaumat-

ropů ze špejle a papíru (resp. gumičky a papíru - viz obr. 1) a zejména tzv. flip booků. 

Flip book je bloček (kniha), na jehož stránkách jsou zobrazeny jednotlivé obrázky 

tvořící jednotlivé snímky vznikajícího „filmu“. Flip book se prohlíží tak, že se jím 

rychle listuje, a tak jednotlivé obrázky splývají do pohyblivé animace. S těmito flip 

booky si děvčata vyhrála nejvíce: vyrobila 3 flip booky ručně a 3 animace 

v grafickém programu, které byly založené na stejném principu. Na konci práce na 

projektu zkoumaly vlastnosti phenakistoskopu, u kterého jsou jednotlivé obrázky vý-

sledné animace nakresleny po obvodu kruhové desky. 

Obr. 1 - Thaumatrop se symboly slona a mága; po roztočení „sedí mág na slonovi“ 
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Co naše oko nevidí 

Cílem řešitelek tohoto projektu, Veroniky Valešové a Nely Brynychové, bylo vytvořit 

galerii fotografií a videí předmětů a dějů kolem nás jak ve viditelném, tak 

v infračerveném oboru, a následně tyto materiály porovnat. Nezbytnou technickou 

součástí pro splnění tohoto úkolu se stala infračervená kamera FLIR i7. Protože toto 

zařízení umožňuje pouze pořizování fotografií, videa bylo nutné pořizovat kontinuál-

ním snímáním displeje infračervené kamery kamerou klasickou.  

V rámci projektu byly z teplotního hlediska sledovány například tyto situace a jevy: 

 zahřívání motoru auta a elektrických spotřebičů (routery, fotoaparát, notebook, 
stolní počítač, adaptér mobilního telefonu); 

 hoření (svíčka, karton, škrtnutí zápalkou); 

 tepelná setrvačnost (tepelné stopy v budově, akumulování tepla lesem apod.); 

 experimenty s vodou (slévání stejných množství o různé teplotě, elektrolýza). 

Získané fotografie jsou uvedeny v dokumentaci projektu umístěné na webových 

stránkách soustředění [1], stejně jako video zachycující hoření různých látek. 

Oblouková lampa 

Karel Chládek a Václav Luňák, řešitelé projektu, si vybrali zajímavé, ale poměrně 

náročné téma. Pokusili se vyrobit obloukovou lampu, v níž by obloukový výboj vzni-

kal mezi dvěma proti sobě umístěnými elektrodami tvořenými tuhami. Ty se musely 

vůči sobě pohybovat tak, aby hoření výboje bylo možné udržet dlouhodobě. Po počá-

tečních problémech spojených s hořením vosku, kterým jsou tuhy potažené, a výro-

bou spolehlivého, ale přitom bezpečného posuvu tuh vůči sobě, se podařilo dovést 

projekt do zdárného konce. Oblouk se podařilo udržet po dobu několika minut, bě-

hem které řešitelé posouvali tuhy vůči sobě až do okamžiku jejich uhoření. 

Elektrody byly napájeny ze zdroje napětí 100 V přes ochranné rezistory (s tímto zdro-

jem pracoval pouze vedoucí projektu, který byl při každém zkoušení obloukové lam-

py přítomen). Po prezentaci projektu byla konstrukce upravena tak, že dostačuje 

napětí nižší. Pohyb zařízení pro posun tuhy byl ovládán elektromotorkem připojeným 

ke zdroji napětí 4,5 V. 

 

Obr. 2 - Polohovatelné zařízení ovládající pohyb tuh vůči sobě 
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Parní elektrárna 

Řešitelé projektu, Michael Němý, Adam Tywoniak a Jan Šetina, si dali za cíl sestrojit 

párou poháněnou turbínu – generátor střídavého proudu schopný rozsvítit alespoň 

jednu LED. 

Tělo turbíny je zhotoveno z komínové roury o délce 15 cm a průměru 12 cm, rotor 

byl zkonstruován usazením čtyř ventilátorů z počítačového chladiče na společnou osu 

v podobě závitové tyče. Jako první ve směru chodu přiváděné páry je umístěn ventilá-

tor o průměru 7 cm, po 2 cm jsou na ose uchyceny další 3 ventilátory o průměru 

11 cm. Toto uspořádání odpovídá podobě turbíny ve skutečné elektrárně, kde je pára 

nejprve přiváděna na kola o menším průměru. Dále jsou na rotoru umístěny dva per-

manentní neodymové magnety a za nimi generátor ze tří ručně vyrobených cívek 

o zhruba 1300 závitech, které jsou vzájemně posunuty o 120° a zapojeny do hvězdy. 

Zdrojem páry pro model byl parní čistič. Testováním bylo zjištěno, že je výhodné 

páru vhánět přímo na lopatky ventilátorů, nikoliv do jeho středu. Třífázové střídavé 

napětí vzniklé na základě elektromagnetické indukce je usměrněno třemi diodami 

a vedeno společným vodičem k šesti paralelně zapojeným LED s předřazeným 

ochranným rezistorem o odporu 22 Ω. Při uvedení do provozu diody (vzhledem 

k usměrnění proudu) periodicky blikají. 

 

Obr. 3 - Vlevo model parní turbíny, vpravo detail jejího rotoru 

Slow motion 

Inspirací pro Pavla Čecha a Annu Faltysovou při práci na tomto projektu bylo několik 

videí shlédnutých na různých stránkách internetu. Pomocí fotoaparátu Casio Exilim 

EX-F1, který zaznamenává obraz s frekvencí až 1200 snímků za sekundu, natočili 

několik velmi zajímavých jevů, z nichž některé byly velmi originální. Práce na pro-

jektu probíhala tak, že během prvních 8 dní práce natáčeli videa, což znamenalo se-

hnat příslušné pomůcky, připravit scénu, zajistit dobré světlo (při autory projektu 

zvolené frekvenci snímání 600 snímků za sekundu je expoziční doba jednoho snímku 
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velmi malá, a proto je nutné dostatečné osvětlení) a experiment několikrát natočit. Ve 

zbývajícím čase pak natočený materiál stříhali. Výsledné video je možné přehrát na 

stránkách soustředění [1]. 

Vodní pumpa 

Cílem projektu byla konstrukce zařízení schopného vyzvedávat vodu z níže polože-

ného rezervoáru vzhůru. Zadání nekladlo žádné požadavky na princip takového zaří-

zení, ideálně však vyžadovalo periodické fungování bez zbytečných prodlev. 

 

Obr. 4 - Konstrukce vodní pumpy 

Řešitelé Ota Kunt a Lukáš Licek se teoreticky seznámili s různými typy vodních 

pump a pro konstrukci si vybrali provazovou pumpu (rope-pump). Pro její konstrukci 

byla použita průhledná plastová trubka a jí procházející horolezecké lano s periodicky 

připevněnými uzly z tenčího provázku, které plní roli pístů a vytlačují vodu před se-

bou vzhůru. Přestože vlastnosti uzlů se po jejich namočení mění a nezanedbatelné 

množství vody jimi protéká, podařilo se takto řešitelům poprvé v historii našeho sou-

středění sestrojit dostatečně funkční píst. 

Pro plynulý chod pumpy byl sestrojen dolní převod z Merkuru a dřevěný horní pře-

vod s kolem, jehož otáčením je pumpa ručně poháněna. Možnému prokluzování lana 

na horním převodu zabránilo pokrytí převodu smirkovým papírem. Funkční pumpa je 

schopna vyzvedávat vodu z dolní nádrže do výšky zhruba jednoho metru. 
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Závěr a pozvánka na další ročník 

Po 14 dnech strávených v areálu Školy v přírodě v Nekoři se účastníci i vedoucí sou-

středění vraceli domů (jako ostatně každý rok) šťastní i smutní zároveň. Šťastní pro-

to, že si všichni užili všechny mimoodborné aktivity, práci na projektech a setkali se 

s novými či dávnými přáteli. A smutní proto, že to už skončilo … 

Ale soustředění na příští rok se už připravuje. Konat se bude v termínu od 19. 7. do 

2. 8. 2014 v Plasnici (nedaleko od Dobrušky). Všechny šikovné žáky ve věku od 14 

do 19 let (tj. od těch, kteří již ukončili 8. ročník základní školy, až po ty, kteří mají 

těsně po maturitě) se zájmem o matematiku, fyziku, ale i spoustu dobré zábavy při 

hraní různých her srdečně zveme! Základní informace včetně přihlášky jsou umístěné 

na webových stránkách soustředění [1]. 
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Kurz Na fyziku v týmu a další aktivity Talnetu 

DOMINIKA KALASOVÁ
1,2,3

, KAREL KOLÁŘ
1,2,4

 A KOL. 
1
Talnet, Praha; 

2
Projekt Perun, Národní institut dětí a mládeže, Praha; 

3
Vysoké učení technické, Brno; 

4
Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze 

Shrnutí 

Kurz Na fyziku v týmu, se snaží dostat blíž k fyzice zájemce – středoškoláky, tím, 

že v průběhu roku pracují badatelskou, tedy vědeckou formou na úlohách Turnaje 

mladých fyziků. Nedá se tedy říci, že se jedná o klasický kurz. Práce na úlohách pak 

probíhá pod vedením vysokoškoláků s možností konzultace u odborníků – vědeckých 

pracovníků. V příspěvku pak informujeme o dalších aktivitách Talnetu pro žáky 

i učitele, které souvisejí s tímto kurzem a s fyzikou. 

Co je to Talnet? 

Talnet můžeme stručně označit jako vzdělávací projekt pro mládež se zájmem 

o přírodní vědy. Hlavní činností je online vzdělávání formou T-kurzů z mnoha oblastí 

– astronomie, biologie, fyziky, matematiky, geografie, chemie, ekologie, programo-

vání, grafiky. V průběhu roku jsou dva výukové bloky, ze kterých se skládá většina 

kurzů, žáci se ale mohou přihlásit pouze do jednoho z bloků. Bloky se skládají 

z týdenních lekcí, obvykle šesti. Studenti také mohou vypracovat seminární práci pod 

vedením instruktora po jednom z bloků, jejíž téma se váže k danému bloku. Vyvrcho-

lením činnosti v kurzech jsou online obhajoby seminárních prací před všemi spolužá-

ky v kurzu, resp. i v prostředí, kam mají přístup všichni účastníci, a následně i její 

prezentace na prezenčním soustředění (nebo online pro ty, co se soustředění neúčast-

ní) před odbornou porotou. 

Z dalších aktivit Talnet nabízí například T-exkurze, které nejsou tolik časově náročné 

jako celý kurz. T-exkurze je zajímavou kombinací online výuky a praktických ukázek 

přímo na odborném pracovišti. Studenti se nejprve po internetu pod vedením instruk-

tora teoreticky připravují a poznávají obecné principy, při návštěvě pracoviště si pak 

mohou ověřit jejich použití v praxi. T-exkurzi završuje zpracování poznatků 

z praktické části do ucelené prezentace, která by měla popsat a zhodnotit celou T-

exkurzi. Práce na závěrečném výstupu je podpořena online debatou s instruktory 

i spolužáky. 

Perun 

Talnet úzce spolupracuje s projektem Perun – Péče, rozvoj, uplatnění nadání, jehož 

řešitelem je Národní institut dětí a mládeže. Tento projekt je zaměřen na nadané stu-

denty a jejich učitele.  

V rámci Perunu například ve dnech, kdy byl příspěvek sepsán a konal se VNUF 18 

(25. – 31. 8. 2013), probíhá Expedice TIS v Radnickém regionu Plzeňského kraje. Má 

za úkol probádat po stránce antropologické, biologické, geologické, geografické 
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a historické - podle zájmu badatelů - zejména několik hlavních cílových lokalit: pří-

rodní rezervaci „V Horách“ skrývající největší tisový les u nás, přírodní památku 

„Biskoupky“ - naleziště zkamenělin středního karbonu a židovský hřbitov Terešov, 

který není dosud dostatečně probádán. Středoškolští účastníci expedice zde intenziv-

ně spolupracují s mnoha instruktory, kteří se také tímto průzkumem vzdělávají. 

Dalším příkladem, již úspěšně realizovaným, je Kurz robotiky – robot ASURO s ex-

kurzí do Německa, který byl zakončen exkurzí do high-tech institutu pro letectví 

a kosmonautiku DLR v Mnichově. 

Perun je ovšem zaměřen primárně na učitele s filosofií „pomůžeme-li jednomu 

učiteli, pomůžeme tím více studentům“. V rámci projektu např. vznikají a probíhají 

semináře pro učitele. Aktuálním příkladem a novinkou je Využití projektové metody 

a badatelsky orientovaných aktivit při práci s nadanými dětmi, který se konal již 

dvakrát – 14. a 15. 8. 2013. 

V rámci projektu Perun je vytvářen portál talentovani.cz, který se snaží agregovat 

různé aktivity, které se nadaným a jejich učitelům nabízejí. 

Do projektu Perun je zařazen i kurz Na fyziku v týmu. 

 

V čem je kurz NAFTA – Na fyziku v týmu - speciální? 

Jedná se o týmovou badatelskou aktivitu, která probíhá po celý školní rok. Do kurzu 

se mohou přihlásit studenti středních škol z různých míst České republiky. Výhodou 

tohoto kurzu je, že probíhá z větší části online formou, takže místo bydliště nehraje 

velkou roli. Náplní kurzu je řešení otevřených fyzikálních problémů aktuálního roč-

níku Turnaje mladých fyziků, kterých je vždy 17. Kurz umožňuje studentům rozvíjet 

fyzikální znalosti nad rámec školní výuky. 

On-line forma probíhá v prostředí kurzu na internetu, kde účastníci debatují o fyzi-

kálních problémech s instruktory kurzu. Několikrát do měsíce probíhají tzv. online 

session, při kterých studenti konzultují svůj postup s garanty a diskutují o dalších 

možnostech řešení problémů. Nedílnou součástí kurzu je experimentování, měření 

a jeho následná analýza. Do kurzu jsou zapojeni odborníci z Matematicko-fyzikální 

fakulty Univerzity Karlovy a Fyzikálního ústavu Akademie věd, jejichž konzultací 

můžou studenti využít. 

Kurz je také doplněn o několik prezenčních, jednodenních nebo víkendových, setká-

ní, jejich program se skládá z diskuzí nad problémy s odbornými poradci, experimen-

tování, prezentování dosavadních výsledků fyzikálního bádání a činnosti na zlepšení 

prezentačních dovedností, nejen v češtině, ale také v angličtině. Angličtina je nedíl-

nou součástí kurzu, protože prezentování úloh na Turnaji mladých fyziků probíhá 

právě v angličtině. Studenti dostanou podporu nejen ve formě online nebo prezenč-

ních setkání, ale mají možnost využívat ke svým výpočtům licenci softwaru Wolfram 

Mathematica. Součástí vypracování úloh je také písemné zpracování, které mohou 

studenti využít jako seminární práci ve škole nebo k účasti v SOČ. 

Vyvrcholením kurzu je účast na Turnaji mladých fyziků. Soutěž probíhá v rámci 

tzv. fyzbojů. Fyzboj je několikahodinové klání tří týmů. Jeden z týmu zastává roli 
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reportéra, který prezentuje svoje řešení úlohy. Svoji prezentaci může doplnit prove-

dením experimentu přímo na místě nebo ho ilustruje s pomocí videa a fotografií. Člen 

druhého týmů má roli oponenta, to je osoba, která se snaží upozornit na chyby a ne-

dostatky v řešení reportéra, může reportérovi také klást otázky. Člen třetího týmu 

představuje reviewera, který shrnuje výsledky debaty obou předchozích.  

 

Obr. 1 - Diskuze během oponentury 

 

Obr. 2 - Regionální kolo TMF v Opavě, 2012 

Informace o průběhu kurzu 

Přihlašování do kurzů Talnetu již začalo a bude trvat do 24. září 2013. Stejně jako 

minulý rok, i letos bude mít NAFTA svoje vlastní úvodní soustředění, které se bude 

konat 27. – 29. září 2013 v Praze. Účastníci se na něm seznámí s garanty a mezi se-

bou, naučí se způsob práce v novém prostředí a začne práce na úlohách. Během roku 

se bude konat několik online session a prezenčních setkání. Součástí práce je i písem-

né sepsání úloh, které je potřeba odevzdat do 31. 1. 2014. Regionální kola proběhnou 

ve dnech 17. a 18. března 2014, republikové finále proběhne ve dnech 9. – 11. dubna 
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2014 v Chebu. Mezinárodní kolo se uskuteční ve Shrewsbury ve Velké Británii 

v termínu 3. – 10. července 2014. 

Přihláška 
Stačí vyplnit přihlášku na internetu a doplnit ji krátkou referencí, nejčastěji od učitele. 

Ale co je nejdůležitější, studenti se musí o této aktivitě nejprve dozvědět. Rozšiřte 

proto, prosím, povědomí o kurzu Na fyziku v týmu. Byla by škoda, kdyby se studenti, 

které zajímá fyzika, nezúčastnili Turnaje mladých fyziků jen kvůli tomu, že na své 

škole nenajdou dostatek podobně zaměřených kolegů. Najdou je ale určitě v kurzu 

NAFTA. Účast v tomto kurzu jim přinese řadu zkušeností, které mohou uplatnit 

i v praktickém životě. 

Bližší informace zde 

obecně o kurzu  http://www.talnet.cz/nft 

ukázky z kurzu  http://www.talnet.cz/ukazky-nafta 

přihláška do kurzu  http://talnet.cz/prihlaseni 

(termín podání přihlášek je do 24. září 2013, ale do kurzu se lze zapojit i v průběhu 

roku) 

Poděkování 

Projekt „Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN“ (PÉče, Rozvoj a Uplat-

nění Nadání), reg. číslo: CZ.1.07/1.2.00/14.0112 je financován z Operačního fondu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Evropského sociálního fondu a státního roz-

počtu České republiky. 
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Astronomie z papíru 

OTA KÉHAR 

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni 

Příspěvek obsahuje ukázku několika zajímavých pomůcek pro výuku astronomických 

poznatků (např. HR diagram, Kirkwoodovy mezery, planetky skupiny Hilda), které 

jsou vytvořené především z papíru. Hodí se pro zpestření výuky nebo pro případ, že 

nefunguje výpočetní technika.  

HR diagram 

HR (Hertzsprungův–Russellův) diagram měl velký význam pro objasnění stavby a 

evoluce hvězd. HR diagram zachycuje momentální statický obrázek zastoupení jed-

notlivých typů hvězd v daném prostoru. Pozice hvězdy v HR diagramu není stálá a 

neměnná, ale pouze dočasná. V průběhu hvězdného vývoje se mění efektivní teplota 

hvězd, tím i jejich zářivý výkon a hvězdy se v HR diagramu posouvají. Poměrně 

dlouhou dobu zůstávají na hlavní posloupnosti, postupem času se ovšem přesouvají 

do oblasti obrů a po skončení termojaderných reakcí končí jako bílí trpaslíci nebo 

neutronové hvězdy či černé díry, přičemž dvě posledně jmenovaná závěrečná stádia 

hvězd již v HR diagramu zachycena nejsou. Je zřejmé, že HR diagram má ve výuce 

klíčovou roli v tématu hvězdy a jejich evoluce. Kromě ukázek HR diagramů je určitě 

mnohem přínosnější, pokud žáci s HR diagramem pracují, než jim ho ukázat pouze 

ve formě neměnného obrázku. 

HR diagram je spíše středoškolská nebo gymnaziální záležitost, nicméně přiblížit se 

dá i žákům druhého stupně základní školy. Začneme vytvořením „HR diagramu vel-

mi blízkých objektů“. Není skutečně třeba chodit příliš daleko, stačí se rozhlédnout 

kolem sebe. Celkem snadno si lze vytvořit „HR diagram“ pro lidi, mohli bychom ho 

nazvat VH diagram. Na osy budeme, stejně jako pro hvězdy, vynášet dvě základní 

charakteristické vlastnosti – výšku (V) a hmotnost (H) člověka. Ukazuje se, že se lidé 

nerozprostřou rovnoměrně či náhodně po celé ploše diagramu, ale soustředí se 

v několika skupinách. Můžeme se zaměřit na různé skupiny obyvatelstva a diskutovat 

o rozdílech v grafu. Ukazuje se, že se velmi podobně chovají i hvězdy. 

Jestliže nemáme k dispozici výpočetní techniku nebo dataprojektor, jsou ukázky 

HR diagramu komplikovanější. Z tohoto důvodu jsem si vyrobil HR diagram (neje-

nom) z papíru ve velikosti, že jej lze ukazovat ve třídě. Skládá se z šesti čtvrtek for-

mátu A3 spojených do obdélníku 2x3 listy na šířku. Na takto vzniklé ploše jsem 

zakreslil svislou osu (představuje absolutní hvězdnou velikosti, přičemž hodnota 

+5 mag se nachází zhruba uprostřed) a vodorovnou osu (obsahuje barevný index od 

hodnoty -1 do +3 a barevně vyznačené spektrální třídy). Zbývající plocha diagramu 

neobsahuje nic. Na samostatných listech si připravíme další základní části HR dia-

gramu – oblasti, kde se vyskytují hvězdy. Mezi ně patří hlavní posloupnost, obři (ve-

leobři) a bílí trpaslíci. 
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Obr. 1- Jednotlivé oblasti HR diagramu (vlevo nahoře – obři, vpravo nahoře – bílí 

trpaslíci, ve spodní části je rozdělena na dvě části hlavní posloupnost) 

Tyto oblasti (z obr. 1) vytiskneme na silnější papír formátu A3 či A4 a z druhé strany 

opatříme (přilepíme izolepou) magnety. Magnety (ve správné orientaci) přichystáme i 

na zadní plochu HR diagramu tak, aby se jednotlivé oblasti nacházely ve správných 

polohách. Použití magnetů přináší výhodu: jednotlivé oblasti lze velmi snadno sun-

dávat a není na první pohled vidět, kam patří. To může být otázkou pro žáky. Pro 

práci s diagramem je výhodné opatřit vodorovnou osu teplotami a na diagram umístit 

(pomocí kolíčků na prádlo) některé typické hvězdy – Betelgeuse, Afla Cen B, Slunce, 

Vega a Sirius B.  

 

Obr. 2 - Rozmístění oblastí a hvězd po HR diagramu 
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Pokud máme HR diagram připraven (dle obr. 2), pokládáme žákům různé otázky, 

např.: Která hvězda je nejstarší z hlediska svého vývoje? Které hvězdy spalují vodík? 

Které hvězdy spalují hélium? Která hvězda je blízko svému konci? Která hvězda má 

největší svítivost? Podobných otázek lze vymyslet celá řada. Některé oblasti jsou při-

praveny na variantu, kdy si zobrazíme jen blízké nebo vzdálené hvězdy. U vzdále-

ných hvězd nám vlivem výběrového efektu zmizí bílí trpaslíci a spodní část hlavní 

posloupnosti. Tyto oblasti lze díky magnetům velmi snadno sundat. 

Kirkwoodovy mezery 

Kirkwoodovy mezery jsou mezery nebo poklesy v rozdělení (četnosti) hlavního pásu 

planetek na velké poloose (nebo oběžné době). Poloha mezer souvisí s dráhovou re-

zonancí s planetou Jupiter, což jsou polohy v prostoru, pro které jsou doby oběhu 

dvou těles (v tomto případě planetky a Jupitera) v poměru malých celých čísel. Mezi 

tělesy nastává gravitační vazba (rezonance) ovlivňující stabilitu tohoto uspořádání. 

 

Obr. 3 - Kirkwoodovy mezery pro necelé čtyři stovky tisíc planetek  

(platné v září 2013) 

Poprvé si tohoto uspořádání planetek všiml americký astronom Daniel Kirkwood 

(1814−1895) již v roce 1857, kdy bylo známo okolo 50 planetek. Oficiální zveřejnění 

objevu bylo až v roce 1866 (na setkání Americké společnosti pro pokrok vědy); na 

konci tohoto roku bylo známo 91 planetek. Když jsem si zobrazil graf Kirkwoodo-

vých mezer pro tento počet planetek (viz obr. 5), hned mi napadlo jejich přirovnání 

s hráběmi (obr. 4), byť mírně poupravenými. 

 

Obr. 4 - Porovnání hrábí a současného rozdělení planetek ve sluneční soustavě 
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Obr. 5 - Graf závislosti četnosti planetek na velké poloose pro 91 planetek 

Planetky skupiny Hilda 

Hildina skupina je označení pro několik stovek planetek obíhající Slunce ve 

vzdálenosti odpovídající dráhové rezonanci 2:3 s Jupiterem. Velká poloosa je 

v intervalu 3,7 AU až 4,2 AU, sklon dráhy k ekliptice do 20° a výstřednost do 0,3. 

Vedle Trojanů se jedná o jediný případ, kdy dráhová rezonance vede k vytvoření 

stabilní skupiny planetek místo Kirkwoodových mezer. Jde o velmi heterogenní 

skupinu planetek s různým mineralogickým složením, která se vytvořila rezonančním 

působením gravitačních sil Jupiteru. Dlouhodobé rozdělení planetek této skupiny 

v prostoru tvoří přibližně tvar rovnostranného trojúhelníku. 

  

Obr. 6 - Ukázka přípravku pro demonstraci planetek skupiny Hilda 

Pro ukázku bez využití výpočetní techniky si připravíme rovnostranný trojúhelník 

sestavený ze třech úzkých dřevěných lišt (viz obr. 6 vlevo). Na takto vzniklý 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 18 

123 

trojúhelník postupně přidáme vytištěné papírové bloky (viz obr. 6 vpravo), které 

obsahují polohu planetek skupiny Hilda pro námi zvolený den. Je důležité nevynechat 

ani polohu planety Jupiter (na obr. 6 vpravo je umístěna u horního okraje obrázku). 

Otáčením takto vzniklého útvaru částečně demonstrujeme reálnou situaci ve sluneční 

soustavě. Upozorníme na skutečnost, že v reálném světě dochází k různým změnám 

polohy jednotlivých planetek, nikoli otáčení celku. 

Další informace 

Článek ve sborníku nemůže postihnout veškeré záležitosti týkající se zdrojových dat 

a návodu na sestrojení výše uvedených pomůcek. V případě zájmu či dotazů mne ne-

váhejte kontaktovat na mailové adrese: kehar@kmt.zcu.cz. Mohu poskytnout jak ra-

dy, tak i PDF soubory, které obsahují předlohy použitelné pro tisk.  
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Pracovní sešit ve výuce fyziky na SOŠ  

VĚRA KERLÍNOVÁ, ERIKA MECHLOVÁ, LIBOR KONÍČEK  

SŠ Bohumín, p. o., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity 

Využití Pracovního sešitu Fyzika - Mechanika pro 1. ročník středních odborných škol 

[1] ve výuce fyziky. 

Důvody pro tvorbu Pracovního sešitu  

Pro žáky středních odborných škol jsou znalosti fyziky nezbytné a to zejména 

z důvodu její provázanosti s většinou odborných předmětů. V době před zavedením 

Pracovního sešitu do výuky fyziky byla realita ovšem taková, že mnozí žáci nebyli 

ochotni v hodinách fyziky pracovat ani si pořizovat učebnici. Rovněž zápisy učiva 

v sešitech často neodpovídaly svou délkou nebo i obsahem výkladu a zápisu učitele. 

Zavedení ŠVP k 1. 9. 2009 s sebou pak navíc přineslo i snížení hodinové dotace fyzi-

ky a odborných předmětů. Z těchto důvodů jsem rozhodla pro přípravu, tvorbu a ná-

sledné zavedení Pracovního sešitu Mechanika pro 1. ročník středních odborných škol 

do výuky fyziky.  

Struktura Pracovního sešitu  

Struktura Pracovního sešitu vychází ze struktury učebnic fyziky. Pracovní sešit je 

členěn na totožné tematické celky, kapitoly a podkapitoly. Jednotlivá cvičení v Pra-

covním sešitu jsou zaměřena zejména na dopisování slov, dokreslování do obrázků, 

výpočty fyzikálních úloh včetně grafických náčrtů, na návrhy a realizaci laborator-

ních prací. Jsou zde i části věnované různým kvízům, soutěžím, zajímavostem a ob-

jevům a to nejen ze světa vědy a techniky, ale i z běžného života. Např.:  

Kapitola Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu 

I když je kapitola Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu zaměřena především na 

výpočty fyzikálních úloh, lze zde najít i odkazy na zajímavosti související s létáním a 

netypickými letišti [2], které byly společně s dokumentem Letiště Hong Kong [3] u 

žáků velmi kladně přijaty. 

Kapitola Volný pád 

V kapitole Volný pád jsou obsaženy části věnované dopisování slov, polynomickým 

úlohám s výběrem odpovědi typu „jedna správná odpověď“, přiřazovacím úlohám a 

fyzikálním úlohám, které jsou doplněny poznámkami ze shlédnutých videí: Tajemný 

vesmír – Za velkým třeskem, Galileo (od 25 minuty) [4], kvízovým otázkami: např. 

„Mohl Galileo pronést památnou větu a přece se točí?“ [5] a odkazy na atrakce s vol-

ným pádem [6]. 
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 Kapitola Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu 

 

 

 

Kapitola Volný pád 
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Kapitola Vztlaková síla 

V kapitole Vztlaková síla jsou obsaženy části věnované uvádění příkladů z praxe, 

přiřazovacím úlohám, odvození Archimédova zákona, popisu a nákresu chování těles 

v tekutině, fyzikálním a laboratorním úlohám, poznámkám ze shlédnutých dokumen-

tů [7] a kvízům: např. Syrakuský král Hierón II. se obrátil na svého přítele Archi-

méda, aby mu pomohl vyřešit… (zjistěte).  

 

    

 

Pracovní sešit v rámci mezipředmětových vztahů  

Pracovní sešit byl vytvářen tak, aby získané vědomosti a dovednosti mohli žáci dále 

rozvinout a využít v odborných předmětech. U žáků oboru Mechanik – elektrotechnik 

se jedná o předměty Základy elektrotechniky, Elektronika, Číslicová technika, Tech-

nická dokumentace a Materiály a technologie; u žáků oboru Provoz a ekonomika do-

pravy o předměty Silniční vozidla, Automobily, Doprava a přeprava a Logistika.      

Výhody Pracovního sešitu 

Pracovní sešit byl vytvořen tak, vymohl přispívat ke zkvalitnění a usnadnění výuky 

fyziky počátečním vzdělávání na středních školách, ke sjednocení základní náročnosti 

učiva fyziky, ke zlepšení vzájemné spolupráce žáků a komunikace mezi nimi, 

k usnadnění domácí přípravy žáků, k minimalizaci psychické zátěže žáků, k podpoře 

žáků s poruchami učení, k získání přehledu žáků o právě probíraném učivu a 

k podpoře mezipředmětových vztahů.    
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Perspektiva Pracovního sešitu 

Pracovní sešit bude v průběhu školního roku 2013/2014 inovován a překládán do 

angličtiny. 
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SCLPX - Fyzikální experimenty se zvukovou kartou PC 

ČENĚK KODEJŠKA 

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 

Abstrakt 

Fyzikální experimenty prováděné pomocí moderních měřících zařízení a zejména pak 
využívající počítače jsou pro studenty často atraktivnější než experimenty klasické. 

Tato práce se zabývá návrhem fyzikálních experimentů, ve kterých lze s úspěchem 

využít zvukovou kartu počítače jako měřícího zařízení a ve kterých se používají ce-

nově dostupné fyzikální pomůcky jako např. laserové ukazovátko, fotodioda, elektre-

tový mikrofon apod. Výhodou námi navržených experimentů je zejména nízká 

pořizovací cena základních pomůcek a skutečnost, že všechny navržené experimenty 

si může student kdykoliv doma zopakovat za předpokladu, že vlastní počítač. 

Podrobné postupy práce i laboratorní protokoly k jednotlivým experimentům budou 

postupně zveřejňovány na http://www.sclpx.eu. 

Princip SCLPX 

Všechny experimenty používají jednoduchou optickou bránu – fotogate, která je se-

stavena z laserového ukazovátka a fotodiody nebo solárního článku, ze kterého je 

signál přiveden na vstup zvukové karty pomocí kabelu opatřeného 3,5 mm jack ko-

nektorem. Princip optické brány je pak zřejmý: přerušením laserového paprsku dojde 

ke změně napětí na fotodiodě a na výstupu je pulz, jehož průběh odpovídá průběhu 

přechodného děje, viz obr. 1. 

Tímto způsobem můžeme tedy měřit jak dlouhé, tak i velmi krátké časové úseky řá-

dově 10
–4 
s. Toho lze využít např. při měření doby volného pádu, zrychlení tělesa, 

pohybu kyvadla nebo i rychlosti zvuku při použití mikrofonu místo fotodiody. 

K záznamu a vyhodnocení signálu jsme použili freewarový program pro úpravu zvu-

ku Free Audio Editor. Jeho výhodou je přehledná a snadná obsluha. Tento program 

dokáže zaznamenaný signál dále upravovat, můžeme tedy např. provést výběr části 

signálu a program vyhodnotí jeho délku (okénko nazvané Length) nebo lze slabý sig-

nál zvětšit. Před vlastním měřením stačí nastavit pouze typ vstupu (mono nebo ste-

reo), u vstupního zařízení (Input Device) zvolit mikrofon, úroveň signálu (Input 

Level) nastavit tak, aby při přerušení laserového paprsku signál z fotodiody nepřesáhl 

100 %, a pak již spustit vlastní měření (záznam zvuku) tlačítkem Record. 

Po proběhnutí experimentu (zpravidla stačí 10 s až 15 s) ukončíme měření tlačítkem 

Keep. Zobrazí se nám zaznamenaný signál, se kterým pak dále pracujeme pomocí 

myši. Záznam lze samozřejmě i uložit ve formátu WAV zvukového souboru, takže si 

můžeme data experimentu kdykoliv znovu vyhodnotit. Pro některé experimenty, 

zejména se zvukem, jsme použili freewarový program Visual Analyser. 
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Obr. 1 - Výstupní signál z fotodiody s označením odečtu periody v programu 

Free Audio Editor 

Závěrem připomeňme důležitý fakt, že pomocí zvukové karty lze měřit pouze střída-

vé napětí do cca 1,5 V (výstup z fotodiody je řádově 100 mV, takže nemusíme mít 

obavu ze zničení zvukové karty při přímém zapojení výstupu diody do mikrofonního 

vstupu pomocí 3,5 mm jack konektoru). Stejnosměrné napětí kvůli oddělovacímu 

kondenzátoru za vstupem zvukové karty nelze zaznamenat. Výhodou použití zvukové 

karty oproti jiným systémům je vysoká vzorkovací frekvence (standardně 44,1 kHz, 

ale v dnešní době lze jít až k hodnotám řádově MHz).  

V další části příspěvku popíšeme stručně několik experimentů z oblasti mechaniky a 

teorie kmitů. Vzhledem k maximálnímu rozsahu pěti stran jsme museli zredukovat 

text článku a vypustit obrázky, tabulky a grafy. Celý článek včetně barevných foto-

grafií, tabulek a grafů lze shlédnout na http://www.sclpx.eu/clanky/VNUF-2013-

sclpx.pdf. 

Několik experimentů z oblasti mechaniky a teorie kmitů 

V experimentech jsme průběžně použili následující pomůcky: notebook nebo PC, 

fotodiodu 1 PP 75 (součást starších fyzikálních školních souprav) nebo nový typ 

BPW 34, laserové ukazovátko, kyvadlo a papírový hřeben se stejně širokými zuby 

vystřižený z kartonu. Fotodiody musí mít přijímací frekvenci ve viditelné oblasti. 

Místo fotodiody lze také použít solární článek 0,5 V / 100 mA, který lze zakoupit 

např. v prodejnách GES Elektronics a jehož výhodou oproti fotodiodám je větší při-

jímací plocha. Všechny experimenty lze také realizovat pomocí tabletu. 
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Měření tíhového zrychlení z periody kmitů kyvadla 

Při určení hodnoty tíhové zrychlení z periody kmitů kyvadla vycházíme ze známého 

vztahu pro periodu kmitů matematického kyvadla. Vlastní kyvadlo sestavíme např. 

z válečku zavěšeného na niti nebo provázku a laserový paprsek zaměříme na střed 

válečku, který pro účely našeho měření ztotožníme s jeho těžištěm.  

Při tomto i dalších experimentech využíváme optickou bránu sestavenou z laserového 

ukazovátka a fotodiody, jejíž výstup je připojen na vstup zvukové karty. Jednoduchá 

optická brána má oproti klasickému měření (prováděnému např. pomocí stopek) ně-

kolik výhod: odpadá systematická chyba měření způsobená reakcí žáka při mačkání 

stopek, periodu jsme schopni odečíst s přesností 10
–4

 s. Lepších výsledků dosáhneme 

s větší délkou kyvadla a maximální výchylkou kyvadla do 10°. Free Audio Editor 

využijeme k záznamu signálu a přímému odečtu hodnoty periody v okénku Length. 

Měření lze provést pro různé hodnoty délky závěsu kyvadla a na konci experimentu 

porovnat pro jakou délku závěsu vychází přesnější hodnoty ve srovnání s hodnotou 

g = 9,81 m · s
–2
. Při našem měření byla zjištěna průměrná hodnota periody kyvadla 

T = 1, 583 s. Vzhledem k tomu, že délka kyvadla byla určena s odchylkou 1 mm, je 

vypočtená hodnota tíhového zrychlení g = 9,77 m · s
–2
, tzn. odchylka tíhového zrych-

lení od standardní hodnoty je 0,4 %. Záznam signálu můžeme vidět na obr. 1. Možná 

by bylo vhodné uvést i délku kyvadla. 

Měření tuhosti pružiny dynamickou metodou 

Experiment sestavíme obdobným způsobem. Místo kyvadla použijeme pro přerušení 

paprsku špejli, kterou přichytíme pomocí izolepy k závaží zavěšenému na pružině. 

Ze vztahu pro periodu kmitů pružinového oscilátoru vyjádříme tuhost a dosadíme 

experimentálně zjištěné hodnoty periody T, které určíme pomocí Free Audio Editoru.  

Měření bylo provedeno pro dvě závaží o hmotnostech m1 = 0,44 kg a m2 = 0,72 kg. 

Měřením byly zjištěny průměrné periody kmitů T1 = 0,81 s a T2 = 1,01 s a výpočtem 

byly zjištěny průměrné hodnoty tuhosti pružiny k1 = 26 N · m
–1

 a k2 = 28 N · m
–1

. 

Ověření vztahu pro rychlost volného pádu jako rovnoměrně zrychleného 

pohybu 

V tomto experimentu si kromě obvyklých pomůcek musíme nachystat i papírový 

hřeben, který vystřihneme z tvrdého kartonového papíru. Hřeben by měl mít všechny 

zuby stejně široké, my jsme zvolili šířku zubu d = 1 cm a celkovou délku hřebene cca 

25 cm. Hřeben necháme padat volným pádem ze stále stejné výšky skrz laserový pa-

prsek a fotodiodou zaznamenáme průlet jednotlivých zubů paprskem. Protože známe 

šířku i-tého zubu, můžeme ve Free Audio Editoru určit celkový čas průletu i-tého 

zubu paprskem a ze vztahu vi = d/ti vypočítat přibližnou hodnotu okamžité rychlosti i-

tého zubu. Protože se jedná o pohyb zrychlený, má první zub nejmenší rychlost a i-tý 

zub největší rychlost. Grafická závislost rychlosti na čase je pak lineární funkce, kde 

konstantou úměrnosti je hodnota tíhového zrychlení (v = gt).  
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Určení součinitele smykového tření ze zrychlení tělesa na nakloněné rovině 

Dřevěný kvádr necháme klouzat po nakloněné rovině pod určitým úhlem. Na kvádr 

jsme pomocí modelíny připevnili papírový hřeben se zuby z minulé úlohy. Při zrych-

leném pohybu kvádru s hřebenem po nakloněné rovině zuby hřebene protínají lasero-

vý paprsek optické závory. Můžeme tedy ze záznamu signálu určit čas průchodu 

prvního zubu, čas průchodu posledního zubu a z rozdílu rychlostí a rozdílu času vy-

počítat zrychlení soustavy. Ze vztahu pro zrychlení tělesa na nakloněné rovině vyjád-

říme součinitel smykového tření f a do vztahu dosadíme hodnoty úhlu a zrychlení 

změřené při experimentu. 

Průměrná hodnota součinitele smykového tření nám experimentálně vyšla f = 0,32, 

tabulková hodnota pro povrch dřevo – dřevo je f = 0,3. 

Měření frekvence píšťaly pomocí VA 

Program Visual Analyser pracuje na principu on-line osciloskopu. Kromě toho mů-

žeme také zobrazit číselné hodnoty měřené veličiny, v našem případě tedy frekvence. 

K záznamu zvuku lze využít jak interní, tak externí mikrofon, připojený na vstup 

zvukové karty. Program zaznamená sinusový průběh a přímo i hodnotu frekvence 

zvuku.  

Demonstrace rázů - záznějů pomocí VA 

Ke zvukové kartě připojíme reproduktory a mikrofon, který umístíme přibližně 30 cm 

od reproduktoru. Spustíme VA 2011 a provedeme následující nastavení: na záložce 

Main v pravé části obrazovky zaškrtneme položku Wave Gen. Otevře se okno nazva-

né Waveform Generator, ve kterém na záložce Main zaškrtneme nejprve u obou ka-

nálů položku Enable a zvolíme příslušné blízké frekvence pro oba kanály. Průběh 

signálu v položce Wave function nastavíme na hodnotu Sine a položku Output Vol a 

Levels upravíme tak, aby se signál přiměřeně zobrazoval na obrazovce osciloskopu. 

Pro zvukový poslech záznějů volíme frekvence blízké, např. 500 Hz a 505 Hz, pro 

grafický záznam pak musíme zvolit větší rozdíl frekvencí. My jsme zvolili v tomto 

případě frekvence 500 Hz a 530 Hz. V případě použití notebooku lze experiment pro-

vést i bez reproduktorů a mikrofonu. Na závěr v pravé dolní části okna Main nasta-

víme položku Channel (s) na hodnotu A + B a spustíme měření tlačítkem On v levém 

horním rohu obrazovky. 

Závěr 

Během naší práce s optickou branou sestrojenou z laserového ukazovátka a solárního 

článku jsme se nesetkali s žádnými významnějšími překážkami při realizaci našich 

experimentů. Výsledky všech měření odpovídaly tabulkovým hodnotám a ve srovná-

ní s klasickými metodami bez použití počítače jsme dosáhli mnohem přesnějších vý-

sledků. 

SCLPX umožňuje provádět měření srovnatelná s experimenty uskutečněnými 

s využitím profesionálních souprav typu ISES, Vernier, Pasco nebo Coach. Předností 
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těchto pokusů je možnost realizovat tyto nejen jako demonstrace, ale zejména jako 

laboratorní cvičení žáků. Výhodou je také cenová dostupnost použitých pomůcek, 

která může pro řadu základních i středních škol představovat zajímavou alternativu 

k velmi drahým profesionálním soupravám. Cena základní sestavy (laser, solární člá-

nek, kabel) nepřekročí 150 Kč. 

Za nejdůležitější fakt ale považujeme skutečnost, že fyzikální experimenty s využitím 

PC baví žáky více než ty klasické a fyzika se pro ně stává atraktivnějším předmětem. 

Experimenty se zvukovou kartou lze rozšířit i o další oblasti fyziky: pokusy se zvu-

kem (rychlost, frekvence), demonstrace rázů, zákon zachování mechanické energie, 

vrhy, měření tepové frekvence, elektrická měření se střídavým proudem (RLC), mo-

dul pružnosti určený z torzních kmitů, měření teploty a mnohé další. 

Podrobné návody k jednotlivým experimentům můžete najít na webové adrese 

http://www.sclpx.eu. 
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FYKOS, M&M a Výfuk – korespondenční semináře 

Matematicko-fyzikální fakulty UK 

KAREL KOLÁŘ
1
, ALEŠ FLANDERA

1
, TOMÁŠ ŠTEC

2
 

1
Fyzikální korespondenční seminář pořádaný MFF UK v Praze 

2
Studentský seminář a časopis M&M pořádaný MFF UK v Praze 

Abstrakt 

Po krátkém stručném úvodu o korespondenčních seminářích MFF UK, které se zabý-

vají fyzikou, přinášíme aktuality, které se za poslední rok v těchto seminářích udály, 

a plány na další rok. 

O seminářích obecně 

Vzhledem k opětovné účasti na Veletrhu nechceme sborník zahlcovat podrobným 

opakováním a proto jen stručně. Obdobná fakta podaná jinak najdete na [1]. 

Jaké fyzikální semináře máme? 

FYKOS [2] a M&M [3] – primárně pro SŠ (mohou se ale účastnit i mladší) 

Výfuk (součást FYKOSu) [4] – čistě pro ZŠ. 

Jak semináře fungují? 

Organizátoři vymyslí zadání a rozešlou je řešitelům. Řešitelé úlohy vyřeší (stačí něja-

ké a stačí i jenom částečně), sepíšou a pošlou organizátorům. Organizátoři úlohy 

opraví, obodují a pošlou je zpět řešitelům s komentářem. 

Co z toho mají řešitelé? 

 Něco nového se naučí. Úlohy nejsou školního typu, ale obvykle složitější. 

 Věcné ceny – knížky, deskovky, propagační předměty apod. 

 Účast na soustředění/táboru, viz [5], [6] a [7]. 

 Úspěšným řešitelům se odpouštějí přijímačky na MFF UK. 

K čemu můžou sloužit semináře učitelům? 

 Mohou pomoci v práci s nadanými žáky. 

 Mohou sloužit jako inspirace např. pro školní semináře – mají archivy příkladů 

i textů seriálu [8], [9], [10] a [11]. 

 Lze si napsat další aktivitu do výroční zprávy. 
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Proč jsou ta soustředění tak skvělá? 

Obsahují jak odborný, tak zážitkový program. Účastníci se navzájem seznámí, pozna-

jí i organizátory semináře – většinou vysokoškoláky. Pro opravdové pochopení odpo-

vědi na tuto otázku je potřeba si soustředění opravdu zažít. 

Speciality jednotlivých seminářů 

Výfuk = Výpočty fyzikálních úkolů 

Formálně součást FYKOSu. Místo dvou soustředění, jak je obvyklé u seminářů na 

MFF, pořádá ročně jeden tábor o velkých prázdninách a dvě víkendová setkání. 

Výfuk koordinuje českou stranu MFnáboje. 

Studentský seminář a časopis M&M 

Je speciální tím, že v sobě spojuje jak fyziku, tak matematiku a informatiku a snaží se 

mít všechny tyto disciplíny v rovnováze. 

Další specialitou je, že kromě obyčejných příkladů má i témátka, na která píší účast-

níci články, které jsou posléze publikovány v časopise. Za články pak získávají 

účastníci další body do výsledného pořadí v semináři. Časopis dovoluje i případným 

aktivním účastníkům publikovat články na libovolné téma. 

FYKOS = Fyzikální korespondenční seminář 

Je největším seminářem na MFF UK díky tomu, že v jeho rámci se pořádají další ak-

tivity (spadá pod něj i Výfuk). Jedná se o Den s experimentální fyzikou (DSEF), Tý-

den s aplikovanou fyzikou (TSAF), Přednášky pro středoškoláky, soutěže FYKOSí 

Fyziklání, Fyziklání online a MFnáboj (poslední v rámci Výfuku). 

Aktuality – minulost 

TSAF – Poznávací zájezd do Švýcarska a SRN – CERN 

Na přelomu listopadu a prosince 2012 se podařilo uspořádat poznávací zájezd do za-

hraničí, jehož hlavním cílem byl CERN. V jeho rámci byla navštívena i dvě technická 

muzea, čokoládovna, sýrárna, Bern a další zajímavé lokace. Akce se zúčastnilo 

41 středoškoláků a 6 organizátorů. Podrobnosti včetně reportů z akce najdete na [12]. 

Fyziklání online [13] 

Soutěž byla přeložena i do angličtiny – účastnit se tak mohly i zahraniční týmy z vel-

ké dálky. Soutěž byla rozdělena do celkem 5 kategorií. Celkově se v jejím druhém 

ročníku podařilo oslovit velké množství týmů – 99 českých a slovenských středoškol-

ských týmů, 28 dalších zahraničních týmů středoškoláků a dalších 28 týmů v otevře-

né kategorii. To je značné zvýšení oproti prvnímu ročníku, kdy se účastnilo 

57 středoškolských a 6 dalších týmů. 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 18 

135 

FYKOSí Fyziklání [14] 

Byl vytvořen nový rekord v účasti na soutěži – tj. 76 týmů. Soutěž byla poprvé rozdě-

lena do tří kategorií (dříve byla pouze jedna společná kategorie). 

Aktuality – budoucnost a plány 

MFnáboj [15] 

MFnáboj je soutěž centrálně pořádaná ze Slovenska, která funguje tak, že centrální 

organizace připraví příklady, systém a nějaké další věci. Pak jsou zde ale lokální or-

ganizátoři na několika místech, kde současně soutěž probíhá, kteří se starají o zdejší 

průběh. Soutěž vyhodnotí pak jak lokálně, tak se mohou týmy podívat na to, jak ob-

stály mezinárodně. 

Další ročník MFnáboje plánujeme na 15. 11. 2013. Chceme rozšířit soutěž v rámci 

České republiky do různých lokalit – ideálně pokrýt republiku minimálně 10 organi-

začními místy. Chceme touto cestou jak zvýšit počet účastníků, tak se i účastníkům 

přiblížit na dostupnou dojezdovou vzdálenost. 

Možná se změní název soutěže na MPcharge či ještě jinak – pro rozšíření do zahrani-

čí. 

Fyziklání online 

Plánujeme vylepšení systému zpracování úloh a umožnit tak účast ještě vyššímu po-

čtu týmů. 

FYKOSí Fyziklání 

Byla podána žádost o zařazení do programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém 

vzdělávání MŠMT. Soutěž by se měla dostat do věstníku MŠMT. (Dosud byla jedi-

ným organizátorem MFF UK.) 

Plánuje se rozšíření míst průběhu soutěže o budovu MFF UK na Malé Straně a tím 

zvýšení kapacity soutěže. 

TSAF – Další ročník zahraničního poznávacího zájezdu 

Budeme se snažit uspořádat další ročník Týdne s aplikovanou fyzikou do zahraničí. 

Prozatímní plány jsou akci uspořádat ke konci března a jet do Německa či Itálie. 

O finálním výsledku budeme informovat účastníky FYKOSu v aktualitách na webu. 

Poděkování 

Chod seminářů je umožněn financováním Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity 

Karlovy v Praze prostřednictvím Oddělení pro vnější vztahy a propagaci (OVVP). 

Děkujeme jmenovitě PhDr. Aleně Havlíčkové, která je dlouholetou vedoucí OVVP 

a společně se svým oddělením zajišťuje chod seminářů MFF UK. 
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Tři experimenty inspirované miskoncepcemi SŠ studentů 

v elektřině a magnetismu 

VĚRA KOUDELKOVÁ, LEOŠ DVOŘÁK 

KDF MFF UK, Praha 

Abstrakt 

Příspěvek popisuje tři experimenty, které byly inspirovány velmi častými miskoncep-

cemi středoškolských studentů v elektřině a magnetismu. První experiment se týká 

náboje na izolantu, druhý kvalitativně demonstruje Coulombův zákon, třetí ukazuje 

chování cívky v homogenním magnetickém poli. U každého experimentu je popsána 

také příslušná miskoncepce a výsledky výzkumu, které na ni ukazují. 

Úvod 

K testování miskoncepcí středoškolských studentů v elektřině a magnetismu byl 

nejdříve použit ve světě dobře známý Conceptual Survey of Electricity and Magne-

tism [1] určený studentům prvních ročníků VŠ. Tento test je ale bohužel pro české 

středoškoláky příliš abstraktní a není proto dostatečně vypovídající. Z tohoto důvodu 

byl test výrazně zkrácen, otázky upraveny a některé další přidány tak, aby byl test pro 

studenty srozumitelnější a přitom odpovídal obsahu fyziky na českých středních ško-

lách. Podrobněji je tento nový Konceptuální test z elektřiny a magnetismu (KTEM) 

popsán v publikaci [2]. Miskoncepce zmiňované v tomto příspěvku vycházejí 

z výsledků výzkumu, který probíhal ve školním roce 2012-2013. Studenti se ho 

účastnili ve dvou vlnách – před začátkem výuky elektřiny a magnetismu (dále zmiňo-

ván jako „pretest“) a po ukončení výuky tohoto tematického celku („posttest“). 

Náboj na izolantu 

Miskoncepce 

Téměř 70 % testovaných studentů se i po ukončení výuky elektřiny a magnetismu zdá 

být přesvědčeno, že se náboj na izolantu ztrácí. Správně na otázku, co se stane 

s nábojem umístěným na plastovou lahev
9
, odpovědělo v postestu pouze necelých 

18 % studentů (viz graf na obr. 1).  

                                                             
9 V článku jsou formulace otázek zkráceny. V samotném testu jsou formulace obvykle delší, přesnější a dopl-

něné obrázkem. 
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Obr. 1 - Odpovědi studentů na otázku, co se stane s nábojem umístěným na plastovou 

láhev stojící na izolační podložce. 

S chováním náboje na vodiči však studenti tak velký problém nemají (na otázku, co 

se stane s nábojem na plechovce, odpovědělo v posttestu správně více než 40 % stu-

dentů, dalších 40 % je přesvědčeno, že se náboj rozloží i na vnitřní stěnu plechovky). 

Problém s nepochopením chování náboje na vodiči a izolantu zmiňují i autoři testu 

CSEM ([1]). Jak tedy ukázat, co se stane s nábojem na „plastové láhvi“? 

Experiment – náboj na kanalizační trubce 

Vhodným modelem plastové láhve se ukázala být široká kanalizační trubka. Je větší, 

což je výhodnější pro demonstraci, a lépe se elektruje třením. Indikátor náboje lze 

vyrobit z lístku alobalu (viz obr. 2), použít lze i doutnavku. Nabitou trubku lze vybít 

otřením mokrým hadrem. 

  

Obr. 2 - Náboj na „plastové láhvi“: vlevo nabitá trubka, vpravo nenabitá. 

S trubkou lze ukázat rozdíl mezi chováním náboje na „láhvi“ (trubce) z izolantu a na 

vodivé plechovce: 

 Náboj na trubce zůstane pouze na tom místě, kde ji otřeme. Pokud ji otřeme na 
více místech, zůstane na všech. 
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 Pokud jedno z otřených míst vybijeme (doutnavkou, dotykem…), na ostatních 

nabitých místech náboj zůstane. 

Coulombův zákon 

Miskoncepce 

Přestože se Coulombovu zákonu na středních školách věnuje poměrně dost pozornos-

ti, zdá se, že ho studenti nejsou schopni aplikovat na konkrétní situaci. Na otázku, jak 

se změní síla mezi dvěma nabitými kuličkami, které jsme posunuli 2x dál, než byly 

původně, odpovědělo 63 % studentů, že se síla dvakrát zmenší. Správnou odpověď 

zvolilo pouze 19 % studentů (viz graf na obr. 3).  

 

Obr. 3 - Odpovědi studentů na otázku, jak se změní síla působící mezi dvěma náboji, 

které jsou umístěny dvakrát dál od sebe. 

Podle svých zkušeností z výuky předpokládáme, že pokud by stejnou úlohu 

s konkrétními údaji dostala stejná skupina studentů, většina by ji správně vypočítala. 

Lze závislost síly na vzdálenosti ukázat bez složitých výpočtů? 

Experiment 1 – Měření síly mezi dvěma nabitými kuličkami 

Jako nabité kuličky mohou posloužit ping-pongové míčky nastříkané vodivou barvou 

(nebo potřené tuhou), vhodným „držákem“ míčků je brčko. Po nabití je možné měřit 

velikost síly mezi náboji pomocí citlivých vah (s citlivostí ideálně do 1 mg).  

 

Obr. 4 - Aparatura pro měření síly mezi dvěma nabitými kuličkami. 
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Tento typ pokusu je znám ze zahraniční literatury. Před časem jej ověřil, proměřil 

a pro české učitele fyziky popsal Zdeněk Šabatka, viz kapitolu 3.2 v publikaci [3]. 

Aparatura pro měření je vidět na obrázku 4.  

Experiment 2 – Coulombův zákon pomocí indikátoru z brčka 

Skutečnost, že síla mezi dvěma náboji ubývá s druhou mocninou vzdálenosti, může-

me ukázat i s podstatně jednoduššími pomůckami. Stačí plastové brčko, špendlík 

s hlavičkou, špejle a plastová tyč, kterou lze elektrovat třením, a papír nebo čtvrtka 

A4. Brčko propíchneme silnějším špendlíkem, kousek od jeho poloviny. Dírkou pro-

strčíme špendlík a zapíchneme ho do konce špejle. Na papír nakreslíme nebo vytisk-

neme stupnici (stačí rovnoběžné čáry centimetr od sebe) a z papíru vystřižením 

a ohnutím vytvoříme stupnici, jak ji ukazuje obr. 5. (Vzadu ji zatížíme třeba dvěma 

mincemi, aby se nekácela, podobně můžeme třeba kouskem plastelíny zatížit vzadu 

špejli.) Náš „měřicí přístroj“ umístíme na kraj stolu nebo ještě lépe na nějakou desku 

vysunutou před okraj stolu. Podstatné je, aby blízko přístroje nebyla například kovo-

vá kostra stolu. (Náboje, které by se v ní indukovaly, by mohly zcela zkreslit výsle-

dek pokusu.) 

Kousek plastového brčka u jeho dolního konce zelektrujeme třením, například papí-

rovým kapesníkem. Plastovou tyč také nabijeme třením. Když ji přibližujeme ze stra-

ny, spodní konec brčka se od tyče odpuzuje. Horní konec brčka to jako ručička 

ukazuje na stupnici. Přiblížíme plastovou tyč tak, aby výchylka brčka byla asi 1 cm. 

(To může nastat např. při vzdálenosti tyče asi 60 cm.) Pak tyč přiblížíme do poloviční 

vzdálenosti od spodního konce brčka – a vidíme, že výchylka brčka je asi 4 cm: Při 

poloviční vzdálenosti je síla čtyřikrát větší. 

  

Obr. 5 - Jednoduchý přístroj pro ověření, že síla mezi dvěma náboji je úměrná 1/r
2
. 

Poznamenejme, že vzdálenost plastové tyče, při níž nastávají uvedené výchylky, zá-

visí na tom, jak je brčko „vyváženo“, tedy jak daleko od středu jsme jej propíchli. 

Vyvážení lze korigovat ustřižením kousku brčka na jeho konci. Výchylka samozřej-

mě také závisí na velikosti nábojů na brčku i na tyči. Pokus je třeba předem vyzkou-

šet – některá brčka se třením elektrují lépe, některá téměř vůbec, záleží na materiálu, 

kterým třeme tyč, a samozřejmě i na vnějších podmínkách. 

Máme-li měřič náboje, lze ale popsaný experiment dotáhnout až do určení konstanty 

úměrnosti v Coulombově zákoně, jde ovšem o měření velmi přibližné. 
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Cívka v magnetickém poli: elektromagnetická indukce 

Miskoncepce 

Předposlední otázka v testu KTEM se týká elektromagnetické indukce. Studenti jsou 

tázáni, ve kterých případech vzájemného pohybu magnetu a smyčky se ve smyčce 

indukuje napětí. Mezi jednotlivými možnostmi je pohyb magnetu od smyčky, pohyb 

smyčky směrem k magnetu, deformace smyčky (zmenšování její plochy) a rotace 

smyčky kolem své osy. Autoři testu CSEM zmiňují, že studenti nevnímají, že defor-

mující se smyčka mění mag. indukční tok a naopak rotující smyčku jako měnící mag. 

indukční tok vnímají (viz [1]). Čeští studenti se zdají být opatrnější, 35 % studentů 

zvolilo jako správnou odpověď pouze pohyb smyčky směrem k magnetu, dalších 28 

% pohyb smyčky k magnetu nebo magnetu od smyčky. Změnu mag. pole při defor-

mování smyčky vnímá 15 % studentů, při rotaci smyčky 18 % studentů. 

Studenti obvykle vědí, že napětí se indukuje při změně mag. indukčního toku, který 

závisí na mag. indukci a „ploše“. Lze nějak jednoduše ukázat, o jakou plochu jde? 

Experiment – cívka v homogenním mag. poli 

Aparatura je vidět na obrázku 6. Homogenní magnetické pole bylo vyrobeno z ten-

kých neodymových magnetů nalepených blízko sebe stejnými póly směrem nahoru, 

místo jednoho závitu smyčky je použito několik závitů měkkého drátu. K měření in-

dukovaného napětí lze využít „indikátor napětí se sloupečkem LED“ (viz [4]), pří-

padně i citlivější voltmetr. 

 

Obr. 6  - Aparatura pro měření, kdy se v cívce indukuje napětí. 

Vzhledem k tomu, že cívka je z měkkého drátu, lze studentům ukázat i indukování 

napětí při její deformaci (a tedy změně její plochy). Kromě deformace se napětí indu-

kuje např. i při: 

 pohybu smyčky vzhledem od magnetů/k magnetům (je-li dál od magnetů, kde 

už pole není homogenní) 

 vysouvání smyčky mimo plochu magnetů 
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 rotaci smyčky okolo vodorovné osy (mění se úhel smyčky vzhledem k magne-

tům 

Naopak při rotaci smyčky podle svislé osy k indukování napětí nedochází, stejně tak 

při deformaci smyčky, je-li uvnitř ní jádro (viz obr. 7). 

 

Obr. 7 - Je-li uvnitř cívky jádro, nedochází při deformaci cívky ke změně mag. 

indukčního toku a v cívce se napětí neindukuje. 

Závěr 

Pokud máte nějaké komentáře či připomínky k experimentům nebo se chcete dozvě-

dět více o testu KTEM, budeme rádi, pokud nám dáte vědět na adre-

su vera.koudelkova@mff.cuni.cz. 
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Souhrnný sborník Veletrhu nápadů – novinky 

ZDEŇKA KOUPILOVÁ, JAN KOUPIL, LEOŠ DVOŘÁK 

Katedra didaktiky fyziky MFF UK 

Úvod a historie vzniku souhrnného sborníku 

Představovat na tomto místě konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky jako místo, kde 

se již 18krát sešli učitelé fyziky a další lidé zajímající se o fyzikální vzdělávání, aby 

si vyměnili nápady a načerpali inspiraci od kolegů, by bylo jistě zbytečné.  

Ze všech těchto setkání vznikly papírové sborníky s příspěvky. Bohužel sborníky 

starších ročníků jsou beznadějně rozebrané, a tudíž pro nové zájemce nedostupné, i 

když jsou plné skvělých a stále využitelných nápadů. Nápad uspořádat vybrané pří-

spěvky z více ročníků Veletrhů byl tak vlastně přirozený – a grant MŠMT ČR v roce 

2002 jej pomohl „nastartovat“. V roce 2005 u příležitosti Světového roku fyziky vy-

šla první verze tohoto souhrnného sborníku, v té době na CD. Od té doby byl několi-

krát doplňován o nové ročníky a také změnil formát na webové stránky. Poslední 

velká změna nastala v roce 2012, kdy došlo k převodu celého sborníku do databá-

ze [1] a využití možností vyhledávání, které databáze nabízejí. Od té doby je i nadále 

neustále vylepšován. 

Obsah sborníku 

Jádrem souhrnného sborníku je celkem 468 vybraných příspěvků ze všech doposud 

proběhnuvších ročníků konference Veletrhů nápadů, tj. ročníků 1 až 17.  

Výběr příspěvků je přirozeně vždy subjektivní. Naší snahou je vybírat příspěvky kva-

litní a zároveň takové, které jsou v souladu s hlavním zaměřením Veletrhů, tj. přiná-

šejí návody a náměty na pokusy využitelné ve výuce fyziky, případně na některé 

zajímavé aktivity s žáky a studenty. Neklademe příliš velký důraz na původnost a 

originalitu, protože někdy i malé vylepšení či použití novějších technologii v dobře 

známém experimentu může ukázat nové možnosti jeho využití ve výuce. 

Jednotlivé příspěvky byly doplněny o stručné abstrakty a údaje týkající se tematické-

ho zařazení, použití a náročnosti na pomůcky. Dále byla všem příspěvkům přiřazena 

klíčová slova. Všechny tyto údaje jsou využívány při vyhledávání v databázi. 

Kromě databáze vybraných příspěvků v souhrnném sborníku naleznete i celé sborní-

ky všech ročníků v pdf formátu a reportáže či alespoň fotografie z vybraných konfe-

rencí. 

Využívání souhrnného sborníku 

Na jaře roku 2013 jsme začali používat k monitorování přístupů a využití sborníku i 

nástrojů GoogleAnalytics. Ze zatím získaných výsledků vyplývá, že do sborníku při-

chází přibližně 100 unikátních přístupů denně. V jejich počtu se velmi přesně odráží 
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nejenom rytmus pracovního týdne, ale nalezneme zde poklesy během velikonočních 

prázdnin i státních svátků.  

Většina uživatelů sborník opouští během první minuty, což budou zřejmě ti, kteří na 

něj přišli z nějakého webového vyhledávače, ale hledali něco jiného. Přesto 20 % 

uživatelů patří mezi „vracející se“ a najdou se i tací, kteří hledáním ve sborníku tráví i 

několik minut. Z dostupných demografických údajů máme potvrzeno, že většina pří-

stupů pochází z České republiky (80 %) a ze Slovenska (15 %). Zde je celkem jasný 

vliv jazykové bariéry. 

Budoucnost sborníku 

Do budoucna bychom velmi rádi zachovali postupné přidávání vybraných příspěvků 

z dalších ročníků konference Veletrh nápadů učitelů fyziky. Ale nejenom to. Rádi 

bychom umožnili čtenářům sborníku zaslat otázku autorovi příspěvku a autorům pří-

spěvku své odpovědi či případné další komentáře přidávat ke zveřejněným příspěv-

kům. 

Další rozvoj sborníku vidíme ve snížení jazykové bariéry. Již dnes je část příspěvků 

přeložena do angličtiny [2] a rádi bychom vytvořili anglickou verzi databázového 

rozhraní, aby inspiraci z Veletrhu nápadů mohli čerpat i kolegové ze zahraničí. 

 

V roce 2013 je rozvoj sborníku finančně podpořen Institucionálním rozvojovým plá-

nem MŠMT pro UK. 

Literatura 
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Sbírka řešených úloh (nejenom) z fyziky 

ZDEŇKA KOUPILOVÁ, DANA MANDÍKOVÁ, MARIE SNĚTINOVÁ 

KDF MFF UK 

Abstrakt 

Tento příspěvek se věnuje sbírce řešených úloh, ve které vedle úloh z fyziky již pub-

likujeme také úlohy z matematiky na úrovni úvodního vysokoškolského kurzu. V 

současné době sbírka obsahuje více než 800 úloh. Každá úloha obsahuje nejenom 

podrobná komentovaná řešení rozdělená do dílčích kroků, ale i další komentáře a 

zejména strukturované nápovědy, které mají čtenářům pomoci při samostudiu a vést 

je k aktivnímu přístupu a plnému pochopení dané úlohy. Díky tomuto přístupu a 

množství zpracovaných úloh je tato sbírka velmi odlišná od jiných knižních či elek-

tronických sbírek.  

Sbírka je volně dostupná na adrese http://fyzikalniulohy.cz. 

Úvod 

Příspěvek navazuje na příspěvky z předchozích let, ve kterých byla prezentována 

elektronická sbírka řešených úloh z fyziky vznikající na KDF MFF UK. Sbírka je 

určena především studentům úvodních kurzů na vysokých školách k prohlubování a 

opakování učiva a středoškolským studentům se zájmem o fyziku k rozšiřování a 

procvičování učební látky či k přípravě na přijímací zkoušky na VŠ. Do sbírky zařa-

zujeme postupně i jednodušší úlohy vhodné pro žáky středních a základní škol. Sbír-

ku mohou samozřejmě využívat i pedagogové a zájemci z řad veřejnosti.  

Sbírka obsahuje podrobná komentovaná řešení všech úloh, komentáře a strukturované 

nápovědy, které čtenářům pomáhají při samostudiu a vedou je k aktivnímu přístupu a 

plnému pochopení dané úlohy. Podobně koncipovanou rozsáhlejší sbírku fyzikálních 

úloh se nám nepodařilo v dostupných českých, ani zahraničních zdrojích nalézt.  

Jak sbírka vypadá 

Stránka s úlohou je rozdělena na několik částí (viz obrázek 1). V levé části se nachází 

rozbalovací menu se seznamem úloh (tvoří obsah a zároveň rozcestník sbírky). Úlohy 

v jednotlivých předmětech jsou členěny do kapitol a podkapitol. Samotná úloha se 

zobrazuje v pravé části stránky. Pod zadáním úlohy jsou pod sebou umístěny „rozkli-

kávací“ lišty s názvy jednotlivých oddílů, ze kterých se skládá řešení úlohy. Požado-

vaný oddíl se zobrazí vždy přímo pod příslušnou lištu a poklepáním na lištu jej lze 

opět zavřít. Zobrazené oddíly mohou obsahovat lišty dalších, na první pohled skry-

tých oddílů. 
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Obr. 1 - Vzhled stránky s úlohou 

Současný stav sbírky 

Celá sbírka na podzim roku 2013 obsahovala přes 800 zveřejněných úloh, jejich po-

čty v jednotlivých předmětech a jazykových verzích ukazuje tabulka 1. Většina úloh 

vzniká v rámci studentských prací studentů učitelství fyziky. 

Z tabulky 1 je patrné, že vedle fyzikálních předmětů se objevily dva předměty čistě 

matematické - matematická analýza a lineární algebra. Vznik těchto předmětů byl 

inicializován cvičícím matematické analýzy a studenty prvního ročníku bakalářského 

studia učitelství matematiky a fyziky na MFF UK, kteří také spolupracují na tvorbě 

úloh do těchto dvou sekcí. Čtenáři zde naleznou podrobně rozpracované úlohy na 

úrovni úvodního vysokoškolského kurzu. Vedle mnoha výpočtových úloh je zde 

zpracováno i několik úloh spíše teoretičtějších, ve kterých se nachází i shrnutí části 

teorie, na kterou se potom výpočtové úlohy odkazují. 
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Úlohy v češtině 

Mechanika 200 úloh 

Elektřina a magnetismus 215 úloh 

Termodynamika a molekulová fyzika 140 úloh 

Fyzika mikrosvěta 60 úloh 

Teoretická mechanika 35 úloh 

Matematické metody 16 úloh 

Matematická analýza 120 úloh 

Lineární algebra 50 úloh 

rozpracováno (zatím nezveřejněno) 150 úloh 

Úlohy v angličtině 

Mechanika 32 úloh 

Elektřina a magnetismus 28 úloh 

Termodynamika připravuje se 20 úloh 

Úlohy v polštině 

Mechanika 31 úloh 

Elektřina a magnetismus 24 úloh 

Termodynamika 36 úloh 

Tab. 1 - Počty zveřejněných úloh v jednotlivých předmětech na podzim 2013 

Využití sbírky 

Pomocí jednoduchého dotazníku průběžně monitorujeme názory uživatelů na sbírku a 

využití sbírky. K datu 30. 7. 2013 bylo vyplněno a zpracováno 170 dotazníků. Při 

interpretaci dat je třeba brát v úvahu, že dotazník nebyl zadáván reprezentativnímu 

vzorku, vyplňovali jej čtenáři, kteří se sbírkou pracovali a měli o vyplnění dotazníku 

zájem. Z výsledků dotazníků vyplývá, že uživateli sbírky jsou zejména studenti vyso-

kých škol, žáci středních a základních škol a učitelé. Nachází uplatnění jak při výuce 

na školách, tak při samostudiu doma. Z grafu 1 vidíme, že alespoň čtenáři, kteří vypl-

nili dotazník a lze je tedy považovat spíše za pravidelné nebo motivované čtenáře, se 

sbírkou pracují očekávaným způsobem. To znamená, že v menší míře čtou rovnou 

celé řešení a hodně pracují s nápovědami a rozbory.  

Sbírka je čtenáři kladně hodnocena i v osobních sděleních a emailových ohlasech.  
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Graf 1 - Způsob práce se sbírkou 

 

Graf 2 - Přístupy na sbírku z různých států (za období březen až srpen 2013) 

Kromě dotazníku jsme začali na jaře roku 2013 používat k monitorování přístupů a 

využití sbírky i nástrojů GoogleAnalytics. Ze zatím získaných výsledků vyplývá, že 

na sbírku přichází 200 až 1000 unikátních přístupů denně. V jejich počtu se velmi 

přesně odráží nejenom rytmus pracovního týdne, ale nalezneme zde poklesy během 

velikonočních prázdnin i státních svátků. Většina uživatelů sbírku opouští během 

první minuty, což budou zřejmě ti, kteří na ni přišli z nějakého webového vyhledáva-

če, ale hledali něco jiného. Přesto má sbírka 20 % vracejících se uživatelů i uživatele, 

kteří na sbírce aktivně tráví desítky minut.  
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67 % 

11 % 

5 % 

5 % 
2 % 

1 % 1 % 

0,8 % 0,5 % 

7 % 

Česká republika 

Polsko 
Slovensko 
USA 
Indie 
Velká Británie 
Filipíny 

Kanada 
Austrálie 

ostatní a  neuvedeno 
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Zajímavé je také demografické rozložení uživatelů. Přístupy z jednotlivých států zob-

razuje graf 2. Z něj je například patrné, že počet přístupů ze Slovenska je relativně 

malý, i když jazyková bariéra by neměla být až tak výrazná. Tato získaná data, ale i 

detailnější pohledy na rozložení přístupů podle jednotlivých měst, chceme využít 

k cílené propagaci sbírky v oblastech, kde zřejmě není tak známá. 

Budoucnost sbírky 

Kromě tvorby dalších úloh chceme v následujícím roce spustit již ohlášenou funkci 

tvorby pracovních listů či zadání písemných prací sestavených z úloh ze sbírky, a 

zveřejnit přehledy úloh podle probírané látky.  

Vzhledem k rozrůstající se části s matematickými úlohami sbírku také čeká přesun na 

novou adresu http://reseneulohy.cz/ a rozdělení fyzikálních a matematických úloh, 

samozřejmě tak, aby současné odkazy nepřestaly fungovat.  

Závěr 

Vytváření sbírky a vkládání nových úloh hodnotí čtenáři jako užitečnou a prospěšnou 

práci, a proto ji chceme i nadále rozšiřovat a zdokonalovat. Věříme, že je a i dále zů-

stane dobrým pomocníkem jak studentům, tak jejich učitelům. Náměty na další úlohy 

a připomínky k současnému stavu sbírky je možné zasílat na emailovou adresu:  

sbirka@kdf.mff.cuni.cz. 

 

V roce 2013 je rozvoj sbírky finančně podpořen Institucionálním rozvojovým plánem 

MŠMT pro UK. 

Literatura 

[1] http://fyzikalniulohy.cz/  

[2] http://reseneulohy.cz/  
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Self-testy - nová metoda přípravy žáků na ZŠ 
 

ALEŠ KOZÁK 

ZŠ Liberec, Lesní; KFY PřF UHK 

Abstrakt 

Článek pojednává o využití (self-testů) v e-learningovém prostředí Moodle, jakožto 

motivačního prvku při přípravě žáků na hodiny fyziky na základní škole. V příspěvku 

se na cvičné testy podíváme jak z pohledu domácí přípravy, tak z pohledu cvičení 

využitého při výuce, a to jak z pohledu žáka, tak z pohledu vyučujícího.  

Moodle 

E-learningové prostředí Moodle, je webové rozhraní, které umožňuje učitelům sdílet 

s žáky nejen textové materiály či prezentace, ale také vypisovat úkoly, přednášky, 

sdílet videa či applety. My se v tomto příspěvku budeme zabývat pouze jedním z mo-

dulů a tím je QUIZ (tedy test). 

Moodle Quiz 

Jedná se o modul, který je základní součástí Moodlu. Tento modul, lze využít jak 

k tzv. „ostrému“ testování, tak i k procvičení učiva formou cvičných „Self-Testů“. 

Typy otázek a banka úloh 

Při přípravě testu (self-testu) využíváme „banky úloh“. Banka úloh je učitelem kate-

gorizována a úlohy uložené v jednotlivých kategoriích lze opakovaně používat v růz-

ných testech. Úlohy můžeme také libovolně kombinovat, z čehož vyplývá, že 

můžeme například vytvořit cvičný test pro žáky 6. ročníku, ve kterém budeme pro-

cvičovat převody jednotek. V testu budeme mít 20 náhodně vylosovaných otázek. Ve 

druhém testu budou žáci procvičovat přiřazování názvů k měřidlům. Souhrnný test 

z této kapitoly může využívat několik různých kategorií, které byly použity v jednot-

livých cvičných testech, s tím, že zadáme, kolik úloh z každé kategorie bude vyloso-

váno. 

Při tvorbě testu máme na výběr z několika typů úloh, jmenujme si ty základní s uve-

dením jednoduchého příkladu. 

 Výběr z možných odpovědí 

o Lze ponechat jednu či více správných odpovědí s procentuálním rozdě-

lením hodnoty odpovědi.  

o Varianty a), b), c), … lze při každém vygenerování testu nechat promí-
chat. (žáci se neučí, že na tuto otázku je odpovědí B) ) 
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o Příklad: „Zaškrtni všechny hodnoty, které jsou větší než 0,5 m a zároveň 

menší než 70 cm“, možnosti: A) 600 mm; B) 40 cm; C) 0,0005 km; D) 6 

dm 

 Pravda/Nepravda (True/False) 

o Otázka s jednou správnou možností. Žáci vybírají pravdivý výrok. 

o Příklad: „Při převodu z větších jednotek na jednotky menší …“ mož-

nosti: A) Číslo násobíme, tudíž budeme posouvat desetinou čárku do-

prava. B) Číslo dělíme, tudíž budeme desetinou čárku posouvat doleva.  

 Úloha s číselnými údaji 

o Jedná se o úlohu, ve které je odpovědí výsledek, který žáci zadávají do 
textového pole. Výsledek může být vyžadován vč. jednotek. Učitel mů-

že zadat více správných či částečně správných odpovědí 

s procentuálním hodnocením. 

o Příklad: „Vypočtěte průměrnou délku palce žáků ve třídě, má-li Adam 

palec dlouhý 4,5 cm, Petr 5,3 cm, Eva 4,6 cm a Jana 4,7 cm. Výsledek 

uveďte v cm s přesností na jedno desetinné místo.“ Odpověď je zadána 

žákem, učitel pouze definuje hodnocení např. takto: A) 4,775 cm => 50 

% (žák zapomněl zaokrouhlit); B) 4,8 cm => 100 %; C) 4,7 cm => 60 

% (žák špatně zaokrouhlil, ale splnil podmínku 1 des. místa) – další va-

rianty lze nastavit dle libosti (např. v dm, atp.) 

 Vypočítávaná úloha 

o Jedná se o obdobu Numerické úlohy se zadáním tolerance výpočtu. Ho-

dí se na složitější slovní úlohy, ve které se může chyba kumulovat. 

 Přiřazování 

o Jedná se o úlohu, kdy například pojmům přiřazujeme definice. V tomto 

případě je to spíše naopak, neboť delším textům (definicím) přiřazuje-

me krátké odpovědi (pojmy). 

o Příkladem může být přiřazení popisu a přesnosti měřidla a jeho názvu. 
Bohužel tento typ úlohy neumožňuje vytvořit například kategorii sku-

penství (pevné, kapalné, plynné) a toto přiřazovat. 

 Cloze 

o Úloha, která kombinuje více možností, ale její použití je také složitější. 
Uveďme si alespoň příklad využití: Učitel vypíše větu či definici, ve 

které vynechá klíčová slova, ty si žáci mohou vybírat ze seznamu, který 

je u každé části k dispozici.  

 Máme zde také k dispozici odpověď na otevřené otázky, kterou musíme hod-

notit dodatečně po uzavření testu (což není vhodné pro self-testy), či další 

možnosti. 
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Obecné nastavení otázek 

U všech typů otázek můžeme nastavit „reakce“, tedy naše reakce, které se zobrazí po 

odpovědi či po ukončení testu žákem. Může se jednat například do-vysvětlující ko-

mentář u správné odpovědi, nebo vysvětlující komentář u odpovědi špatné (tedy zdů-

vodnění, proč je tato odpověď špatná či co jiného má znamenat volba žáka). 

U otázek můžeme také definovat váhový faktor, jaký pak budou mít v daném testu. 

Tyto otázky pak můžeme kategorizovat například takto: V bance úloh máme katego-

rii „Pohyb“, v této kategorii je podkategorie „Pojmy“, ve které jsou otázky s vahou 1, 

v další podkategorii máme například „Grafy“ s otázkami s vahou 3 a v další „slovní 

úlohy“ s vahou 5. 

Obecné nastavení testu 

Zde lze například nastavit, z kolika otázek se bude sestavovat test. Vybírat přitom 

můžeme z různých kategorií i podkategorií (můžeme tedy například vytvořit souhrn-

ný opakovací test, který je vytvořen z různých kategorií či podkategorií probraného 

ročníku). 

Test může stavět na předchozím testu – žák, který vyplní test, se může k testu vrátit a 

opravovat si své chyby. V tomto případě zůstává označení otázek (např. A, B, C) 

shodné s tím co se napoprvé vygenerovalo. Při spuštění dalšího testu se můžou otázky 

nově vygenerovat. 

Test může být ohodnocen dle vůle vyučujícího, který si nastaví procentuální rozděle-

ní a komentář, který se žákovi vyobrazí po absolvování celého testu. (např. 100–90 % 

=> „Buď bez obav, na test jsi připraven.“) 

Self-testy jako učební pomůcka 

Kromě využití self-testů k přípravě na testy, je možné použít testy k opakování učiva. 

Uveďme si jednoduchý příklad, kdy si žák opakuje postup řešení slovních úloh. Vyu-

čující zná typické chyby a v rámci testu nachystá sled dílčích úkolů, které by žáci 

měli zvládat při řešení slovní úlohy. 

Příkladem může být libovolná slovní úloha, která je zadána pomocí jednoho odstav-

ce. Žák v prvním úkolu vybere několik odpovědí, které by použil ve stručném zápisu 

(např. t = 20 s), poté vybere správný vzorec, v následujícím kroku zvolí upravený 

vzorec, poté dosazení do vzorce (jelikož žáci někdy prohodí hodnoty k jiným veliči-

nám), poté výsledek a odpověď.  

Jelikož se většinou jedná o volbu typu A, B, C je nutné nechat vždy zamíchat odpo-

vědi v rámci jednoho úkolu a ostatní varianty mít obohaceny o typické „chytáky“. 

Žák ihned vidí výsledky svého řešení a tím se může učit. 
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Závěr 

Žáci se výše uvedenou metodou připravují sami doma, motivuje je nejen výsledek 

vlastního řešení, ale také to, že jsou připraveny na zadání, které učitel přímo používá 

(otázky učitel klade vlastními slovy). 

Učitel vidí výsledky počínání žáků, jejich pokroky, ale také v přehledu může najít 

těžké či triviální otázky (s nulovou či stoprocentní úspěšností). 

Je lepší mít nachystáno v bance úloh větší množství úloh a jejich obměn, aby se žáci 

neučili, že otázka začínající „Urči rychlost automobilu …“ má odpověď začínající 

slovy „Pražské auto jede rychlostí …“.  

Je celkem náročné nachystat si dostatečně velkou banku úloh, ale lze využít práce 

„dobrovolníků“ z vyšších ročníků, kteří mohou ve cvičném kurzu v roli učitele vytvo-

řit celou potřebnou databázi z již existujících testů, které většina z nás má v šuplíku. 

Tyto otázky postupem času obohacujeme o další varianty a během několika školních 

let máme celou databázi připravenou. 

Je na učiteli, jakým způsobem chce e-learning využívat, přičemž jedna z variant dává 

žákům falešný pocit anonymity a my jim nemusíme sdělovat, že jejich aktivita je mo-

nitorována, nebo naopak můžeme podmínit například hodiny doučování vlastní pří-

pravou žáka. Žák, který má možnost se doma samostatně připravovat a nevyužívá 

toho, je pak donucen k částečnému samostudiu před tím, než mu umožníme například 

ranní doučování. (V takovém případě je potřeba mít prozkoumanou situaci, jestli má 

žák přístup k internetu, jak využívá volný čas, atp.) 

Doufám, že jsem čtenáře, alespoň trochu nalákal, v případě dotazů se na mě můžete 

obrátit na adrese ales.kozak1@gmail.com. 

 

Literatura 

Manuál k modulu TEST  - http://docs.moodle.org/archive/cs/Modul_Test  

Manuál ke kategorii úloh –  

http://docs.moodle.org/archive/cs/Kategorie_%C3%BAloh  

Manuál k typům úloh - http://docs.moodle.org/archive/cs/Typy_%C3%BAloh  
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Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce  

TOMÁŠ KŘIVÁNEK 

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno 

Abstrakt 

V příspěvku je popsán jednoduchý experiment pro demonstraci a měření závislosti 

indexu lomu na vlnové délce za pomoci běžných školních pomůcek. 

Klíčová slova 

index lomu, vlnová délka, disperze, experiment, hranol 

Úvod 

Měření indexu lomu kapalin je problém, se kterým se jednou za čas setká každý uči-

tel. Existuje několik způsobů, jak jednoduše měřit index lomu vody i ve školních 

podmínkách. Například za pomoci akvária tvaru hranolu, nebo dutého zrcadla. 

Všechna tato měření jsou z hlediska didaktiky přínosná, ale pro přesné měření příliš 

vhodná nejsou. Naproti tomu profesionální měření jsou sice přesná, ale technicky a 

mnohdy i fyzikálně náročná. Experiment představený v tomto článku je kompromi-

sem vhodným na půdu škol jako snadný, ale na školní poměry přesný způsob měření 

indexu lomu kapalin. Navíc je možné měření provádět pro konkrétní vlnové délky a 

stanovit tak disperzní relaci.  

Popis experimentu 

Pro sestavení základní verze experimentu není potřeba vyrábět žádné speciální po-

můcky. Zde je jejich seznam: 

1. pravoúhlé akvárium 

2. skleněný hranol 

3. stínítko (bílá stěna) 

4. zdroj bílého světla se štěrbinou 

5. spojná čočka vhodné ohniskové délky 

6. délková měřidla (pro měření vzdáleností od milimetrů po metry) 

Pravoúhlé akvárium je běžnou součástí školní výbavy. Jeho případné pořízení není 

příliš nákladné. Skleněný hranol by měl být také běžnou součástí výbavy kabinetu 

fyziky. Při výběru stínítka je potřeba pamatovat na jeho šířku. Velikost výsledného 

obrazu je závislá na konkrétním uspořádání experimentu. Může dosahovat i několik 

metrů, proto je promítání na bílou stěnu asi nejlepším řešením. Světelné zdroje, které 

se běžně vyskytují na školách, mají pro tuto úlohu značnou nevýhodu. Většina z nich 

totiž pro výrobu úzkého svazku potřebuje štěrbinu. Tím ovšem dojde k značnému 

snížení světelného toku a je potřeba zatemnění místnosti. Je možné se tomuto pro-

blému vyhnout použitím lineární žárovky. Pro tento experiment jsem si sestavil line-
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ární zdroj bílého světla ze stavařské lampy. Tento zdroj byl inspirován nápadem doc. 

Zdeňka Bochníčka (viz. [1]). Pořizovací cena se v závislosti na prodejci pohybuje 

kolem 70-150 korun. Na lampě je pak potřeba provést drobné změny: 

1. odstranit odrazovou plochu 

2. vnitřní část lampy vystříkat matným černým lakem pro vysoké teploty 

3. vybavit lampu odvětráváním (volitelné) 

Odstranění odrazové plochy a lakování načerno je nutné pro zvýraznění vlákna žá-

rovky ve výsledném obrazu na stínítku. Tímto však dojde k tomu, že lampa absorbuje 

více záření, při delším používání se bude přehřívat a může se vysokou teplotou i po-

škodit. Řešením je odvětrávání, nebo používání lampy jen na kratší dobu. Na obrázku 

níže vpravo je vidět zdroj světla s odvětrávací šachtou a ventilátorem (6 V, 3 W) a 

vlevo elektronika pro transformaci a usměrnění síťového napětí. Podle výkonu venti-

látoru lze koupit měnič za cenu 100-600 korun. Na většinu lamp je pak možné při-

šroubovat stojánek tak, aby bylo možné lampu použít na optické lavici. Použití 

takovéhoto zdroje bílého světla zaručuje, že experiment bude viditelný i za denního 

světla. 

  

 

Sestavení experimentu 

Zdroj světla umístíme na optickou lavici tak, aby světlo dopadalo kolmo na přední 

stěnu akvária. Díky tomu, že stěna akvária částečně odráží světlo zpět, je toto nasta-

vení snadné a rychlé. K protější stěně akvária umístíme hranol. Výškově zdroj umís-

tíme tak, aby část světla prošla beze změny směru nad hranolem a zbytek světla se na 

hranolu lámal. Nyní nalijeme do akvária vodu tak, aby zaplavila část hranolu. Spoj-

nou čočku umístíme na optickou lavici mezi akvárium a zdroj světla, pro zaostření 

obrazů. 

Na stěně (stínítku) za akváriem budou po zapnutí zdroje viditelné tři stopy. 
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1. Paprsky, které prošly beze změny směru akváriem, vytvoří obraz části štěrbiny (při 

použití lineární žárovky pak část vlákna žárovky) 

2. Paprsky, které prošly akváriem nad vodou a lámou se na hranolu, utvoří spektrum 

(na obrázku vlevo) 

3. Paprsky, které prošly akváriem ve vodě a lámou se na hranolu, taktéž utvoří spekt-

rum (na obrázku uprostřed) 

 

 

Odvození rovnice pro výpočty 

Pro odvození rovnic je nutné si nejprve udělat geometrickou představu problému. 

Budeme uvažovat situaci, kdy se hranol nachází ve vzduchu a z části ve vodě. 

 

Z obrázku zřejmě platí: 

           

        

Ze Snellova zákona pak:  

              

              

kde nh je index lomu skla hranolu

 

 
Z obrázku zřejmě platí: 

           

        

Ze Snellova zákona pak:  

               

              

kde nh je index lomu skla hranolu a n je 

index lomu kapaliny (vody)
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Kombinací předešlých rovnic pro situaci ve vzduchu a jejich úpravou lze získat index 

lomu skla hranolu jako funkci úhlu dopadu, lámavého úhlu hranolu a deviace paprsku 

po průchodu hranolem, čili              . Stejnou cestou pak získáme index lomu 
kapaliny                . Dosazením lze získat index lomu kapaliny. Jelikož je 
odvození (viz. [2]) příliš časově a prostorově náročné, uvádím pouze výsledný vztah: 

  
                 

     

  

 
                                                       

     

 

Rovnici lze však značně zjednodušit, umístíme-li hranol k zadní stěně akvária tak, jako 

je vidět na následujícím obrázku. Za předpokladu, že paprsek dopadá kolmo na stěnu 

akvária, platí, že se úhel dopadu rovná lámavému úhlu hranolu, tedy      . 

Vztah pro výpočet indexu lomu má tedy tvar: 

  
                                                        

    
 

 

 

Měření 

Při samotném měření, je nutné určit lámavý úhel hranolu. Jednoduše pomocí úhlomě-

ru, nebo změřením délek stran hranolu a použitím kosinové věty. Změřený úhel je pak 

konstantou. Jedinými proměnnými v experimentu zůstávají deviace paprsků po prů-

chodu soustavou. Nejjednodušší způsob jejich určení se zdá být výpočtem z kosinové 

věty, tedy měření úhlu převést na měření vzdálenosti. Měříme-li měřidlem s chybou 

1cm, dostaneme překvapivě dobré výsledky. 

Výsledky s použitím zdrojů se známou vlnovou délkou: 

vlnová délka n (vypočtené) odhad chyby n (tabulkové) 

670 (červená) 1,3320 0,0022 1,3310 

533 (zelená) 1,3365 0,0022 1,3352 

476 (modrá) 1,3383 0,0060 1,3379 
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Využití 

Výhodou experimentu jsou nízké požadavky na znalosti fyziky. Pro úspěšné pochope-

ní je třeba znát pouze Snellův zákon lomu. Z didaktického hlediska je experiment vel-

mi názorný: jestliže zapneme zdroj a až poté vložíme paprskům do cesty hranol, 

uvidíme, co se s paprsky vlastně děje. Nejprve procházely přímo, a pak jsou hranolem 

lámány. Po zalití části hranolu vodou pak vidíme, že prostředí, kterým světlo prochází, 

má zásadní vliv na jeho šíření. Paprsky, které prošly vodou, se totiž lámou jinak než 

paprsky procházející vzduchem. Velkou výhodou je pak, že všechny tři výsledky jsou 

současně viditelné na stínítku. Experiment je tak i vhodným kandidátem jako pomůcka 

při výkladu a demonstraci lomu světla. 

Jelikož index lomu vody závisí na koncentraci látek v ní rozpuštěných (např. kuchyň-

ské soli), je možné tuto metodu použít přímo pro měření závislosti indexu lomu na 

koncentraci rozpuštěné látky. 

Další možností je také měření závislosti indexu lomu vody na její teplotě. Tento expe-

riment je však velmi náročný na přesnost měření. Stopa modrého laseru (     ) se 

na stínítku vzdáleném od zdroje 11,76 m posunula o 5,2 cm při změně teploty z 36°C 

na 56°C. Stanovení celé závislosti je při použití běžných měřidel takřka nemožné. 

Závěr 

Prezentovaný experiment je matematicky náročný a nevhodný pro ruční výpočty. Fy-

zikálně je však velice jednoduchý a názorný. 

Literatura 

[1] Bochníček Z.: Zobrazení v IR oblasti s využitím termocitlivých fólií. Veletrh nápa-

dů učitelů fyziky 17. Praha 2012. 

[2] Učební texty k přednáškám z optiky 
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Lidské tělo jako předmět fyzikálního měření 

ŠTĚPÁNKA KUBÍNOVÁ 

Katedra fyziky, PřF UHK 

Abstrakt 

Laboratorní práce by měly být nedílnou součástí výuky fyziky. Vyučující se však často 

setkávají s nedostatkem pomůcek a nezájmem ze strany žáků. Jak lze tedy provést la-

boratorní práce snadno, zábavně a s využitím poutavého příběhu? Nechte žáky vypra-

vit se například po stopách zločinu a vypátrat pachatele či vyzkoušet si praktiky 

očního lékaře. 

Laboratorní práce na téma optika 

V dnešní době nejsou brýle u člověka nic neobvyklého, alespoň na čtení je používá již 

značná část populace. Každý tedy ví, že čočky brýlí jsou charakteristické především 

svou optickou mohutností udávanou v dioptriích, ať kladných či záporných. Vědí však 

studenti jaká je vlastní optická mohutnost oka? Jak vzniká v oku obraz? Jak je možné, 

že člověk vidí ostře na blízko i na dálku? Nechme je si to vypočítat, případně změřit 

pro své vlastní oči v rámci laboratorní práce. 

Optická soustava lidského oka 

Zeptáme-li se studentů na informace týkající se lidského oka, často nejsou ani schopni 

říci jeho správné rozměry, natož optickou mohutnost. Nosí-li například někdo brýle 

s pěti dioptriemi, pokládají to studenti již za značnou optickou mohutnost. Co tedy 

řeknou, zjistí-li přibližnou optickou mohutnost svého oka? Zkusme nejprve optickou 

mohutnost oka vypočítat pomocí modelu, a následně změřit. 

Existuje několik modelů lidského oka, které umožňuji poměrně přesný, ale zjednodu-

šený popis zobrazování předmětu okem. Pro naše účely použijeme kombinaci Gull-

strandova modelu a Emsleyova-Graffova schematického modelu oka. [1] 

Při vytváření obrazu musí světelný paprsek projít až k sítnici, místu vytvoření obrazu, 

čtyřmi různými optickými prostředími. Těmito prostředími jsou rohovka, komorová 

voda, čočka a sklivec. Každé z nich má odlišné optické vlastnosti, které si budeme ny-

ní charakterizovat pomocí průměrných hodnot zdravého oka.  

Rohovka má tvar vypukloduté čočky a lze ji popsat těmito parametry: 

Poloměr křivosti vnější plochy   r1 = 7,7 mm 

Poloměr křivosti vnitřní plochy  r2 = 6,8 mm 

Index lomu rohovky   nr = 1,376 

Tloušťka rohovky    dr = 0,5 mm 

 

Komorová voda vyplňuje přední oční segment o hloubce zhruba 2,7 mm. 

Index lomu   nkv = 1,336 
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Oční čočka funguje v oku jako spojná čočka. Lze jí charakterizovat podobně jako lupu 

– nablízko zvětšuje, na dálku kreslí zmenšené převrácené obrázky. Zrak využívá pouze 

tuto druhou vlastnost. Zakřivení oční čočky není stejné na obou stranách, přední plo-

cha je méně vyklenutá než zadní. Čočku lze tedy popsat parametry: 

Poloměr zakřivení přední plochy čočky   R1 = 10 mm 

Poloměr zakřivení zadní plochy čočky  R2 = - 6 mm 

Index lomu čočky nemá stejnou hodnotu v jejím jádru a na okraji, ve výpočtech se 

používá průměrná hodnota    nč = 1,416  

 

Rosolovitá hmota sklivce vyplňuje celý zadní segment oka. Sklivec charakterizujeme 

pouze jeho indexem lomu, který je stejný jako v případě komorové vody.  

Index lomu sklivce   ns =1,336 

 

Optickou soustavu oka si lépe představíme za pomoci následujícího nákresu. 

 

 

 

 
Nákres 2 – Zobrazovací systém oka 

rohovka 

komorová voda 

čočka 

sklivec 

sítnice 

zrakový nerv 

n nkv = ns 

nč 
ns 

Nákres 1 – Optické složky oka 
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Na začátku laboratorní práce se můžeme žáků zeptat, co všechno znají o lidském oku, 

a s jejich pomocí vytvořit nákres podobný nákresu č. 1. Zjistíme, zda žáci vědí, které 

části lidského oka tvoří zobrazovací aparát a jak vlastní obraz v oku vzniká.  

Při zjišťování částí tvořících optickou soustavu oka kreslíme nákres č. 2, jenž poslouží 

jako model pro následující výpočet optické mohutnosti oka.  

Výpočet optické mohutnosti oka 

Optickou soustavu oka rozdělíme na dvě části – rohovku a oční čočku. 

Rohovka je zhruba 0,5 mm silná vypuklodutá čočka z jedné strany obklopená vzdu-

chem a z druhé strany komorovou vodou. Pro výpočet její optické mohutnosti použi-

jeme rovnice pro tlustou čočku. 

Pod pojmem tlustá čočka, respektive jen čočka rozumíme dvojici centrovaných láma-

vých kulových ploch o určitém indexu lomu, vnořených do prostředí o různých in-

dexech lomu. 

Tlustá čočka je jednoznačně zadaná indexy lomu, parametry obou kulových ploch 

(středy S a poloměry r) a vzdáleností jejich vrcholů d. Tlustá čočka je v podstatě slo-

žená centrovaná zobrazovací soustava, dílčími zobrazovacími soustavami jsou obě 

lámavé kulové plochy. [2] 

Optická mohutnost čočky je rovna převrácené hodnotě ohniskové vzdálenosti čočky, 

tedy 
f

1
 . Proto musíme nejprve určit ohniskovou vzdálenost rohovky jako celku. 

Vyjdeme z následujících vztahů pro tlustou čočku [2]: 


 21 ff

f . 

Pro ohniskové vzdálenosti jednotlivých lámavých ploch rohovky platí: 
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Pro optický interval tlusté čočky platí následující vztah: 

21 ffd 


 . 

Po dosazeních a následných úpravách dostaneme vztah pro optickou mohutnost ro-

hovky ve tvaru: 

      

21

21

rrnn

nnrnnnrnnnnnd

r
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r



  

Po číselném dosazení jednotlivých hodnot D43r . 
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Obdobně budeme postupovat i v případě oční čočky, kdy se však jedná o dvojvy-

puklou čočku obklopenou prostředím o stejném indexu lomu. Tím se vypočet značně 

zjednoduší.  

Pro ohniskové vzdálenosti dvou lámavých ploch bude platit [2]: 

čkv

kv

čkv

č

kvč

č

kvč

kv

nn

Rn
f

nn

Rn
f

nn

Rn
f

nn
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f
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.

 

A následně pro optickou mohutnost čočky: 

      
21

21
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RRndnnnn

kvč

ččkvč

č
kv




  

Po číselném dosazení je hodnota optické mohutnosti čočky rovna 17,5 D.  

Celkovou optickou mohutnost oka získáme pouhým sečtením hodnot rohovky a oční 

čočky, jelikož uvažujeme, že jsou centrované a těsně na sebe naléhají. Zdravé lidské 

oko má tedy dle našeho výpočtu 60,5 dioptrií. 

 

Výpočet optické mohutnosti oka pomocí měření konvenční vzdálenosti 

Již víme přibližnou hodnotu optické mohutnosti lidského oka, nyní se pokusíme určit 

tuto veličinu pro naše oči pomocí měření. 

Konvenční vzdáleností se myslí vzdálenost předmětu od neakomodujícího oka (neza-

ostřeného oka), kdy se předmět zobrazuje na sítnici nejostřeji.  

Pro tuto úlohu potřebujeme list papíru s tištěným textem běžné velikosti a délkové mě-

řidlo. Měření bude probíhat celkem třikrát – pro pravé oko, levé oko a obě oči součas-

ně. Zakryjte si jedno oko a uchopte list papíru s textem do ruky, která je na stejné 

straně těla jako otevřené oko. Oko nezaostřujte, spíše se pokuste o koukaní do dálky. 

Přibližujte a oddalujte ruku s textem, dokud naleznete místo nejostřejšího vidění. 

Změřte vzdálenost mezi tímto místem a okem, jedná se právě o onu konvenční vzdále-

nost. Měření provedeme i pro zbylé dva uvedené případy.  

Pokládejme optický systém oka za jednu spojnou čočku, před kterou je předmět umís-

těn v konvenční vzdálenosti a obraz se vytváří na sítnici, zhruba 17 mm od této čočky. 

[1] 

Je nutné dát pozor na znaménkovou konvenci. Pokud zapíšeme známé hodnoty, obdr-

žíme: 

a = konvenční vzdálenost v metrech (měla by dosahovat hodnot 0,25 – 0,3 m) 

a´= 17 mm = 17.10
-3 

m 

Pro výpočet použijeme zobrazovací rovnici čočky:

 

aa

11



  

Není překvapením, že každé oko může mít jinou optickou mohutnost.  
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Měření akomodace oka 

Lidské oko je schopné zobrazovat ostře předměty blízké i vzdálené. Vytvoření obrazu 

předmětu v různé vzdálenosti před okem je umožněno změnou optické mohutnosti 

uvedeného dioptrického systému oka, tzv. akomodací. Jaký rozsah akomodace v di-

optriích lze opět stanovit měřením. Lidské oko rozlišuje dva okrajové body – bod da-

leký a bod blízký. Bod daleký znázorňuje nejvzdálenější předmět, jenž může ještě oko 

vidět ostře. Tento bod by se u zdravého oka měl teoreticky nalézat v nekonečnu. Není 

tedy nutné jej měřit. Naopak bod blízký značí nejblíže oku umístěný předmět, který 

ještě není rozmazaný. Vzdálenost bodu blízkého budeme měřit. [1] 

Opět použijeme papír s textem běžné velikosti, postupně jej budeme přibližovat k oku 

až do okamžiku, kdy bude text naposledy jasně čitelný. Zde se nachází blízký bod a 

jeho vzdálenost od oka změříme. Měření můžeme provést opět pro každé oko zvlášť i 

obě oči současně. 

Zjištěnou hodnotu dosadíme do rovnice: 


bd aa

11
akomodační amplituda, 

kde ab označuje bod blízký a ad bod daleký. Hodnoty dosazujeme v metrech, aby vý-

sledek byl v dioptriích. Jelikož ad je rovno nekonečnu, nabývá druhý zlomek v rovnici 

hodnoty nula.  

Akomodační amplituda se mění s věkem, jak ukazuje následující obrázek. 

 

Obrázek 3 – Závislost akomodační amplitudy na věku [1] 

Literatura 
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Tajomstvá akustiky píšťal 

FRANTIŠEK KUNDRACIK 

Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

Univerzity Komenského v Bratislave 

Úvod 

O vzniku zvuku v píšťalách sa v škole žiaci veľa podrobností nedozvedia. Vysvetlenie 

sa obvykle obmedzí na opis stojatej zvukovej vlny v píšťale a dôležitosť ostrej hrany, 

do ktorej naráža prúd vzduchu. Cieľom tohto článku je podrobnejšie odpovedať na tri 

základné otázky, týkajúce sa vzniku zvuku v píšťalkách: 

1. Prečo je taká dôležitá oblasť píšťaly v okolí hrany, a ako vlastne vzniká čistý a ne-

pretržitý tón? 

2. Ako možno silou fúkania a zakrývaním koncového otvoru ovplyvniť výšku tónu?  

3. Prečo má fujara práve tri dierky a prečo sú obľúbené aj píšťaly so šiestimi dierkami? 

1. Vznik súvislého tónu v píšťale 

Tón píšťaly vzniká pri periodických odrazoch tlakovej vlny na koncoch trubice. Pri 

odraze od otvoreného konca (alebo od konca s okienkom), na rozdiel od uzavretého 

konca, sa vlna odrazí v protifáze a časť vlny opustí píšťalu. Na získanie trvalého tónu 

treba teda odrážajúcej sa vlne neustále dodávať energiu podobne, ako treba postrkova-

ním dodávať energiu detskej hojdačke. 

Na rozdiel od hojdačky, kde sú naše reflexy rýchlejšie než jej pohyb, pohyb zvukovej 

vlny je pre naše reflexy prirýchly. Dofukovanie vzduchu vo vhodnom okamihu preto 

treba zautomatizovať. Slúži na to zariadenie, ktoré sa nazýva hlásnička, alebo niekedy 

tiež poeticky „duša píšťaly“ (obrázok 1). Jej základom je tenký kanálik, ktorým fúka-

me tenký prúd vzduchu na ostrú hranu. Na nej sa prúd vzduchu vychýli nahor alebo 

nadol za vzniku víru. Pri vychýlení prúdu jedným smerom sa systém snaží dostať do 

rovnovážnej polohy a prúd vzduchu sa vráti späť do priameho smeru. V dôsledku zo-

trvačnosti však obvykle prejde až na opačnú stranu hrany. Smer vychýlenia prúdu 

vzduchu sa tak spontánne periodicky mení a ľahko ho možno ovplyvniť napríklad aj 

tlakom vzduchu v píšťale.             

                        
Obrázok 1 - Vľavo: rez hlásničkou zobcovej flauty. Vpravo: kanálikom fúkame 

prúd vzduchu na ostrú hranu za vzniku vírov. 

Mechanizmus dodávania energie v hlásničke je znázornený na obrázku 2. Keď sa 

zhustenie tlakovej vlny priblíži k hlásničke (obr. 2a), nárast tlaku spôsobí vychýlenie 
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prúdu vzduchu smerom von z trubice. Prúd vzduchu smerujúci von postupne zmení 

svoj smer a vracia sa do rovnovážnej polohy (obr.2b). Tlaková vlna sa medzitým odra-

zila od konca trubice pri hlásničke. Hlásnička má otvor (okienko), preto môžeme ko-

niec rúry pri hlásničke považovať za otvorený (vlna sa odrazí v protifáze). Po trubici 

sa teda od hlásničky späť šíri zriedenie vzduchu a o pol periódy neskôr aj zhustenie. V 

tom čase (obr. 2c) už vychýlený prúd dosiahol hranu a smeruje z vonkajšieho priestoru 

do trubice. Podkĺzne preto pod hranu a za vzniku víru „fúkne“  do odchádzajúceho 

zhustenia, čím ho zväčší. Na obrázku 2 kvôli prehľadnosti nie sú však víry nakreslené. 

Podobný dej prebieha aj pri príchode zriedenia vzduchu k hlásničke, len výchylky 

prúdu majú opačný smer a vír sa vytvorí na vonkajšej strane hrany (čím sa zriedenie 

ešte zväčší).  

      

a)                                          b)                                        c) 

Obrázok 2 - Mechanizmus dodávania energie tlakovej vlne 

 

Rovnaký mechanizmus (víry) využíva aj Pannova flauta (obrázok 3), čo je zrejme naj-

jednoduchší typ píšťaly.  

 

Obrázok 3 - Mechanizmus dodávania energie tlakovej vlne v Pannovej flaute 

 

Ďalší veľmi často používaný princíp dodávania energie je privieranie/otváranie prívo-

du vzduchu. Na to sa používa jazýček (klarinet, saxofón) alebo ľudské pery (trúbka) – 

obrázok 4. Príchod zriedenia / zhustenia otvára / zatvára jazýček resp. zväčšuje / 

zmenšuje štrbinu medzi perami.  Tým sa vzduch do trubice dofukuje vo vhodnom 

okamihu. 
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Obrázok 4 - Mechanizmus dodávania energie tlakovej vlne v klarinete (vľavo) 

a v trúbke (vpravo) 

 

Uvedené princípy sa dajú veľmi ľahko demonštrovať. Na výrobu jednej trubice Pan-

novej flauty postačí tenká rúrka a kúsok plastelíny. Ten použijeme ako zátku na jednej 

strane trubice. Dĺžku trubice nastavíme posúvaním zátky pomocou dreveného piestika. 

Po dosiahnutí správnej polohy zátky (výšky tónu) ju z oboch strán stlačíme, čím sa jej 

poloha zafixuje. Vhodné plastové trubky a okrúhle drevené tyčky nájdeme napríklad 

v obchodoch so stavebninami. 

Princíp jazýčka možno demonštrovať pomocou kúska stonky púpavy, ktorého jeden 

koniec stlačíme. Stonka tam pukne a vytvorí dva blízke jazýčky. Je možné použiť aj 

plastovú slamku na pitie, ktorej jeden koniec z bokov šikmo zastrihneme, čím vzniknú 

dva jazýčky (obrázok 5). Jazýčky ešte nakoniec zubami pritlačíme k sebe, čím je píš-

ťalka hotová. 

 

Obrázok 5 - Jazýčková píšťala z plastovej slamky  

 

Výšku tónu nastavíme zastrihnutím slamky na vhodnú dĺžku. 

Výroba píšťaly s hlásničkou je komplikovanejšia a opísaná napríklad v [1]. Na demon-

štrovanie dodávania energie pomocou pier nám postačí asi 1m dlhá rúra s priemerom 3 

- 4 cm (napríklad na odpadové potrubie alebo z vysávača). Získame tak nástroj podob-

ný austrálskemu didgeridoo. Na dosiahnutie takej farby zvuku ako ma didgeridoo treba 

použiť hrubšiu rúru (asi 5 cm), pričom priemer jedného konca zmenšíme. Austrálski 

aborigéni používajú na zmenšenie priemeru rúry vosk, pri plastovej rúrke postačí 

ohriať ju a v zmäknutom stave vytvarovať.  
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2. Zmena výšky tónu silou fúkania 

V predchádzajúcej časti sme vysvetlili vznik nepretržitého tónu pomocou dejov pre-

biehajúcich pri príchode maxima alebo minima tlakovej vlny k okraju trubice a hlás-

ničke. V skutočnosti sa ale tlak mení od maxima k minimu a späť plynulo, vlny bežia 

nepretržite z jedného konca trubice na druhý a v trubici vzniknú stojaté vlny. V závis-

losti od frekvencie tónu sa teda v trubici môže nachádzať celá séria maxím a miním 

tlaku. Jediným obmedzením je, že na otvorenom konci trubice nemožno dosiahnuť 

zmenu tlaku (vzduch môže voľne vychádzať von a vchádzať dnu), musí sa tam nachá-

dzať minimum zmien tlaku. Na uzavretom konci je to naopak – tam vzduch nemôže 

uniknúť a zmeny tlaku dosahujú svoje maximum (obrázky 6 a 7). 

 

Obrázok 6 - Rozloženie zmien tlaku v trubici s oboma koncami otvorenými 

 

 

Obrázok 7 - Rozloženie zmien tlaku v trubici s jedným koncom uzatvoreným 

 

Ak v píšťale istej dĺžky môžu vzniknúť stojaté vlny s rôznou frekvenciou, ako si píšťa-

la vyberie, ktorá frekvencia sa vybudí? Bude to tá, ktorá pri odraze v hlásničke získa 

najviac energie od prúdu vzduchu z kanálika. Už vieme, že doba prechodu vychýlenia 

prúdu od kanálika po hranu je v optimálnom prípade rovná polperióde kmitov. Ak fú-

kame do kanálika slabo, prúd vzduchu má malú rýchlosť, takže sa zosilní nízka frek-

vencia, napríklad zodpovedajúca situácii na obrázku 6 hore. Ak fúkneme silnejšie, 

napríklad dvojnásobným tlakom, rýchlosť prúdu sa zdvojnásobí a najviac sa zosilní 

vyššia frekvencia (obrázok 6 v strede). Pri ďalšom zvýšení sily fúkania sa postupne 

vybudia vyššie násobky najnižšej frekvencie.  
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Možnosti zmeny výšky tónu silou fúkania sú obmedzené. Napríklad dve frekvencie 

zodpovedajúce situácii na obrázku 6 hore a v strede sú v pomere 1:2, čo je ten istý tón, 

iba o oktávu posunutý (napríklad C1-C2). Preto sa ako základný tón píšťaly považuje 

tón zodpovedajúci situácii na obr. 6 v strede (napríklad C2). Ešte silnejším fúknutím 

získame situáciu na obr. 6 dolu, čo zodpovedá pomeru frekvencií (vzhľadom 

k základnému tónu) 2:3 , čo zodpovedá kvinte (napríklad C2-G2). Zakrytím konca 

píšťalky získame aj iné pomery. Silnejším fúkaním do píšťalky získame pomerne veľ-

ké množstvo tónov, hoci nie všetky tóny stupnice. Jednoduché emotívne melódie však 

dajú zahrať aj na píšťalke bez dierok - koncovke. 

3. Zmena výšky tónu dierkami 

Na zahratie iných tónov, než umožňuje koncovka, treba píšťalky rôznych dĺžok. Skrá-

tiť dĺžku píšťalky možno aj navŕtaním dierok do trubice. Prstami potom odkryjeme 

vhodnú dierku (obrázok 8). 

 

Obrázok 8 - Rez trojdierkovou píšťalkou 

 

Už vieme, že silnejším fúknutím do píšťalky môžeme vybudiť kvintu (napríklad k tónu 

C2 je to G2). Chýbajú nám preto 3 ďalšie tóny: D2, E2 a F2. Ak teda urobíme do píš-

ťalky 3 dierky na vhodnom mieste, pri slabšom fúkaní dokážeme zahrať 4 tóny: C2 

(všetky dierky zakryté), D2 (spodná dierka odkrytá), E2 (dve spodné dierky odkryté) 

a F2 (všetky dierky odkryté). Potom opäť zakryjeme všetky dierky a fúkneme silnej-

šie. Tým sa vybudí vyšší násobný tón G2. Opätovným odkrývaním dierok zahráme 

ďalšie vyššie tóny. Na nájdenie správnej polohy dierok môžete použiť pomôcku [2]. 

Ďalšou možnosťou, ktorá umožňuje polohou dierok presnejšie doladiť aj vyššie tóny, 

je vyvŕtanie šiestich dierok. Pri zakrytých všetkých dierkach zahráme základný tón 

(napríklad C2), potom postupným odkrývaním dierok tóny D2-E2-F2-G2-A2-H2. Na-

koniec zakryjeme všetky dierky a fúkneme silnejšie, čím zahráme C3. Ďalším odkrý-

vaním dierok môžeme zahrať aj vyššie tóny. 

Záver 

Pochopenie, ako fungujú píšťalky, by malo patriť k všeobecnému vzdelaniu, keďže 

píšťalky a fujara patria k nášmu kultúrnemu dedičstvu. Výroba jednoduchých píšťalok 

by zároveň mohla byť zaujímavou žiackou aktivitou. 

Literatúra 
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Fyzika v kuchyni 

RADIM KUSÁK 

Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, 

Univerzita Karlova v Praze 

Abstrakt 

V tomto příspěvku se podíváme na fyzikální pokusy, které se dají dělat v kuchyni a 

dalších zákoutích našich domácností 

Motivace k fyzice v kuchyni 

První motivací pro fyziku v kuchyni byla poslední laboratorní práce pro studenty 

2. ročníku na Dvořákově gymnáziu a SOŠE [1], kde působím jako učitel fyziky. Jeli-

kož studenti již mají uzavřené známky, tak než s nimi zpracovávat klasickou labora-

torní práci, rozhodl jsem se pro ně připravit několik zajímavých námětů, nad kterými 

by si mohli zapřemýšlet, případně by si je během prázdnin mohli zkusit doma. Prezen-

tace k Fyzice v kuchyni je dostupná na stránkách projektu eVIM - výuka interaktivní, 

moderní [2]. 

Později tento nápad přerost na fyzikální show připravenou na Vědohraní 2013 [3] (to 

se bohužel z důvodu povodní nekonalo). 

Inspirace na pokusy 

Velkou inspirací pro mě byly pokusy z projektu Heuréka [4], hlavně pak dílny z Ná-

choda jako Co umí voda a vzduch [5]. Dále pak také příspěvky z konferencí jako Ve-

letrh nápadů učitelů fyziky, Moderní trendy ve výuce fyziky a International 

Conference of Physics Education (ICPE). 

Další inspirací pro výběr pokusů pro mě byly i pokusy studentů. 

Poslední inspirací, jakožto asi i každého učitele, byly mé vlastní nápady. Myslím si, že 

pro každého učitele je tento bod velmi důležitý, jelikož může přijít s něčím novým - 

zvláště pak v dnešní době rychle se rozšiřujících možností. 

Struktura Fyziky v kuchyni 

Fyzika v kuchyni, šířeji pak fyzika v domácnosti by se dala rozdělit na tři hlavní oblas-

ti – na měření, řešení úloh a pokusy. 

Fyzika v kuchyni - měření 

Světe div se, měřit se dá nejen ve škole, ale i doma – to je pro řadu studentů velkým 

překvapením. Nejjednodušším měřením je samozřejmě měření délky – obvykle se 

doma nějaký metr najde, a také měření hmotnosti. Dále můžeme také obvykle určovat 

teplotu v místnosti, někdy i vlhkost a tlak. Někdy se doma najde i nějaký altimetr, a 
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pak měření nabývá ještě další rozměr – můžete např. určovat, jaké napětí dostanete po 

zapíchnutí dvou drátů z různých kovů do brambory, jablka, nebo slaniny. 

Řešení úloh 

Úlohy v domácnosti by se daly rozdělit do dvou oblastí – jedny odhadové a druhé tro-

chu více korektní. Zajímavými úlohami jsou samozřejmě úlohy o vodě. Typicky rodi-

čové kritizují své děti, že nechaly kapat kohoutek, na druhou stranu ale nechají 

protékat vadný záchod až do doby, než přijde opravář. Zde se také objevily první od-

hadové úlohy – kolik vody proteče v odkapávajícím kohoutku, puštěném kohoutku a 

protékajícím záchodu. 

Zajímavým úkolem je taktéž určení hustoty brambory. Přestože žáci mají typicky po-

třebné nástroje doma k dispozici, vůbec je nenapadne, jak takovou hustotu určit – stačí 

jen bramboru zvážit a následně určit její objem pomocí odměrky s vodou. 

Hezké je taktéž převést úlohy do školy – např. otázkou kolik hrnků čaje je možné uva-

řit v konvici o jedné velké přestávce. 

Pokusy 

Pokusů se v kuchyni najde celá řada. Můžeme začít jednoduchými pokusy – např. že 

kancelářská sponka „drží“ na vodě, nebo při mytí nádobí můžeme na houbičce zkou-

mat různé druhy deformace (to už je pro opravdové labužníky, viz obr. 1). 

 

Obr. 1- Demonstrace deformací pomocí kuchyňské houbičky 

Dále se můžeme podívat na hezké pokusy - např. kapající smetana v oleji dělá kuličky 

padající ke dnu, obdobně kápneme-li do cca 70% alkoholu olej, udělá je také (viz obr. 

2). Také můžeme zkusit hrát na nejrůznější předměty – brčka, trubky, případně skle-

ničky na víno. 

Stěžejní částí jsou efektní pokusy. Někdy mohou být nebezpečné, tak doporučuji je 

raději provádět pod dozorem rodičů, nebo někoho dospělého. Do této kategorie patří 

např. zapalování oblaku mouky, případně jarová voda a butan. 
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Obr. 2 - Kapičky slunečnicového oleje v 70% alkoholu 

Poslední kategorií jsou pokusy, které i fyzikáře překvapí – např. Leidenfrostův jev, 

případně vzlínání vody z kelímku do kelímku pomocí papírové kuchyňské utěrky a 

vody obarvené potravinářským barvivem (zajímavé je, že voda si stále drží barvu bar-

viva). 

Fyzika v kuchyni a show 

V rámci show samozřejmě počítat úlohy nemůžeme, ale za to musíme ukázat velmi 

efektní pokusy, případně musíme publikum překvapit. Níže je popsána první verze 

scénáře na fyzikální show. 

Připravíme si nádobu s vodou a pytlíkový čaj. Čaj ze sáčku nasypeme na hladinu, jeli-

kož sáček už nebudeme potřebovat – zapálíme jej a on se vznese. Máme-li čaj na hla-

dině, tak se dotkneme prstem hladiny a čaj se rozletí pryč od prstu. Není-li efekt 

dostatečně vidět, potřeme si prst jarem. Postupně už se čaj nikam neposouvá a je na 

okraji. Čajová zrnka dáme pryč a přidáme do vody ještě trochu jaru (případně vezme-

me čistou nádobu s jarem). Následně do vody pustíme trochu butanu s náhradní náplně 

do zapalovačů. Pokud budeme plyn pouštět pomalu, tak se udělají velké bubliny, které 

po nabrání do ruky a následném zapálení udělají asi metrový plamen. Důležité je si 

ruku předem namočit do vody, jinak si spálíte chlupy na ruce, případně i si způsobíte i 

něco horšího. 

Po takovém efektu je důležité dát něco oddychového, proto uděláme experiment, který 

trvá chvilku déle – vzlínání vody z kelímku do kelímku (viz výše). Tento experiment 

může běžet po celý zbytek show a v mezi pauzách je dobré na něj odkázat. 

Dále se můžeme vrhnout na šlehačku a vakuum - dáme-li šlehačku do nádoby a po-

stupně z ní budeme vysávat vzduch, začne se zvětšovat. Jelikož jsme u sladké šlehačky 

podobně sladká je i čokoláda a hrozinky – dáme-li je do minerálky, začnou se vznášet 

nahoru a dolů (k tomuto už se hodí kamera a přiblížit). A nyní je čas na kouzlo. Každý 

asi už viděl hořet svíčku, ale co takhle ji zapálit na dálku. Sfoukneme svíčku a poté 

přiblížíme zapálenou zápalku do kouře vycházejícího ze svíčky – svíčka se zapálí i na 

1-2 cm (zpomaleně je tento jev vidět na [6]). Jako zlatý hřeb si uděláme fontánu 

z Coca Coly. Je zapotřebí láhev o objemu 0,5 l s Coca Colou, 3 mentosky, víčko s dír-

kou o průměru 1,5 mm a proužek z kuchyňské utěrky o rozměrech 1 cm x 12 cm. 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 18 
__________________________________________________________________________________ 
 

172 
 

Mentosky vložíme do proužku tak, aby byly na sobě a oparně je vložíme do lahve a 

papírek přichytneme víčkem, které zašroubujeme. Nyní už stačí jen s lahví klepnout o 

stůl a vytryskne proud Coly do výšky cca 50 cm (experimentálně měřeno). Je dobré si 

dát pozor, aby byl pečlivě vyroben a Cola netryskala někam mimo. Hodí se taky mít 

kolem láhve např. tác, případně lavor. 

Poděkování 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat za možnost realizovat přírodovědný projekt 

eVIM - výuka interaktivní moderní, CZ.1.07/1.1.06/03.0057, který probíhal v roce 

2012 na Dvořákově gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické, Kralupy nad Vlta-

vou. Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České 

republiky. Materiály z tohoto projektu jsou dostupné na stránkách [7].  

 

Dále bych rád poděkoval za možnost podílet se na projektu Studentský výzkum 

v oblasti didaktiky fyziky a matematického a počítačového modelování SVV 

č. 267310, který mi umožnil se podívat hlouběji na některé vybrané jevy související 

s fyzikou v kuchyni. 

Nakonec bych také rád poděkoval za nápady svým žákům Míše Janulíkové za nápad 

s potravinářským barvivem a vzlínáním vody a Arturu Masalygovi za nápad s firebal-

lem – pokus s jarovou vodou a butanem. 
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Večerní laboratorní práce na téma světlo 

RADIM KUSÁK 

Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Kralupy nad Vltavou 

Abstrakt 

Asi každý učitel fyziky se musí potýkat s problémem malé hodinové dotace pro fyzi-

ku. Zajímavým nápadem, jak tento problém vyřešit, jsou dobrovolné laboratorní práce 

připravené pro studenty ve večerních hodinách. Tématem, které se do večerních hodin 

náramně hodí, je právě téma světlo. 

Proč právě večerní laborky 

Jednou z prvních motivací k večerním laborkám byl nedostatek hodin fyziky na našem 

gymnáziu [1]. To bohužel tlačí učitele do hodin, které jsou více založené na teoretic-

kých základech a mnohé zajímavé pokusy zůstanou proto žákům utajeny (přesné vy-

světlení pokusů je totiž relativně složité a bez teoretických základů není ani možné).  

Předností večerních pokusů je, že učitel má možnost poznat žáky jinak. Přeci jen se 

žáci chovají jinak ve škole, doma a natož večer ve škole, když jsou všichni pryč. Na 

druhou stranu to může být pro žáky zajímavá zkušenost vidět školu v novém světle. 

Taktéž je rozdíl, pokud se žáci učí fyziku v rušném školním dni nebo večer u čaje. 

Kde se zrodil nápad 

To, že možné akce typu večerní laboratorní práce ve škole udělat, ukázal již dříve 

svým kolegům Jarda Reichl se svými 24 hodin s fyzikou na SPŠ Panská v Praze. Sa-

motné náměty na pokusy se světlem jsem následně čerpal od Standy Gottwalda z jeho 

stanoviště, zaměřené na téma světlo na Vědohraní (pořádané každoročně na MFF UK) 

[2]. Zajímavé náměty jsem si taktéž odnesl od Zdeňka Poláka z Gymnázia v Náchodě. 

Organizace večerních laborek 

Laboratorní práce byly vždy jen pro žáky ze stejné třídy, které učím. Má to výhodu, že 

se žáci znají a nemají vůči sobě ostych něco zkusit/zkoumat. Výhoda z pohledu učitele 

je, že své žáky znáte a víte, co od nich můžete čekat. Ideální doba na konání večerní 

laborky je prosinec, jelikož je brzy tma. 

Časový rámec 

• Konec výuky studentů 16:00 

• Svačina sendviče a čaj 

• Začátek 17:30 

• Show I - třída 

• Laboratorní práce 
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• Show II - učebna fyziky 

• Konec 21:00 

Konec výuky studentů, svačina a zahájení laboratorních prací 

Žáci obvykle mají během týdne odpolední vyučování, proto bylo důležité, aby před 

večerními laborkami byla pauza na svačinu. Ta také vytvořila příjemnou atmosféru 

celého večera. 

Večerním laborkám nemohlo chybět velkolepé zahájení. To jsme udělali ve stylu 

Hvězdných válek se světelnými meči. Tento úvod samozřejmě vtáhl žáky do děje. 

Show I – třída 

Jelikož naše fyzikální učebna je udělaná ve stylu poslucháren vysokých škol, dělali 

jsme dva hlavní bloky – show a laboratorní práce ve třídě. Show se zaměřila na témata 

související se světlem, které ale nejsou až tak běžné (viz obr. 1): 

• UV záření 

• Pokusy s plazma koulí 

• USB mikroskop a pixel 

• IR záření a mobily 

• Polarizace 

 

Obr. 1 - Vlevo UV-zářivka a brčka, vpravo ukázka polarizace světla 

Laboratorní práce 

Asi by to nebyly laboratorní práce, pokud bychom něco nezkoumali. Proto si studenti 

mohli vybrat z několika témat, které si mohli zkusit/udělat/zkoumat: 

• Nebojte se pájet - model pixelu 

• Výroba optické lavice 

• USB mikroskop 

• Měření luxmetrem 

• Hrátky se světelnými meči 
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Taktéž měli žáci si i vyzkoušet jednotlivé pokusy z fyzikální show. Samotnou atmo-

sféru večerních laborek ukazuje obr. 2. 

 

Obr. 2 - Vlevo výroba modelu pixelu, uprostřed sestavování světelného meče, vpravo 

světelné efekty se světelnými meči 

Show II – fyzikální učebna 

Závěrečná část patřila fyzikální show ve fyzikální učebně, věnované výbojům v ply-

nech. Podívali jsme se nejen na samotné výboje, ale taktéž i na jejich spektrum (viz 

obr. 3). Na závěr jsme si promítli fotografie z laboratorních prací konaných od počátku 

školního roku. 

 

Obr. 3 - Pozorování spektrálních čar spektrometrem 

Dokumentaristé 

To, co se velmi osvědčilo, jsou dokumentaristé během laboratorních prací. Mají za 

úkol nejen fotografovat a natáčet samotné měření, ale i samotné žáky při měření. Ob-

dobně tomu bylo i při této večerní laboratorní práci. 

Několik slov závěrem 

Celkově dala večerní laboratorní měření žákům možnost vidět svět jinak – ať už 

z pohledu světla, tak běžného života. A co je hlavní, všichni jsme se dobře bavili (viz 

obr. 4). 

Sepsat všechny náměty a pokusy je rozhodně nad rozsah toho článku, proto prosím 

případné zájemce, aby se podívali na materiál Energie a světlo dostupný na [3], pří-

padně mě kontaktovali. 
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Obr. 4 - Perlička na závěr – „přímý důkaz“, že světlo se šíří křivočaře 

Poděkování 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat za možnost realizovat přírodovědný projekt 

eVIM - výuka interaktivní moderní, CZ.1.07/1.1.06/03.0057, který probíhal v roce 

2012 na Dvořákově gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické, Kralupy nad Vlta-

vou. Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České 

republiky. Materiály z tohoto projektu jsou dostupné na stránkách [4]. Dále bych rád 

poděkoval i za možnost realizovat projekt eVIK - výuka, individualizace, koučing, CZ 

1.07/1.1.32/02.0132, který na naší škole probíhá v letech 2013 a 2014. 
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Experimenty s Arduinem 

FRANTIŠEK LÁTAL, LUKÁŠ RICHTEREK 

Katedra experimentální fyziky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, 

Olomouc 

Arduino je open-source platforma, která se skládá z vývojové desky, jejíž nejdůležitěj-

ší část tvoří mikrokontrolér, a zdarma dostupného a uživatelsky jednoduchého soft-

ware. Pomocí různých čidel a senzorů lze jednak ovládat např. krokové motory, 

servomotory, pohony, nebo zkoumat a měřit (např. pomocí senzorů teploty, tlaku, či 

vzdálenosti) základní fyzikální veličiny. Arduino lze využít ve fyzikálních kroužcích, 

či v rámci seminářů a workshopů s nadšenci pro programování a zkoumání fyzikálních 

principů technických přístrojů. Základní informace o tomto zařízení lze nalézt na in-

ternetové stránce www.arduino.cc. 

Co je to Arduino? 

První Arduino vzniklo v Itálii v roce 2005. Arduino je open-source platforma založená 

na flexibilním a uživatelsky snadno ovladatelném hardware a software. Open-source 

hardware označuje takové zařízení, k němuž dal jeho autor k dispozici podrobné 

schéma zapojení a další podrobnou dokumentaci, a především dal výslovné svolení 

s tím, že takové zařízení smí kdokoli stavět, vylepšovat, či rozšiřovat [2]. Z tohoto dů-

vodu začalo vznikat velké množství klonů Arduina, např. Freeduino, Freaduino, Seee-

duino, Boarduino a Netduino. Tyto klony jsou většinou kompatibilní s Arduinem, ale 

nesmí ve svém pojmenování používat název Arduino. 

 

Obr. 1 - Arduino Uno, reálné rozměry jsou 70 mm a 55 mm 
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Pro naše hrátky a experimentováni jsme zvolili základní vývojovou desku Arduino 

Uno (viz obr. 1), kterou lze např. na českých internetových stránkách 

www.hwkitchen.com pořídit za 21 € (cca 550 Kč). Tato deska obsahuje mikrokontro-

lér ATmega328. Dle potřeby mohou zájemci zvolit z nabídky cca 20 různých modelů 

vývojových desek, např. Arduino Due, Arduino Robot, LilyPad Arduino, Arduino Mi-

ni či Arduino Nano. 

Na obr. 1 vidíme dvě řady konektorů, pomocí nichž připojujeme k Arduinu další zaří-

zení. Horní řada obsahuje 14 digitálních vstupních nebo výstupních pinů (podle toho, 

jak si je nastavíme), které jsou číslovány 0 – 13, vývod země (GND) a vstup referenč-

ního napětí pro A/D převodník (AREF).  V dolní řadě vlevo jsou vývody napájení (re-

set, 3,3 V, 5 V, zem a Vin – pro použití externího zdroje napájení). Vpravo dole je šest 

analogových vstupů označených A0 – A5. Arduino Uno lze napájet přes USB připoje-

ní nebo s externím napájením. Pomocí USB připojíme Arduino k počítači. 

 

Obr. 2 - Vývojové prostředí pro tvorbu programů 
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Software je založen na jazyce Wiring a lze tvrdit, že jde o zjednodušený jazyk C. Pro 

vytváření programů lze zdarma z oficiálních stránek www.arduino.cc stáhnout vývo-

jové prostředí (viz obr. 2) k tvorbě programů v tomto jazyku. Arduino software je 

zdarma dostupný pro Windows, Linux i Mac OS. 

Při psaní jednoduchých programů se využívají dvě základní funkce setup() a loop(). 

Příkazy napsané uvnitř funkce setup() se provedou jednou při startu programu, příkazy 

napsané uvnitř funkce loop() se budou vykonávat v nekonečné smyčce. 

Doplňkové desky 

Velkou přidanou hodnotou Arduina je, že k němu můžeme připojovat doplňkové des-

ky zvané Shields. Tyto desky se připojí na sběrnici Arduina a nabízí nějakou rozšiřují-

cí funkci. Např. Ethernet Shield (viz obr. 3) umožňuje řízení vytvořených programů 

pomocí internetu, čehož lze využít např. při vzdáleném ovládání fyzikálních experi-

mentů. WiFi Shield umožňuje bezdrátové připojení Arduina k internetu. Motor Shield 

je určen k ovládání stejnosměrných motorů, servomotorů a krokových motorů. 

 

Obr. 3 - Arduino Uno a na něm je připojen Ethernet Shield 

Základní programy 

Asi nejzákladnějším programem, když si začneme hrát s Arduinem je blikání s LED. 

Kód k tomuto příkladu je zobrazen na obr. 2. Nejprve definujeme pin, který budeme 

používat (v našem případě je to digitální pin číslo 13), poté tento pin nastavíme jako 

výstup. V nekonečné smyčce loop() budeme poté na 1 s zapínat a na 1 s vypínat LED. 

Když umíme blikat s jednou LED, není již problém rozblikat např. 8 LED, nebo RGB 

LED. Velkou výhodou Arduina je, že software nabízí více než 80 ukázkových pro-

gramů, které můžete v začátcích použít a upravovat si je podle svých potřeb a také 
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v zahraničí existuje rozsáhlá komunita lidí, kteří pracují s Arduinem a nabízí své pro-

gramy zdarma k užívání. 

Měříme fyzikální veličiny 

První fyzikální veličinu, kterou jsme začali s Arduinem měřit, byla teplota. K tomuto 

účelu jsme si pořídili vhodný jednoduchý senzor, TMP36, za cca 35 Kč. Kód k tomuto 

měření je opět velmi jednoduchý, nejprve definujeme analogový pin, ke kterému při-

pojíme senzor, poté je třeba definovat proměnnou, která bude číst hodnotu napětí na 

našem nadefinovaném pinu, a napsat převod (matematický vztah) mezi napětím 

a stupni Celsia (dle údajů, které udává výrobce senzoru). Pak už jen stačí zapnout pro-

gram a pro zobrazení naměřených hodnot otevřít sledování sériového portu, Tools → 

Serial Monitor (viz obr. 4). 

 

Obr. 4 - Zobrazení naměřených hodnot ze senzoru teploty TMP36 

 

Obr. 5 - Senzor pro měření tlaku BMP085 
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Jako druhý senzor jsme si pořídili již dražší čidlo (cca za 450 Kč) pro měření tlaku. 

Tento senzor BMP085 (viz obr. 5) měří tlak v rozsahu 300 hPa až 1100 hPa s přesností 

0,03 hPa. Jako bonus tento senzor měří i teplotu v rozsahu 0°C až 65°C. Napsat pro-

gram pro tento senzor je již trochu obtížnější, ale lze využít mnoho návodů, které vel-

mi lehce naleznete na internetu. Pro zobrazení naměřených hodnot tlaku a teploty je 

třeba opět otevřít sledování sériového portu. 

S využitím barometrické rovnice (např. viz [4]) lze z hodnoty naměřeného tlaku vypo-

čítat přibližnou nadmořskou výšku místa, kde měření probíhalo. 

Závěr 

Arduino nabízí zajímavé možnosti všem kutilům a nadšencům o techniku a programo-

vání. Je to vhodný nástroj pro jednoduché ovládání motorů či měření teploty, tlaku 

nebo vzdálenosti. Ačkoliv v dnešní době lze koupit celé sady přístrojů pro měření zá-

kladních fyzikálních veličin, Arduino nabízí žákům možnost prozkoumat základní 

principy jednotlivých součástek, napsat si svůj vlastní program a možná tak lépe po-

chopit fyzikálním zákonům. 

Poděkování 

Tento příspěvek vznikl za podpory projektu "Moderní přístup k aplikaci matematic-

kých dovedností v přírodovědných a ekonomických oborech (MATHSCIENCE)" 

reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0168. 
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Badatelské úlohy s ICT v učivu optiky 

LIČMANOVÁ LENKA, KONÍČEK LIBOR 

Ostravská univerzitě v Ostravě, Přírodovědecká fakulta 

Abstrakt 

Optika je pro žáky zajímavá, je však i dosti obtížná. V dnešní době se každý snaží 

šetřit energií a vybírá si úsporné zdroje do domácností. Zároveň všichni chtějí dbát  

o své zdraví. Proměřením navržených úloh z fotometrie zjistíme, které zdroje světla 

jsou pro lidské oko zdravé a zároveň které nám šetří energii. Úlohy mají badatelský 

charakter a jsou pro žáky atraktivní, neboť využívají při měření ICT. 

Úvod 

Pod označením badatelské úlohy neboli metody vědeckého poznání ve fyzice bereme 

metody, jimiž se fyzikové dopracovávají k faktům [3], [6], [7]. Mezi tyto metody patří 

idealizace objektů a procesů, formalizace, systémový přístup, které jsou dále složeny 

z různých postupů - analýza, syntéza, abstrakce a konkretizace [2], [4], [5]. 

Výzkum Dvořáka [1], který probíhal na základních i středních školách po celé ČR  

a zúčastnilo se ho 4234 žáků, ukázal důvody, proč se žáci učí fyzice. Nejsilnějším dů-

vodem u žáků ZŠ i SŠ je to, že žáci chtějí mít dobré známky, popřípadě, že jejich rodi-

če chtějí, aby měli dobré známky. Třetím důvodem, který žáci ZŠ uvádějí, je touha 

vědět, jak věci fungují. A právě tento důvod má největší propad v porovnání se žáky 

SŠ. Zájem žáků o fyziku rapidně klesá a berou ji pouze jako školní předmět, kterému 

se musí učit. 

Metody 

V současnosti se klade důraz na to, aby se ve výuce objevovaly i úlohy badatelské, 

které mají svůj velký a neocenitelný přínos. Protože to, co člověk sám objeví a pro-

zkoumá, už nikdy nezapomene. Navíc samotné bádání je zajímavé a mělo by žáky 

upoutat a navnadit. V současnosti je velmi aktuálním tématem úspora energií  

a s tím spojený výběr zdrojů světla do domácností. Při nákupu se můžeme setkat  

s různými popisy zdrojů světla, můžou zde být uvedeny jednotky lumen, kandela, lux 

nebo dokonce watt na m
2
. Co nám tyto jednotky o zdroji světla říkají? Běžný člověk je 

zmaten, a nezná souvislosti mezi těmito jednotkami a netuší tak, který zdroj světla si 

má vybrat.  

Míru rozvoje tvořivosti bude možné hodnotit na základě počtu hypotéz, které žáci vy-

tvoří. Přírůstek vědomostí a dovedností bude určen vyhodnocením testu před výzku-

mem (pretest) a testu po výzkumu (posttest). Přitom se bude porovnávat přírůstek 

vědomostí ve skupině, která se učí klasickým způsobem, se skupinou, ve které se bu-

dou vyučovat metodou badatelských úloh. Na tomto základě se pak stanoví přínos ba-

datelský úloh. Před výzkumem proběhne mezi žáky také sociometrický dotazník  
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a na jeho základě něj budou žáci rozděleni do skupin, ve kterých budou po celou dobu 

pracovat.   

Žáci i učitel dostanou pracovní listy. Úloh bude vytvořeno několik, např.: 

První úloha: V každodenním životě se setkáváme s pojmem osvětlení. Od rodičů  

i učitelů slýcháváme, že je důležité, abychom pracovali a četli při dostatečném osvět-

lení. Jaká je závislost osvětlení na vzdálenosti od zdroje? Navrhněte pokus, kterým 
ověříte své hypotézy (učitel vysvětlí potřebné pojmy a učivo). 

Druhá úloha: Co je to světlo? Čím je tvořeno bílé světlo? Jaké světlo vydává žárovka 

a jaké zářivka či LED dioda? Který z těchto zdrojů vydává světlo podobné slunečnímu 

a tudíž je zdravější? Naměřte spektrální vlastnosti různých zdrojů světla. 

Třetí úloha: Liší se velikost osvětlení různých zdrojů světla ve stejné vzdálenosti,  
i když mají stejný příkon? Odhadněte, naměřte a porovnejte. 

Čtvrtá úloha: Vezměte si 12 V žárovku. Bude tato žárovka více svítit nebo více hřát? 
Změní se to, pokud budeme měnit příkon žárovky? 

Výsledky 

Tyto úlohy byly zadány studentům prvního ročníku bakalářského studia oboru Fyzika 

na Ostravské univerzitě v rámci předmětu Počítač ve fyzice. Úloh bylo zadáno něko-

lik. 

Úloha č. 1: Závislost osvětlení na vzdálenosti od zdroje. Studenti měřili  

se systémem Vernier. K dispozici měli luxmetr a čidlo vzdálenosti. Systém Vernier 

jim okamžitě vykresloval graf zvolené závislosti. Naměřená data si studenti zkopírova-

li a poté zpracovávali v programu Excel. V tomto programu měli určit, jakého stupně 

je závislost osvětlení na vzdálenosti od zdroje. Studenti zjistili, že se osvětlení klesá 

s druhou mocninou vzdálenosti. Následovalo sepsání protokolu. Protokol měl následu-

jící části: název a zadání úlohy, pomůcky, teoretický základ, postup měření, naměřená 

data, zpracování, závěr, v němž měli zhodnotit průběh měření a co vše mohlo měření 

ovlivnit. Výsledný graf studentů vidíme na obrázku 1. Při výpočtu by se dále mělo 

zahrnout i hledisko plochy luxmetru, které v menší vzdálenosti od zdroje pohlcuje 

světlo přes větší prostorový úhel než je tomu ve větší vzdálenosti. Také při malé vzdá-

lenosti nejsou rozměry zdroje zanedbatelné a jedná se o plošný zdroj světla, ve větších 

vzdálenostech již jsou rozměry zdroje zanedbatelné a jedná se tak o bodový zdroj svět-

la. Výsledné hodnoty by se měly tedy pro přesnější výsledek dále ještě přepočítat. 
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Obr. 1 - Závislost osvětlení na vzdálenosti od zdroje 

Úloha č. 2: Co je to světlo? Čím je tvořeno bílé světlo? Jaké světlo vydává žárovka  

a jaké zářivka či LED dioda? Který z těchto zdrojů vydává světlo podobné slunečnímu 
a tudíž je zdravější? Naměřte spektrální vlastnosti různých zdrojů světla. 

 

Obr. 2 - Spektrální vlastnosti žárovek vs. sluneční záření 

 

Obr. 3 - Spektrální vlastnosti LED vs. sluneční záření 
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Úloha č. 3: Liší se velikost osvětlení různých zdrojů světla ve stejné vzdálenosti,  

i když mají stejný příkon? Odhadněte, naměřte a porovnejte. 

 
0,5 m 1,0 m 

 
0° 90° 180° 270° 0° 90° 180° 270° 

 
osvětlení (lux) 

60 W čirá žárovka 196 168 263 163 40 38 61 29 

60 W mléčná žárovka 192 148 262 153 54 30 57 34 

11 W úsporná zářivka 

(dle výrobce odpovídá 
60 W žárovce) 

126 133 134 121 23 24 17 18 

 

 0,5 m 1,0 m V A W 

60 W čirá žárovka 277 lux 75 lux 231 0,26 62,0 

11 W úsporná zářivka 63 lux 17 lux 231 0,07 10,6 

12x 1W LED 2313 lux 613 lux 232 0,10 12,3 

 

Úloha č. 4: Vezměte si 12 V žárovku, bude tato žárovka více svítit nebo více hřát? 
Změní se to, pokud budeme měnit příkon žárovky? 

 

 

 

Obr. 4 - Spektrální vlastnosti žárovky (12V) při různém příkonu 
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U tohoto typu spektrometru se setkáváme s jedním velkým problémem. Jak můžeme 

vidět, křivky jsou zvlněné a v červené oblasti kolem 750 nm dochází k velkému mini-

mu, které by zde ovšem nemělo být a křivky by měly být krásně hladké bez zvlnění. Je 

to dáno již výrobou spektrometru. Problémem je to, že tyto spektrometry byly na školy 

dodány v rámci různých projektů a tudíž se s nimi studenti setkávají. Musíme proto 

vždy na tyto chyby studenty upozornit a vše jim řádně vysvětlit. Naší snahou bude po-

kusit se vhodnou kalibrací tyto chyby odstranit a spolu s pracovními listy poskytnout 
školám i tuto kalibraci. 

Závěr 

Studenti s měřením neměli větší obtíže, k naměřeným datům měli osobní vztah, takže 

měření je bavilo, totéž platí i pro zpracování protokolů. V příštím školním roce pro-

běhne výzkum na SŠ. Úlohy by měly přispět k celkovému rozvoji žáků, jak v oblasti 

vědomostí a dovedností, k rozvoji tvořivosti, tak také k rozvoji kompetencí k učení, 

k řešení problémů, sociálních a personálních, komunikačních a pracovních. 

Poděkování 

Příspěvek byl vypracován v rámci projektu SGS20/PřF/2013 (Podpora vědecké čin-

nosti studentů Katedry fyziky v oblastech experimentální biofyziky, výpočetní che-

mické fyziky a didaktiky fyziky).  
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Vzdálené experimenty jednoduše BEZ měřicích systémů 

FRANTIŠEK LUSTIG 

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Kabinet obecné 

výuky fyziky 

Vzdálené experimenty jsou nejčastěji provozovány s universálními měřicími systémy 

(v ČR a SK nejčastěji ISES, ve světě LabVIEW aj.). Začínat na těchto systémech se 

vzdálenými experimenty je zajímavé pro ty uživatele, kteří podobné systémy již vlast-

ní a nepořizují si je speciálně pro vzdálené experimenty. Tento příspěvek je zaměřen na 

ukázky vzdálených experimentů BEZ měřicích systémů. Předvedeme vzdálené expe-

rimenty z elektrotechniky s jednoduchými standardními laboratorními přístroji (labora-

torní zdroje, multimetry, aj.) s měřicím rozhraním RS232C, či USB. Další ukázka 

vzdáleného experimentu BEZ měřicího systému bude Franckův-Hertzův experiment 

na   komerční aparatuře Phywe.  

1. Úvod  

Vzdálené experimenty se začaly objevovat cca před 10 lety jako první pokusy netra-

dičního využití Internetu např. [1] až [7] aj. Pionýrské začátky byly s blikajícími LED 

diodami, modelovými železnicemi, jednoduchými roboty aj. Každý vzdálený experi-

ment byl originál. V té době již existoval poměrně rozšířený stavebnicový měřicí sys-

tém ISES, který se zpočátku, tak jako ostatní měřicí systémy, používal pro standardní 

lokální měření s počítačem. ISES jako jeden z prvních měřicích systémů přišel v roce 

2002 se stavebnicovou konstrukcí software ISES WEB Control [8], která umožňovala 

pouhým skládáním apletů v HTML stránce vytvořit i neprogramátorům poměrně složi-

té ovládání vzdáleného experimentu, které umožňovalo nejenom měřit, ale i řídit, ale 

též i export naměřených dat aj. Ukázky vytvořených vzdálených experimentů jsou 

např. na http://www.ises.info, resp. http://www.eEdu.eu, kde jsou již propojené expe-

rimenty z MFF-UK Praha, UTB Zlín, PedF Trnava, UKF Nitra, PřF Olomouc, PedF 

Brno aj., které systém ISES využívají jako základní universální prostředek pro tvorbu 

vzdálených experimentů. 

2. Vzdálené experimenty BEZ měřicích systémů 

Tvorba vzdálených experimentů pomocí ISES a ISES WEB Control je snadná i pro 

neprogramátory, ale vyžaduje vždy mít k dispozici celý systém ISES [1]. V tomto pří-

spěvku přicházíme s ukázkou vzdálených experimentů vytvořených BEZ universálních 

měřicích systémů (např. ISES, LabVIEW aj.), jenom se standardními laboratorními 

přístroji jako jsou multimetry, laboratorní zdroje, krokové motory, environmentální 

měřicí přístroje aj. Společným jmenovatelem těchto přístrojů je interfaceové rozhraní 

RS232C, resp. USB s virtuálním sériovým portem. Jednoduché propojení s počítačem 

pomocí RS232C, resp. USB-COM má mnoho laboratorních přístrojů (na obr. 1 jsou 

např. multimetry UT 61E (cena cca 2.000,- Kč), environmentální multimetr DT-2232 

(cena cca 1.000,- Kč), laboratorní zdroj SPS 12010 (zdroj 0-20V/10A, cena cca 6.000,- 

http://www.ises.info/
http://www.eedu.eu/
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Kč).  (Pozn.: Uvedli jsme i ceny, aby si čtenář představil cenovou nenáročnost takové 

sestavy. Pokud by bylo třeba připojit jiné konkrétní přístroje (mající RS232C), rádi 

vám je do naší stavebnice ISES WEB Control zařadíme).  

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 - Laboratorní přístroje - např. multimetr UT 61E, laboratorní zdroj SPS 12010, 

enviromentální multimetr DT-2232 (všechny mají interface RS232C) - vhodné pro 

sestavování vzdálených experimentů. 

 

2.1 VA - charakteristika LED diody, vzdálený experiment 

Popíšeme sestavu konkrétního vzdáleného experimentu proměření VA charakteristiky 

LED diody. Pro tento experiment potřebujeme zdroj řiditelného napětí např. v rozmezí 

0 V až 5 V, použijeme laboratorní zdroj SPS 12010, dále budeme potřebovat měřit 

proud diodou a napětí na diodě, použijeme 2 ks multimetrů UT 61E. Vlastní didaktic-

ká pomůcka bude LED dioda. Cílem experimentu je proměřit VA charakteristiku LED 

diody. Zapojení experimentu a přístrojů je jistě zřejmé. Měřicí přístroje připojíme do 

počítače buď kabelem RS232C nebo redukcí USB-RS232C 

Nyní se pokusíme tuto lokální laboratorní úlohu předělat na vzdálenou laboratorní 

úlohu. K tomu nám bude stačit využít komponenty softwarové stavebnice ISES WEB 

Control. Vybereme aplety (tlačítka a posuvník pro řízení laboratorního zdroje SPS 

12010), číselné a XY grafické zobrazení hodnot napětí a proudu na diodě. Přidáme 

aplety pro výběr měření a pro export hodnot. Vše jsme stavebnicovým způsobem  

vkládali do prázdné HTML stránky. Ani nemusíme HTML kódu rozumět, je totiž bo-

hatě komentovaný a uživatel s tímto kódem provádí spíše grafické a estetické variace. 

Tím jsme vytvořili WWW řídící stránku experimentu.  

Nyní je třeba spustit všechny potřebné serverové komponenty na straně serveru 

s experimentem (ty jsou součástí softwarové stavebnice ISES WEB Control). Musí zde 

běžet nějaký WWW server (my požíváme např. Nginx.exe), dále zde musí běžet spe-

ciální měřicí server (MeasureServer.exe s komponentami pro konkrétní laboratorní 

přístroje) a dále je vhodné, aby na serverové straně byla též WEB kamera pro on-line 

pozorování experimentu, spustíme ještě Videoserver.exe. Tímto je spuštěna serverová 

strana. 
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Jak se připojíme na vzdálenou úlohu? Mnohokráte jsme to již popsali, proto nyní je-

nom krátce. Na vzdálenou úlohu se připojíme přes standardní prohlížeče typu Internet 

Explorer, Firefox, Opera aj. Ve vašem počítači musí být nainstalovaná Java, nejlépe 

poslední verze. Java měla letos několik upgrade, a proto je vhodné nainstalovat tu po-

slední (volně stažitelná např. z www.java.com ). Do prohlížeče zadáme adresu vzdále-

ného experimentu – v našem případě http://kdt-19.karlov.mff.cuni.cz  a počkáme, až se 

úloha spustí.  (Pozn.: Někdy se nenačtou všechny aplety najednou a je třeba úlohu ak-

tualizovat (F5), třeba i několikrát, dokud se všechny aplety nenačtou, tj. šedivá tlačítka 

se promění v aktivní tlačítka. Pro poslední verze Javy se objevuje hláška, zda chceme 

tyto aplety opravdu spustit, prosím potvrďte, že chcete tyto aplety spustit. Postupně se 

vám aktivují všechny použité aplety.) A nyní již můžeme pracovat s experimentem, 

např. pracovat s posuvníkem a měnit napětí od 0 V do 5 V. Tak postupně vykreslíme 

celou VA charakteristiku. Pokud chceme naměřit V/A charakteristiku automaticky, 

zmáčknete Start-Auto. Pokud budeme data exportovat, stiskněme Start záznamu, pro-

veďme měření a zakončeme Stop záznamu. Poté stiskem tlačítka Export hodnot vyge-

nerujeme novou HTML stránku, kde jsou všechny naměřené hodnoty. Ty potom 

tradičním způsobem pomocí  Copy / Paste přeneseme do vašeho zpracovatelského 

programu (např. Excel, Word aj.). Naměřené hodnoty mají ASCI tvar a tudíž budou 

importovatelné do všech známých programů. Experiment opustíme tak, že zavřeme 

příslušný prohlížeč.   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 - Ukázka grafického rozhraní vzdáleného experimentu VA charakteristika 

 LED diody, (http://kdt-19.karlov.mff.cuni.cz). 

 

2.2 Vzdálené experimenty s evniromentálním multimetrem   

Environmentální multimetr DT-2232, méně známý, nenápadný, laciný, ale velice za-

jímavý měřicí multimetr pro měření teploty, vlhkosti, hluku a osvětlení. Má standardní 

připojení RS232C pro připojení k počítači. Do naší softwarové stavebnice ISES WEB 

Control jsme doplnili speciální plugin pro tento přístroj. Tím se z tohoto standardního 

přístroje stává přístroj pro vzdálená měření, který dlouhodobě, či krátkodobě, graficky, 

či digitálně zaznamenává tyto veličiny. Data jsou dlouhodobě ukládána a lze je pro-

hlédnout, či exportovat ze zvoleného časového úseku. Na obr. 3. je ukázka grafického 

http://www.java.com/
http://kdt-19.karlov.mff.cuni.cz/
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rozhraní dlouhodobého záznamu venkovního osvětlení. Ještě jednou zdůrazňujeme, že 

pouhým doplnění software ISES WEB Control (cena 1.000,- Kč) se z komerčního ne-

upraveného multimetru DT-2232 stává vzdálený měřicí přístroj! Vlastní implementace 

trvá cca 3 minuty, zahrnuje pouhé zadání vlastní IP adresy Vašeho počítače.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 - Ukázka grafického rozhraní vzdáleného experimentu sledování slunečního 

svitu/osvětlení s multimetrem DT-2232,  

(částečně na http://kdt-16.karlov.mff.cuni.cz) 

2.3 Vzdálený experiment s aparaturou Franck-Hetrzova pokus 

Učební pomůcka s Franck-Hertzovým pokusem je snad v každém vysokoškolském 

praktiku (na většině vysokých škol je od firmy Phywe). Je to precizní experiment, kte-

rý ukazuje přelom klasické a kvantové fyziky. Aparatura je velmi drahá (cca 150.000,- 

Kč), ale v přímé, klasické výuce běží v praktiku jenom několik minut v rámci praktika. 

Její ovládání je pouhé spuštění tlačítkem START. Výstupem je datový soubor 

v počítači, který se dál vyhodnocuje. Student zpravidla neprovádí vlastní zapojení ex-

perimentu, ten je ve většině případů již sestaven. Tato úloha má spojení s počítačem 

přes rozhraní RS232C. Připravili jsme tento experiment jako vzdálený. Opět jsme do 

softwarové stavebnice ISES WEB Control doplnili nový plugin pro Franck-Hertzovu 

aparaturu. Na obr. 4  je WWW je grafické rozhraní s Franck-Hertzovým experimen-

tem. Na toto rozhraní se můžeme připojit např. pomocí prohlížeče Internet Explorer, 

Firefox, či Opera aj.  Rovněž zde se provede start experimentu přes WWW tlačítko 

START. Experiment se naměří, data se stáhnou a použijí k dalšímu zpracování. WEB 

kamera, která je namířena přímo do výbojky, nám poskytne makropohled na neonové 

vrstvy. Tento kamerový pohled je dokonce kvalitnější než přímé pozorování okem! 

V této úloze si uvědomíme, že tradiční lokální a vzdálené měření se téměř neliší – na-

měříme počítačem data! Ale vzdálená úloha je dostupná komukoliv, kdykoliv a od-

kudkoliv. Opět zdůrazňujeme, že pouhým doplnění software ISES WEB Control se 

z komerčního neupraveného Franck-Hertzova experimentu stává vzdálená laboratorní 

úloha! Vlastní implementace trvá cca 3 minuty, zahrnuje pouhé zadání vlastní IP adre-

sy Vašeho počítače.  

 

http://kdt-16.karlov.mff.cuni.cz/
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Obr. 4 - Ukázka grafického rozhraní vzdáleného měření s Franck-Hertz experimentem 

na aparatuře Phywe (http://194.160.213.12, aparaturu vlastní UKF Nitra, software pro 

vzdálené měření zhotovil autor příspěvku a kol.).  

3. Závěr 

Cílem vývoje měřicího rozhraní pro vzdálené experimenty se standardními laborator-

ními přístroji BEZ měřicích systémů bylo přiblížit tvorbu vzdálených experimentů i 

uživatelům, kteří nemají k dispozici nějaký universální měřicí systém, a přesto si chtějí 

vyzkoušet první pokusy se vzdálenými přístupy. 

Samozřejmě, kdo bude tvořit složitější sestavy vzdálených experimentů, zřejmě sáhne 

po systému ISES, který má v současné době asi nejvíce možností řízení. ISES dispo-

nuje 8 analogovými vstupy, 2 analogovými výstupy, 16 relé, 16 digitálními vstu-

py/výstupy. Systém ISES/ISES WEB Control umí dále vzdáleně řídit až 4 krokové 

motory s rotačním i lineárním pohybem, silové laboratorní zdroje 0 až 40 V/ 0 až 20 A 

aj. Nové měřicí přístroje se do stavebnice ISES WEB Control přidávají jednoduše jako 

nové pluginy. Lze doplnit i zákaznické aparatury. 

Seznam nonstop běžících experimentů  http://www.ises.info/index.php/cs/laboratory, 

resp. souhrnný rozcestník na http://www.eEdu.eu. K integrovanému e-learningu, 

k novým trendům ve vzdálených, virtuálních atradičních laboratořích doporučujeme 

publikace [8] a [9]. 
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Zajímavé fyzikální úlohy 

ALENA NAVRÁTILOVÁ  

Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta 

Abstrakt 

Cílem příspěvku je podat ukázku fyzikálních úloh, využitelných na základních školách 

a víceletých gymnáziích. 

Úlohy vycházející z oblasti živé přírody jsou blízké žákům a vhodně je motivují.  

Nastíněné fyzikální úlohy váže shodná koncepce jejich konstrukce. Motivujícím  

základem úlohy je obrázek podporující čtenářskou gramotnost a lépe vtahuje žáka do 

problematiky problémové úlohy. 

Zaměřují se především na problémové domény: objemu, hmotnosti, hustoty, rychlosti, 

dráhy, času, hydrostatického tlaku a dalších. 

 

Úlohy využívající vztahů pro rovnoměrný pohyb 

1. Nejdelší nepřerušený let byl zaznamenán u rorýse 

obecného, který letěl nepřetržitě 2 roky. Za 5 hodin rorýs 

uletí 175 km. Jakou rychlostí rorýs létá ve vzduchu? 

Použití vztahu:   v = s/t  

Rorýs létá ve vzduchu rychlostí  35 km/h. 

 

 

 

 

 

 

                               

 

2. Jakou rychlostí se dokáže pohybovat samice 

lenochoda tříprstého při zaslechnutí úzkostného 

hlasu mláděte, když je schopna urazit vzdálenost 

půl metru za 7,5 sekundy? 

Použití vztahu: v = s/t 

Po dosazení vychází rychlost 6,7 cm/s, popř. asi  

4 m/min. 

 

Obr. 1: Rorýs obecný 

(http://www.guh.cz/edu/bi/biol

ogie_obratlovci/html04/foto_0

70.html   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Rorýs obecný 

(http://www.guh.cz/edu/bi/biol

ogie_obratlovci/html04/foto_0

70.html 

Obr. 2: Lenochod tříprstý 

(http://lenochod.wbs.cz/lenochodi/1153

254040.jpg) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Lenochod tříprstý 

http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/html04/foto_070.html
http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/html04/foto_070.html
http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/html04/foto_070.html


Veletrh nápadů učitelů fyziky 18 
__________________________________________________________________________________ 
 

194 
 

 

3. Jakou rychlostí běží zajíc polní při krátkém 

úprku, když vzdálenost 200 metrů překoná za 

10 sekund? 

Použití vztahu: v = s/t  

Zajíc by běžel rychlostí 72 km/h  . 

 

 

 

 

 

4. Želva obrovská se pohybuje rych-

lostí 0,27 km/h. Jak dlouho želvě 

bude trvat, než urazí vzdálenost 

dlouhou jeden metr? 

Použití vztahu: t = s/v.  

Želva překoná jeden metr při-

bližně za 13 sekund. 

 

 

 

5. V některých asijských zemích, kde rostl 

bambus, dříve používali tuto nejrychleji ros-

toucí rostlinu k trestu smrti.  Odsouzený byl 

přivázaný k zemi k malým bambusům. Přes 

noc bambusy trestancem prorostly. 

Bambus dokáže vyrůst 93 centimetrů za jedi-

ný den. Jakou rychlostí bambus roste?  

Použití vztahu: v = s/t.  

Bambus roste rychlostí 3,9 cm/h. 

 

 

 

 Obr. 3: Zajíc polní 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Zaj%C3

%ADc_poln%C3%AD) 

 

Obr. 3: Zajíc polní 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Zaj%C3%

ADc_poln%C3%AD) 

Obr. 4: Želva obrovská 

(http://www.lidovky.cz/vedci-objevili-geneticky-

kod-vyhynulych-zelv-fay-

/veda.aspx?c=A120110_080055_ln_veda_mc) 

Obr. 5: 

(http://www.carovna.sk/bambusy/img/A

A045212.jpg)  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zajíc_polní
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zajíc_polní
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zajíc_polní
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zajíc_polní
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6. Šídlo královské patří mezi skvělé 

letce a dokáže vyvinout rychlost 90 

km/h. Kolik sekund by šídlu trvalo, 

než by přeletělo po hrázi Rožmber-

ského rybníka, když délka hráze je 

2430 metrů? 

Použití vztahu:  t = s/v 

 

 

Šídlo by přeletělo danou vzdálenost 

za 97 sekund. 

 

 

7. Gepard štíhlý dokáže vyvinout rych-

lost 112 km/h na maximální vzdálenost 

400 metrů. Jak dlouho by gepardovi trva-

lo, než by překonal tuto vzdálenost? 

Použití vztahu: t = s/v  

 

Gepard by překonal dráhu 400 m při-

bližně za 13 sekund. 

 

 

 

 

8. Při porovnání s rychlými sportovci: 

Martina Sáblíková v roce 2010 na zim-

ních olympijských hrách ve Vancouveru 

získala zlatou medaili na trase 5000 me-

trů, kterou zdolala přibližně za 6 min 51 

s. Byla rychlejší než gepard? 

Použití vztahu: v = s/t  

Martina Sáblíková je sice pomalejší než 

gepard, ale pohybovala se průměrnou 

rychlostí 43,8 km/h. 

Úlohy na použití vztahu pro hydrosta-

tický tlak 

Obr. 6: Šídlo královské (http://www.macro-

world.cz/photos/sidlo-kralovske-anax-imperator-1244.jpg)  

Obr. 7: Gepard štíhlý 

(http://enciklopedie.bloger.cz/obrazky/enciklo

pedie.bloger.cz/gepard.jpg) 

Obr. 8: Martina Sáblíková 

(http://sport.lidovky.cz/foto.aspx?r=ln-sport-

oh&c=A100224_165626_ln-sport-oh_hs)  
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1. Delfín obecný se potápí do hloubky 900 

m, přitom plave rychlostí 33 km/h. Jak velký 

byl hydrostatický tlak v této hloubce? 

Použití vztahu: p = ρ g h 

V této hloubce by byl v moři naměřen tlak 

9,18 MPa. 

 

 

 

 

2. V květnu 1987 vytvořila kožatka u Panenských ostrovů rekord, když se potopila do 

hloubky 1200 m. Jak velký byl hydrostatický tlak v této hloubce? 

Použití vztahu: p = ρ g h 

V této hloubce by byl naměřen hydrostatický tlak 

12,34 MPa. 

 

 

 

 

 

Úlohy na použití vztahu pro výpočet rychlosti a 

času 

 

1. Žižkovský vysílač měří 216 metrů. Jak dlouho by trva-

lo, než by spadl míček na zem, jestliže ho člověk pustí z 

nejvyššího místa budovy? 

Použití vztahu:  s = ½ g t
2
  

Míček by spadl z výšky 216 metrů za 6,6 sekundy, ovšem 

kdybychom nauvažovali odpor vzduchu. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Delfín obecný (http://prirodazs.wz.cz/) 

Obr. 11: Žižkovský vysílač 

(http://rozhledny.kohl.cz/rozhledna

-zizkovsky-vysilac-v-praze)  

 

Obr. 10: Kožatka 

(http://www.kompas.estranky.cz/img

/picture/3491/kozatka-velka--

dermochelys-coriacea-.jpg) 
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2.  Nejvyšší budovou v České republice bude AZ 

Tower s výškou 111 metrů. Jak dlouho by trvalo, 

než by spadl míček na zem, kdyby byl hozen vo-

dorovným směrem z nejvyššího místa budovy? 

Použití vztahu: s = ½ g t
2
 

Míček by spadl na zem za 4,7 sekundy, když neu-

važujeme odpor prostředí. 

 

 

 

 

Výuka fyziky může být úspěšná, jestliže žáci o ni projevují dostatečný zájem a jsou 

tedy vhodně motivováni. Toho lze dosáhnout i při řešení fyzikálních úloh, jestliže 

obsah zadávaných problémů bude zaměřen na problematiku, která žáky bude zajímat. 

Problematika světa živočichů, tedy zdánlivě biologická, poskytuje mnoho možností. 

Bylo by pravděpodobně vhodné, aby vznikla sbírka námětů s úlohami tohoto typu. 

Literatura 

[1] http://dinosaurusblog.wordpress.com/2010/08/09/858733-fenomen-jmenem-

rychlost/  
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[4] http://www.ueb.cas.cz/cs/content/rostlinna-nej-vsehochut-rekordu 

[5] http://www.salix.cz/rs/view.php?cisloclanku=2005020106  

[6] http://www.savci.upol.cz/faq/rekordy.htm#29  

[7] http://www.toulkypocechach.com/nej.php 

 

 
 

  

Obr. 12: AZ Tower 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/AZ_To

wer)  
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3D Akcelerometr ve výuce 

TOMÁŠ NOVOTNÝ 

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 

Článek pojednává o nové technologii 3D akcelerometrů a gyroskopů MEMS a jejich 

zapojení do výuky. Seznámíme se s nejčastějšími problémy, které mohou nastat. 

 

Úvod 

Naše civilizace je často označována za technickou. Jsme obklopeni nejrůznějšími vě-

deckými kouzly a zázraky. Doba spěchá a pokrok s ní, a proto i technické divy, které 

ještě včera byly drahou novinkou, jsou dnes snadno dostupné. Jedním takovým příkla-

dem je technologie 3D akcelerometrů. Tyto 3D akcelerometry jsou součástí mnohých 

zařízení. Jedním takovým zařízením je vybaveno hodně lidí, jedná se o tzv. smartpho-

ne – chytrý telefon. Právě rozšířenost těchto telefonů mezi populací a především mlá-

deží dává velké možnosti pro výuku.    

 

3D akcelerometr 

Akcelerometr v mobilních telefonech je vyroben pomocí technologie MEMS (microe-

lectromechanical systems). Jedná se o technologii, která je schopná na mikro úrovni 

převádět zejména pohybové veličiny na elektrický signál, který může být dále zesílen, 

nebo filtrován. Celé toto zařízení se nachází na čipu, někdy proto v této souvislosti 

hovoříme o inteligentním čipu.  

Struktura MEMS 

Systém MEMS měří na principu proměnné kapacity tříelektrodového vzduchového 

kondenzátoru. Využívá se zde známé nelineární závislosti kapacity C na vzdálenosti 

elektrod kondenzátoru d. 

    
 

 
   

kde ε je permitivita dielektrika mezi deskami a S plocha elektrod. Prostřední elektroda 

je pohyblivá, přičemž její pohyb je závislý na působícím zrychlení, takže změnou po-

lohy se mění i kapacita kondenzátoru. 

Fyzikální princip zisku dat je tedy zřejmý. Ovšem jak přesně akcelerometr funguje, 

není zas úplně jednoduché. Nutné je zajistit lineární a dostatečně citlivý převod na me-

chanický posuvný pohyb. Toto nás pak limituje v měřícím rozsahu, a to na obě strany, 

v maximálním i minimálním měřitelném zrychlení. Schéma akcelerometru je na ob-

rázku [1]. Setrvačná síla, vzniklá zrychlením hmoty (Seismic mass) v neinerciální 

vztažné soustavě spojené s přístrojem, se pak přes pružiny (Spring suspesion) převádí 

na posuv nosníčku (Seismic mass), jehož některé části tvoří pohyblivé elektrody vzdu-

chového kondenzátoru (Moving finger). Jejich pozice vůči levým pevným elektrodám 
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(Left fixed fingers) a pravým pevným elektrodám (Right fixed fingers) určuje elektro-

nicky měřenou hodnotu kapacity takto vzniklého kondenzátoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato struktura dokáže měřit zrychlení v jednom směru, jedná se o 1D akcelerometr. 

Technicky není obtížné přidat na čip stejnou strukturu, která je poodtočená o 90°, a 

dostáváme tak 2D akcelerometr. Složitější je přidat ještě jednu totožnou strukturu, kte-

rá by byla na tyto dvě kolmá, avšak i toto je zvládnutelné a dostáváme tak 3D akcele-

rometr.  

 

Experimentální zařízení 

Akcelerometry 

Pro několik málo měření bylo použito dvou akcelerometrů.  

 První z nich (obr. 2) byl vytvořen v rámci grantu Fakulty sportovních studií 
MU. Je složen z dostupných součástek s pořizovací cenou okolo 2000 Kč. Sa-

motné technické schéma nemůže být zatím zveřejněno. Toto zařízení je vyba-

veno 3D akcelerometrem a gyroskopem na měření úhlových rychlostí. Měří 

s frekvencí 1000 Hz. Data se ukládají na mini SD kartu, ze které se pak vytvo-

řeným programem stáhnou do PC. 

 Druhý akcelerometr je součástí chytrého telefonu a rovněž obsahuje i gyrosko-

py. Mobil je schopný zaznamenávat údaje s periodou až 10 ms ±1 ms. Soubor 

s daty se pomocí bluetooth, nebo propojovacího kabelu přetáhne do PC. 

Programy a data 

Samotný mobil má svůj vlastní software na zpracování signálu z akcelerometru, aby se 

například mohl automaticky otáčet displej. My však potřebujeme software, který data 

kontinuálně zaznamenává a někam ukládá. Vzhledem k tomu, že existuje několik ope-

račních systémů pro mobily, existuje i mnoho různých programů, které fungují vždy 

 

 
Obr. 2 - Vyrobený akcelerometr Obr. 1 - Schéma MEMS akcelerometru [1] 
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jen na určitém systému. Je dobré si proto najít podle svého operačního systému nej-

vhodnější aplikaci/program. Telefon, který byl využíván, je vybaven operačním sys-

témem android a zvolili jsme program Accelerometer Monitor.  

Získaná data jsou uložena nejčastěji v souboru s koncovkou .txt, který lze otevřít i po-

mocí nějakého tabulkového editoru (např. MS Excel). Pravděpodobně se stane, že jsou 

všechna čísla v jednom sloupci pospolu. Není však velký problém je od sebe oddělit a 

získat tak přehledný datový soubor.  

 

Problémy při zpracování dat 

Na první pohled se může zdát, že máme hotovo. Data z akcelerometru jsou přímo 

zrychlení, jednou integrací získáme rychlosti a druhou integrací polohy. Není to však 

tak snadné, ba naopak leckdy je to obtížné. Příčiny jsou tyto: 

 Statistický šum – u zrychlení ho můžeme odstranit klouzavým průměrem, u 

rychlosti a polohy nám šum zmizí integrací. 

 Posun nulové polohy – jedná se vlastně o kalibraci daného akcelerometru; mě-

řením klidu určíme příslušný korekční faktor. 

 Tíhové zrychlení – musíme znát přesně orientaci přístroje vůči vektoru g. Na-

příklad pokud bychom chtěli osu z stotožnit se směrem tíhového zrychlení a ne-

přesnost by byla 1°, pak by se do směru kolmého na z promítlo zrychlení asi 

0,17 m/s
2
. Při následném počítání polohy bychom zjistili, že se přístroj za 10 s 

posunul o chybných 8,5 m.  

Experiment 

Nejdříve jsme provedli měření v klidu. Na 

obrázku 3 vidíme klidové hodnoty pro osu 

y. Pro akcelerometr v mobilu je průměrná 

hodnota:  

                   

a pro nekomerční akcelerometr: 

                                  

Posun od nulové polohy v případě druhé-

ho akcelerometru je velmi výrazný, a prá-

vě tato hodnota poslouží jako korekční faktor.  

Rovněž si můžeme povšimnout, že šum u akcelerometru v mobilu je asi 4krát menší, 

než u nekomerčního přístroje. 

 

Obr. 3 - Šum přístrojů v klidu 
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K vlastnímu experimentu bylo použito bifilární kyvadlo, které již sloužilo k pokusům s 

akcelerometrem pro účely jedné bakalářské práce [2]. Toto kyvadlo drží rovinu kyvu, 

a tím jsme se zbavili problému s průmětem tíhového zrychlení do jiných os. 

 

 

V grafech na obrázcích 4 a 5 jsou pěkně vidět fyzikální závislosti zrychlení a rychlosti 

na čase, které si mohou žáci klidně naměřit sami doma. V grafu závislosti polohy na 

čase je již vidět nesoulad s očekávaným výsledkem. V grafu na obr. 6 se zdá, že se 

rovnovážná poloha kyvadla posunula ve směru osy y za 5 sekund asi o 0,4 metru. Graf 

na obrázku 7 byl získán za pomoci prokládání grafů rychlosti a zrychlení různými 

křivkami a následným zpětným přepočtem hodnot podle parametrů proložené křivky. 

Toto jsme si mohli dovolit, protože jsme věděli, že se jedná o kmitavý pohyb kolem 

rovnovážné polohy.  Úpravami jsme nakonec získali menší hodnotu zdánlivého posu-

nu rovnovážné polohy, a to 0,2 metru, avšak kvalitativně (polohy minim a maxim) se 

graf nezměnil. 

 

Obr. 5 - Závislost rychlosti na čase 

Obr. 6 - Závislost polohy na čase bez úprav Obr. 7 - Závislost polohy na čase s úpravami 

Obr. 4. Závislost zrychlení na čase 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 18 
__________________________________________________________________________________ 
 

202 
 

Závěr 

V článku byla stručně představena nová technologie MEMS, která nám umožňuje za-

znamenávat zrychlení i úhlové rychlosti. Seznámili jsme se s nástrahami měření a 

zpracovaní dat z 3D akcelerometru. Pokud jsme zajistili stálou orientaci přístroje 

v prostoru, tak největší problém nastal při výpočtu polohy. Integrace nám sice vyhladi-

la šum, ale zase vyzdvihla systematické chyby, které se právě nejvíce projevily v grafu 

závislosti polohy na čase. Řešením tohoto problému je měřit kratší časové úseky, nebo 

periodické děje. Můžeme rovněž použít prokládání dat křivkami, ale to vyžaduje fyzi-

kální znalost studovaného pohybu. Proto je možnost využití 3D akcelerometru při ně-

jakém zcela obecném a časově delším pohybu velmi omezená. 
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Pár zajímavých nápadů 

Václav Pazdera 

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 

Abstrakt 

Příspěvek je věnován třem jednoduchým pomůckám, které si může každý učitel fyziky 

sám vyrobit: "Tlak plynu v balónku", "Zpívající trubky" a "Zpívající tyčky".   Také 

v příspěvku předvedu, jak změřit časový průběh, frekvenci a rychlost zvuku s těmito 

pomůckami. 

Tlak plynu v balónku 

Pro tlak uvnitř balónku platí přibližně (v prostřední části grafu – obr. 5.) vztah 
d

k
p  , 

kde p je tlak plynu v balónku a d je průměr balónku. Tuto vlastnost je možné kvalita-

tivně demonstrovat pomocí dvou různě nafouknutých balónků, které různě nafoukne-

me a navzájem propojíme. 

 

Obr. 1 - Demonstrace různosti tlaků uvnitř balónků 

Před otevřením ventilů se můžeme žáků 

zeptat: Co se bude dít, když otevřeme oba 

ventily? Většina laiků odpovídá: Větší ba-

lónek se bude zmenšovat a menší zvětšo-

vat tak dlouho až budou stejně velké. Při 

otevření obou ventilů se překvapivě budou 

rozměry menšího balónku zmenšovat a 

většího zvětšovat. Tento jednoduchý po-

kus svědčí o tom, že tlak vzduchu uvnitř 

méně nafouknutého balónku je větší a tlak 

plynu uvnitř více nafouknutého balónku je 

menší.  
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Vysvětlení 

Podle Pascalova zákona je tlak plynu v uzavřené nádobě (uvnitř obou propojených 

balónků) ve všech místech plynného tělesa stejný. Co způsobuje, že uvnitř menšího 

balónku je tlak plynu větší? Samozřejmě to způsobují přitažlivé síly mezi atomy latexu 

(pryž na bázi přírodního kaučuku), z něhož je balónek vyrobený. Jestliže je vzdálenost 

mezi atomy větší než při rovnovážné poloze r0 (před nafukováním balónku) narostou 

přitažlivé síly mezi částicemi kaučuku na určitou maximální hodnotu a potom při dal-

ším nafukování se přitažlivé síly zmenšují (viz obr. 2). Tím se tlak uvnitř balónku 

zmenšuje nepřímo úměrně (přibližně) se zvětšujícím se průměrem d. 

 

Výroba pomůcky 

Potřebné součástky (viz obr. 3), tedy dvoucestný ventil (2 ks), plastovou hadičku, gu-

movou zátku (2 ks) a další spojovací součástky můžete koupit například u prodejce 

[1]. 

 

Obr. 3 - Potřebné součástky 

 

Návrh měření. 

Zkus změřit závislost přetlaku plynu p uvnitř balónku na průměru d balónku (viz obr. 

4.). 
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Obr. 4 - Měření závislosti přetlaku plynu na průměru balónku 

 

 
Obr. 5 - Naměřená závislost přetlaku na průměru 
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Zpívající trubka 

 

Za 33 dolarů si můžete tuto pomůcku 

koupit u amerického prodejce škol-

ních pomůcek [2]. 

Jak tato pomůcka funguje? Budeme-

li spodní vnitřní část trubky asi 10 

sekund nahřívat podle obr. 6 plyno-

vým kahanem, začne po oddálení 

kahanu trubka vydávat hlasitý tón po 

dobu 10 až 30 sekund. Vydávání 

zvuku trubkou můžeme přerušit, 

jestliže trubku nakloníme do vodo-

rovné polohy. Naopak, nakloníme-li 

trubku zpět do svislé polohy, bude 

pokračovat ve vydávání zvuku. 

Jestliže bude mít trubka větší délku, 

bude vydávat nižší tón. 

Co je uvnitř trubky? Jak tato pomůc-

ka funguje? U dolního konce uvnitř 

trubky je upevněna železná síťka. Ta 

se plynovým kahanem nahřeje. Tím vznikne po oddálení kahanu turbulentní proudění 

ohřátého vzduchu (více než 500°C) směrem vzhůru, které začne produkovat zvuk. 

Frekvence tónu odpovídá délce trubky od mřížky k hornímu konci. Vznik zvuku je 

podobný vzniku zvuku při provozu varhan. 

 

Obr. 7 - Naměřené tóny tří různě dlouhých „zpívajících trubek“ a jejich frekvenční analýza 

v programu Audacity. Uvedené délky jsou délkami od vnitřní mřížky k hornímu konci. 
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Z obr. 7 a uvedených frekvencí lze vypočítat rychlost zvuku (přibližně 650 m∙s
-1

). 

Z rychlosti pak lze vypočítat teplotu proudícího vzduchu (asi 520 °C). 

Výroba pomůcky „Zpívající trubky“ 

K výrobě této pomůcky stačí kus železné trubky (trubka be-

zešvá hladká 44,5 x 2,6), kterou jsem koupil u prodejce žele-

za [3] za přibližně 145,- Kč (tři kusy – 50, 60 a 75 cm 

dlouhé). Železnou síťku můžeme získat u učitele chemie. V 

chemii se používá pro plynové kahany pro rozptýlení tepla. 

Samozřejmě použijeme pouze samotnou síťku bez azbestu. 

  

Obr. 8 - Železná síťka (azbestová) 

 

Měření zvuku, který vydává „Zpívající trubka“ 

K měření zvuku můžeme použít obyčejný mikrofon k PC. 

Obr. 9 - Mikrofon k PC 

 

Dále použijeme freewarový program Audacity. Osobně používám verzi 1.2.6. Tuto 

verzi můžete zdarma stáhnout na webu [4]. Použití mikrofonu s programem Audacity 

podrobně popisuje Leoš Dvořák v [5].  

Tento program umožňuje nahrát zvuk pomocí mikrofonu. 

 

Obr. 10 - Zvuk dvou “Zpívajících trubek” 60 a 50 cm 

V dalším kroku ve stejném programu můžeme provést analýzu zvuku nebo části 

zvuku: Označíme myší malou část záznamu zvuku a v menu zvolíme Analyzovat – 

Vykreslit spektrum (viz obr. 10). 
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Obr. 11 - Frekvenční analýza zvuku ze “Zpívající trubky” (viz obr. 10) 

Na obr. 11 můžeme vidět frekvenční analýzu záznamu začátku zvuku delší „Zpívající 

trubky“ (60 cm). První naměřená frekvence odpovídá základní frekvenci fz. Další ma-

xima odpovídají vyšším harmonickým frekvencím a mají přibližně fk = k ∙ fz; k ϵ N.  

Z obr. 11 je také patrné, že frekvence na začátku zvuku je vyšší než na konci zvuku. 

Tento jev je způsoben chladnutím vzduchu, mřížky a trubky.  

Zpívající tyčky 

Za 50 dolarů si můžete tyto pomůcky koupit u amerického prodejce školních pomůcek 

[2]. Jedná se o tři kusy hliníkových tyčí o délkách 61, 76 a 91 cm. Koupil jsem si 300 

cm dlouhou hliníkovou tyč o průměru 10 mm (stála 140,- Kč). Z této tyče jsem si pil-

kou na železo nařezal tři kusy o délkách 76, 91 a 106 cm. 

 

Obr. 12 - Zpívající tyčky [6] 
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Hliníkovou tyčku upevníme uprostřed (můžeme tyčku uprostřed držet v ruce jako na 

obr. 12). Jestliže lehce udeříme kladívkem do konce tyčky, bude tyčka vydávat tón po 

dobu 30 s (i déle). Delší tyčka bude vydávat tón s nižší frekvencí. 

Měření zvuku, který vydávají „Zpívající tyčky“ 

K měření tónů zvuků „Zpívajících tyček“ jsem použil stejně (jako výše) mikrofon 

a program Audacity. Stejně jako výše nahrajeme tento zvuk a provedeme jeho frek-

venční analýzu (Obr. 13). 

 

Obr. 13 - Frekvenční analýza tónu hliníkové tyčky o délce 76,1 cm a průměru 10 mm 

Naměřená frekvence fz = 3331 Hz odpovídá základní frekvenci. Další maxima odpoví-

dají vyšším harmonickým frekvencím a mají přibližně fk = k ∙ fz; k ϵ N. Ze základní 

frekvence můžeme vypočítat rychlost šíření zvuku v hliníku: 

s

m
flfv 5070333176,022   . 

Stejné měření můžeme provést pro hliníkovou tyčku o délce 91 cm (průměr 10 mm). 

Naměřená frekvence fz = 2790 Hz odpovídá základní frekvenci. Další maxima odpoví-

dají vyšším harmonickým frekvencím a mají přibližně fk = k ∙ fz; k ϵ N. Ze základní 

frekvence můžeme vypočítat rychlost šíření zvuku v hliníku: 

 
s

m
flfv 5090279091,022   . 

A stejně můžeme provést měření pro hliníkovou tyčku o délce 106 cm (průměr 10 

mm). 
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Obr. 14 - Frekvenční analýza tónu hliníkové tyčky o délce 91 cm a průměru 10 mm 

 

Obr. 15 - Frekvenční analýza tónu hliníkové tyčky o délce 106 cm a průměru 10 mm 

Naměřená frekvence fz = 2392 Hz odpovídá základní frekvenci. Další maxima odpoví-

dají vyšším harmonickým frekvencím a mají přibližně fk = k ∙ fz; k ϵ N. Ze základní 

frekvence můžeme vypočítat rychlost šíření zvuku v hliníku: 

s

m
flfv 5071239206,122   . 

Hliníkovou tyčku můžeme také upevnit v ¼ délky. Tím ji „donutíme“ kmitat „hlavně“ 

na frekvenci, pro kterou je délka tyče rovna vlnové délce stojatého vlnění (obr. 16). 

Rychlost zvuku vypočítaná pro toto měření: 

s

m
flfv 5070477906,1   . 
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Obr. 16 - Frekvenční analýza tónu hliníkové tyčky o délce 106 cm a průměru 10 mm (upev-

něná v ¼ délky) 

Závěr 

Podle [7] pro rychlost podélné vlny v hliníkové tyči platí vztah a podosazení můžeme 

vypočítat 

s

mE
v 5092

2700

107 10







. Naměřené a výše vypočítané hodnoty rychlostí vycházejí 

s odchylkou menší než 0,5 % vzhledem k této „tabulkové hodnotě“. 

Domnívám se, že tyto jednoduché a levné pomůcky si může koupit a vyrobit každý 

učitel fyziky. Mohou se stát vhodným doplňkem do výuky a tak zvýšit motivaci a zá-

jem žáků o fyziku. 
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Z Fyzikálního šuplíku 003 

VÁCLAV PISKAČ 

Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno 

Abstrakt 

Přípěvek seznamuje s demonstračními pomůckami pro výuku elektrostatiky – úvodní 

experimenty při zavádění pojmu elektrická síla a náboj, piezoelektrické zdroje náboje 

a demonstrační elektroskopy. Pomůcky i pokusy, které s nimi lze provádět, jsou 

podrobně popsány formou webových článků na stránkách autora - [1]. 

1. Experimenty s nabitými tělesy [2] 

Drtivá většina pokusů, které budu popisovat, nejsou mými nápady. Úvodní elektrosta-

tické experimenty jsem převzal od nestora českých a moravských fyzikářů Milana 

Rojka - [3], [4] a [5]. 

Pro vytváření náboje třením používám PVC trubky a skleněné odměrné válce. PVC třu 

bavlněným kapesníkem, sklo teflonovou folii (je k zakoupení v prodejnách chemické-

ho vybavení, stačí tloušťka 0,12 mm). Plast se nabíjí záporně, sklo kladně. 

Elektrovaná tělesa zavěšuji do torzního závěsu – dík němu je dobře viditelné 

i působení velmi malých sil. 

 

Snadno lze předvést, že dvě plastové trubky třené bavlněným kapesníkem se odpuzují, 

dva skleněné odměrné válce třené teflonem se také odpuzují a že zelektrovaná plasto-

vá trubka se zelektrovaným skleněným válcem se přitahují. Po těchto pokusech je jed-

noduché zavést pojem kladný a záporný náboj. 

Při trochu složitějších úvahách nahrazuji kapesník odstřižkem karimatky (tj. polyethy-

lenu). Když třu PVC trubku karimatkou, nabíjí se PVC záporně a krimatka kladně 

(snadno ukážu tím, že umístím zelektrovanou trubku do torzního závěsu – přitahuje se 
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ke karimatce). Když ale zelektruji karimatku o své vlasy, nabíjí se záporně – s PVC 

trubkou se odpuzují. 

Podobně překvapivý závěr má i pokus, kdy PVC trubku třeme teflonem – PVC trubka 

se nabíjí kladně a teflon záporně. Na základně podobných experimentů byla sestavena 

tzv. triboelektrická řada (viz [6]).  Pokud třeme o sebe dva materiály, tak materiál sto-

jící v této řadě výš se nabíjí kladně a ten druhý záporně. Výše uvedené experimenty 

jsou důsledkem toho, že polyethylen stojí v řadě mezi lidskými vlasy a PVC, teflon 

stojí v řadě nejníž – vše nabíjí kladně. 

2. Piezozdroje náboje [7] 

Použití piezozapalovačů jako zdroje statického náboje u nás poprvé zpracoval další 

z velikánů demonstračních experimentů Břetislav Patč – [8].  Srdcem zapalovače je 

krystal piezomateriálu, který je deformován pomocí pákového mechanismu. Při stla-

čení vznikají na koncích krystalu opačné náboje s napětím dostatečným na to, aby pře-

skočila jiskra (tj. minimálně 20 kV). Pokud krystal při stlačení vybijeme, po uvolnění 

stisku se opět nabije – tentokrát s opačným rozložením náboje. 

 

Piezokrystal se při stlačování chová jako „střídavý zdroj“. Pokud chceme náboj jen 

jedné polarity, je nutné krystal přemostit usměrňovací diodou, která krystal při „ne-

vhodné“ polaritě zkratuje. Orientace diody rozhodne o tom, který z nábojů bude nadá-

le k dispozici. 

Jediným výrazným problémem zapojení je vysoké napětí krystalu – tj. 20 až 30 kV. 

Běžné usměrňovací diody mají závěrné napětí 2 kV, proto je nutné spojit 15 diod do 

serie, aby nedošlo k průrazu. Jednodušší variantou je použití usměrňovacích diod pro 
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mikrovlnné trouby, které mají vysoké závěrné napětí (např. typ DD 1000 se závěrným 

napětím 12 kV, kde stačí zapojit 3 diody do serie). 

Jeden pól krystalu je vyvedený na šroubky na těle zapalovače (tj. je spojen s tělem 

uživatele), druhý do kovového nástavce na hrotu zapalovače (míček potřený stříbřen-

kou nebo malé víčko ze zavařovací sklenice). Při mačkání zapalovače se nástavec na-

bíjí neustále stejným nábojem. 

Pro experimanty doporučuji upravit si dva zapalovače, každý s jinou polaritou 

(podrobná fotodokumentace je v [7]) . 

 

3. Demonstrační elektroskop [9] a [10] 

Pokusil jsem se postavit moderní verzi klasického stéb-

lového elektroskopu. Základem je stojan na izolační pod-

ložce. Stojan je v půlce zalomený – v místě zalomení se 

do něj vkládá tenké dřívko (dříve stéblo slámy) 

s kovovou oskou. Při nabití elektroskopu se dřívko vy-

chýlí. 

Konstrukce mého elektroskopu je podrobně popsána v 

[9], experimenty s elektroskopy v [10]. 

 

4. Závěr 

S výše popsaným vybavením lze provádět elektrostatické 

experimenty bez problémů za libovolných povětrnost-

ních podmínek (tj. okřídlené rčení všech fyzikářů: „Ještě 

před chvílí mi tento pokus fungoval.“  není nutné používat). 
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Pokusy z radioaktivity na střední škole 

ZDENĚK POLÁK, JIŘÍ POLÁK, MICHAL KRBAL 

Jiráskovo gymnázium v Náchodě, OEZ Letohrad, VUT Brno 

V článku jsou uvedeny různé typy radioaktivních zářičů a detektorů vhodných pro ex-

perimenty na střední škole. Je popsána detekce na film, ionizační a jiskrová komora. 

Jsou uvedeny příklady konkrétních laboratorních prací s radioaktivním zářením. 

Pozor! Při všech experimentech s radioaktivními látkami, i když intenzita záření 

je nepatrná, dodržujte pravidla bezpečnosti práce se zářením. Chraňte se dotyku 

se zářiči, jejich vdechnutí či požití. Po práci si vždy umyjte ruce.  

Zářiče 

Pokud chceme provádět pokusy s radioaktivitou, je třeba mít zdroje radioaktivního 

záření, zářiče. Nejlépe profesionálně vyrobené s garančním listem, že se jedná o bez-

pečné zářiče. Obvykle takové, že úroveň radiace je pod bezpečnostní hladinou 

a z hlediska jaderné bezpečnosti vlastně o zářič nejde. Tady připadají v úvahu snad jen 

zářiče ze soupravy gamabeta. Původní SORAD s Americiem 241

95 Am  a stronciem 90

38 Sr

nebo cesiový generátor radionuklidů také ze soupravy gamabeta. Dále lze použít různé 

radioaktivní látky a předměty, které jsou stále ještě do jisté míry sehnatelné. Nejúpl-

nější přehled jsem nalezl na stránkách. [1] Co se dá na trhu koupit: 

Draselná sůl. Chemicky KCl. Obsahuje 

přírodní radioaktivní draslík. Aktivita 

1 kg je asi 7 kBq. 

Wolframové elektrody s thoriem. Mají 

označení WT a číslo udávající, kolik 

promile ThO2 obsahují. Největší obsah 

mají WT 40, které obsahují 4% ThO2 a 

jsou označeny oranžovým proužkem. 

Kupte si je, zanedlouho budou zakázány. 

Na internetu lze koupit korálky, vázičky 

a jiné výrobky z uranového skla. Kromě 

toho, že jsou zářičem, vykazují výraznou 

luminiscenci v UV. Další zářiče se dají 

sehnat, ale cesta k nim je obtížnější. Pří-

klady viz obr. 1. 

Obr. 1: Příklady zdrojů radioaktivního záření. Chlorid draselný 3 kg, letecký přístroj, 

korálky z uranového skla, detektor kouře, kompas Meopta, hodinky Doxa, americiový 

zářič, plynová punčoška, popel z plynové punčošky, smolinec, uranová ruda, thoriové 

elektrody, zářič SORAD. 
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Detektory 

Scintilační detektor. Lze vyrobit, pokud máte scintilační látku. Se studenty jsme pou-

žili scintilátor pro zelenou barvu z barevné CRT obrazovky. Záblesky scintilátoru při 

dopadu záření byly na hranici pozorování po delším pobytu ve tmě a jen tehdy, když 

luminofor byl v přímém kontaktu s radioaktivní látkou. Efekt je velmi slabý, do výuky 

nevhodný. Popis zkoumání viz [2] 

Film. Klasické filmy pro fotografie jsou citlivé na ionizující záření. Zkusili jsme čer-

nobílý film Fomapan 200 šíře 60 mm. Film byl nastříhán na kousky, k nim kontaktně 

přiložena rozstříhaná plynová punčoška. Vzorky byly zabaleny do obálek z černého 

papíru. Za 5 dnů bylo po vyvolání možno rozlišit nepatrné stopy po účincích radiace. 

Velmi zřetelné stopy byly vidět po 5 týdnech. K některým vzorkům byla punčoška 

přiložena na aktivní citlivou vrstvu filmu a k některým z druhé strany. Pak šlo rozlišit 

jak integrované účinky α, β, γ záření, tak i účinky po odfiltrování α složky. Ukazuje se, 

že právě složka α se na filmu projeví nejvíce. Na filmu je také vidět mlhavý obrys dal-

ší punčošky, která byla v sousední obálce. Lze tedy jasně prokázat, že radioaktivní 

záření působí na film a některé jeho složky pronikají filmovým materiálem a jiné niko-

li. Doba expozice je dlouhá, nejméně měsíc. Jde o vhodnou činnost pro samostatnou 

seminární práci nebo dlouhodobý projekt. Demonstračně může sloužit jako ukázka 

materiálu a jeho radiografického obrazu. Expozici lze urychlit tím, že radioaktivní 

punčošku pokryjeme scintilační barvou a přiložíme na film. Pak viditelný obraz vznik-

ne již za několik dní. Jde o souhrnné působení jak záření, tak vzniklého luminiscenč-

ního světla.  

    

Obr. 2 - Nahoře exponovaný film, kde punčoška byla přiložena na rub filmového pásu 

a použitá punčoška. Dole film, kde punčoška byla přiložena přímo na fotocitlivou 

vrstvu a použitá punčoška.  

Obr. 3 - Vpravo detail exponovaného filmu z obr. 2 dole, kde je v levé části obrázku 

vidět kromě kresby punčošky také lehký závoj způsobený zářením z punčošky v sou-

sední obálce. 
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Ionizační komora 

Jde o jednoduchý a názorný de-

tektor. Úplné informace o kon-

strukci viz [2], [3]. V podstatě 

jde o Darlingtonovo zapojení 

dvou tranzistorů. Viz obr. 4. Dů-

ležité je co nejlépe izolovat drá-

tovou elektrodu připojenou přes 

ochranný odpor na bázi tranzisto-

ru T1. Vhodné je třeba tavné le-

pidlo. Dále je třeba, aby oba tranzistory měly co největší zesílení (nad 500) a T1 co 

nejmenší zbytkový proud. Baterie i voltmetr jsou připojeny přes zdířky. Je ale možno 

baterii připájet napevno, protože po odpojení voltmetru je odpojena i baterie. Napětí 

baterie je vhodnější vyšší (i několik desítek voltů), 3 – 4 ploché baterie vyhoví. Pří-

padně dvě 9 V destičkové baterie. 

  

Obr. 5 - Detail konstrukce ionizační komory a komory, které vyrobili studenti 3. roč-

níku při práci v rámci fyzikálního semináře 

Jiskrová komora 

Tento detektor částic je 

velmi efektní. Potřebujete 

zdroj vysokého napětí 6 kV 

malého proudu řádově stov-

ky mikroampérů. Bohužel 

školní zdroj ± 10 kV je pří-

liš měkký. Ke kladné elek-

trodě připojíte několik 

velmi tenkých drátků rov-

noběžně natažených 

s plošnou elektrodou 

v takové vzdálenosti, aby 

ještě nenastávaly výboje. Pak přiblížíme zdroj α záření. Pro zřetelný efekt je třeba ak-

tivita alespoň desítky kBq. Částice vytvářejí průletem ve vzduchu množství iontů a 

Obr. 4 - Schéma zapojení ionizační komory 

Obr. 6 - Schéma zdroje vysokého napětí k jiskrové komoře 
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vzniká viditelná jiskra doprovázená dobře viditelným i slyšitelným jikrovým výbojem. 

Jde o hezký důkaz ionizačních účinků α záření.  

Geiger–Müllerův počítač 

Jde o stejný druh detektoru, s jakým pracuje Gamabeta. Popis amatérské konstrukce 

včetně čítače lze nalézt také v [2]. Ne každý má chuť a možnosti takový detektor si 

postavit. Lze zakoupit novou Gamabetu (to je asi nejlepší řešení), nebo zakoupit jiný 

detektor tohoto typu. To vyjde levněji, detektor má obvykle více funkcí, ale nemáte 

příslušenství. Dnes je už řada firem, které nabízí detektory α, β, γ záření za přijatelnou 

cenu. Všechny nové detektory mají digitální výstup a mnohé i přímé připojení do 

USB. Další možnosti je zakoupení nějakého staršího detektoru. Pokud vaše zařízení 

má pouze zvukový výstup a chcete s ním provádět kvantitativní měření, je dobré opat-

řit jej čítačem. Nejlevnější možností je 

využít běžně dostupného zařízení a upra-

vit jej. Takovým je třeba obyčejná kalku-

lačka nebo třeba krokoměr. Když na 

kalkulačce zadáte 1+1 a opakovaně tisk-

nete rovnítko, kalkulačka se změní 

v čítač. Místo mechanického ovládání je 

možno paralelně k tlačítku „=“ připojit 

tranzistor nebo výstup optočlenu a ovlá-

dat elektronicky. Aby všechny elektro-

nické „stisky“ byl stejně dlouhé, je třeba 

zařadit tvarovač impulzů. Možné zapoje-

ní je na obr. 7. 

Laboratorní práce z radioaktivity na Jiráskově gymnáziu v Náchodě: 

Máme vypracovanou sestavu pěti úloh. Pracuje se s polovinou třídy. Ta je rozdělena 

do 4 - 5 skupin po dvou až čtyřech žácích. Každá skupina si vyzvedne sadu připrave-

ných pomůcek a pak pracuje samostatně podle stručného návodu. Na práci má cca 20 

minut. Poté se všichni žáci shromáždí u první skupiny a ta jim předvede, co zjistila. 

Přejdou k další, až se seznámí se všemi úkoly. Každá skupina má na svoji prezentaci 

cca 3-4 minuty. Každý student vypracuje protokol z toho, co zjistila skupina, ve které 

pracoval. Žáci z různých skupin mají tedy různé protokoly. 

 

Úloha č. 1 

Činnost dozimetru, intenzita pozadí záření přirozeného izotopu s dlouhým polo-

časem rozpadu. 

Pomůcky: Dva tříkilogramové sáčky s draselným hnojivem KCL, případně 3 kg rozdě-

lené do dvou sáčků. Dozimetr GRIF 1, stopky, komůrka z olověného plechu 

k vytvoření stíněného prostoru, MFChT 

 

Obr. 7 - Schéma tvarovače impulzů 
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Měření Dozimetrem GRIF 1: 

Zapnete dozimetr, umístíte do měřeného prostředí a vynulujete. Tím se spustí načítací 

interval asi 20 s. Po jeho uplynutí se displej na chvilku rozsvítí a dále již nenačítá im-

pulsy. Výstupní údaj určete vždy jako průměr tří měření.  

Úkoly: 1) Určete intenzitu záření pozadí.  

  2) Určete intenzitu záření ve stíněném prostoru. 

3) Určete intenzitu záření na povrchu balíku hnojiva KCl. 

 

V přírodě existují tři izotopy draslíku
K19  a to: 

K39

19  v zastoupení 93,26 % (stabilní), K41

19  v zastoupení 6,73 % (stabilní) 

K40

19  v zastoupení 0,0117 %  (s poločasem rozpadu 1,248.109 let; jde z 89%  o 

beta- rozpad a z 11% záchyt elektronu z obalu) 

Atomová relativní hmotnost draslíku je 39,098 Atomová relativní hmotnost chloru je 

35,453 

Určete přeměnovou konstantu K40

19  a aktivitu 3 kg hnojiva KCl. 

 

Úloha č. 2 

Závislost intenzity záření na vzdálenosti od zdroje 

Pomůcky: Měřič povrchové kontaminace POLON RKP-1-2, krabice s radioaktivní 

horninou. 

Měření s měřičem povrchové kontaminace POLON RKP-1-2: 

Měřič má dva vypínače. Jeden se sepne při zvednutí a za držadlo, druhý při postavení 

na dolní plochu. Nejprve spusťte měřič postavením do svislé polohy a odečtěte hodno-

tu pozadí.  Pak přibližte měřič těsně ke krabici s radioaktivními minerály. Jako vzdále-

nost uvažujte vzdálenost měřiče od středu krabice. Poloh detekčních trubic v přístroji 

je vyznačena žlutou čarou. Při měření nechte ručičku měřiče vždy ustálit alespoň po 

dobu 20 s. Pokud ručička přesahuje rozsah, přepněte na vyšší. Sestrojte graf závislosti 

intenzity záření na vzdálenosti. 

Z přiloženého technického listu zjistěte údaje o zářiči SORAD. Zapište aktivitu Ame-

ricia i stroncia v zářiči. Americium 241

95 Am  má poločas rozpadu 433 roků a stroncium 

90

38 Sr  29 let. Určete jejich rozpadové konstanty, určete množství (hmotnost) radioaktiv-

ních izotopů v zářiči. Předpokládejte, že atomová relativní hmotnost je přibližně hod-

nota hmotnostního čísla. 
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Úloha č. 3 

Radioaktivní zářiče 

Pomůcky: Měřič intenzity záření IT 66, souprava různých zářičů, hlásič požáru, ta-

bulky. 

Seznamte se s měřičem intenzity záření IT 66. 

Při jakékoli změně nechte měřič asi 20 sekund nabíhat na konečnou hodnotu. Počet 

impulzů registrovaných měřičem můžete slyšet ve sluchátku.  

Popište jednotlivé zdroje záření a seřaďte je podle intenzity v bezprostřední blízkosti 

povrchu zářičů. V přiloženém seznamu máte vždy označen druh radioaktivní látky 

v zářiči. 

Zapište aktivitu a druh zářiče v hlásiči požáru, v tabulkách nalezněte poločas rozpadu a 

pak určete množství (hmotnost) americia v hlásiči požáru. 

 

Úloha č. 4 

Určení poločasu rozpadu izotopu s krátkým poločasem rozpadu 

Pomůcky: Souprava Gamabeta a příslušenství s radioaktivním preparátem s krátkou 

dobou rozpadu. 

Seznamte se s činností detektoru soupravy Gamabeta a s ním spojeného čítače. Naměř-

te intenzitu pozadí 2 x 100 s. Velmi opatrně propláchněte nuklidový generátor fyziolo-

gickým roztokem a ihned začněte měřit v těsně na sebe navazujících časových 

intervalech. Měření musí bezprostředně navazovat. Jakmile přestane čítač počítat další 

impulsy, zapište hodnotu displeje a znova spusťte. Nakonec znova změřte intenzitu 

pozadí 2 x 100 s a průměrnou hodnotu odečtěte od naměřených hodnot aktivity radio-

nuklidu ve 100 sekundových intervalech. Sestrojte sloupcový graf závislosti počtu im-

pulsů na čase. Odhadněte poločas rozpadu sledovaného radionuklidu. Zapište z návodu 

u zářiče, o jaký jde izotop, a porovnejte vámi zjištěný poločas rozpadu s tím, co uvádí 

výrobce. 

 

Úloha č. 5 

Pohyb nabitých částic v magnetickém poli, určení náboje emitovaných částic. 

Souprava gamabeta s příslušenstvím. 

Seznamte se s detektorem záření GAMABETA. Určete pozadí záření měřením v inter-

valu 2 x 100 s. Sestavte jednotlivé části dle návodu. Namiřte zdroj beta záření mimo 

detektor a zjistěte počet impulsů. Zjistěte orientaci pólů magnetu a zasuňte magnet, 

znova změřte. Pak změňte orientaci pólů magnetu a zjistěte změnu četnosti registrova-

ných impulsů. Rozhodněte o směru síly působící na svazek záření a podle Flemingova 

pravidla levé ruky pro magnetickou sílu určete náboj pohybující se částice. 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 18 
__________________________________________________________________________________ 
 

222 
 

Literatura 

[1] http://danyk.cz/ion.html 

[2] http://kdf.mff.cuni.cz/tabor/2011/LMFNekor2011.php 

[3] http://www.techlib.com/science/ion.html 

[4] Polák Z.: Jaderné záření ve škole. In: Sborník konferencí projektu Heuréka Dílny 

Heuréky 2003-2004. Ed.: Dvořák L., Prometheus Praha 2005. s. 109-116., ISBN 

80-7196-316-X 

[5] http:// http://kdf.mff.cuni.cz/tabor/2013/LMFKorenov2013.php 

  



Veletrh nápadů učitelů fyziky 18 
__________________________________________________________________________________ 
 

223 
 

I AM BOND. SCIENCE BOND… 

BEATA BUJAK - chemia, MAŁGORZATA OCIEPA - biologia,                     

ALEKSANDRA OPASKA – matematyka,  KRYSTYNA  RACZKOWSKA-

TOMCZAK – fizyka, AGNIESZKA TOMALAK - fizyka/matematyka. 

 Centrum Nauk Przyrodniczych w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Opolu 

 

Inspiracją do zajęcia się tematyką związaną z Bondem była seria filmów z 

agentem 007 w służbie Jej królewskiej Mości.  

Z czym kojarzy się Bond? Nam ze sławnymi drinkami, zagadkami kryminalnymi, 

efektami specjalnymi  i hazardem. Całość spotkania pt. ”I am Bond. Science Bond” to 

kwartet stworzony przez biologię, chemię, matematykę i oczywiście fizykę.  

Na przykładzie wybranego filmu pragniemy zaproponować Państwu doświadczenia  z 

wielu dziedzin, które niezbicie dowodzą, że wiedza z różnych przedmiotów jest nam 

niezbędna w życiu codziennym, a nawet może być wykorzystana do  doskonałej 

zabawy podczas spotkań towarzyskich. 

 

FIZYKA – „Wstrząśnięte czy mieszane?” 

- czyli jak zamienić wodę w wino, rozpoznać wysokoprocentowy trunek,                             

zaobserwować kawitację w butelce, opisać zanik pianki na piwie, napić się wina                  

z dzbanka,  poznać  tajemnicę piłeczki Widget w Guinness’ie? 

 

Trochę historii… 

Sławny drink Martini Vesper (ang. Gwiazda wieczorna) został nazwany na część 

dziewczyny Bonda Vesper Lynd pochodzi z książki Casino Royale, którą napisał Ian 

Fleming, w 1953 roku. Po raz pierwszy małe Martini z wódką Smirnoff,               

wstrząśnięte, nie mieszane pojawiło się w 1962 roku, na planie „Dr  No”.            

Martini Vesper w takiej postaci jak pił agent 007 jest już niemożliwe 

do odtworzenia, bo Gin Gordon's produkowany był jako 47% gin,           

a rosyjska wódka Stolichnaya miała 50%. Obecnie oba trunki mają 

niższą zawartość alkoholu, a w 1986 roku zaprzestano także produkcji 

Kina Lillet.  

 

Obecnie Martini Vesper można przyrządzić według przepisu: 

•      trzy porcje ginu, 

•      jedna porcja wódki Smirnoff, 

•      pół porcji likieru Lillet  (według nowej receptury z 1987  jest bardziej owo     

       cowy  i mniej gorzki). 
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1. Dlaczego wstrząśnięte, a nie mieszane?  

Słynne powiedzenie, pochodzące z filmu od lat nas zastanawia? Okazuje się, że 

wstrząśnięte Martini lepiej smakuję bo ma więcej mikroskopijnych kawałków   lodu, 

jest lodowato zimne i lepiej napowietrzone. 

 

2. Jak zamienić wodę w wino? - czyli co wspólnego ma Kana Galilejską z fizyką?  

Do wykonania tego doświadczenia potrzebne są dwa słoiki. W zakrętce każdego         

z nich należy wykonać po dwa otwory, przez które wkładamy plastikowe rurki        

(dostępne w sklepach samochodowych lub na stoiskach ogrodniczych w sklepach 

OBI). Do jednego ze słoików wlewamy za pomocą lejka wodę, która spręża                 

powietrze, powodując wylewanie się wina (nalanego wcześniej do drugiego słoika).  

Cały zestaw umieszczamy w pudełku, tak jak jest to pokazane na zdjęciach. 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wersje tego doświadczenia opisane są w artykułach Věry Bdinkovej pt. Výměna 

kapalin, Přeměna vína na vodu [4], natomiast linki do filmów umieszczonych na 

YouTubie znajdują się na końcu artykułu. 

 

3. Jak rozpoznać wysokoprocentowy trunek?  

Do dwóch jednakowych szklanek wypełnionych cieczami 

wrzucamy po jednej kostce lodu.   W jednym naczyniu lód 

tonie, w drugim pływa. 

 

W pierwszej szklance znajduje się etanol C2H5OH, a w drugiej woda H2O. Gęstość 

lodu jest mniejsza od gęstości wody (1000 kg/m
3
), ale większa od gęstości etanolu, 

zatem lód tonie w etanolu, a pływa w wodzie.  

 

4. Dlaczego w puszce Guinnessa jest piłeczka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vnuf.cz/sbornik/autori/Bdinkova_Vera_(3).html
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_(pierwiastek)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wod%C3%B3r
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_hydroksylowa
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Producent: Guinness Irlandia: woda, słód jęczmienny, palony jęczmień, chmiel, 

drożdże 

Charakterystyczną cechą Guinness Draught w odróżnieniu od innych piw jest poza 

standardowym nasyceniem dwutlenkiem węgla, również zawartość azotu. Dopiero          

w 1997 roku wprowadzono do produkcji widget jaki znamy obecnie. 

 

„Zagadkowy” Widget  to mała plastikowa, pusta w środku kulka o średnicy ok. 3 cm 

posiadająca jeden otworek o średnicy 0,61 mm,  wykonany laserem. Kulka ta          

wkładana jest do puszek z piwem, do których podczas napełniania dodawany jest 

ciekły azot, który wraz z dwutlenkiem węgla tworzy mieszankę gazową. Azot, który 

po zamknięciu puszki odparowuje, zwiększa ciśnienie i wnika do środka widgeta. Po 

otwarciu puszki, w wyniku różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz opakowania, azot 

przeciska się przez otworek w kulce, uwalniając się    w postaci mnóstwa drobnych 

pęcherzyków. Dzięki temu powstaje gęsta, kremowa i długo utrzymująca się piana,    a 

delikatne bąbelki azotu wpływają na dodatkowe doznania smakowe, których nie 

odnajdziemy w żadnym innym piwie. Trunek momentalnie zyskuje wszystkie atrybuty 

piwa beczkowego: wyjątkowy smak i spienienie  [1], [2]. 

 

5. Rozpad pianki na piwie 

Rozpad pianki na piwie jest bardzo ciekawym problemem. Okazuje się, że w każdym 

piwie piana zanika inaczej. Zajmował się tym zagadnieniem na Turnieju Młodych 

fizyków w  2006 roku Ilja Marczenko, Wydział Fizyki, Uniwersytet Sankt                

Petersburgski, rozwiązując zadanie 1 „Piana”  [3]. 

I tak np. funkcja rozpadu naturalnego piwa Pilsner Urquell jest przedstawiona na 

wykresie (czerwona krzywa). 

 

 
 

 

Prawo rozpadu naturalnego dla H(t) 

            
  

 ,  

Zależność wysokości piany od czasu 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Azot
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gdzie: H0 – początkowa wysokość piany 

           τ – średni czas życia 

           t – czas 

 

6. Fizyka w służbie Polskiego Przemysłu Spirytusowego 

Jeśli w dalszym ciągu tematem przewodnim mają być alkohole, to 

przyjrzyjmy się butelkom,  w których są one przechowywane. Przy ich 

projektowaniu wykorzystano fizykę.  

Wystarczy spojrzeć na takie rodzaje wódek  jak: Chopin, Hetman, 

Belweder czy Pan Tadeusz, by dostrzec, że do celów marketingowych 

wykorzystano soczewki cylindryczne, których modelem są butelki, 

czy zwykłe słoiki. 

 

Na słoik wypełniony do połowy wodą naklejamy dwie 

takie same naklejki (jedna pod drugą). Wyglądają one 

identycznie jeżeli,  patrzymy na nie z przodu słoika, 

natomiast różnią się kształtem, jeżeli słoik odwrócimy  i 

oglądamy jedną naklejkę przez warstwę powietrza, 

drugą przez warstwę wody. 

 

Można też wykonać inną wersję, wykorzystaną w 

pozostałych gatunkach wódek. Teraz jedna z naklejek 

znajduje się z przodu butelki (Pan Tadeusz, u nas kaczka), a 

druga z tyłu (pejzaż, u nas krzak). Jeśli butelka jest pusta, to 

nasza kaczka znajduje się na tle małego krzewu, jednak gdy 

napełnimy butelkę cieczą, to krzak „znacznie nam się 

rozrastać”, tak jak na zdjęciu. 

 

 

7. Jak zrobić stojak na butelki z winem? 

Wiedzę na temat równowagi ciał można także wykorzystać 

projektując stojaki na butelki  z winem. Jeśli środek       

ciężkości wypełnionej trunkiem butelki nie wyjdzie poza 

powierzchnię podstawy stojaka, to układ taki zachowa            

równowagę. Bardziej uniwersalną wersją jest stojak               

półokrągły.                                       

 

8. Jak napić się wina z dzbanka?   

Wydawać by się mogło, że taka czynność nie sprawi nikomu 

problemu, a jednak… nie jest to takie proste! 
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Dzbanek jest naczyniem połączonym, do tego w górnej jego  części ażurowy, co 

uniemożliwia przechylenie dzbanka i wylanie zawartości w tradycyjny sposób. 

Natomiast wciąganie płynu przez otworek umiejscowiony na uchu dzbanka powoduje 

zasysanie powietrza przez pozostałe otworki umieszczone na jego krawędzi, co nie 

pozwala na wciągniecie płynnej zawartości do ust. Jedyną skuteczną metodą jest 

zatkanie wszystkich otworków, oprócz jednego znajdującego się w górnej części ucha, 

przez który będziemy wciągać płyn. Oprócz widocznych otworków jest jeszcze jeden 

umieszczony u góry od wewnętrznej części ucha dzbanka. Jeśli nie dostrzeżmy go, to i 

tak nie napijemy się wina! 

 

9. Kawitacja 

Ten eksperyment pokazujemy w dwóch odsłonach, 

uderzając energicznie młotkiem w szyjki butelek 

wypełnionych płynem. Nie informujemy obserwatorów, 

jaka to ciecz. 

W pierwszym przypadku, gdy jest to woda, dno 

butelki zostaje gwałtownie wyrwane. Jeśli uderzaną butelkę 

wypełnimy piwem (albo innym napojem gazowanym),  to po uderzeniu obserwujemy 

„fontannę” wytryskającą przez szyjkę butelki. W pierwszym przypadku bardzo szybki 

ruch wody w górę (względem butelki!) powoduje wytworzenie małego obszaru (w 

pobliżu dna), w którym wytwarzają się „bąbelki próżni”. Natychmiastowy powrót 

wody jest gwałtowny i wyrywa dno. 

 

W drugim doświadczeniu uwolnione gazy (w pobliżu dna) amortyzują uderzenie   

cieczy. Pęd wody w kierunku dna zostaje „rozładowany” w dłuższym czasie,                

powodując zmniejszenie siły, co jednocześnie „ratuje dno butelki”. 

Film ilustrujący to doświadczenie: http://www.youtube.com/watch?v=mLIv47rp_Po 

 

10. Pusta puszka na powierzchni wody 

Jeśli ktoś próbował postawić pusta puszkę po piwie lub gazowanym 

napoju na powierzchni wody, to wie, że jest to niemożliwe. No chyba, 

że jest się z fizyką za pan brat.  

 

Wystarczy puszkę lekko przechylić  tak, by bąbel powietrza usunąć spod dna puszki. 

Wtedy siły oddziaływań międzycząsteczkowych zrobią swoje.  

 

11. Wino dostępne dla błyskotliwych 

Pomysłowość ludzka nie zna granic. Trzeźwość umysłu można sprawdzić 

umieszczając butelkę     z winem w taki sposób, jak pokazuje zdjęcie. Jeśli 

ktoś potrafi „otworzyć” dostęp do butelki, może spokojnie spożyć jej            

zawartość. Jeśli nie, trudno trzeba poczekać na lepszy dzień. Swoją drogą, 

jak miło jest widzieć, że układanki i gry logiczne coraz częściej                       

http://www.youtube.com/watch?v=mLIv47rp_Po
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wykorzystywane są nawet  w sklepach, także tych z  trunkami. Stojak taki kosztuje 

ok.85 zł! Kiedyś przecież skrzynie zamykano na podobne wymyślne zamki.  

                                                                                                                                         

12. Nie zawsze świecący kieliszek 

Jeszcze jednym gadżetem dostępnym w sklepach jest kieliszek, świecący 

tylko wtedy, gdy wypełnimy go alkoholem lub inna cieczą pełniąca rolę 

elektrolitu. Kieliszek nie świeci, jeśli wlejemy do niego wodę 

destylowaną. 

13. Różne zachowanie zanurzonych w wodzie puszek z napojami  

Dwie puszki o jednakowych objętościach wypełnione napojami gazowanymi,               

zanurzamy równocześnie w tym samym naczyniu z wodą. Jedna tonie, druga pływa. 

Do eksperymentu użyto Pepsi  i  Pepsi light. Napoje te mają różną gęstość z powodu 

zastosowania innych składników słodzących: cukier i słodzik. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

14. Implozja puszki  

Implozją jest w szczególności zapada-

nie się do wewnątrz ścianek naczynia, 

wewnątrz którego panuje wysokie 

podciśnienie. Możemy do tego 

doprowadzić nalewając do puszki po 

napoju troszeczkę wody, następnie 

stawiając na palniku turystycznym doprowadzamy tę 

wodę do wrzenia. Po chwili biorąc puszkę w szczypce szybko umieszczamy ją w 

misce z zimną wodą otworem do dołu. Jest to niewątpliwie dobra i „głośna” metoda 

zgniatania puszek. 

 

Uwaga: 

Oczywiście są to propozycje ciekawego zastosowania fizyki dla dorosłych!  Jeśli 

chcemy zademonstrować te doświadczenia dzieciom to np. zamieniamy wodę w Cola 

Colę, wszelkie puszki po piwie zamieniamy na puszki po różnych napojach 

gazowanych, a stojak wykonujemy do butelek z sokami. 
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BIOLOGIA - „W służbie kryminalistyki" 

- jak stworzyć sztuczną krew, niepowtarzalny podpis czyli linie papilarne, jakie              

tajemnice kryje ludzki szkielet? 

 

1. Jak stworzyć sztuczną krew? 

Kto z nas nie oglądał filmu, gdzie były krwawe sceny? Ilu   

z nas w dzieciństwie zastanawiało się, czy aktorzy 

naprawdę zostali ranni?  

Okazuje się, że nie, jeśli na pierwszy plan wkracza 

krew, to jest to sztuczna krew. Do jej wytworzenia w 

warunkach szkolnych potrzebną są dwa związki 

chemiczne: rodanek amonu oraz chlorek żelaza. W jednej 

zlewce należy przygotować roztwór rodanku amonu, do drugiej zaś nalać chlorku 

żelaza.  

Maczamy wacik w roztworze rodanku amonu, a następnie delikatnie 

przecieramy skórę, np. na przedramieniu. W chlorku żelaza zamaczamy plastikowy 

nóż,   którym „tniemy” skórę tam, gdzie była ona nawilżona rodankiem amonu. Efekt 

jest widoczny od razu. 

 

2. Niepowtarzalny podpis, czyli linie papilarne. 

Odciski palców wielokrotnie służyły detektywom jako ślad 

pozwalający na stwierdzenie tożsamości osób, które przebywały 

na miejscu zbrodni. Bardzo ciekawa  może okazać się zabawa          

własnymi odciskami palców. Można zastosować kilka metod 

ściągania odcisków: a) Potrzebne będą: poduszka do pieczątek, 

tusz oraz czysta kartka.  

Uczeń przykłada palec do nasączonej tuszem poduszki a następnie 

robi odcisk swojego palca na kartce.  

b) Potrzebne będą: rozgnieciony grafit (z ołówka) i kartka.          

Procedura jak wyżej. 

c) Potrzebne będą: grafit, szklane naczynie, taśma klejąca, pędzelek, kartka. 

Uczeń bierze w dłoń szklankę i przez chwilę ją przytrzymuje. Następnie              

nabiera grafit na pędzelek  i delikatnie omiata nim odcisk na szklance. Kiedy to            

wykona, ucina kawałek taśmy, przykleja go na odcisk z grafitem, a następnie powoli 

odrywa i przykleja na białą kartkę. Przy takiej zabawie można poprosić, aby                  

uczniowie porównali swoje odciski palców z innymi osobami, a następnie na                

podstawie przeprowadzonych obserwacji wyciągnęli wnioski. 

 

3. Jakie tajemnice kryje ludzki szkielet? 

Często oglądając filmy kryminalne zapewne wielu z nas zastanawiało się, jak to          

możliwe, aby na podstawie jednej kości określono wiek czy też wzrost człowieka, nie 

mówiąc już o jego płci. Czy jest to w ogóle możliwe?   
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Antropolodzy sądowi, ze względu na specjalistyczny sprzęt, mają ogromne              

możliwości zbadania szkieletu, który został odnaleziony. Jednak my również                  

możemy pobawić się w określanie wieku, płci czy wzrostu człowieka. 

Do określenia, czy człowiek był w wieku dziecięcym czy dorosłym, mogą posłużyć 

nam zęby. Jak wiemy,  u dzieci po pierwsze, będą jeszcze tzw. mleczaki, a co za tym 

idzie w uzębieniu nie znajdziemy 32 zębów tylko 20, ponieważ u dzieci nie wyżynają 

się zęby przedtrzonowe. Po drugie, wg metody Gustafsona, istotny będzie także            

poziom starcia szkliwa [1], bo jak wiadomo im starszy osobnik, tym większe ich           

zużycie. Wiek można także pokazać na połączeniach pomiędzy kośćmi czaszki.                   

U dorosłej osoby, szwy będą bardziej zrośnięte niż u dziecka. 

Kość miednicza pozwoli nam na określenie, jakiej płci była dana osoba. U kobiet 

miednica jest zaokrąglona lub eliptyczna, a u mężczyzn kształtem przypomina serce. 

Ponad to miednica kobiet jest szersza niż miednica mężczyzn- jest to przystosowanie 

do wydawania na świat potomstwa [2]. 

 
"Różnica w budowie miednicy u mężczyzny (A)  i kobiety(B) "  

- Źródło: "Medycyna sądowa" pod redakcją Andrzeja Jaklińskiego 

 

Kiedy mamy cały szkielet, możemy spojrzeć na barki, które u kobiet będą                      

zdecydowanie węższe niż u mężczyzn. Tu z pomocą przychodzą także kości                

obojczyka -       u mężczyzn wygięte, a u kobiet proste [3]. 

A czy dzięki kościom można obliczyć wzrost osobnika? Do tego najlepiej posiadać 

kości długie. Kiedy je pomierzymy,  można nasze dane podstawić do wzoru i obliczyć 

(oczywiście przybliżony) wzrost osoby. I tak np. posługując się wzorem Lorkego:  

wzrost [cm] = 60.96 + 1.491 x długość kości ramieniowej [cm]+ 1.599 x długość 

kości piszczelowej[cm] [4]. 

 

Oczywiście, specjaliści muszą używać wzorów. Sami możemy stworzyć swój 

wzorzec. Każde dziecko na początek zmierzy swój wzrost, a następnie długość „kości 

udowej”- oczywiście nie samej kości, a uda- od stawu, aż do rzepki. Mając te dane 

można obliczyć, jaką część całej długości ciała stanowi kość udowa. Jako kolejne 

zadanie można dać uczniom kość udową (lub podać samą długość takiej kości), którą 

będą musieli mierzyć, a następnie na tej podstawie wyliczyć, ile wzrostu miał                

właściciel kości. 
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CHEMIA -  „Arszenik i stare koronki  - czyli efekty specjalne…” 

-  jak zaszyfrować ważną wiadomość, co zrobić, aby płonący banknot nie spłonął, 

piękne kwiaty od prawdziwego dżentelmena, i  jak opuścić po tym wszystkim                  

towarzystwo „po angielsku”? 

 

1. Jak zaszyfrować ważną wiadomość? 

Trudno chyba wyobrazić sobie bohatera filmów o agencie wywiadu, który nie             

potrafiłby zaszyfrować ważnej wiadomości. W tym celu wystarczy posłużyć się                

sokiem z cytryny lub mlekiem oraz zwykłym żelazkiem. Wiadomość należy napisać 

na kartce przy pomocy wykałaczki zanurzonej w mleku lub soku z cytryny. Po              

wysuszeniu kartki np. za pomocą suszarki do włosów można rozszyfrować tekst 

przeprasowując kartkę gorącym żelazkiem. Litery przybierają ciemną barwę, jest to 

spowodowane obecnością węgla w substancjach organicznych (mleko, cytryna). 

 

2. Co zrobić, aby płonący banknot nie spłonął? 

James Bond to osoba, która dysponuje 

zawsze całą gamą przeróżnych gadżetów     

wprawiających widza w zdumienie               i              

zachwyt. To osoba, która mogłaby sprawić, 

że płonący banknot nie spala się. Okazuje się, 

że to akurat jest łatwe do wykonania. 

Wystarczy zmieszać równe  objętości wody  i 

etanolu (lub bezbarwnego denaturatu). Do 

takiej mieszaniny można dodać niewielką 

ilość soli kuchennej. Zawarty w chlorku sód 

powoduje barwienie płomienia na kolor żółty, dzięki czemu jest on bardziej widoczny. 

Banknot należy złapać za pomocą szczypiec metalowych, 

zanurzyć go w przygotowanym roztworze, a następnie 

zapalić. Banknot płonie, ale nie pali się. Dzieje się tak 

dlatego, że spaleniu ulega alkohol. Oczywiście 

doświadczenie należy dość szybko zakończyć, ponieważ po 

wyschnięciu banknotu, ulegnie on zniszczeniu.  

 

3. Piękne kwiaty od prawdziwego dżentelmena 

Żadna z kobiet nie ma chyba wątpliwości, że agent 007 to 

prawdziwy dżentelmen. Niezwykle uprzejmy, kulturalny i 

http://www.kryminalistyka.wortale.net/90-antropologia-czesc-1.html
http://www.kryminalistyka.fr.pl/forensic_antropologia_091.php
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szarmancki. To mężczyzna, który wybrankę swojego serca codziennie obdarowywałby 

kwiatami. Kwiaty oczywiście, jak na agenta wywiadu przystało, powinny być równie 

niesamowite i niezwykłe, jak on sam. Kwiaty takie można wykonać z bibuły według 

własnego uznania. Warto jednak płatki wykonać z białej bibuły. Następnie należy 

przygotować roztwór chlorku kobaltu(II). Roztwór ten ma kolor różowy. Spryskany 

takim roztworem kwiat przybierze różowe zabarwienie. Niezwykłe jest jednak to, że 

po wysuszeniu w gorącym strumieniu powietrza z suszarki kwiat staje się niebieski. 

Po spryskaniu go wodą znów staje się różowy. Proces suszenia i moczenia kwiatu 

wodą można powtarzać. W zależności od temperatury chlorek kobaltu(II) występuje w 

postaci różnych hydratów: w temperaturze do 49°C jako CoCl2·6H2O, pomiędzy 49°C 

a 58°C jako CoCl2·4H2O, pomiędzy 58°C a 110°C jako CoCl2·2H2O. Powyżej 110°C 

sól ta jest bezwodna. 

  

4. Jak opuścić towarzystwo „po angielsku”? 

Każdy z nas słyszał zapewne powiedzenie o opuszczeniu towarzystwa „ po                 

angielsku”. Można niepostrzeżenie wyjść z przyjęcia skupiając uwagę wszystkich 

obecnych na przykład na efektownym doświadczeniu. Do jego wykonania należy 

przygotować azotan (V) amonu, chlorek amonu oraz azotan (V) baru w proporcjach 

masowych 8:2:1. Substancje mieszamy ze sobą, ale ich nie rozcieramy. Dodajemy tyle 

pyłu cynkowego, ile wynosiła masa azotanu (V) amonu. Składniki jeszcze raz 

mieszamy i usypujemy z nich stożek na żaroodpornej podstawce. Na wierzch                 

kładziemy za pomocą szczypiec kawałek lodu. Woda katalizuje reakcję pomiędzy 

cynkiem i azotanem, dlatego obserwujemy snop iskier i dużą ilość dymu. Związek 

baru w mieszaninie nadaje płomieniowi kolor zielony. I jak w takiej sytuacji opuścić 

towarzystwo? 

 

Literatura: 

[1] Wielka księga zagadek książka dla niezmiernie dociekliwych, Wydawca Demart, 

Warszawa 2012 

[2] Efektowne doświadczenia chemiczne, Naukowe Koło Chemików, Wydział Chemii 

UAM w Poznaniu, Poznań 2007 

 

MATEMATYKA  „W jaskini hazardu” 

- zawsze masz szansę, czyli zwodnicze kostki, karty, zakłady, losowania i inne                  

zagadki…  

Co wspólnego może mieć agent Jej królewskiej Mości z matematyką? Przystojny, 

błyskotliwy, o niezliczonych talentach bywalec światowych salonów i matematyka! 

Pomysłów, by postać agenta 007 była pretekstem do rozważań matematycznych,             

może być jednak wiele. Można zaproponować uczniom tematy z 

różnych działów matematyki i na różnych poziomach kształcenia.                                                                                                                  

1. Własności liczb   

Rozważania można rozpocząć od pseudonimu: 007. Mamy liczbę! A 

wiec coś, co każdemu kojarzy się z matematyką. Wszak, już od 
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Pitagorasa „Liczby rządzą światem”, a  „ Liczba jest istotą rzeczy”. Można rozważać 

własności i historię liczby zero, ale można zająć się również liczbą 7. SIEDEM to 

liczba w wielu kulturach uważana za mistyczną, wyróżniającą się bogatą symboliką. 

W wielu mitologiach i religiach świata była atrybutem bogów, symbolem całości, 

dopełnienia, symbolizowała związek czasu i przestrzeni. Siódemka pojawiała się w 

architekturze, świętych pismach i kosmologii. Bywa szczęśliwą, cudowną (siedem 

cudów świata), kojarzy się miedzy innymi z siedmioma dniami tygodnia czy 

siedmioma grzechami głównymi. 

Ze szkoły podstawowej uczniowie znają cechy podzielności przez 2, 3, 4 , 5 , 6, 8, 9. 

A co z dzieleniem przez 7? Nie ma cechy podzielności przez siedem? Oczywiście jest, 

i to nie jedna. 

 

Cecha podzielności przez 7 

Metoda I 

Dzielimy liczbę na trzycyfrowe grupy cyfr począwszy od prawej strony. Obliczamy 

sumę różnic liczb utworzonych w następujący sposób: od liczby utworzonej przez trzy 

ostatnie cyfry odejmujemy liczbę utworzoną przez poprzedzające ją trzy cyfry. Jeżeli 

tak utworzona suma jest podzielna przez 7, to liczba dzieli się przez 7.  

Przykład: 

Weźmy liczbę 2233445566. Dzielimy ją na grupy cyfr : 2 233 445 566. 

Tworzymy różnice: 566 – 445 = 121   

                                 233 – 2 = 231 

Obliczamy sumę różnic: 121 + 231 = 352. 

352 nie jest podzielna przez 7, więc liczba 2233445566 nie dzieli się przez 7. 

 

Metoda II 
Oddzielamy dwie ostatnie cyfry tej liczby i z tak powstałej liczby dwucyfrowej              

obliczamy resztę z dzielenia przez 7. Liczbę powstałą z pozostałych cyfr podwajamy i 

postępujemy z nią jak poprzednio. Czynność powtarzamy tak długo, aż                     

wyczerpiemy wszystkie cyfry liczby. Wówczas sumujemy wszystkie powstałe reszty. 

Jeśli  suma reszt jest podzielna przez 7, to także liczba wyjściowa jest podzielna przez 

7.  

Przykład: 

Weźmy liczbę 86419746. Oddzielamy dwie ostatnie cyfry 46 i obliczamy resztę          

z dzielenia 56 przez 7: 

 46 : 7 = 6     reszta = 4 

Czynność powtarzamy do wyczerpania się cyfr: 

97 : 7 = 13 reszta = 6 

41 : 7 = 5 reszta = 6 

86 : 7 = 12 reszta = 2 

Obliczamy sumę reszt: 6 + 6 + 2 = 14. Liczba 14 dzieli się przez 7, to 86419746 też 

jest podzielna przez 7. 
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Czary liczby 7 

Można pokazać uczniom ciekawe własności iloczynów liczb zapisanych  za pomocą 

cyfr 7 i 9, przedstawiając taką oto piramidę iloczynów: 

9 ∙ 7 = 63 

99 ∙ 77 =  7 6 2 3 

999 ∙ 777 =  77 6 22 3 

9999 ∙ 7777 =  777 6 222 3 

 

Szyfrowanie liczby 7 

Kryptonim 7 można zapisywać w różnych postaciach. Przykładem są takie zadania: 

Zadanie 1 

Zapisz liczę 7 przy pomocy samych dwójek i znaków działań  matematycznych. 

Zadanie 2 

Zapisz liczbę 7 za pomocą trójek, dwójek i znaków matematycznych 

 

2. Metamorfozy i alkohole 

Fizycy potrafią wodę zamienić w wino. Na matematyce można zrobić to samo tylko 

mocą umysłu. Wykorzystamy tu metamorfozy, czyli łamigłówki słowne, które             

polegają na przekształceniach danego wyrazu na inny, również sensowny, za pomocą 

zamiany jednej litery. Nie wolno zmieniać kolejności liter i trzeba pamiętać, aby każde 

słowo miało jakiś sens.  Tym prostym sposobem można zamienić WODĘ w WINO. 

Metamorfozy prowadzą do istotnych problemów matematycznych. Można je 

sprowadzić do problemu z teorii grafów. Wierzchołki grafu (punkty)  to słowa,                

krawędzie (linie) to połączenia miedzy słowami. Dwa słowa uznajemy za połączone, 

jeżeli różnią się jedną literą. Wszystkie łamigłówki sprowadzają się do pytania, czy 

istnieje jakaś ścieżka w sieci wszystkich możliwych słów czteroliterowych łącząca 

początkowy i końcowy wyraz. 

 
Możliwe ścieżki podczas metamorfozy wyrazu WODA: 

WODA – WADA –WATA – WITA – WINA – WINO 

 

Wino winem, ale ulubionym drinkiem Bonda jest martini z wódką. Wystarczy                  

w dość znanej zagadce matematycznej zmienić nazwy cieczy i nowa wersja (tylko dla 

dorosłych) dotyczy drinka agenta 007:  
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Zadanie 3 

Mamy dwie szklanki: jedna pełna wódki, druga pełna martini. Nabieramy łyżeczkę 

wódki, wlewamy do szklanki z martini i mieszamy. Następnie tą samą łyżeczką              

nabieramy tę mieszankę i z powrotem przelewamy do szklanki z wódką. Czego jest 

więcej wódki w martini, czy martini w wódce? 

 

3. Rachunek prawdopodobieństwa 

Rachunek prawdopodobieństwa do końca XIX wieku uważany był za dział fizyki. 

Analizie poddawano wyniki prostych doświadczeń polegających na rzucie kostką lub 

monetą. Do rozwoju tej dziedziny wiedzy przyczynił się w dużej mierze hazard            

i matematycy, którzy z hazardu czerpali wymierne korzyści. Dla przykładu Mikołaj 

Bernoulli na balach na dworze cara Piotra I przyjmował zakłady, że na sali znajdują 

się dwie osoby, które urodziły się tego samego dnia i tego samego miesiąca. Wiele nie 

ryzykował. Jeżeli na sali znajdowało się 31 osób, prawdopodobieństwo wygranej 

przekraczało ½. Każda następna osoba zwiększała jego szansę na wygraną (patrz   

wykres poniżej). 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks_dnia_urodzin 

Szacowanie 

Codziennie jesteśmy zarzucani informacjami, w których występują liczby z wieloma 

zerami, ale tak naprawdę niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z ich obiektywnej             

wielkości. Szacowanie różnych wielkości jest potrzebną umiejętnością i powinno się 

ją ćwiczyć, chociażby po to, aby sprawdzić, na ile są sensowne. Również                             

w odniesieniu do prawdopodobieństwa nasza intuicja często nas zawodzi. Wiele              

zależy od sformułowania problemu.  

 

Wyobraźmy sobie, że w dowolnym miejscu na trasie z Opola do Pragi wbijamy deskę 

szerokości dwóch centymetrów i wysokości dwóch metrów. Niech tą trasą ciemną 

nocą podróżuje sam James Bond, który w dowolnym momencie wyciąga pistolet             

i strzela w kierunku pobocza. Trudno byłoby znaleźć kogoś, kto postawiłby chociaż 

złotówkę na to, że trafi w deskę, nawet gdyby za trafienie płacono milion złotych. 

Tymczasem miliony naszych rodaków systematycznie odwiedza kolektury totolotka w 
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nadziei trafienia szóstki,  mimo iż szansa jej trafienia jest zbliżona do   trafienia w 

deskę – około 1 do 14 milionów.  

 

W pewnym okresie bardzo popularny był tak zwany „łańcuszek szczęścia”. Adresat 

otrzymywał list mniej więcej takiej treści: … przepisz ten list 10 razy usuwając 

pierwsze nazwisko i dopisując na końcu swoje. Osobie na miejscu pierwszym wyślij 

10 złotych. Już wkrótce na twój adres zaczną wpływać pieniądze ( tu zwykle był opis 

szczęściarzy, którzy stali się bogaczami). Jeśli przerwiesz ten łańcuszek to,  …(tu 

następował opis różnych  nieszczęść, które miały dotknąć nierzetelnego adresata listu).  

 

Zadanie 4 

Ile osób musiałoby wziąć udział w łańcuszku szczęścia, aby na adres osoby, która 

dopisze się na dziesiątym miejscu zaczęły napływać pieniądze ? 

 

Kostki do gry, własności brył platońskich 

Hazard towarzyszył naszej cywilizacji od zawsze. W latach dwudziestych  XX            

wieku  podczas prac wykopaliskowych w sumeryjskim mieście Ur odnaleziono 

plansze i  kostki do gry w kształcie czworościanów foremnych sprzed prawie 5000 lat. 

Kości to prawdopodobnie najstarsze znane człowiekowi narzędzie służące do gry 

Używano ich przez wieki zarówno do gier jak i wróżb. Najpopularniejsze stały się 

kostki sześcienne o krawędzi długości 1 – 2 cm, ze ściankami oznaczonymi                  

kolejnymi cyframi od 1 do 6 lub o odpowiedniej liczbie oczek rozmieszczonych tak, 

aby suma liczb (oczek) z przeciwległych ścianek wynosiła 7. W założeniu           

prawdopodobieństwo uzyskania każdego z sześciu wyników powinno być                     

identyczne. Typowe kostki do gier nie są jednak idealnie wyważone. Profesjonalne, 

stosowane   w kasynach mają idealnie gładkie ściany i ostre krawędzie, oczka są             

drążone,  a następnie wypełniane substancją o masie identycznej jak usunięty             

materiał. Popularne gry fabularne i strategiczne spowodowały rozpowszechnienie się 

kostek wielościennych. Nie jest to jednak nowość, bo kostki wielościenne były znane 

już dawniej. W 2003 roku sprzedano na aukcji dwudziestościenną kostkę szklaną                

pochodzącą z czasów Imperium Rzymskiego. W matematyce rzetelna kostka do gry to 

taka, która ma jednakową szansę upadku na dowolną swoją ścianę. Każda z brył 

platońskich może służyć jako rzetelna kostka do gry. 

 
  

Zadanie 5 

a. Jaką kostkę wybierzesz spośród brył platońskich aby mieć największą szansę             

wylosowania jedynki, dwójki, szóstki, dziesiątki, … 
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b. Jaka jest szansa wylosowania jedynki (trójki, szóstki …) w rzucie kostką                        

w kształcie czworościanu foremnego, ośmiościanu foremnego, … 

 

Jak grać, żeby wygrać 

Szczęściu czasami można pomóc. Tak, jak w anegdocie o pewnym władcy, który     

podróżując przez swoje włości w pewnej miejscowości zauważył płoty i ściany           

stodół zapełnione rysunkami tarcz ze strzałami wbitymi idealnie w środek. Zapragnął 

poznać znakomitego strzelca. Strzelcem okazał się mały chłopiec. Zapytany o swoje 

niezwykłe umiejętności odparł: "To proste. Najpierw strzelam, a potem maluję           

tarczę".  

W innych przypadkach może przydać się znajomość elementarnej matematyki.  

Przykładem może być prosta gra dla dwóch osób, w której matematyka gwarantuje 

wygraną. Kładziemy 13 cukierków i plasterek cytryny. Każdy z graczy może wziąć 

jeden, dwa lub trzy cukierki. Gracze sięgają po cukierki kolejno. Przegrywa               

oczywiście ten, dla którego zostaje cytrynka. Strategia tej gry jest prosta do odkrycia, 

jeśli ustawimy cukierki w trzech kolumnach: 

 

 
 

Łatwo zauważyć, że aby wygrać należy wziąć tyle cukierków, by zawsze naszemu 

przeciwnikowi pozostała pełna kolumna cukierków (liczba pozostawionych                 

cukierków musi być podzielna przez 4: 12, 8, 4). 

  

4. Symetrie i asymetrie  

Gdzie bawią się światowcy? Oczywiście w kasynie, a w kasynie ruletka, karty – 

wspaniałe obiekty do rozważań matematycznych na różnym poziomie. Za pomocą 

matematycznych własności kart można na przykład odgadnąć jedną wybraną kartę 

(poniżej jeden ze sposobów podany w zbiorze Mechanemata). 

 

Odgadywanie jednej wybranej karty 

Sztuczkę wykonujemy wybierając z talii karty „niesymetryczne”. Takimi kartami 

będą: trójki, piątki, szóstki, siódemki, ósemki i dziewiątki kolorów pik, kier i trefl .  
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Wybrane karty układamy tak, aby elementy niesymetryczne były ułożone w jednym 

kierunku, na przykład tak jak na rysunku: 

 
Tasujemy karty i prosimy kogoś o wyciągniecie jednej karty i zapamiętanie jej.               

Wyciągniętą kartę wkładamy do reszty talii tak, aby element niesymetryczny był 

położony odwrotnie, niż w pozostałych kartach. Wówczas łatwo odgadniemy, jaka 

karta została wyciągnięta, gdyż tylko na niej element niesymetryczny będzie położony 

odwrotnie.  
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Maturitní práce z fyziky 

JAROSLAV REICHL, JAROSLAV SKALA 

SPŠST Panská, Praha 

Jednou z forem maturitní zkoušky může být dle současné legislativy i maturitní zkouš-

ka s obhajobou. Naše škola má s tímto typem zkoušky (a to nejen z fyziky) dlouhole-

tou zkušenost, a proto některé tyto práce představíme v našem příspěvku.  

Maturitní práce obecně 

Maturitní zkouška s obhajobou probíhá tak, že žáci dostanou zadání práce na začátku 

září maturitního ročníku. Na práci pak pod vedením svého vedoucího pracují až při-

bližně do dubna. Během této doby jsou vyhlášeny dva kontrolní termíny, kdy vedoucí 

práce zapíše do databáze hodnocení stávajícího stavu práce. Závěrečné hodnocení pak 

napíše jak vedoucí práce, tak její oponent (určen vedením školy nebo zadavatelem 

práce). Tato hodnocení mají žáci právo mít k dispozici minimálně 14 dní před koná-

ním obhajoby práce před maturitní komisí. Během obhajoby žáci seznámí maturitní 

komisi se svou prací a jsou připraveni zodpovídat dotazy členů komise. 

Téma práce si žák buď vybere na základě nabídky témat od jednotlivých vyučujících, 

nebo na základě nabídky vedoucího stáže ve vědeckém ústavu nebo ve firmě spolupra-

cující se školou. Na práci, která je zadána od externích pracovníků, se musí jako ve-

doucí práce podílet učitel školy; externí pracovník pak bývá většinou oponentem. 

Maturitní práce jsou zadávány ze všech předmětů, které patří pro daný obor školy mezi 

profilové předměty. V tomto článku se ale budeme věnovat pouze maturitním pracím 

z fyziky. 

Maturitní práce z fyziky ve školním roce 2012/2013 

Ve školním roce 2012/2013 byly obhájeny tyto maturitní práce z fyziky: 

Detektory částic 

Lidské smysly v experimentech 

Výroba elektrické energie 

Výroba pomůcek do hodin fyziky 

Konstrukce a vlastnosti vozítek 

Děje s exponenciálním průběhem 

Náhradní zdroje elektrické energie 

Dlouhodobá měření 

Aplikovaná kybernetika a robotika 

Všechny práce jsem vedl já; tučně zvýrazněné práce budou okomentovány dále. Cha-

rakter prací byl různý: práce byly experimentálního či konstrukčního charakteru, jed-

nalo se o tvorbu software nebo o kombinace více typů prací (detailně je rozpis uveden 

na webových stránkách školy [1]). Práci vypracovával buď jeden autor, nebo skupina 

autorů. Výstupem práce byla textová dokumentace a v případě konstrukční práce ho-

tový výrobek nebo sada vyrobených pomůcek. Ukázky prací jsou uvedeny na webo-

vých stránkách jednoho z autorů článku [2]. 
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Výroba elektrické energie 

Autoři práce Tomáš Dvořáček, Pavel Skala a Vojtěch Spilka shrnuli ve své práci [3] 

možnosti výroby elektrické energie na základě využití energie proudící vody či vzdu-

chu, energie slunečního záření, energie uvolněné při jaderných reakcích a tepelné 

energie vody v tepelných čerpadlech či kolektorech. Součástí práce byla výroba 

funkčního modelu demonstrujícího výrobu elektrické energie. Autoři si zvolili tzv. 

windbelt. 

Windebelt využívá tzv. třepetání napnuté pásky, na níž je připevněn permanentní 

magnet (viz obr. 1). Ten se spolu s páskou pohybuje v blízkosti cívky, v níž se na zá-

kladě elektromagnetické indukce indukuje elektrické napětí. Napětí bylo dostatečné na 

rozsvícení LED. 

 

Obr. 1 - Model windbeltu a detail uchycení magnetu na kmitající pásku 

Výroba pomůcek do hodin fyziky 

Marek Fousek si vybral jako téma maturitní práce výrobu fyzikálních pomůcek. Dával 

totiž přednost manuální práci v dílně před psaním dlouhých teoretických textů; sám 

řekl: „Chci, aby to mělo nějaký smysl!“ Autor vyrobil deset fyzikálních pomůcek 

z různých oblastí fyziky: „schody pro pružinu“, periskop (obě pomůcky jsou zobraze-

ny na obr. 2), parní dělo, optickou lavici se spojnou čočkou a další. 

Přestože kvalita některých pomůcek není zcela špičková, pro výuku fyziky a objasnění 

řady fyzikálních dějů jsou tyto pomůcky velmi vhodné. 

Děje s exponenciálním průběhem 

Fyzikální děje, jejichž závislost charakteristických veličin lze popsat exponenciální 

funkcí, se rozhodl prozkoumat Jaroslav Skala. K proměření si vybral fyzikální děje 

z různých oblastí fyziky; některé na základě doporučení vedoucího práce či článků 

v literatuře, jiné dle vlastního výběru. 

Inspirací autorovi bylo studium fyziky ve druhém ročníku, kdy se v hodinách fyziky 

seznámil s charakteristickými veličinami popisujícími kondenzátor a o několik měsíců 

později s průběhem tlumeného kmitání. Jak časové průběhy elektrického proudu a na-

pětí měřené v obvodu při nabíjení (resp. vybíjení) kondenzátoru, tak i časový průběh 

okamžité výchylky tlumeného kmitání jsou popsány pomocí exponenciální funkce. Na 

obr. 3 je zobrazen průběh napětí při nabíjení kondenzátoru a na obr. 4 je zobrazen po-
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kles teploty vody v závislosti na čase, další typický fyzikální jev s exponenciálním 

průběhem. 

 

Obr. 2 - „Schody pro pružinu“ a periskop 

 

Obr. 3 - Časový průběh elektrického napětí na kondenzátoru při jeho nabíjení 

Dále autor proměřoval průběh elektrického proudu a elektrického napětí v obvodu 

s žárovkou (tj. proměřoval jí jako nelineární součástku) a s diodou. Zaměřil se také na 

světelné jevy: měřil intenzitu světla při východu a západu Slunce a intenzitu světla 

rozsvěcujících se různých druhů žárovek. Znovu si sám zopakoval i experiment, který 

stál u zrodu jeho práce: časový průběh okamžité výchylky tlumeného kmitání. Pro dal-

ší žáky tak shrnul fyzikální děje s exponenciálním průběhem do jedné práce [5]. 
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Obr. 4 - Pokles teploty vody v závislosti na čase 

Měření autor prováděl s využitím měřícího systému firmy Vernier a programu Logge-

Pro, ve kterém je možné naměřené průběhy fyzikálních veličin proložit teoretickou 

závislostí. Na základě svých matematických znalostí pak právě časové průběhy elek-

trického proudu a elektrického napětí, které charakterizují nabíjení resp. vybíjení kon-

denzátoru, odvodil i teoreticky. Musel při tom řešit diferenciální rovnice, s jejichž 

základními parametry a metodami řešení se seznámil ve škole ve volitelném předmětu 

Aplikovaná matematika. 

Aplikovaná kybernetika a robotika 

Michal Friedrich a Lukáš Hulínský si jako téma své maturitní práce vybrali stavbu 

modelu robota. Své původní ambiciózní plány na stavbu robota, museli autoři omezit. 

Ač jsou oba velmi zkušení elektrotechnici a jsou schopni si jednotlivé parametry pří-

slušných obvodů sami určit (buď na základě získané praxe při stavbě jiných elektro-

technických zařízení, nebo na základě výpočtu), na práci měli pouze jeden školní rok. 

Návrh modelu jeřábu a jeho pevnostní analýzu provedli autoři v programu Inven-

tor 2013. Součástí tohoto návrhu byly i výpočty sloužící jednak k potvrzení toho, že 

finální model jeřábu vydrží požadované zatížení, a také k automatickému ovládání 

protizávaží. Na jedné části ramene jeřábu (viz obr. 5) je umístěno závaží a na druhé 

části ramene je protizávaží. Poloha protizávaží je řízena na základě software, který 

autoři vytvořili, a z údajů čidla ForcePlate firmy Vernier. Pomocí tohoto čidla je určo-

vána aktuální zátěž nohy jeřábu a na základě tohoto údaje je korigována poloha proti-

závaží. Pohyb závaží (vertikální i horizontální) i pohyb ramene (otáčení kolem svislé 

osy procházející nohou jeřábu) je řízen pomocí již zmíněného software autorů. 

Základem elektrotechnické části modelu jeřábu jsou vývojová deska Arduino 

MEGA 2560, DC motor a krokové motory řídící pohyb závaží a protizávaží. 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 18 
__________________________________________________________________________________ 
 

244 
 

 

Obr. 5 - Model jeřábu 

Závěr 

Popsaný typ maturitní zkoušky je pro žáky z jednoho hlediska náročný, protože se 

s podobnou dlouhodobou prací setkávají poprvé, ale z hlediska jejich budoucího studia 

na vysokých školách je velmi cenný. Žáci se naučí psát odborný text, naučí se plánovat 

a rozdělovat práci tak, aby vše stihli, naučí se pracovat se různými zdroji informací a 

získají i další cenné znalosti z daného oboru. 
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Malý průzkum dovedností žáků řešit úlohy 

MARIE SNĚTINOVÁ, DANA MANDÍKOVÁ 

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v 

Praze 

Na dvou školách jsme žákům 1. či 2. ročníku vyššího gymnázia předložili úlohu 

z mechaniky o míjení vlaků (fyzikalniulohy.cz – úloha 228 a 229). Žáci tuto úlohu 

řešili nejprve samostatně za domácí úkol, poté při hodině ve skupinkách a v poslední 

fázi si své řešení kontrolovali podle elektronické sbírky řešených úloh (fyzikalniulo-

hy.cz). Nakonec vyplnili žáci krátký dotazník, ve kterém popsali hlavní přínos jednot-

livých fází řešení a porovnali tento způsob výuky s tradiční výukou řešení fyzikálních 

úloh. V příspěvku jsou prezentovány výsledky tohoto pilotního výzkumu a vybrané 

zajímavé postřehy žáků. 

Úvod 

V následujícím příspěvku budou prezentovány výsledky pilotního průzkumu zaměře-

ného na dovednosti žáků řešit úlohy, který jsme provedly na dvou pražských gymnázi-

ích. Uvedeme i některé zajímavé postřehy žáků. Průzkum jsme provedly ve spolupráci 

s Josipem Sliško, který je profesorem na Benemérita Universidad Autónoma de Pueb-

la, Mexico. Toto šetření by mělo posloužit jako součást rozsáhlejšího výzkumu, ve 

kterém bude provedeno srovnání výsledků průzkumu z různých zemí. 

1. Struktura průzkumu a cílová skupina 

Průzkum probíhal ve třech krocích.  

Žáci nejprve samostatně jako domácí úkol řešili dvě zadané úlohy a napsali, kde měli 

problém a nevěděli si rady. Svá řešení s poznámkami předali vyučujícímu, od kterého 

jsme je převzaly a oskenovaly si je. Žáci pak dostali svá řešení zpět, aby je měli 

k dispozici pro další práci. 

V dalším kroku se žáci k úlohám vrátili a řešili je ve čtyřčlenných skupinách ve třídě. 

Diskutovali přitom problémy, které měli při individuálním řešení, a opravovali si chy-

by. Pokud zůstaly ještě nějaké nevyjasněné problémy, měli za úkol je napsat a svou 

práci pak opět odevzdali vyučujícímu, který nám je předal k oskenování.  

Nakonec žáci dostali odkaz na stránku elektronické sbírky řešených úloh z fyziky (fy-

zikalniulohy.cz – úloha 228 a 229), aby se podívali na správná řešení a opravili si pří-

padné chyby, které zbyly ve skupinových řešeních. Zároveň byli požádáni o vyplnění 

zpětnovazebního dotazníku, který obsahoval níže uvedené body. Vše pak opět ode-

vzdali vyučujícímu.  

Body dotazníku: 

 Hlavním přínosem při samostatném řešení úlohy pro mě bylo: 

 Hlavním přínosem při skupinové práci pro mě bylo: 
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 Hlavním přínosem při práci s elektronickou sbírkou pro mě bylo: 

 Oproti „běžné“ výuce řešení fyzikálních úloh byl tento způsob učení 

a) lepší v: 

b) horší v: 

 Další poznámky: 

Průzkum jsme provedly v průběhu června 2013 a zúčastnilo se ho 30 žáků ze tří tříd 

dvou pražských gymnázií. Jednalo se o žáky 1. ročníku čtyřletého gymnázia a žáky 5. 

a 6. ročníku osmiletého gymnázia. 

2. Úlohy řešené v rámci průzkumu 

V rámci průzkumu řešili žáci následující dvě úlohy, které jsou součástí elektronické 

sbírky řešených úloh z fyziky (fyzikalniulohy.cz - úloha 228 a 229). 

1. úloha 

Nákladní vlak dlouhý 120 m jede rychlostí 30 km/h. Za jak dlouho mine: 

a) sloup elektrického vedení? 

b) nástupiště dlouhé 50 m? 

 

2. úloha 

Osobní vlak dlouhý 60 m jede rychlostí 80 km/h. Za jak dlouho mine nákladní vlak 

dlouhý 120 m, který jede rychlostí 30 km/h? 

Vlaky jedou: 

a) stejným směrem 

b) opačnými směry. 

 

3. Výsledky řešení úloh 

Z analýzy řešení úloh při samostatné a skupinové práci je zřejmé, že se žáci dokázali 

shodnout na správném řešení úloh, pokud pracovali ve skupinách. Při samostatném 
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řešení úloh se objevovalo několik problémů, které shrnujeme níže. Některé z nich jsou 

doplněny příklady či citací žáků. 

První úlohu vyřešila naprostá většina žáků správně. Opakovala se zde jediná chyba, 

kdy tři žáci zapomněli započítat ve druhém případě délku vlaku. Druhá úloha, kde by-

lo třeba uvažovat o vzájemných rychlostech vlaků, byla již pro žáky obtížnější. Bez 

problémů si s ní poradily necelé dvě třetiny z nich. Tři žáci vyřešili správně první část 

a do druhé se již nepustili, těžko říci z jakého důvodu, když čas byl při individuálním 

řešení neomezený. V chybných řešeních žáci obvykle neuvažovali o vzájemné rych-

losti vlaků, ale různě dělili délky vlaků jejich rychlostmi a kombinovali získané časy. 

Jedna žákyně pak uvedla, že si „nedokáže představit pohyb vlaků“.   

Další problémy vyskytující se v žákovských řešeních úloh: 

 Doslovný výklad obrázků, které byly k zadání úloh přiloženy. 

Citace: „Vycházel jsem totiž ze situace na obrázku – tedy, že vlak již sloup za-

čal míjet a počítal jsem tak tedy čas t za dráhu s, která je ohraničena sloupem 

elektrického vedení a koncem vlaku.“ 

 Ač jsou rychlosti v úlohách zadávány v desítkách kilometrů za hodinu a vzdá-
lenosti v desítkách metrů, žáci své výsledky často uvádějí v sekundách 

s přesností na dvě desetinná místa. 

Citace: „Osobní vlak ho předjede zaokrouhleně za 13,04 s.“ 

 Žáci se nezamyslí nad reálností či správností získaných výsledků. 

Příklad: Vlak mine při konstantní rychlosti sloup elektrického vedení za delší 

dobu, než za kterou mine nástupiště dlouhé 50 m 

 Pokud žáci nevědí, jak úlohu řešit, zkoušejí různě zkombinovat čísla, která jsou 
v zadání úlohy. 

 Pouze ojediněle se v řešení objevovaly chyby jako přehození čitatele a jmeno-

vatele ve vzorci nebo chybná manipulace s jednotkami fyzikálních veličin. 

Příklad:   
 

 
 

        

       
         

 V jednom případě se v řešení úlohy objevila nesprávně položená rovnost mezi 

různými fyzikálními veličinami. 

Příklad: 30 km = 1 h 

 500 m = 1 m 

 50 m = 6 s · 3 = 150 m za 18 s 

4. Postřehy z dotazníku 

Výsledkem zpětnovazebního dotazníku, který žáci vyplňovali na závěr průzkumu, je 

několik postřehů vztahujících se k jednotlivým způsobům řešení úloh. Dále uvádíme 

tyto výsledky v bodech a ilustrujeme je ukázkami odpovědí žáků. 

Hlavním přínosem při samostatném řešení úlohy pro mě bylo: 
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 Nutilo mne to přemýšlet, logicky uvažovat 

 Dostatek času na řešení, nikdo mne nerušil 

 Možnost vlastního postupu 

 Osvěžení, zopakování znalostí 

 Možnost vyzkoušet si, jestli to zvládnu sám/sama 

Citace: „Že jsem na ní měl spoustu času a uprostřed úlohy jsem si mohl udělat pauzu, 

srovnat si myšlenky a pak teprve pokračovat.“ 

 

Hlavním přínosem při skupinové práci pro mě bylo:  

 Možnost prodiskutovat postup a výsledky 

 Možnost vidět jiné způsoby řešení 

 Možnost komunikovat s ostatními žáky (bez toho, abych dostal poznámku „ru-

ší“) 

 Vzájemná pomoc 

Citace: „Porovnání řešení a myšlenkových pochodů a ponaučení z chyb.“ 

 

Hlavním přínosem při práci s elektronickou sbírkou pro mě bylo: 

 Ověření a porovnání použitého postupu řešení s autorským 

 Objasnění příkladů, které jsem neuměl spočítat 

 Osvojení si nového vzdělávacího média než je učebnice 

 Možnost podívat se i na jiné příklady 

Citace: „Dokonalé popsání a vysvětlení problematiky. Opravdu musím uznat, že vy-

světlení odpovědělo na všechny mé otázky, které mne při řešení napadly.“ 

 

Oproti „běžné“ výuce řešení fyzikálních úloh byl tento způsob učení 

a) lepší v: 

 Možnost popřemýšlet sám v klidu, pak to probrat ve skupině 

 Donutilo mne to přemýšlet 

 Neomezené časové možnosti, práce beze stresu 

 Nutnost spoléhat sám na sebe, na své vědomosti, ne pouhé opisování z tabule 

 Možnost volby vlastního postupu 

Citace: „Měla jsem dostatek času na vypočtení a uvědomení si zadaného úkolu, nemu-

sela jsem být nervózní, protože mi to přišlo takové víc kamarádské, když jsem něčemu 

nerozuměla, mohla jsem se zeptat a odpověď byla názorná a jednoduchá.“ 
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b) horší v: 

 V prvním a druhém kroku nejistota, zda je to správně 

 Nebyla okamžitá zpětná vazba s učitelem či kontrola s tabulí 

 V prvním kroku jsem si to musel sám najít a pochopit, nešlo se s někým poradit 

Citace: „Musel jsem tomu dát nějaký čas doma.“, „Na nejasnosti jsem se nemohl oka-

mžitě zeptat našeho kantora.“ 

5. Shrnutí 

Na dvou pražských gymnáziích jsme provedli pilotní průzkum, který byl zaměřen na 

dovednosti žáků řešit fyzikální úlohy. V rámci tohoto průzkumu řešili žáci dvě úlohy 

z mechaniky zaměřené na rovnoměrný přímočarý pohyb. Tyto úlohy řešili žáci třemi 

způsoby – samostatně, ve skupinách a za pomoci elektronické sbírky řešených úloh 

(fyzikalniulohy.cz). 

Z výsledků průzkumu vyplývá, že žáci neměli problém s řešením úloh při skupinové 

práci, při samostatné práci se naopak s některými problémy potýkali. Dále je zřejmé, 

že měli žáci větší problémy s úlohou, ve které se pohybovaly dva vlaky, než s úlohou, 

ve které jeden vlak míjel stojící předměty. 

Po vyřešení úloh žáci vyplnili zpětnovazební dotazník, ve kterém uvedli hlavní přínos 

jednotlivých způsobů řešení a klady a zápory tohoto způsobu práce s fyzikální úlohou. 

Z  odpovědí v dotazníku vyplývá, že žáci hodnotí tento přístup k řešení úloh pozitivně, 

ale uvědomují si i nedostatky této práce – např. časová náročnost či spolehnutí se sama 

na sebe. 

Prezentovaný průzkum by měl posloužit jako součást rozsáhlejšího výzkumného pro-

jektu zaměřeného na různé způsoby řešení fyzikálních úloh na středních školách. 

 

Prezentovaný příspěvek byl podpořen v rámci řešení projektu GAUK, číslo 374711. 

Autoři děkují středoškolským učitelům, kteří se ve svém vyučování podíleli na prezen-

tovaném průzkumu. 
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Žákovský experiment se systémem EdLab ve výuce 

molekulové fyziky a termiky na ZŠ 

RENATA SPUSTOVÁ 

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková 

organizace 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá využitím systému EdLab podporovaného ICT ve výuce v 

tematickém celku Molekulová fyzika a termika. Žáci ve třech experimentech zjišťují, 

jak různé materiály a povrchy pohlcují tepelné záření, jak závisí zvýšení teploty tělesa 

při pohlcování tepelného záření na teplotě zdroje záření a na vzdálenosti tělesa od 

zdroje záření. Součástí připravené vyučovací hodiny je i pracovní list. 

Tepelné záření s EdLabem 

Na výzkumné metodě využívající skupinovou experimentální práci žáků s měřicím 

systémem EdLab podporovaným počítačem je založena vyučovací hodina určená žá-

kům osmého ročníku základní školy nazvaná Tepelné záření.  V průběhu vyučovací 

hodiny žáci samostatně zjišťují prostřednictvím tří experimentů, jak různé látky pohl-

cují tepelné záření, objasní, na kterých faktorech závisí schopnost látky pohlcovat te-

pelné záření. Osvojí si princip tepelné výměny zářením, určí rychlost tepelného záření 

ve vakuu a při průchodu prostředí, vysvětlí závislost zvýšení teploty tělesa na vzdále-

nosti od zdroje a na teplotě zdroje záření, na barvě a úpravě materiálu. 

Rozvržení vyučovací hodiny 

Náplň vyučovací hodiny v osmém ročníku ZŠ nazvané Tepelné záření je z časového 

hlediska náročná a vyžaduje bedlivou přípravu jak učitele, tak i žáka, a vychází 

z předpokladu, že žáci se systémem EdLab ve výuce již běžně pracují a dovedou sys-

tém zapojit.  

Úvod vyučovací hodiny je věnován diskusi o fyzikálním pojmu tepelné záření.  Žáci 

odpovídají na otázky učitele a formulují co nejpřesnější znění odpovědi. 

1. Popiš, co se děje v okolí rozžhaveného tělesa. 

2. Co pociťuješ, když přiblížíš ruku k rozsvícené žárovce o výkonu a) 60 W,              

b) 100 W? 

3. Musí se tělesa dotýkat, aby se mezi nimi šířilo tepelné záření? 

4. Prochází tepelné záření i vakuem? Vysvětli na příkladu.   

Následuje postupná instruktáž učitele ke třem experimentům a způsobu doplnění zjiš-

těných údajů do tabulek pracovního listu včetně formulace zjištěných závislostí. Sou-

časně učitel vede žáky k vyslovení očekávaných výsledků měření a pracovních 

hypotéz.  
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Po provedení jednotlivých pokusů následuje řízená diskuse mezi skupinami žáků za-

měřená na kontrolu naměřených hodnot teploty a na slovní vyjádření zjištěných fyzi-

kálních závislostí včetně kontroly vyslovené hypotézy. 

Po ukončení experimentu žáci frontálně doplňují teoretickou část pracovního listu.  

Vyučovací hodina je ukončena zodpovězením otázek k opakování, které jsou umístěny 

na konci pracovního listu a které slouží jednak k závěrečnému shrnutí učiva, ale i 

k samostatné domácí přípravě žáků 

 

Experiment 1 - Zvýšení teploty různých materiálů při pohlcování tepelného 

záření 

Zadání: Tři zelené teploměry ze soupravy EdLab přilep izolepou na lavici a přikryj je 

různými materiály: hliníkovou fólií, listem bílého papíru a listem matného černého 

papíru. Na všechny tři nechej dopadat tepelné záření z elektrické lampy. Sleduj, jak se 

změnila teplota u jednotlivých teploměrů. Výsledky měření zapiš do tabulky č. 1. 

Tabulka č. 1 

Materiál Hliníková folie Bílý papír Černý papír 

Koncová naměřená 

teplota (°C) 

   

 

Seřaď materiály podle teploty. Postupuj od nejvyšší naměřené teploty po nejnižší. 
 

………………………………….. 

………………………………….. 

…………………………………. 

 

Formuluj vlastními slovy, jaký faktor ovlivnil naměření rozdílné teploty u jednotlivých 

teploměrů: ………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Tři zelené teploměry jsou přikryty alobalem, bílým a černým papírem. Ve 

stejné vzdálenosti od tří teploměrů je umístěn zdroj tepelného záření. 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 18 
__________________________________________________________________________________ 
 

252 
 

Obr. 2 – Výsledky měření se systémem EdLab. 

Náměty pro diskusi:  

Která fyzikální veličina je zobrazena na vodorovné ose grafu? 

Která fyzikální veličina je zobrazena na svislé ose grafu? 

Odečti z grafu pomocí svislého růžového vodítka, jak se změnila na konci pokusu tep-

lota všech tří teploměrů:  

Výsledky zapiš do tabulky v pracovním listu.  

Do pracovního listu seřaď jednotlivé druhy materiálu podle naměřené teploty. Postu-

puj od nejvyšší hodnoty k nejnižší.  

Urči, u kterého materiálu vzrostla teplota nejvíce.  

Urči, u kterého materiálu vzrostla teplota nejméně.  

  

Experiment 2 - Zvýšení teploty teploměrů při pohlcování tepelného záření různé 

intenzity 

Zadání: Umísti dva zelené teploměry ze soupravy EdLab tak, aby byly ve stejné vzdá-

lenosti od dvou elektrických lamp. Do jedné lampy našroubuj žárovku 60 W, do druhé 

žárovku 100 W. Sleduj, jak se změnila teplota u jednotlivých teploměrů.  Výsledky 

měření zapiš do tabulky č. 2. 
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Tabulka č. 2 

Žárovka 60W 100W 

Naměřená teplota (°C)   

 

Seřaď žárovky podle naměřené teploty. Postupuj od nejvyšší naměřené teploty po nej-

nižší. 
………………………………….. 

………………………………….. 

Zformuluj vlastními slovy, čím je způsobeno naměření rozdílných teplot u obou tep-

loměrů na konci měření.  

 

 
 

Obr. 3 – Ve stejné vzdálenosti od dvou zelených teploměrů jsou umístěny dva různé 

zdroje tepelného záření (stolní lampy se 100W a 60W žárovkou).  
 

 
Obr. 4 – Zobrazení naměřených hodnot v experimentu č. 2. 
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Experiment 3 - Zvýšení teploty teploměrů při pohlcování tepelného záření z 

různé vzdálenosti 

Zadání: Umísti dva teploměry EdLab tak, aby byly v různé vzdálenosti od elektrické 

lampy. Použij lampu s žárovkou 100 W. Sleduj, jak se změnila na konci měření teplota 

u jednotlivých teploměrů. Výsledky měření zapiš do tabulky č. 3. 

 

Tabulka č. 3 

Vzdálenost Malá – teploměr 1 Větší – teploměr 2 

Naměřená teplota (°C)   

 

Seřaď sestupně teploměry podle naměřené teploty. 

………………………………….. 

………………………………….. 

Zformuluj vlastními slovy, na čem závisí zvýšení teploty tělesa: 

 

Obr. 5 – Zobrazení naměřených hodnot v experimentu č. 2. 

 

Cílové zaměření vyučovací hodiny, použité metody a formy výuky 

Vyučovací hodina Tepelné záření je zaměřena na splnění cílů výuky v oblasti kogni-

tivní, afektivní a psychomotorické. Jejich stanovení v rámci didaktické analýzy učiva 

předcházelo samotnému zpracování žákovského pracovního listu. 

 

Kognitivní cíle: žák vysvětlí na praktických příkladech tepelnou výměnu zářením, na 

základě zkušenosti vydedukuje, zda tepelné záření prochází i vakuem, postupně vyslo-

ví hypotézy o závislosti zvýšení teploty při tepelném záření na teplotě zdroje, na vzdá-

lenosti od zdroje, na barvě a úpravě materiálu. Samostatně zapojí pokusy ICT pro 
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určení předchozích závislostí, na základě výsledků pokusu ICT ověří hypotézu a určí 

závislost zvýšení teploty tělesa na teplotě zdroje, závislost zvýšení teploty tělesa na 

vzdálenosti od zdroje, závislost zvýšení teploty tělesa na barvě a úpravě materiálu. 

V rámci řízené diskuse žák hovoří o praktických důsledcích tepelného záření, nalézá 

praktické využití tepelného záření z vlastní zkušenosti. 

 

Afektivní cíle: žák se aktivně se podílí na přípravě a realizaci pokusů ICT, vnímá vý-

sledky pokusů a uvědomuje si praktické využití zjištěných údajů. 

 

Psychomotorické cíle: Žák samostatně zapojí čidla k ICT pokusům, obratně manipulu-

je s měřicím zařízením a efektivně ho sestavuje 

 

Základem celé vyučovací hodiny je výzkumná pracovní metoda využívající skupinový 

experiment, při němž jsou žáci vedeni k vyslovení a následnému experimentálnímu 

ověření hypotéz. Důraz je kladen na diskusi řízenou učitelem, která vede ke stanovení 

klíčových závislostí. Je naplňována kompetence k řešení problému a kompetence ko-

munikativní.   

 

Závěr 

Měřicí systém EdLab se pro výuku fyziky ukazuje jako vhodný zejména pro svou jed-

noduchou obsluhu, která s postupným vývojem základové desky a adaptabilního soft-

waru, jenž je schopen se po dohodě s vývojovými pracovníky přizpůsobit požadavkům 

učitele, předkládá stále širší možnosti, jak systém využít.  Oproti klasickým měřidlům, 

která známe z běžné fyzikální praxe, dokáže rozhraní EdLaB zaznamenávat jak velmi 

rychlé děje trvající jen několik milisekund, tak naopak pomalé děje trvající i několik 

dní. Naměřené hodnoty se zaznamenávají do paměti, mohou být uloženy a zpracovány 

ve formě tabulek, grafů a dalších přehledů. Výsledek průběhu měření je díky EdLaB 

přesnější a s vyšší citlivostí, než u běžných měřidel. Žáci nemusejí hodnoty neustále 

odečítat a průběh měření vidí přehledně na počítači. 
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Dálkový průzkum Země 

JINDŘIŠKA SVOBODOVÁ 

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 

Abstrakt 

Text příspěvku je věnován možnosti užití dostupných údajů ze satelitních měření pla-

nety pro fyzikální a environmentální výuku.  

Úvod 

Pohled na planetu z vesmíru byl snem vědců i básníků. Nápad, jak komunikovat po-

mocí geostacionárních satelitů, rozvinul v roce 1928 Slovinec Herman Potočnik (No-

ordung). Věnoval se možnostem vesmírné stanice umístěné na geostacionární dráze s 

lidskou posádkou. Dostat se do vesmíru byla ovšem jen jedna stránka úkolu, dokázat v 

něm spolehlivě pracovat, to byla další obtížná fáze, tu se lidstvu povedlo vyřešit teprve 

v minulém století. Nástup moderních technologií umožnil vykonat dříve nemyslitelná 

měření a propočty. Dnes si lidé na satelitní techniku zvykli natolik, že neustálou pří-

tomnost družic ani nevnímají. Plánují-li cestu, obvykle nesahají po atlasu, ale hledají 

na internetu. Tam najdou potřebné mapy, letecké snímky, fotografie lokalit, souřadnice 

pro svá GPS i aktuální a dlouhodobé předpovědi počasí. Kdo chce pracovat přímo s 

reálnými daty, na internetu vyhledá databáze s údaji měření řady družic, např.: 

http://glcf.umd.edu/data, http://due.esrin.esa.int/wfa. Program Orbitron je volně šiřitel-

ná aplikace pro sledování aktuální polohy satelitů na oběžné dráze Země v reálném 

čase. 

Pro učitele přírodovědných předmětů je profesně lákavé zařadit do výuky snímky po-

řízené satelitním měřením. Tyto snímky poskytují tematické informace, které mapa už 

ze své podstaty dát nemůže. Snímek dokumentuje aktuální stav sledovaného objektu, 

z posloupnosti snímků lze usuzovat na vývoj zkoumaných veličin. Jsou to vhodné po-

můcky pro integraci školních předmětů či environmentální vzdělávání. Nad snímky 

přirozeně vznikne diskuse třeba o tom, jak se na změnách podílí činnost člověka. In-

terpretace snímků podporuje logické úvahy a dávání věcí do souvislostí.  

Úloha 1. Sluneční záření jako zdroj energie pro planetu  

Čtení družicových map zachycujících výsledky měření speciálních čidel (např. rozlo-

žení chemických látek či zobrazení fyzikálních jevů) připomíná práci s tematickou 

mapou.  

Podle zdatnosti a věku žáků se nabízí řada úkolů: Prvním úkolem může být vysvětlit 

pomocí údajů ze satelitních měření, jaký vliv má sklon zemské osy na množství dopa-

dající sluneční energie. Ptáme se, jak a co vše lze z obrázku vyvodit? 

Mapa (vhodný by byl odkaz na mapu) zobrazuje bilanci záření ve wattech na 1 m
2
 

za jeden měsíc. Místa, kde je bilance energie nulová, čili příchozí a odchozí zářivý 

energetický tok jsou v rovnováze, jsou žlutá. Plochy, kde více energie přicházelo, 
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než odešlo, jsou značeny dočervena. Naopak místa, kde více zářivé energie odešlo, než 

bylo přijato, jsou modrozelená. Měření byla provedena dálkovým průzkumem pomocí 

citlivých přístrojů na CERES a Aqua satelitech. 

 

Obr. http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/globalmaps/  

Obr. 1 - Mapa zobrazující bilanci záření 

S žáky postupně probíráme, jaká je distribuce záření od Slunce v různých zeměpisných 

polohách a v různých obdobích. Diskutujeme místa se zápornou radiační bilancí. O 

jaký měsíc v roce se asi jedná? Ověřujeme, jak žáci chápou pojem bilance záření. Zku-

síme, zda si žáci uvědomují, že toto bilanční sčítání představuje „průměrování“ za den, 

týden, měsíc, rok. Bilance záření na Zemi je odlišná ve dne a v noci. 

Upozorníme je na dynamickou rovnováhu Země, radiační bilance se za celý rok musí 

rovnat 0, aby Země neměnila svou globální teplotu.    

Na níže uvedených stránkách je k dispozici řada dalších map a družicových snímků: 

https://earthdata.nasa.gov 

http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/  

NASA Earth Observations http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/  

Úloha 2 

Okolo Země je nyní umístěno takové množství meteorologických satelitů, kte-

ré umožňuje sledování povrchu téměř kdekoliv na celé zeměkouli v reálném čase. 

Zkuste odhadnout, kolik družic v dané výšce byste nejméně potřebovali, pokud byste 

chtěli provádět zároveň „špionáž“ na celé zeměkouli. Přemýšlejte o tom, na čem bude 

záviset jejich počet. 

Proveďte rozbor situace (příp. výpočet či odhad) pro geostacionární družici na zákla-

dě geometrie problému. Vytvořte model situace z jednoduchých pomůcek. 

Postupně s žáky dojdeme ke schématu dané úlohy (obr. 2.). Budeme empiricky zkou-

mat situaci, případně se staršími žáky lze hledat vztah, jak získat výšku v, která je po-

třeba pro výpočet (odhad) plochy kulového vrchlíku (S = 2πRv). 
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Obr. 2 - Geometrické znázornění úlohy 

Metodické poznámky 

Pokud žáci neznají geometrii užívanou v úloze, lze s nimi pracovat pomocí modelu, 

který si sami vyrobí. Sdělíme jim, že geostacionární družice se pohybuje ve výšce, 

která je asi 5,6 násobkem poloměru Země. 

Vezmeme malý model Země (míček, polystyrén, kouli) a necháme žáky vyrobit papí-

rový kužel o výšce 5,6 násobku poloměru dané koule. Potřebujeme nůžky, papír, le-

pidlo a fixy, stačí vytvořit šablonu v patřičném měřítku. Míček obalíme papírem, aby 

nebyl hned počmáraný. Jde o geostacionární orbitu koule, čili kužel přikládáme tak, že 

výška kuželu leží v rovině rovníku a snímanou plochu vyznačíme na kouli fixem. Žáci 

brzy sami zjistí, že takové kužely ke spolehlivému pokrytí celé koule signálem satelitu 

v geostacionární orbitě jsou potřeba čtyři. 

Pro žáky může být zajímavá otázka, zda dnes vůbec existuje někde na zemském po-

vrchu ve volném terénu místo bez možnosti jakéhokoliv bezdrátového spojení. 
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Sbírka konceptuálních úloh a další novinky o Peer 

Instruction  

JANA ŠESTÁKOVÁ 

ZŠ Lingua Universal, Litoměřice 

Katedra didaktiky fyziky, MFF, UK, Praha 

Článek přináší novinky pro zájemce o metodu Peer Instruction: internetové stránky s 

nápady do výuky přímo od autorského kolektivu metody, celosvětovou databázi uživa-

telů, se kterými se můžete spojit pro sdílení zkušeností s metodou nebo sbírku koncep-

tuálních úloh v českém jazyce dostupnou na internetu. 

Peer Instruction 

Vyučovací metoda Peer Instruction, její průběh a zařazení do výuky byla podrobně 

popsána v předchozích sbornících Veletrhů nápadů učitelů fyziky [1], [2]. Zde tedy 

pouze stručně. Peer Instruction je vyučovací metoda, která vyžaduje aktivní přístup 

žáků. Je založena na diskuzích ve čtyřčlenných skupinách žáků o dané otázce (Kon-

cepTestu – z anglického originálu ConcepTest, zkratka pro konceptuální testovou 

otázku). Aktivní zapojení žáků do procesu výuky, prostor pro kladení otázek spolužá-

kům a vhodné konceptuální otázky vedou k lepšímu porozumění látce, a díky tomu i 

k větší oblibě fyziky.  

Rozšíření metody do českých škol 

Efektivní metoda by si zasloužila být používána na více školách v České republice. O 

použití metody při výuce fyziky na ZŠ Lingua Universal v Litoměřicích, o výhodách 

metody a jejích úskalích byl výstup na loňském Veletrhu nápadů učitelů fyziky [2]. 

Jak ale pomoci dalším učitelům, aby úspěšně používali metodu na svých školách? Zá-

kladním materiálem metody jsou vhodně zvolené konceptuální otázky. Jejich online 

sbírka se právě vytváří (viz níže). Ale samotné materiály nestačí. Je velmi těžké změ-

nit navyklý způsob výuky. V rámci doktorského studia vzniká případová studie, která 

se bude zaměřovat na začleňování vyučovací metody Peer Instruction do výuky. Učite-

lé z různých krajů České republiky a z různých stupňů škol budou používat metodu ve 

svých hodinách. Následně zprostředkují svým kolegům, s jakými problémy se potýka-

li, jak na metodu reagovali žáci a studenti, zda a jakým způsobem se změnily studijní 

výsledky žáků a studentů. Očekávanými výstupy tedy budou informace, rady a nápady 

a zkušenosti s použitím metody u nás. 

Sdílení zkušeností a podpora ze zahraničí 

Setkávání učitelů a sdílení informací a zkušeností je velmi efektivní způsob, jak zdo-

konalovat výuku. Na mezinárodní konferenci The International Conference on Physics 

Education 2013 v Praze bylo k vidění i několik výstupů a výsledků výzkumů 

s použitím metody Peer Instruction. Pro zájemce, kteří nemají možnost sdílet zkuše-
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nosti na konferencích, existuje databáze uživatelů metody na internetových stránkách 

https://www.peerinstruction.net/.  

Na stránkách http://blog.peerinstruction.net/ jsou každý týden doplňovány nové články 

s návody a nápady, jak nejlépe používat metodu ve výuce.  

Online sbírka konceptuálních úloh  

Pro podporu výuky metodou Peer Instruction vzniká internetová sbírka úloh. Sbírka 

bude dostupná ze stránek http://fyzweb.cz a bude obsahovat český překlad konceptu-

álních otázek z knihy autora metody Erica Mazura Peer Instruction: A User’s Manual, 

dále pak české originální otázky vytvořené na základě výzkumů žákovských miskon-

cepcí vydaných v knize Dany Mandíkové a Josefa Trny Žákovské prekoncepty ve vý-

uce fyziky.  

Sbírka bude obsahovat dělení otázek podle jednotlivých témat, bude možné vyhledávat 

otázky podle klíčových slov a stupně školy, pro který budou určené. Otázky budou 

k dispozici přímo ve formátu listů prezentace, aby byly rovnou připravené do výuky. 

Ke každé otázce bude přiřazena správná odpověď a její odůvodnění.  
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Jednoduché zdroje vysokého napětí pro školní praxi 

JAN ŠLÉGR 

Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové 

V dnešní době je možné nahrazovat školní zdroje vysokého a velmi vysokého napětí, 

jako je např. Ruhmkorffův induktor nebo Teslův transformátor, svépomocně zhotove-

nými zdroji, jež jsou stejně bezpečné jako zdroje dostupné na trhu didaktických pomů-

cek, ale podstatně levnější. Tato zařízení navíc usnadňují učiteli život, neboť je stačí 

vyndat ze skříně a spustit, což je věc, kterou každý učitel, který někdy nastavoval 

vzpouzející se Wagnerovo kladívko, jistě ocení. 

Zdroj vysokého napětí s cívkou VAPE A-Z04 

Zapalovací cívka je dostupným zdrojem vysokého napětí přibližně 30 kV. Lze experi-

mentovat např. s cívkou z motocyklu Pionýr, ke které je však zapotřebí vyrobit budič – 

obvod s výkonovým tranzistorem, který do cívky spíná stejnosměrné napětí. Právě 

tento výkonový tranzistor je velmi častým zdrojem problémů.  

Firma VAPE vyrábí náhradní zapalovací cívku pro motocykly Jawa 350 (cívka A-Z04 

viz [1], bližší informace o použití viz [2]), která v sobě již obsahuje výkonový tranzis-

tor a tvarovací obvody, takže ji stačí jen připojit k dostatečně dimenzovanému zdroji 

stejnosměrného proudu a ke generátoru impulsů, který nemusí být výkonový. Zde stačí 

jednoduchý oscilátor s obvodem 555, jehož výstupem jsou obdélníkové impulsy, je-

jichž frekvenci lze řídit potenciometrem. Frekvence těchto budících impulsů (zavede-

ných na spínací vstup – žlutý vodič) pak udává frekvenci vysokonapěťových pulsů na 

výstupu cívky, které lze vyvést na vhodné vybíječe. Schéma jednoduchého budiče a 

hotové zařízení je na obrázku 1. 
 

    

Obr. 1 – Schéma budiče zdroje vysokého napětí a jeho realizace 

K buzení lze použít jakýkoliv dostupný (i sinusový) generátor, jehož jeden pól je pro-

pojen se záporným pólem napájení cívky a druhý pól se žlutým přívodním vodičem. 

Zdroj stejnosměrného napětí pro cívku musí být dostatečně dimenzován (na dvanácti 

voltech potřebuje cívka proud minimálně 5 ampér). 
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Při nižších frekvencích lze zdrojem dobře demonstrovat jiskrový výboj, při vyšších 

frekvencích výboj obloukový, protože díky vyšší frekvenci buzení oblouk nezhasíná. 

Toho lze využít např. pro ukázku Jákobova žebříku (jedná se o mnohem bezpečnější 

metodu než v odborných publikacích dodnes doporučovanou transformaci síťového 

napětí rozkladným transformátorem). Vysoké napětí lze ze zdroje vhodnými kabely 

připojit k trubicím se zředěným vzduchem nebo ke Geislerovým výbojkám.  

Zdroj pro spektroskopické trubice 

Pokud je zapotřebí pouze zdroj pro Geislerovy výbojky, lze s výhodou využít zdroj 

vysokého napětí pro trubice se studenou katodou (tzv. CCFL – Cold Cathode Fluo-

rescent Lamp), které se používají jako zdroj světla ve skenerech, kopírkách nebo LCD 

monitorech. Z havarovaného zařízení tak lze tento zdroj získat prakticky zadarmo, pří-

padně je možné jej za přibližně 120 Kč zakoupit v obchodě [3]. V elektronice kovaný 

pedagog si může tento zdroj za pár korun sestavit, jedná se o jednoduchý push-pull 

měnič, schéma je dostupné např. v [4].  

Napětí na výstupu generátoru pro CCFL trubice je cca 1,2 kV, nicméně pro spektrální 

trubice bohatě postačuje – i když se tyto trubice obvykle připojují k Ruhmkorffovu 

induktoru s napětí v řádu desítek kV, vlivem toho, že je induktor poměrně měkký zdroj 

proudu, na něm při připojení trubic napětí poklesne právě řádově na kilovolty. Velkou 

výhodou zdroje pro CCFL je pak to, že trubice nepoblikává v rytmu spínání Wagnero-

va kladívka jako u Ruhkmorffova induktoru a svítí stále stejně jasně.  

    

Obr. 2 – Schéma zdroje pro spektrální výbojky a jeho realizace 

Transformátor je vhodné získat z LCD monitoru nebo jiného zařízení s CCFL. Navíje-

ní vlastními silami by bylo obtížné vzhledem k velkému počtu závitů velmi tenkým 

vodičem na sekundární straně. Tranzistory je možné použít typu 2SC5707, 2SC1384 

nebo BD139. 

Generátor pro CCFL trubice z [3] je nutné napájet z nastavitelného zdroje napětí. Vý-

boj v trubici se zapaluje při přibližně 24 voltech na vstupu generátoru a po zapálení 

výboje je možné napětí snížit, což zvyšuje životnost trubic. 
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Zdroj lze vestavět do držáku (viz obr. 2) spektrálních trubic, podobně jako tomu je 

u profesionálních výrobků. K mechanické fixaci i elektrickému propojení trubic lze 

s výhodou použít šroubovací svorky na hadice s průměrem 8 až 12 mm. 

Teslův transformátor 

Na některých školách je ještě možné ve sbírkách najít jiskřišťový Teslův transformá-

tor, se kterým lze provádět velmi efektní pokusy, při kterých experimentátor drží 

v ruce zářivku, do které nevedou žádné dráty, a zářivka přesto svítí. Tím lze velmi 

účinně podpořit výklad o intenzitě a potenciálu elektrického pole. 

V dnešní době lze tento transformátor nahradit velmi jednoduchým obvodem, známým 

na internetu jako Slayerův budič (viz [5]), který kromě primární a sekundární cívky 

obsahuje celkem tři další součástky. Výhodou tohoto zapojení je, že není zapotřebí 

nastavovat rezonanci sekundární cívky s primárním LC obvodem, jako tomu je u kla-

sických jiskřišťových Teslových transformátorů, ale obvod začne sám kmitat na rezo-

nanční frekvenci. Ve zde popsaném případě je použito deset závitů primární cívky a 

cca 800 závitů lakovaným drátem 0,3 mm na tubě od šumivého multivitaminu.  

        

Obr. 3 – Schéma Teslova transformátoru a jeho realizace 

Cívka je zakončena šroubem, na který lze našroubovat (pseudo)toroid pro výklad 

o elektrické intenzitě, nebo ostrou jehlu. 

Závěr 

Zde popsané jednoduché zdroje se mohou stát náhradou nefunkčních nebo ztracených 

zdrojů ve školních kabinetech. Díky jednoduchosti zapojení je pak zcela ideální tyto 

zdroje konstruovat s žáky, pokud na škole působí přírodovědný kroužek. 

Literatura 
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Fyzik cyklista 

JAN VÁLEK, PETR SLÁDEK 

Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta, 

Masarykova univerzita, Poříčí 7, 603 00 Brno 

Abstrakt 

Jízdní kolo spojuje mnoho technických řešení. Všechna využívají základní zákonitosti 

fyziky, proto je kolo vhodnou učební pomůckou ve výuce na základní škole. Důležitá 

je také technika jízdy, šlapání do pedálů, rozložení hmotnosti, aerodynamický tvar. 

Jízdní kolo tak můžeme použít jako spojovací článek při tvorbě mezipředmětových 

vztahů mezi fyzikou, technickou výchovou, informatikou, tělesnou výchovou, výcho-

vou ke zdraví a dalšími předměty. 

Úvod 

Jízdní kolo (bicykl) je nejen dopravní prostředek, ale nástroj pro cvičení, zvyšování 

sebekázně, zlepšování psychického stavu. Jeho uživatel/majitel by měl v pravidelných 

intervalech provést jeho základní údržbu. V případě poruchy na cestách prověřuje 

technické schopnosti jeho uživatele při jejím odstraňování. K uvedeným skutečnostem 

navíc přispívá fakt, že jízdní kolo v základní konfiguraci je většině populace cenově 

dostupné. 

Jízdní kolo 

Pokud se na bicykl podíváme z hlediska fyziky a techniky, je na něm spojeno mnoho 

technických řešení: rozložení látky (poloha těžiště), technika jízdy (v sedle, ze sedla   

= > proklouznutí zadního kola na štěrku), šlapání do pedálů (kolik toho odkrouží cho-

didlo => tečna k pedálům), aerodynamický tvar a odpor vzduchu (tvar cyklisty pro 

časovky na Tour De France), páka (převody), setrvačnost, tření [2]. 

Všechna z nich využívají základních zákonitostí fyziky, proto je bicykl velmi vhodnou 

učební pomůckou ve výuce, nejen fyziky, na základní škole. Bicykl tak můžeme pou-

žít jako spojovací článek při vytváření mezipředmětových vztahů mezi fyzikou, tech-

nickou výchovou, informační výchovou, výchovou ke zdraví a dalšími [2]. 

Jízdní kolo ve fyzice 

Jak jsme již výše uvedli, nalezneme na jízdním kole mnoho prvků a situací, které lze 

ve výuce fyziky vhodně použít. My se ale nyní omezíme pouze na problematiku těžiště 

celé soustavy jízdní kolo + cyklista. 

Poloha těžiště cyklisty 

V současné době, kdy stále více lidí myslí na svoji hmotnost a zdravý životní styl, se 

musel tento trend promítnout také do cyklistiky. Ve skutečnosti je tomu naopak, v cyk-
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listice je to již dlouho známá věc, že je jednodušší a levnější snížit hmotnost cyklisty 

než jízdního kola. S tím zároveň souvisí také poloha těžiště. 

Tento experiment byl pro nás stěžejní. Snažili jsme se simulovat více situací. Jako 

první jsme zjišťovali polohu těžiště cyklisty bez jakékoli zátěže. V dalším jsme přidá-

vali do batohu na záda nebo na břicho 3 kg nebo 6 kg zátěž, kterou nám tvořily jedna 

nebo dvě plastové nádoby vody. V každé konfiguraci proběhlo měření při třech růz-

ných výškách zadního kola. To jsme podkládali až třemi kusy dřeva o výšce cca 

10 cm. Odečítali jsme z váhy pod předním kolem, jaká hmotnost systému jízdní kolo + 

cyklista připadá na přední kolo. 

Těžiště jízdního kola nalezneme podle I. Krejsy [3] v těchto místech: 

  - Bez cyklisty - přibližně nad středovým složením a podle druhu jízdního kola, výšky 

jeho sedla a rozměru kol v rozmezí hodnot 0,33 m až 0,60 m nad vozovkou 

  - S cyklistou - přibližně nad rovinou sedla v rozmezí hodnot 0,05 m až 0,25 m podle 

výšky a hmotnosti cyklisty 

 

Při měření polohy těžiště jízdního kola s cyklistou nám tedy vznikaly situace zachyce-

né na Obr. 1-3: 

 

Obr. 1 - Fotografie z měření polohy těžiště jízdního kola s cyklistou – bez zátěže 

 

Obr. 2 - Fotografie z měření polohy těžiště jízdního kola s cyklistou – zátěž na zádech 

  

Obr. 3 - Fotografie z měření polohy těžiště jízdního kola s cyklistou – zátěž na břiše 
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S využitím vztahů pro jednozvratnou páku s osou otáčení v ose předního kola, přičemž 

změna průmětu vzdálenosti těžiště od osy otáčení se dá rozložit do průmětu vzdálenos-

tí středů kol a do průmětu výšky těžiště do vodorovné spojnice středů kol. Celkovou 

výšku těžiště s od terénu pak získáme ještě přičtením poloměru kola r.  

Naměřené hodnoty jsme dosadili do vztahu (1) z [1]:  

r
tgM

MMl
s a 








)( 11         (1) 

kde: l – vzdálenost středů kola 

 r – poloměr kola 

 M1 – hmotnost zjištěná na váze na předním kole nenakloněného jízdního kola 

 M1a – hmotnost zjištěná na váze na předním kole nakloněného jízdního kola 

 M – hmotnost kolo + cyklista + zátěž 

 α – náklon kola, tg α můžeme určit např. jako poměr výšky zvednutí zadního 

  kola a vodorovném průmětu vzdáleností obou os, kterou můžeme snadno 

získat např. zavěšením olovnic na osy.  

Těžiště získaná z měření jsou na obrázcích Obr. 4-8 vždy naměřena pro čtyři výšky 

zadního kola oproti přednímu, a to v těchto výškách: T1x = -8 cm; T2x = 2 cm; 

T3x = 12 cm; T4x = 22 cm, index x odpovídá danému případu. 

  
 a    b 

Obr. 4 - a) Poloha těžiště jízdního kola s cyklistou – bez zátěže  

b) Zvětšený obrázek polohy těžiště 2:1 
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 a    b 

Obr. 5 - a) Poloha těžiště jízdního kola s cyklistou – zátěž 3 kg na zádech 

b) Zvětšený obrázek polohy těžiště 2:1 

  
 a    b 

Obr. 6 - a) Poloha těžiště jízdního kola s cyklistou – zátěž 6 kg na zádech 

b) Zvětšený obrázek polohy těžiště 2:1 

  
 a    b 

Obr. 7 - a) Poloha těžiště jízdního kola s cyklistou – zátěž 3 kg na břiše 

b) Zvětšený obrázek polohy těžiště 2:1 
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 a    b 

Obr. 8 - a) Poloha těžiště jízdního kola s cyklistou – zátěž 6 kg na břiše 

b) Zvětšený obrázek polohy těžiště 2:1 

Jak je patrné z obrázků Obr. 4-8, výška těžiště s se mění v závislosti na zátěži cyklisty, 

vodorovná poloha l2 se výrazně nemění, její hodnotu určíme pomocí vztahu pro jedno-

zvratnou páku se středem otáčení v ose předního kola (2): 

l
M

M
l  1
2         (2) 

kde: l – vzdálenost os otáčení předního a zadního kola bicyklu;  M1 – hmotnost zjiště-

ná na váze na předním kole nenakloněného jízdního kola; M – hmotnost kolo + cyklis-

ta + zátěže 

Závěr 

První příklad jsme prakticky prováděli s žáky 9. třídy v rámci přípravy na přijímací 

zkoušky na střední školy. Žáci sami zjišťovali podklady a podíleli se výraznou měrou 

na uskutečnění celého pokusu. Teoretická příprava byla ponechána jako domácí práce 

žákům. Před měřením proběhlo zopakování celého úkolu. Vlastní měření se zvládlo za 

cca 45 minut. 

Se žáky lze dále diskutovat vliv rozložení látky na jízdu, jaká je poloha těžiště auto-

mobilů (osobní, nákladní, závodní), kdy dojde k zablokování předního kola a cyklista 

přepadne přes řidítka, a mnoho dalších technicko-sportovních aspektů. 
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Výroba „bílých“ svítivých diod a související pokusy:   

Foto- a elektro-luminiscence jako základ revoluce                 

v osvětlování 

JAN VALENTA 

katedra chemické fyziky & optiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity 

Karlovy, Ke Karlovu 3, Praha 2 

Letos uplyne dvacet let od zahájení výroby první účinné modře-svítící diody vyvinuté 

Š. Nakamurou z Japonské firmy Nichia Chemicals – což sám o sobě je fascinující a 

výjimečný příběh moderní techniky. Nedlouho potom vznikla ve stejné firmě první 

bílá LEDka kombinující modrou diodu a luminofor. A právě nyní po 20 letech přichá-

zejí cenově dostupné světelné zdroje založené na bílých LED (navrhuji pro ně název 

„LUMIDKA“), které posílají Edisonovy žárovky a kompaktní zářivky do technického 

muzea. Je tedy, pochopitelně, nutné žáky a studenty seznámit s principy těchto světel-

ných zdrojů. V tomto příspěvku ukáži, jak kombinovat „jednobarevné“ LEDky a lu-

minofory (fotoluminiscenční látky) a případně demonstrovat další optické jevy spojené 

s osvětlováním. 

1. Stručná historie LED 

Svítivé diody (light-emitting diodes = LED) vznikly jako „vedlejší produkt“ hledání 

nových laserových materiálů v roce 1962 (blíže jsme tuto zajímavou historii popsali 

v článku [1]). Další významné mezníky ve vývoji LED můžeme shrnout takto [2,3]: 

• 1962 - první červená LED na bázi GaAs1-xPx, – Nick Holonyak, fy General Electric 

(Syracuse, USA) v souvislosti s prvním diodovým laserem. 

• 1969 – první žlutá LED pomocí dopování GaAsP dusíkem – G. Craford, fy Monsan-

to (USA). 

• 70. léta - první zelená LED (Bell Labs či Monsanto?). 

• 80. léta - první superjasné červené LED na bázi heterostruktur (H. Kroemer a Ž. Al-

fjorov - Nobelova cena za fyziku r. 2000). 

• 1992 – Šuji Nakamura ve fy Nichia Chemicals stvořil první super-jasnou modrou 

LED na bázi GaN/InGaN heterostruktury. 

• 12. listopadu 1993 - oznámeno uvedení modré LED na trh - tisková konference fy 

Nichia v Tokiu = začátek revoluce osvetlovací techniky. 

• 1995 – bílá LED na bázi modré LED s luminoforem – Š. Nakamura a kol. fy Nichia, 

Japonsko. 

2. Princip bílých LED a názvoslovný problém  

Bílé LED jsou nejčastěji tvořeny modrou LED (vlnové délky 450 – 470 nm), na které 

je deponován luminofor, který část modrého světla pohltí a vyzáří (fotoluminiscence) 

na delší vlnové délce (žluté – oranžové – červené). Nejčastějším luminoforem v tzv. 
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studeně-bílých LED je yttrito-hlinitý granát dopovaný cérem (Ce:YAG) – viz obr. 1 

[4].  

Takováto kombinace účinné elektro- a foto-luminiscence umožnila výrobu nových 

osvětlovacích zdrojů, které pravděpodobně nahradí během několika let nejen žárovky, 

ale také zářivky. Tato LED svítidla jsou sice zatím relativně drahá, ale panuje přesvěd-

čení, že polovodičové technologie opět prokáží schopnost rychle snižovat cenu výroby 

za současného zdokonalování technologie - podobně jako tomu bylo v případě inte-

grovaných obvodů. Vývoj LED technologie popisuje tzv. Haitzův zákon: Za deset let 

vzroste světelný výkon diod asi dvacetkrát a přitom skoro desetkrát klesne cena za je-

den lumen. 

 

Obr. 1 - (a) Schéma a fotografie běžné bílé diody; (b) spektrum „studeně“ bílé LED. 

V současné době tedy přichází na trh první konkurenceschopné světelné zdroje na bázi 

LED.  Bohužel, se pro ně začíná „standardizovat“ pojem LED-žárovka, který je zcela 

nepřijatelný z pohledu fyzikálního principu tohoto zdroje (tedy studené světlo – lumi-

niscence versus „žár“ – tepelný zdroj). Je nanejvýš žádoucí nahradit toto nevhodné 

pojmenování jiným českým výrazem, který bude důstojně navazovat na hezká slova 

označující dřívější světelné zdroje jako svíčka, petrolejka, karbidka, žárovka, doutnav-

ka, zářivka atd. Jako první návrh pro názvoslovnou komisi JČMF můžeme navrhnout 

termín LUMIDKA (vystihující základní princip zdroje = elektro- a foto-luminiscenci).  

Dobrým způsobem jak žákům a studentům přiblížit princip LED svítidel mohou být 

pokusy o výrobu bílých LED, popsané v tomto příspěvku. Část experimentů byla sou-

částí práce SOČ studentky Anny Raichlové z gymnázia Nad Alejí, Praha 6 [5]. 

3. Výroba lumidky kombinací modré LED a fotoluminiscence luminoforu  

3.1 Výběr vhodné LED 

Pokud chceme demonstrovat funkci lumidky, měla by výchozí dioda vyzařovat světlo 

ve spektrální oblasti mezi 450-470 nm (sytě modrá barva bez fialového nebo zeleného 

nádechu), což splňuje většina běžně prodávaných modrých LEDek. Je vhodné se pře-

dem seznámit s volt-ampérovou charakteristikou, která ukáže prahové napětí necelé    

3 V (obr. 2b). Maximální proud je obvykle uváděn 20 mA. Použít lze také fialové 
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(~405 nm) či ultrafialové (nejběžnější ~390 nm) LED, které vybudí fotoluminiscenci 

různých látek ještě účinněji, ale nebudou odpovídat běžné lumidce. 

 

Obr. 2 - (a) Identifikace anody a katody běžné LED a standardní zapojení s ochranným 

odporem; (b) volt-ampérová charakteristika bílé, resp. modré, LED. 

3.2 Úprava LED – seříznutí a leštění 

Standardní svítivé diody jsou zality v čirém epoxidovém obalu, který má podobu válce 

o průměru 3 nebo 5 mm a s výstupní plochou tvarovanou do podoby sférické plochy 

(ta snižuje ztráty totální vnitřní reflexí a působí jako čočka – zmenšuje vyzařovací 

úhel). Pro naše pokusy je však vhodnější rovinná výstupní plocha. Tu lze získat seříz-

nutím „čočky“ např. pomocí diamantového kotoučku, který upneme do vrtačky. 

Osvědčilo se nám diodu vložit do obalu – nejlépe kousku plexiskla, do nějž vyvrtáme 

otvor o průměru obalu diody. Tak můžeme diodu snadno upnout a provést řez (obr. 

3a). Řeznou plochu je třeba vyleštit jemnými smirkovými papíry a nakonec vyleštit 

plstí a jelenicí. Někdy, bohužel, může dojít vlivem vibrací k porušení kontaktu tenkých 

drátků, které uvnitř LED spojují „nožičky“ s čipem. Dioda se tak stane nepoužitelnou 

pro svícení, ale můžeme ji využít k mikroskopickému pozorování struktury čipu, ne-

boť rovná vyleštěná plocha umožňuje dobré pozorování objektivy s nepříliš velkým 

zvětšením (obr. 3c).  

 

Obr. 3 - (a) Schéma řezání LED; (b) boční pohled na seříznutou LED; (c) mikrosko-

pický snímek modré LED o průměru 5 mm – jasnější kruh je reflektor, v němž je při-
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lepen čtvercový čip GaN s kontakty; (d) odleptávání epoxidového obalu v parách roz-

pouštědla. 

Pro zajímavost můžeme uvést, že lze obal LEDek zcela odstranit leptáním v parách 

acetonu. Tento pokus byl prováděn tak, že dioda byla zapíchnuta na spodní stra-

ně korkového špuntu, jenž uzavíral skleněnou nádobku s acetonem (aniž by LED byla 

ponořena do rozpouštědla, obr. 3d). Lahvička pak byla umístěna na topném radiátoru 

několik dní. Postupně bylo možné odlupovat kousky obalu. Tato „rozborka“ je ovšem 

„neslučitelná se zachováním emise diody“, lze se však dostat k samotnému čipu. 

3.3 Kombinace modré LED a luminiscenčních papírků 

Dobře dostupným zdrojem fotoluminiscenčních barviv jsou křiklavě barevné papíry, 

používané třeba na poznámky. O jejich dobré fotoluminiscenci se přesvědčíme posví-

cením naší modrou LED a pozorováním stopy přes žlutý filtr (odfiltruje modré světlo 

diody) nebo přímo.  

Papírky lze pokládat přímo na seříznutou LED a hledat takový papírek, který poskytne 

nejhezčí bílé světlo. Naše pokusy ukázaly, že papírky obvykle absorbují téměř všech-

nu modrou emisi z LED. Proto je třeba snížit množství fluorescenční látky v papírku 

jednoduchým potíráním vatou namočenou v lihu. Následně můžeme hledat nejvhod-

nější kombinaci elektro- a foto-luminiscence (obr. 4a). Pokud máme k dispozici spekt-

rometr, můžeme porovnat získaná spektra se skutečnými lumidkami nebo dokonce ze 

spekter (pokud možno korigovaných na spektrální odezvu [6]) vypočítat RGB souřad-

nice rozložením pomocí spektrálních členitelů CIE 1931 [7].  

 

Obr. 4 - (a) Lumidka vytvořená kombinací modré LED a fluorescenčního papírku, kde 

poměr elektro- a foto-luminiscence je „laděn“ vymýváním barviva lihem; (b) excitační 

a emisní fotoluminiscenční spektrum barviva z oranžového zvýrazňovače, které de-

monstruje nevýhodu těchto organických barviv tedy poměrně malý Stokesův posun 

mezi maximem absorpce (optimum excitace) a maximem fotoluminiscence. 
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3.4 Nanášení luminoforu na modrou LED 

Vhodné luminofory pro pokusy nelze zřejmě jednoduše koupit, ale můžeme je získat 

třeba z rozbitých zářivek nebo je extrahovat luminiscenční barviva z výše zmíněných 

luminiscenčních papírků nebo tzv. zvýrazňovačů vymýváním do vody nebo lihu. Nej-

lepší se zdá býti barvivo extrahované z oranžových zvýrazňovačů (obr. 4b), i když se 

možná jedná o směs několika barviv. 

Luminofor ovšem nebude na povrchu LED dobře držet, proto jsme v našich pokusech 

smíchali luminofory s plexisklem (polymethylmethakrylát PMMA) rozpuštěným 

v chloroformu (CHCl3) – malé kousíčky PMMA se postupně rozpustí, až vznikne vis-

kózní kapalina, do níž přidáme vhodné množství suchého luminoforu. Tuto hmotu pak 

nanášíme na LED po vrstvičkách, až dosáhneme vhodného poměru elektro- a foto-

luminiscence. Před zaschnutím PMMA lze případně překrýt nanesené vrstvy původní 

odříznutou „čočkou“ [5]. 

4. Závěr 

Popsané pokusy s výrobou lumidek mohou mít četné modifikace. Například můžeme 

zkusit využít vlnovodného efektu – uřízneme hranolek z plexiskla a do něj vyvrtáme 

otvory pro vsazení modrých LED. Na povrch plexiskla pak naneseme luminofor, tak 

můžeme dostat větší plošný zdroj světla. Takovéto efekty se používají i u řady ko-

merčních lumidek. 

Je třeba poznamenat, že „bílé“ LED lze získat také kombinací více „jednobarevných“ 

diod (nejčastěji RGB – červené, zelené, modré). Tato možnost je obecně dražší než 

užití luminoforu, ale zase umožňuje „libovolné“ ladění výsledné barvy, což se stále 

častěji využívá v současné osvětlovací technice a, pochopitelně, se dá použít k mnoha 

pokusům. 

Přeji mnoho radosti při hrátkách s lumidkami. Budoucnost patří studenému světlu! 

 

Poděkování: Autor děkuje za podporu práce na lumidkách bývalému Centru nanotech-

nologií a materiálů pro nanoelektroniku (2005-2011) a současnému programu Bonus 

University Karlovy.  
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Experimenty so zvukom 

KLÁRA VELMOVSKÁ 

KTFDF, FMFI UK v Bratislave 

V príspevku predstavíme námety na jednoduché experimenty so zvukom. Hlavným 

cieľom je ukázať, ako zostrojiť jednoduchý hudobný nástroj z plastovej trubice. Pred-

stavíme niektoré funkcie programu Audacity a ich možné využitie pri experimentoch 

so zvukom. V prieskume sme zisťovali názory učiteľov na využitie aktivít a programu 

Audacity na vyučovaní. 

Kľúčové slová: zvuk, experiment, Audacity, hudobný nástroj, plastová trubica 

Úvod 

V súčasnom štátnom vzdelávacom programe pre fyziku pre základnú školu [1] absen-

tuje téma zvuk. Na gymnáziu sa podľa štátneho vzdelávacieho systému [2] študenti 

v téme „Stojaté vlnenie na strune, kmitňa, uzol, vlnová dĺžka“ oboznamujú s týmito 

pojmami a  ich súvislosťami s konštrukciou strunových hudobných nástrojov. Merajú 

rýchlosť zvuku vo vzduchu a zaoberajú sa vlastnosťami zvuku ako sú hlasitosť, farba, 

výška tónu. Tejto téme sa venuje učebnica fyziky pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník 

gymnázia s osemročným štúdiom ([3], s. 54-72). 

1 Čo je zvuk a ako vzniká? 

Zvuk je pozdĺžne mechanické vlnenie. Aby vznikol, musí „niečo“ kmitať. Keď buch-

neme do stola, počujeme úder. To ale znamená, že stôl kmitá? Keď buchneme do la-

dičky, počujeme zvuk. Naozaj ladička kmitá? Presvedčiť sa o tom môžeme 

niekoľkými experimentmi. Uvedieme dva z nich. 

Udrieme kladivkom do ladičky a koniec ladičky opatrne priblížime k voľnej hladine 

vody v širokej nádobe. Pozorujeme, že voda sa v blízkosti konca ladičky rozpráši (obr. 

1). Dôležité je, aby ladička nebola umiestená na drevenom stojane. 

   

 Obr. 1 - Ladička rozpráši vodu Obr. 2 - Loptička od ladičky odskakuje 

K rozozvučanej ladičke pomaly priblížime pingpongovú loptičku upevnenú na nitke 

(obr. 2). Pozorujeme, že loptička od ladičky odskakuje. Je to preto, lebo ladička kmitá, 

hoci je to voľným okom nepozorovateľné. 
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Podľa toho ako, t.j. s akou frekvenciou „niečo“ kmitá, zá-

visí, aká bude frekvencia zvuku. Na to, aby zvuk vznikol, 

musí niečo kmitať. Ako sa však zvuk „dostane“ do nášho 

ucha? Prenáša sa toto kmitanie vzduchom? Ako dôkaz 

nám poslúži jednoduchý experiment. Na zaváraninovú 

fľašu natiahneme balón, tak aby sme dostali napnutú blanu 

(obr. 3). Na blanu nasypeme cukor, soľ, krupicu alebo iné 

drobné zrnká. Ak potom zoberiem hrniec a  v blízkosti 

zrniek buchneme varechou na jeho dno, môžeme pozoro-

vať ako zrnká poskakujú. Je to dôsledok toho, že kmitanie 

dna hrnca spôsobené úderom sa prenáša vzduchom. Teda 

nutná podmienka prenosu vzduchu je pružné prostredie, 

ako je napr. vzduch alebo voda. 

2 Program Audacity a jeho možné využitie pri experimentoch 

Zvuk ladičky je periodický zvuk. Je to jednoduchý tón, ktorý má harmonický priebeh. 

Presvedčiť sa o tom môžeme tak, že zaznamenáme jeho časový priebeh, t.j. závislosť 

amplitúdy od času. Poslúžiť nám na to môže program Audacity, ktorý je voľne šíriteľ-

ný. „Audacity je freewarový editor audio súborov. Pomocou tohto programu môžete 

nahrávať zvuky, prehrávať zvuky, importovať a exportovať Audacity môžete použiť 

na editovanie zvukov (kopírovanie, strihanie a vkladanie s neobmedzenou možnosťou 

spätného kroku v prípade akejkoľvek chyby), mixovať zvuky dokopy, poprípade apli-

kovať rôzne efekty do zvukov. Taktiež obsahuje vstavaný amplitúdový editor a nasta-

viteľný hlasový identifikátor a samozrejme okno s analýzou frekvencie.“ [4]. Na 

záznam zvuku stačí použiť notebook so zabudovaným mikrofónom, prípadne počítač, 

ku ktorému dokúpime externý mikrofón (do 3€). 

Pri zázname zvuku ladičky je v programe Audacity zobrazená sínusoida. Zistiť frek-

venciu zvuku môžeme dvoma spôsobmi. Jeden spôsob spočíva v určení veľkosti pe-

riódy, ale môžeme ho použiť iba pre harmonické zvuky. Druhý spôsob je Fourierova 

analýza, ktorú nám tento program dokáže urobiť. Urobíme na grafe výber a zvolíme 

v menu „Analyzovať“ možnosť „Vykresliť spektrum“. Program vykoná frekvenčnú 

analýzu, ktorú môžeme pomocou kurzora prezerať. Prvé maximum zodpovedá prvej 

harmonickej frekvencii. Výhodou prvého spôsobu určenia frekvencie je to, že je pres-

nejšie ako určenie frekvencie pomocou frekvenčnej analýzy. Nevýhodou je, že je pou-

žiteľné len pre harmonické tóny, ktorých grafom je sínusoida. 

3 Výroba hudobného nástroja z plastovej trubice 

Jednoduchý hudobný nástroj možno zostrojiť z plastovej odtokovej vodovodnej trubi-

ce dlhej 2 m, ktorú možno zakúpiť za cenu približne 2,50 €. Ak jeden koniec trubice 

zachytíme rukou a do druhého konca fúkneme v smere kolmom na trubicu, tak bude-

me počuť zvuk. Jeho frekvenciu môžeme určiť pomocou programu Audacity. 

 

Obr. 3 - Dôkaz preno-

su kmitania vo vzdu-

chu 
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Ako však zistiť dĺžku trubíc, ktorým zodpovedá príslušný tón oktávy? Podľa vzťahu 

pre frekvenciu f zvuku v trubici s jedným koncom uzavretým (
l

v
f

4
 , kde v je rých-

losť zvuku a l dĺžka trubice) by sme mohli dĺžky prislúchajúce daným frekvenciám 

vypočítať a podľa nich trubice narezať. Premeraním frekvencií by sme však zistili, že 

nie sú správne. Preto je vhodnejšie voliť nasledovný spôsob. Dlhšiu trubicu ponárame 

jedným koncom do odmerného valca (akoby sme zmenšovali jej dĺžku), určujeme dĺž-

ku vzduchového stĺpca v nej (vhodné je na trubici vyznačiť stupnicu) a príslušnú frek-

venciu určíme pomocou programu Audacity. Takýmto spôsobom sme získali graf 

závislosti frekvencie zvuku od dĺžky trubice (graf 1). 

 

 

Graf 1 - Závislosť frekvencie zvuku od dĺžky 

trubice 

Obr. 4 - Jednoduchý hudobný nástroj 

z plastovej trubice 

Po linearizácii tohto grafu dostávame priamku danú rovnicou 36177
1

46339 ,
l

,f  . 

Frekvencia je podľa vzťahu (1) 
l

v
f

1

4
 . Z grafu a aproximácie vyplýva, že smernica 

priamky je 6339,4  cm/s. Hodnota 36177,  súvisí s presnosťou merania. Preto rýchlosť 

zvuku by mala byť v = 253,58 m/s. Tento výsledok nekorešponduje so skutočnosťou. 

Prečo? Pretože vzťah (1) predpokladá, že na konci otvoreného konca trubice je atmo-

sférický tlak. Ale nie je to celkom tak. Odporúča sa urobiť korekciu, ktorá spočíva 

v tom, že hodnotu dĺžky trubice predĺžime o 1/3 jej priemeru. Experimentálne zistená 

frekvencia sa potom do väčšej miery zhoduje s vypočítanou. Avšak opäť je to len pri-

bližné – presná korekcia vyžaduje zložitý matematický aparát. 

Vďaka experimentu sme vedeli odhadnúť aspoň približnú dĺžku trubice. Potom nasle-

dovalo tzv. experimentálne ladenie, ktoré spočívalo v postupnom skracovaní trubice 

pomocou pilníka a meraní frekvencie v programe Audacity. Výsledkom bolo 8 trubíc 

rôznych dĺžok (obr. 4) s frekvenciami tónov oktávy (Tab. 1). 

Tón c d e f g a h c’ 
l / cm 32,6 29,1 25,1 24,2 21,0 18,3 16,5 15,8 

Tab. 1 - Dĺžky trubíc pre jednotlivé tóny 
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Výhodou takto zhotoveného „hudobného nástoja“ je tá, že trubice vydajú zvuk 

s rovnakou frekvenciou nielen keď do nich zboku fúkneme, ako sme to robili pri lade-

ní, ale i vtedy, keď dlaňou udrieme na jeden ich koniec. Preto môžeme tento nástroj 

považovať za hygienický, na ktorom môžu hrať po sebe viacerí „hudobníci“. 

4 Na ľudovú nôtu 

V podmienkach triedy je vhodné mať pripravené dve 

sady trubíc s označením tónov – každý tón môžu zahrať 

dvaja študenti. Najprv je potrebné študentov precvičiť, 

t.j. prejsť celú oktávu, pričom študenti vydávajú správne 

tóny buchnutím na trubice. Potom môže prísť na rad 

zahranie pesničky, pričom učiteľ je dirigent a ukazuje na 

noty. 

Obr. 5 - Noty k ľudovej pesničke 

5 Dotazník o možnom využívaní programu Audacity na vyučovaní fyziky 

Úlohy prieskumu 

1) Zistiť, či učitelia fyziky využívajú na spracovanie a analýzu zvukových záznamov 

softvér. 

2) Zistiť, čo si myslia učitelia fyziky o možnosti realizácie aktivít spojených 

s programom Audacity. 

Metódy prieskumu 

Pri prieskume sme použili dotazník s 8 otázkami, v ktorých sme sa učiteľov fyziky 

pýtali, či poznajú program Audacity alebo iný podobný program. Predstavili sme im 

dve aktivity a zisťovali sme ich názor na ich možnú realizáciu na vyučovaní fyziky. 

Charakteristika súboru 

Oslovili sme učiteľov fyziky, ktorí sa zúčastnili na Vanovičovych dňoch 2013 v Trste-

nej a ktorí sa zúčastnili dielne „Hlasné“ experimenty. Dotazník sme rozdali 29 učite-

ľom, vrátilo sa nám 24 vyplnených (návratnosť 82,26%). 

Pohlavie Dĺžka praxe 

žena muž 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31- 

16 8 0 2 7 6 2 4 3 

Spracovanie a interpretácia výsledkov prieskumu 

Na otázku, či učitelia poznali program Audacity pred prezentáciou na dielni, odpove-

dalo áno 10 učiteľov, už som počul/-la 5 učiteľov a 9 odpovedalo nie. Iba dvaja učite-

lia uviedli, že využívajú iný program, a to Coach a Soundforge. Šesť učiteľov z 24 vidí 

problém vo vybavenosti školy počítačmi. Na otázku, či si učitelia vedia predstaviť za-
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radenie aktivity s trubicami do vyučovania odpovedalo 23 učiteľov áno. Iba jeden uči-

teľ uviedol, že nie kvôli nedostatku času. Na rovnakú otázku o aktivite s ladením fliaš 

odpovedalo áno 19 učiteľov, 5 učitelia uviedli nie – 3 odporúčali aktivitu na krúžkovú 

činnosť, jeden uviedol, že je to časovo náročné a že nemajú na škole dostatočné vyba-

venie. Ďalšia otázka sa týkala zháňania materiálu potrebného na aktivitu – 21 učiteľov 

v tom problém nevidí a 3 učitelia vidia problém buď časový alebo finančný. 19 učitelia 

sa vyjadrili, že nemajú problém vo financovaní materiálu, kým 5 uviedli, že by si prí-

padnú kúpu materiálu museli financovať z vlastných zdrojov. 

Diskusia k výsledkom prieskumu 

Na základe výsledkov prieskumu môžeme konštatovať, že aktivity predstavené na 

dielni na Vanovičovych dňoch 2013 považujú učitelia za realizovateľné na vyučovaní 

fyziky. S uplatnením programu Audacity učitelia vidia problém vo vybavenosti svo-

jich škôl počítačmi a problém dostať sa do učebne vybavenej počítačmi. Ďalšou pre-

kážkou je, že sa hodiny fyziky nedelia. 

6 Ďalšie možné aktivity s programom Audacity 

 Ukážka vplyvu hlasitosti a výšky zvuku na jeho priebeh (amplitúda a frekvencia) 

 Ukážka frekvenčnej analýzy dvoch tónov rovnakej frekvencie zahraných na rôz-

nych hudobných nástrojoch. 

 Zhotovenie hudobného nástroja z PET fľašiek. 

 Určenie rýchlosti zvuku pomocou odmerného valca. 

 Určenie časových intervalov pri experimente s Babinetovým pádostrojom. 

7 Záver 

V tomto príspevku sme sa zamerali na priblíženie základných fyzikálnych pojmov 

v hudobnej akustike. Uviedli sme niekoľko experimentov na dôkaz toho, že zvuk je 

mechanické vlnenie, ktoré sa prenáša vzduchom. Zaoberali sme sa voľne šíriteľným 

programom Audacity, ktorý je využiteľný v podmienkach školy. Objasnili sme, ako 

sme pomocou tohto programu zhotovili „hudobný nástroj“ z odtokovej trubice. Zada-

ním dotazníka sme zistili, že uvedené aktivity považujú opýtaní učitelia za realizova-

teľné na vyučovaní fyziky. Navrhli sme ďalšie možné aktivity realizovateľné pomocou 

programu Audacity. 
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Astronomické modely – budování správné představy o 

poměrech velikostí a vzdáleností vesmírných těles 

JAN VESELÝ 

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 

Abstrakt: Představy žáků, studentů i dospělých lidí o relativních velikostech a vzdá-

lenostech vesmírných objektů jsou v převážné většině naprosto zcestné. Mezi příčiny 

tohoto stavu patří také ilustrace a fotografie v populární literatuře a učebnicích. Jako 

pomůcku k řešení problému jsme vytvořili sady modelů planet, hvězd a celé planetární 

soustavy. V každé sadě jsou modely v jednotném měřítku, vzájemně jsou měřítka sad 

v jednoduchých poměrech. Podstatný pro vybudování správné představy o poměrech 

velikostí a vzdáleností je také způsob prezentace modelů lektorem (učitelem). 

Klíčová slova: astronomie, modely 

Úvod 

V populární literatuře, časopisech a také v učebnicích nacházíme fotografie vesmír-

ných objektů, které zcela postrádají správné vzájemné měřítko a často vedou k vytvá-

ření špatných koncepcí typu: největší planetou je Země, Slunce je větší než jiné 

hvězdy, ale zároveň je Země větší než Slunce. Zatímco zachovat poměry velikostí by 

možné bylo, zobrazení správných poměrů vzdáleností, i kdyby šlo jenom o tělesa Slu-

neční soustavy, ve formátu tištěných publikací či elektronických dat zobrazených na 

monitoru objektivně nelze. Jako řešení tohoto problému jsme vytvořili několik sad 

modelů ve správných poměrech velikostí, případně velikostí i vzdáleností. Poměry 

mezi jednotlivými sadami jsou voleny tak, aby přechod mezi různými měřítky byl co 

nejjednodušší. Realizace modelů je možná i v podmínkách škol. 

1 Naučné stezky v okolí Hvězdárny a planetária v Hradci Králové 

V okolí hvězdárny byly vybudovány dvě naučné stezky – Planetární a Galaktická. Obě 

jsou přístupné veřejnosti, u vchodu do budovy jsou k dispozici stručné popisy stezek 

s mapkami.  Na webu Hvězdárny a planetária jsou fotografie, elektronické verze in-

formačních tabulí ze všech stanovišť stezek, data pro navigace GPS. 

1.1 Planetární stezka 

(Cílová skupina 5. až 13. ročník školní docházky, veřejnost). Jde o model Slu-

neční soustavy v měřítku 1 : 10
9
. Slunce reprezentuje betonová koule o průměru 1,4 m, 

model Země má průměr 12 mm, model Měsíce (3,5 mm) je od modelu Země vzdálen 

0,38 m. Na každém stanovišti je informační tabule, se základními údaji o každém těle-

se, fotografií a vybranými zajímavostmi, které se k danému tělesu vztahují. Ve správ-

ném měřítku jsou též vzdálenosti (model Země 150 m od modelu Slunce, vnější 

planety Sluneční soustavy řádově kilometry). Správná vzdálenost je ta, kterou ná-

vštěvník ujde mezi jednotlivými stanovišti, tedy nikoli přímá vzdálenost mezi modely 

měřená vzdušnou čarou.  Jedná se o velké poloosy drah (střední vzdálenosti od Slunce) 
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těles. Kromě Slunce a osmi planet je na stezce představen také pás asteroidů (reprezen-

tovaný trpasličí planetou Ceres a asteroidem Ida), kometu (1P/Halley) a transneptunic-

ká tělesa (trpasličí planeta Pluto). Celková délka je 4,5 km od Slunce k Neptunu (6,5 

km k Plutu). Stezka vede od hvězdárny okolo několika rybníků a lesem zpět do města. 

Stezka byla vybudována v roce 2004 ve spolupráci s Astronomickou společností 

v Hradci Králové, náklady na provoz a opravy po vandalech (řádově desítky Kč p. a.) 

nese hvězdárna. 

1.2 Galaktická stezka 

(Cílová skupina 8. až 13. ročník školní docházky, veřejnost). Představuje vybra-

né objekty Galaxie, tentokrát v poněkud nepřehledném jednotném měřítku velikostí i 

vzdáleností 1 : 1,8×10
17

. Prezentovány jsou blízké či jasné hvězdy v okolí Slunce, 

hvězdokupy, mlhoviny, centrální černá díra a jako nepovinný objekt sousední trpasličí 

galaxie – LMC ve vzdálenosti 9,5 km v obci Hoděšovice. Stezka je heliocentrická – 

znázorňuje vzdálenosti od Slunce, nikoli od centra Galaxie. Velikosti objektů jsou na 

informačních tabulích (A3) zobrazeny nebo, pokud se nevejdou, pouze uvedeny. Vel-

ké hvězdy reprezentují přímo modely. Celková délka až po centrální černou díru je 1,5 

km, přičemž toto stanoviště je společné s modelem Neptunu na Planetární stezce, a 

tudíž je možné projít postupně obě stezky. Galaktická stezka (v obráceném pořadí ob-

jektů) pak návštěvníky přivede zpět k výchozímu místu u hvězdárny. 

2 Sada modelů hvězd ve foyer hvězdárny 

(Cílová skupina 5. až 13. ročník školní docházky, veřejnost). Svítící modely Slunce a 

obecně známých hvězd – Polárka, Sírius (A, B), Proxima, Rigel, Arcturus, Antares – 

v měřítku 1:10
11

 (100x menší než model Slunce a těles Sluneční soustavy na planetární 

stezce). Modely lze zapínat jednotlivě, každý ovládán dvěma vypínači – jeden rozsvítí 

model hvězdy, druhý rozsvítí LED v H-R diagramu. Modely jsou k dispozici školním 

výpravám i návštěvníkům pořadů pro veřejnost. 

 

Obr. 1 - Modely hvězd ve foyer Hvězdárny a planetária v Hradci Králové 
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3 Sada modelů těles Sluneční soustavy 

(Cílová skupina 1. až 13. ročník školní docházky, veřejnost). Modely planet, trpasli-

čích planet a některých satelitů v měřítku 1:2×10
8
. Terestrické planety vyrobeny ze 

dřeva, plynné a ledové planety z polystyrénu, povrch kašírovaný papír. Na některá ma-

lá tělesa sluneční soustavy byly využity sférické předměty původně určené k jiným 

účelům (airsoftové kuličky, ložiskové kuličky). Tato sada modelů není volně přístupná 

veřejnosti, používá se pouze při výkladu vedeném lektorem. Slunce v sadě modelů 

není (průměr 6,8 m), Saturn je bez prstence (v daném měřítku by správná tloušťka či-

nila řádově 10
-7

 až 10
-6

 m. 

 

Obr. 2 - Modely těles Sluneční soustavy 

4 Sada astronomických kostek 

(Cílová skupina předškolní děti a 1. až 4. ročník ZŠ.) Molitanové kostky tvaru blízké-

ho krychli, celkem 36 ks, s textilním potahem, který je snímatelný (praní, výměna mo-

tivů). Existují dvě sady motivů, z nichž jedna kromě obrazců známých souhvězdí 

podle ročních dob (jarní, letní, podzimní, zimní, cirkumpolární) obsahuje obrazy osmi 

planet a Slunce v měřítku 1:2×10
8
, tedy stejném, jako sada modelů těles Sluneční sou-

stavy. Děti sestavují jednotlivé objekty (Jupiter a Saturn na 9 kostkách, část Slunce na 

12 kostkách) a poté skládají planety do správného pořadí od Slunce. Aktivita je dopl-

něna projekcí nápovědy dataprojektorem. Kostky mohou sloužit zároveň jako sedačky 

(lehačky) – za odměnu je dětem promítána pohádka. Kostky jsou přístupné veřejnosti 

při sobotních odpoledních pořadech pro děti. 

5 Lektorské vedení 

Ačkoli je většina modelů přístupná veřejnosti, k dosažení cíle, jímž je vybudování 

správné představy o poměrech velikostí a vzdáleností vesmírných objektů, je nezbytný 

výklad vedený lektorem (vychází z RVP podle věku žáků či studentů ve skupině). 
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5.1 Příklady probíraných témat na Planetární stezce 

 Za jak dlouho doletí světlo ze Slunce na Zemi? (praktický pokus na téma „za jak 

dlouho dojdeme k Zemi na planetární stezce“ – měření pomocí stopek 

v mobilních telefonech účastníků exkurze; jak dlouho by od Země ke Slunci le-

těla kosmická sonda, je-li takový let vůbec uskutečnitelný) 

 Proč je na Merkuru rozpětí teplot -170°C až +430 °C? (údaje uvedeny na in-

formační tabuli; diskutujeme nepřítomnost atmosféry, rotaci planety a její oběh 

okolo Slunce) 

 Proč je na Venuši vyšší teplota než na Merkuru, když je dvakrát dále od Slun-

ce? (navazuje na diskusi o atmosféře planety, skleníkovém jevu, klesající rov-

novážné teplotě na povrchu pasivních těles Sluneční soustavy se vzrůstající 

vzdáleností od Slunce) 

 Měsíc je nejvzdálenější místo ve vesmíru, kam zavítal Člověk. (lety lidí „do 

vesmíru“ většinou na nízkou oběžnou dráhu = v měřítku stezky zlomky milime-

tru nad povrchem modelu Země; možnost obnovení letů na Měsíc) 

 Jak daleko je Mars, jak dlouho trvá cesta a jaké jsou překážky? (typická doba 

letu 9 měsíců, nepřítomnost kapalné vody (trojný bod), nízké teploty, absence 

dipólového magnetického pole, absence ozonosféry, komunikační potíže) 

  Je mezera mezi Marsem a Jupiterem prázdná? (zařazení prvních asteroidů me-

zi planety, zavedení kategorie planetka (asteroid) v polovině 19. století, číslo-

vání, typické rozměry, výskyt neomezený jen na pás mezi Marsem a Jupiterem, 

zopakování historie ve 20. století a 21. století s trpasličí planetou Pluto) 

 Jak pojmenovat kometu? (pravidla pojmenovávání vesmírných objektů – po ob-

jeviteli jen komety (s výjimkami, z nichž jednou je právě 1P/Halley); jména 

planetek navrhuje objevitel, schvaluje Nomenklaturní komise IAU; placené po-

jmenovávání hvězd nabízené soukromými firmami je podvodem) 

 Došli jsme k Jupiteru a už jsme na půlce cesty k Saturnu! (na vzdálenostech 

mezi velkými planetami rekapitulujeme a ilustrujeme poměry vzdáleností těles 

Sluneční soustavy) 

  Proč je Saturn na stezce bez prstence? (protože jej ukradli vandalové (pravda), 

a současně proto, že by v daném měřítku 1 : 10
9
 nebyl viditelný – diskuse o 

průřezu a struktuře skutečného Saturnova prstence) 

5.2 Příklady témat diskutovaných u modelů těles Sluneční soustavy 

 Kolik je vlastně planet? (diskuse o historii pojmu planeta, měnícím se počtu tě-

les na seznamu planet v minulosti, definice planety dle IAU z roku 2006) 

 Dva druhy planet (kamenné, Zemského typu; plynné či ledové, Jupiterova typu; 

rozšíření o exoplanety – superzemě, horcí jupiteři a neptuni, superjupiteři) 

  Jak vznikla Sluneční soustava? (souvislost s pozorovanou distribucí planet a 

malých těles sluneční soustavy) 
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 Jak veliké by v tomto měřítku bylo Slunce? (téměř 7 metrů = 109x větší než 

Země; diskuse nad poměry hmotností planet a Slunce) 

  Proč je model Saturnu bez prstence? (nebyl odcizen vandaly, diskuse o rozmě-

ru skutečného prstence – viz 5.1)  

5.3 Příklady témat diskutovaných u modelů hvězd 

 Převažují mezi hvězdami ty větší nebo ty menší než Slunce? (výběrový efekt – 

prostým okem vidíme ty větší, ve skutečnosti jsou početnější ty menší) 

 Jak to, že je Polárka mnohem slabší než Sírius (A), když je mnohem větší? (dis-

kuse o vzdálenostech hvězd) 

  Proč mají hvězdy různé barvy? (povrchová teplota; diskuse nad častou 

miskoncepcí o vlivu chemického složení hvězd) 

 Jaké je rozpětí povrchových teplot hvězd a čím jsou omezeny hranice? (termo-

nukleární fúze, podmínka rovnováhy a stability, spektrální třídy, hlavní po-

sloupnost H-R diagramu; hnědí trpaslíci) 

 Jak to, že některé velké hvězdy mají nižší povrchovou teplotu než ty malé? (vý-

voj hvězd s využitím H-R diagramu, rudí obři a veleobři, bílí trpaslíci) 

6 Závěr 

Samotné sady modelů dobře ilustrují velikosti, případně vzdálenosti, vesmírných těles. 

Teprve výklad lektora však uvádí vizuální vjem a fyzicky (chůze) nabyté vědomosti do 

souvislostí, ať už vzájemných, nebo s dalšími jevy. Proto jsou školním i neškolním 

skupinám nabízeny „komentované prohlídky“ modelů často jako součást či doplnění 

vzdělávacích pořadů v planetáriu a na hvězdárně. 
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[1] Kolektiv autorů VÚP: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Praha, 2005, ISBN 80-87000-02-01. 

[2] Kolektiv autorů VÚP: Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, Výzkumný 

ústav pedagogický v Praze, Praha, 2007. 

[3] Brož, M., Cholasta, M., Kujal, J., Lacko, R.: Povětroň Speciál 2/2004 – Planetární 

stezka, Astronomická společnost v Hradci Králové, Hradec Králové, 2005, ISSN 

1213–659X. 

[4] Brož, M.: Co na planetární stezce nenajdete?, in Povětroň 3/2005, p. 4, 

Astronomická společnost v Hradci Králové, Hradec Králové, 2005, ISSN 1213–

659X.  

[5] Veselý, J.: Jak daleko je Mars?, in sborník konference SciCom v přírodních 

vědách, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2013, ISBN 978-80-248-2964-7 

[6] Krejčí, M.: Modely planet a hvězd, in sborník konference SciCom v přírodních 

vědách, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2013, ISBN 978-80-248-2964-7 

[7] http://www.astrohk.cz 

 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 18 
__________________________________________________________________________________ 
 

285 
 

Sedm let projektu CZELTA v Pardubicích  

VLADIMÍR VÍCHA 

Gymnázium Pardubice, Dašická 1083, ÚTEF ČVUT 
 

Abstrakt 

Měření kosmického záření v projektu CZELTA začalo na Gymnáziu Pardubice Dašic-

ká 1083 díky spolupráci s Ústavem technické a experimentální fyziky (ÚTEF) ČVUT 

v roce 2006. Popis měřící aparatury a aktivity studentů v prvních letech lze nalézt v 

[1], [2], [3], [4].  Za uplynulých sedm let pracovala na analýze dat řada studentů gym-

názia, kteří napsali práce SOČ a prezentovali svoje práce na soutěžích a seminářích i 

s mezinárodní účastí. Gymnázium navštívili a o projekt se zajímali významní hosté, 

např. astronom Jiří Grygar nebo americký astronaut James Shelton Voss. Některé akti-

vity z projektu jsme zavedli do výuky fyziky (projektový týden, výuka astronomie) a 

matematiky (statistika a pravděpodobnost). Pokročili jsme tak, že současné výsledky 

práce studentů lze označit za vědecké.    

CZELTA se dostává na další školy 

V současné době je v ČR v provozu sedm stanic CZELTA. Jedna stanice je v Praze, 

jedna v Kladně, dvě v Pardubicích a tři v Opavě. Další měřící aparatury jsou rozmístě-

ny na Slovensku, v Rumunsku, v Anglii a ve Francii. Instalace dalších stanic jsou v 

přípravě. Z projektu CZELTA se tak stává světová síť realizovaná především na střed-

ních školách. 

Web CZELTA  

Měřené spršky kosmického záření mají náhodné rozložení v čase a jejich četnost po-

někud závisí na nastavení jednotlivých stanic. Obecně ale platí, že za jeden den provo-

zu stanice se registruje přibližně 1 100 až 2 000 spršek. České stanice tak již zachytily 

přes 28 000 000 spršek, a k naměřeným datům bylo třeba zajistit přístup. Absolvent 

gymnázia Jakub Čermák vytvořil stránky projektu www.czelta.utef.cvut.cz, kde je 

možné po přihlášení stahovat data. I bez přihlášení si každý může prohlédnout zálož-

ky: O projektu, Aktuální stav, Zapojené školy, Práce studentů. 

Záložka Aktuální stav umožňuje pro vybranou stanici zobrazit spršky detekované za 

poslední hodinu na mapě oblohy (obr. 1). Velikost červených kroužků odpovídá ener-

gii spršky, oranžový kroužek označuje poslední zachycenou spršku.  

Nejvíce spršek přichází ze zenitu, a to samozřejmě nezávisle na tom, zda je den nebo 

noc. Polohy spršek se neustále aktualizují. 
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Obr. 1 - Spršky kosmického záření detekované za 1 hodinu na Gymnáziu Pardubice 20.8.2013 

Záložka Práce studentů zobrazí jména studentů, kteří se v jednotlivých letech zabývali 

analýzou dat. Až na jednoho, se jedná o studenty Gymnázia Pardubice. Pod záložkou 

jsou dostupné i jejich práce ve formátu pdf a lze si také prohlédnout Prezentaci o histo-

rii práce studentů na projektu CZELTA  včetně dosažených úspěchů. 

Pedagogický přínos projektu 

Studenti se při detailní analýze dat učí vědeckému uvažování, diskusi, prezentaci vý-

sledků v češtině i angličtině, sepsání odborné práce. Ke zpracování velkých souborů 

dat je nutné napsat vlastní programy. Kladou si otázky a hledají odpovědi, které často 

nikdo nezná. Rozhodně se nejedná o procházku vyšlapanou cestou. 

Po absolvování gymnázia zmínění studenti většinou odešli studovat na MFF UK nebo 

FJFI ČVUT a pokračovali ve spolupráci s  ÚTEF ČVUT. Někteří jako zaměstnanci na 

částečný úvazek. Několik jich na téma CZELTA vytvořilo své bakalářské práce.  

Vědecký přínos projektu 

Nyní se zmíním o výsledcích práce Veroniky Valešové (Gymnázium Pardubice) 

a Martina Quardy (SPŠE Pardubice), s nimiž jsem spolupracoval v letech 2011-2013, 

resp. 2012-2013. Jejich výsledky již znamenají vlastní vědecký přínos ve zkoumání 

kosmického záření.  

Veronika Valešová: Detekce sekundárního kosmického záření v závislosti na me-

teorologických podmínkách   

Webové stránky CZELTA [5] umožňují po přihlášení zobrazit na všech stanicích po-

čet detekovaných sekundárních spršek počítaný ve zvoleném časovém intervalu. Ve-

ronika si ke zkoumání zvolila časový interval 1 hodina, studovala tedy hodinový tok. 

http://czelta.utef.cvut.cz/publicweb/studenti/Historie_prace_studentu_CZELTA.pdf
http://czelta.utef.cvut.cz/publicweb/studenti/Historie_prace_studentu_CZELTA.pdf
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Obr. 2 - Hodinový tok na Gymnáziu Pardubice v průběhu roku 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 - Hodinový tok na Gymnáziu Pardubice v průběhu jednoho dne 1. 2. 2012. 

Je vidět, že hodinový tok se mění jak v průběhu roku (obr. 2), tak v průběhu jednoho 

dne (obr. 3). Hodinový tok je náhodná veličin, která kolísá kolem jisté střední hodnoty, 

zde 65. Obecně se soudí, že tato náhodná veličina se řídí Poissonovým rozdělením. 

Studentka začala testovat tuto hypotézu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 - Histogram hodinového toku detekovaného na Gymnáziu Pardubice v roce 

2011 a histogram vypočtený z Poissonova rozdělení. 

Na obr. 4 je histogram hodinového toku detekovaného na Gymnáziu Pardubice v roce 

2011. Je v něm zachyceno 6 624 naměřených hodnot, průměrný tok je  = 65 h
-1

. Pro 

tuto hodnotu  byla podle Poissonovo rozdělení [6] vypočtena pravděpodobnost namě-

ření hodinového toku k:  
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                                                                                                                              (1)         

 

Očekávaná četnost pro libovolné 0Nk  při 6 624 pokusech je 6 624·pk. 

Reálný histogram se od histogramu získaného použitím (1) (Poissonův histogram) po-

někud liší. V oblasti okolo středního toku je Poissonův histogram vyšší. V oblasti ma-

lých a velkých hodinových toků je naopak vyšší reálný histogram. Položme si otázku, 

které faktory ovlivňují měřený tok. 

1. Aktivita vesmíru 

2. Stav atmosféry 

3. Měřící stanice 

Studentka se pokusila zkoumat faktory 2 a 3 a hledat takové korekce, které by reálný 

histogram více přiblížily Poissonovu. 

Ke každému hodinovému toku z projektu CZELTA potřebovala získat hodnoty meteo-

rologických veličin. Využila volně přístupná meteodata z letiště Václava Havla pro 

Kladno a Prahu, letiště Pardubice pro Pardubice a Janáčkovo letiště pro Opavu [7]. 

Využila také měření teplot detektorů, které jsou zaznamenány stanicí CZELTA přímo 

u každé spršky. Po prozkoumání vlivu 18 meteorologických veličin se rozhodla zabý-

vat se dvěma nejvýznamnějšími. Atmosférickým tlakem a teplotou detektorů.  

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 5 - Závislost hodinového toku na tlaku na Gymnáziu Pardubice v roce 2012 [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 - Závislost hodinového toku na teplotě detektorů Gymnáziu Pardubice v roce 
2012 [8]. 
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Z obr. 5 je vidět, že při vyšším tlaku hodinový tok klesá a z obr. 6 je zřejmé, že vyšší 

teplota detektorů také způsobuje snížení hodinového toku. Studentka uvažovala lineár-

ní závislost a nejprve určila lineární regresí směrnici m2 v grafu tok – tlak a směrnici 

m1 v grafu tok – teplota detektorů. 

Provedla přepočet hodinového toku na standardní tlak pst = 1 020 hPa (průměrný tlak 

v daném roce). Opravený histogram je na obr. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 - Pro histogram hodinových toků byla provedena korekce na atmosférický tlak 
[8]. 

Následně provedla přepočet hodinového toku na standardní teplotu detektorů 

t(det)st = 18 °C (průměrná teplota detektorů v daném roce). Opravený histogram je na 

obr. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 - Pro histogram hodinových toků byla provedena korekce na teplotu detektorů 
[8]. 

Obě korekce vedly ke zlepšení v oblasti malých toků a středního toku. V oblasti vel-

kých toků ke zlepšení nedošlo. 
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K nejlepším výsledkům vedlo zkoumání hodinového toku jako lineární funkce dvou 

proměnných – teploty detektorů a přirozeného logaritmu atmosférického tlaku - obr. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 - Pro histogram hodinových toků byla provedena korekce na přirozený logarit-
mus atmosférického tlaku a teplotu detektorů [8]. 

Ke zlepšení shody histogramů došlo i v oblasti velkých toků. Poissonovský model již 

velmi dobře popisuje zkorigovaná naměřená data. 

Martin Quarda: Koincidence vzdálených stanic CZELTA 

Tři detektory každé stanice CZELTA měří v koincidenčním režimu. To znamená, že 

pokud jeden detektor zaznamená dopad spršky, otevře se časové okno tmax = 100 ns, ve 

kterém elektronika čeká na zásah dalších dvou detektorů. Nedojde-li k zásahu, šlo o 

malou spršku, která se do dat neuloží. Dojde-li k zásahu, šlo o velkou spršku (energie 

primární částice byla alespoň 10
14

 eV), a ta se do dat uloží. Martin myšlenku koinci-

dence rozšířil na dvojice stanic. Stanice jsou někde blízko u sebe – v Pardubicích 

672 m, v Opavě 733 m, 743 m a 925 m. Jiné stanice jsou ale velmi vzdálené – 100 km 

Pardubice-Praha, 270 km Kladno-Opava [9].  

Podívejme se na časy dopadu spršek na stani-

ci Gymnázium Pardubice a SPŠE Pardubice 

na počátku dne 20. května 2013 (obr. 10). 

Vidíme, že v 0 h 2 min 50 s zaregistrovaly 

obě stanice spršku. Je koincidence v časovém 

okně tmax = 1 s náhodná? 

Mohlo jít o dvě malé spršky (malá energie – 

obr. 11), které se náhodně sešly, nebo o jednu 

velkou spršku (velká energie – obr. 12), která 

zasáhla dvě stanice vzdálené 672 m. 

Bylo třeba studovat pravděpodobnostní model 

– Poissonovský. 

 

Obr. 10 - Časy dopadu spršek na Gymnáziu Pardubice a SPŠE Pardubice na počátku 

dne 20. května 2013. 
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Vycházíme-li z předpokladu, že počet koincidencí mnoha malých spršek mezi dvěma 

stanicemi se řídí Poissonovým rozdělením, platí vzorce [10] 

                                                                                                                                  (2) 

 

kde x je střední očekávaný počet koincidencí v časovém okně tmax, 1, 2  jsou střední 

časy mezi příchody spršek na 1. stanici a na 2. stanici,   je doba, po kterou stanice 

současně měřily, pk  je pravděpodobnost, že ve dvou studovaných časových řadách 

nastane k koincidencí. 

Vzorce (2) platí za předpokladu, že tmax << 1, 2.   

Ukažme si, jak závisí počet koincidencí na volbě časového okna tmax  pro dvojici stanic 

ZŠ Boženy Němcové a Mendelovo gymnázium v Opavě. Jejich vzdálenost je 743 m, 

1 = 49,7978 s, 2 = 36,6161 s,  = 47 309 230 s,  tmax = 2 s až 500 s. 

Z číselných hodnot je vidět, že podmínka  tmax << 1, 2  je velmi dobře splněna. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 13 - Závislost počtu koincidencí na volbě časového okna pro stanice na ZŠ B. 
Němcové v Opavě a Mendelově gymnáziu v Opavě. 
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Obr. 11 - Zásah dvou stanic dvěma malými 

sprškami. 
Obr. 12 - Zásah dvou stanic jednou velkou 

sprškou. 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 18 
__________________________________________________________________________________ 
 

292 
 

Na obr. 13 vidíme graf přímé úměrnosti mezi velikostí časového okna a středním po-

čtem očekávaných koincidencí x (střední). Nejvýše položený je „čtverečkový“ graf 

zobrazující nalezené počty koincidencí, N (naměřené). Graf vystihuje lineární funkce, 

nikoli však přímá úměra. Odlišnost grafů je zřejmá.  

Při zmenšování časového okna k nule by počet koincidencí měl také klesat k nule, ale 

neklesá. Třetí „trojúhelníčkový“ graf vznikl z předchozího odečtením 33 spršek. Pak 

nastává dobrá shoda s grafem přímé úměrnosti (chybové úsečky jsou jedna sigma). 

Zdá se, že jsme našli 33 spršek, které nepatří do Poissonovského modelu mnoha ma-

lých spršek. Mohlo by se jednat o velké spršky. Nelze však tento výsledek vysvětlit 

čistě statisticky, jako náhodu? Např. pravděpodobnost, že na hrací kostce padne 33-
krát za sebou šestka je malá, ale principiálně možná. 

Autor se začal zabývat koincidencemi každých dvou českých stanic, které přepočítal 

na 1 rok společného měření, a sestrojil následující grafy obr. 14, obr. 15, obr. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 - Koincidence mezi všemi dvojicemi stanic v ČR v časovém okně 2,2 s. 

Na obr. 14 vidíme, že v časovém okně tmax = 1 ms najdeme dostatek koincidencí pro 

každou dvojici stanic. Na obr. 15 v časovém okně tmax = 22 s je již většina koinciden-

cí potlačena a to vynikne ještě více na obr. 16 pro časové okno tmax = 2,2 s. Zůstává 

červený sloupec pro dvojici stanic v Pardubicích a tři modré sloupce náleží třem dvoji-

cím stanic v Opavě. Vysoký počet koincidencí se vyskytuje u blízkých stanic (stovky 

Obr. 14 - Koincidence mezi všemi dvojicemi 

stanic v ČR v časovém okně 1 ms. 

 

Obr. 15 - Koincidence mezi všemi dvojicemi 

stanic v ČR v časovém okně 22 s. 
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metrů) v jednom městě. Zřejmě se jedná o velké spršky blížící se těm, které detekuje 

projekt Pierre Auger.  

U stanic vzdálených desítky nebo stovky kilometrů se podle obr. 16 koincidence téměř 

nevyskytují. Jsou tu dvě výjimky. Gymnázium Pardubice-Slezská univerzita v Opavě 

(150 km) a ÚTEF ČVUT Praha-SPŠ Kladno (24,5 km). Mohou se vyskytovat tak vel-

ké spršky?  

Jestliže pomocí vzorců (2) vypočítáme pravděpodobnost, že je počet koincidencí větší 

nebo roven naměřenému počtu koincidencí, dostaneme u dvojice Gymnázium Pardu-

bice-Slezská univerzita v Opavě pravděpodobnost 0,255. Pro dvojici ÚTEF ČVUT 

Praha-SPŠ Kladno je tato pravděpodobnost 0,177. Obě pravděpodobnosti jsou větší 

než jev, že při jednom hodu hrací kostkou padne šestka. To není nic nečekaného. Není 

důvod domnívat se, že jsme naměřili tak velké spršky. 

Jestliže pomocí vzorců (2) vypočteme pravděpodobnost, že v časovém okně 2,2 s 

nastane 33 a více koincidencí mezi stanicemi ZŠ B. Němcové-Mendelovo gymnázium 

v Opavě, dostaneme pravděpodobnost 6,9·10
-17
. Podobně malé vyjdou pravděpodob-

nosti i pro další dvojice stanic v Opavě a pro dvojici stanic v Pardubicích. 

Studentovi se podařilo prokázat, že systém stanic CZELTA detekuje na území ČR 

spršky o velkých energiích zasahující stanice vzdálené 672 m až 925 m. Navíc 

v Opavě nalezl čtyři spršky, které zasáhly všechny tři stanice, v časovém okně 2,2 s. 

S rostoucím počtem stanic bude tento výzkum stále zajímavější. 
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Demonstrační experimenty s detektorem MX-10 

VLADIMÍR VÍCHA, PETER ŽILAVÝ 

 

ÚTEF ČVUT Praha, Gymnázium Pardubice, Dašická 1083 

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Praha 

Abstrakt 

Polovodičový detektor Medipix/Timepixje unikátní detekční systémem ionizujícího 

záření vyvinutý v CERNu. V Ústavu technické a experimentální fyziky (ÚTEF) 

ČVUT k němu bylo vytvořeno programové vybavení jak pro profesionální práci (Pi-

xelman), tak pro práci studentů (Simple preview). V letošním roce začal být detektor 

s označením MX-10 včetně software a příslušenství k demonstracím vyráběn a distri-

buován českou firmou. V našem příspěvku předvedeme několik pokusů vhodných pro 

střední, ale i základní školy, ukazujících novou kvalitu v zobrazení a vyhodnocení io-

nizujícího záření. Představíme také nový školní zdroj alfa záření ŠZZ ALFA. 

Detektor MX-10 

Základem detektoru je křemíkový senzor o aktivní ploše 14 mm x 14 mm a tloušťce 

několik desetin mm, který je ze spodní strany rozdělen na matici 256 x 256 čtverco-

vých buněk o straně 55 μm. Křemíkový senzor představuje povrchový p-n přechod, ve 

kterém je pomocí vhodného 

napětí vytvořená oblast bez 

prostorového náboje. Vletí-li 

do této oblasti částice ionizují-

cího záření, vytvoří řadu elek-

tron-děrových párů (střední 

energie potřebná pro vytvoření 

páru je přibližně 3,6 eV). Díky 

přiloženému napětí je takto 

vzniklý náboj sebrán na elek-

trody (čtverečky) jednotlivých 

pixelů a vodivými spoji odve-

den do spodního „vyčítacího“ 

čipu. Zde má každý pixel svoji 

elektroniku, která dokáže nejen 

počítat zachycené impulsy, ale 

i vyhodnotit jejich amplitudu. Tato amplituda odpovídá energii, kterou v konkrétním 

pixelu zanechala prolétající částice ionizujícího záření. Detekční čip je tedy složen 

z 65 536 mikrodetektorů schopných nezávisle na sobě vyhodnotit energii, kterou 

v nich zanechaly prolétající částice ionizujícího záření. Více informací o detektoru 

naleznete na www stránkách [2] nebo v [1]. 

Obr. 1 - Struktura detekčního čipu. 
Převzato z [1]. 
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Školní zdroj záření alfa ŠZZ ALFA 

Školní zdroj záření ŠZZ ALFA je určen pro provádění výukových experimentů ukazu-

jících základní zákonitosti z oblasti jaderné fyziky. Je určen jak pro demonstrační ex-

perimenty prováděné učitelem, tak i pro skupinové a laboratorní práce žáků vyšších 

ročníků základních škol a studentů středních a vysokých škol. 

ŠZZ ALFA je osazen uzavřeným radionuklidovým zářičem obsahujícím Am241
 (kru-

hový terčík o průměru 8 mm, aktivita 9,5 kBq). Clona školního zdroje záření ŠZZ 

ALFA byla optimalizována pro spolupráci 

se školním pixelovým detektorem MX-10. 

ŠZZ ALFA je zdrojem záření α o energii 

přibližně 4,8 MeV (rozdíl od tabulkové 

hodnoty 5,5 MeV pro 
241

Am je dán přede-

vším krycí Au fólií o tloušťce 2 μm, která je 

součástí samotného zářiče). Záření α je 

doprovázeno zářením γ o energii 60 keV 

a měkkým rentgenovým zářením. 

Použitý radionuklid 
241

Am má poločas pře-

měny přibližně 432 let. V samotném zářiči 

dochází přibližně k 10
4
přeměnám za sekundu, počet částic skutečně registrovaných 

detektorem však závisí na geometrii uspořádání experimentu (vzdálenost od zdroje 

záření, velikost detektoru) a na účinnosti detektoru. Dolet částic alfa z ŠZZ ALFA ve 

vzduchu je přibližně 3,3 cm. Lze je (na rozdíl od doprovodného záření γ) odstínit např. 

listem papíru. 

Školní zdroj záření konstrukčně navazuje na 

zdroje záření ze soupravy GAMAbeta 2007.  

Posuvná lavice 

Pro snadné provádění experimentů 

s detektorem MX-10 a školními zdroji záření 

jsme vyvinuli posuvnou lavici umožňující sta-

bilně uchytit jak samotný detektor, tak zdroj 

záření a další pomůcky (stínící destičky, 

wolframovou elektrodu s příměsí ThO2, držák 

uranového skla). Posuvný držák zářiče je slučitelný se školními zdroji záření ŠZZ 

GAMA a DZZ GAMA ze soupravy Gamabeta. 

Demonstrační experimenty s elektrodou WT20 a uranovým sklem 

Detektor MX-10 je velmi citlivý na dopad třeba jediné ionizující částice, proto umož-

ňuje zkoumat i velmi slabě radioaktivní látky. Pro učitele je stále ještě dostupná 

wolframová svařovací elektroda WT20 (WT40) s příměsí 2% (4%) ThO2. Radionukli-

dem je zde thorium a jeho rozpadové produkty. Druhou zkoumanou látkou je uranové 

sklo, radionuklidem je uran a jeho rozpadové produkty. Skleněné předměty barvené 

Obr. 2 - Školní zdroj záření ŠZZ ALFA 

Obr. 3 - Posuvná lavice 
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uranem (barva zelená až žlutá) lze někdy koupit ve starožitnostech nebo např. 

v internetovém obchodě jako korále či náhrdelníky[3].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obr. 4 vidíme dvacetisekundový záznam záření elektrody WT20 o průměru 4 mm a 

na obr. 5 dvacetisekundový záznam záření „pecky“ uranového skla umístěných do 

bezprostřední blízkosti detektoru. Stopy ionizujícího záření můžeme přibližně rozdělit 

do tří kategorií. 

1. Velké přibližně kulaté stopy („bloby“ - obr. 6) jsou způsobeny dopadem částic alfa. 
Detektor může pracovat zároveň jako spektrometr a určit energii, kterou částice alfa 

v detektoru zanechávají. Energie částic alfa je většinou velká – řádu MeV. Na obr. 6 

to bylo 4 748 keV = 4,748 MeV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zakřivené protáhlé stopy (obr. 7) jsou způsobeny dopadem vysokoenergetických 

elektronů, resp. fotonů. Elektron na obr. 7 zanechal v detektoru energii 913 keV, 

měl tedy relativistickou rychlost 0,93c.  

3. Malé stopy o velikosti několika pixelů (obr. 8) jsou způsobeny dopadem nízkoener-
getických elektronů, resp. fotonů. Energie je malá, v řádu desítek keV. 

Obr. 4 - Vizualizace záření elektrody WT20. Obr. 5 - Vizualizace záření uranového skla. 

Obr. 6 - Zvětšená stopa částice alfa 

o energii 4 748 keV. 
Obr. 7 - Zvětšená stopa vysokoenergetického 

elektronu o energii 913 keV. 
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Vyhodnotíme-li rozdíl mezi obr. 4 a obr. 5 pouhým pohledem, usoudíme, že elektroda 

WT20 vyzařuje více částic alfa než uranové sklo a uranové sklo zase vyzařuje více 

vysokoenergetických elektronů, resp. fotonů. Pro objektivnější vyhodnocení obsahuje 

program Simple preview různé typy histogramů. 

Demonstrační experimenty se Školním zdrojem záření alfa (ŠZZ ALFA) 

Pro potřeby experimentů s MX-10 jsme vyvinuli Školní zdroj záření alfa (ŠZZ 

ALFA). V následujících experimentech vystupovalo záření otvorem „cedník“ (obr. 2). 

 

 

Na obr. 9 vidíme jako majoritní stopy částic alfa („bloby“) a jako minoritní stopy čás-

tic gama („tečky“). Program Simple preview umí vytvářet několik typů histogramů. 

Horní část obr. 10ukazuje počty částic alfa detekovaných na jednotlivých snímcích ze 

souboru více než 600 snímků (tok záření v nastaveném čase). V dolní části obr. 10 je 

histogram tohoto toku (pro velký počet snímků se blíží Poissonovu rozdělení). Na 

obr. 11 je histogram energie částic alfa. Maximum hlavního píku zde odpovídá energii 

přibližně 4,3 MeV. Malé píky o energii dvojnásobné a trojnásobné vznikají v důsledku 

překrývání stop dvou nebo tří částic (program vyhodnotí více překrytých stop jako 

jednu částici s větší energií).  

Obr. 9 - Vizualizace záření ŠZZ. Vlevo expozice 0,5 s a vpravo expozice 0,05 s. 

Obr. 8 - Stopa nízkoenergetického elektronu, resp. fotonu. Stopa má velikost 2 
pixely a částice zanechala v detektoru energii 39 keV. 
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Jednoduchým způsobem můžeme demonstrovat absorpci částic alfa v běžném kance-

lářském papíru. Na obr. 12 vidíme, jak je list kancelářského papíru nasouván zleva 

přes senzor detektoru. Na ploše, kde se již stopy částic alfa nevyskytují, pozorujeme 

stopy fotonů gama, které papírem procházejí. K jejich odstínění následně použijeme 

olověný plech. 

 

 

Využití ionizujícího záření v praxi 

Odlišnost absorpce záření v různých materiálech našla uplatnění např. při kontrole 

tloušťky materiálu nebo v defektoskopii. Obojí lze s MX-10 dobře demonstrovat. 

Na obr. 13 vidíme přibližně kruhový obraz otvoru („krátký“ otvor), kterým záření 

z clony ŠZZ ALFA vystupuje. Pak prochází běžnou potravinářskou fólií a dopadá na 

senzor. Stopy na obvodu kruhu jsou menší, což znamená, že částice alfa měly menší 

energii než částice alfa u středu kruhu. Částice dopadající na fólii kolmo, procházejí 

totiž nejtenčí vrstvou materiálu, zatímco částice dopadající šikmo procházejí tlustší 

vrstvou. Na obr. 14 je uvnitř světlého kruhu temný stín. Ten je způsoben kapkou vody, 

kterou jsme kápli na vodorovně orientovanou potravinářskou fólii. I tenká vrstvička 

vody částice alfa pohltila. Prošly jen fotony gama.  

Obr. 11 - Histogram energie částic alfa.  

.     

Obr. 12 - Absorpce částic alfa v kancelářském papíru. 

.     

Obr. 10 - Počty částic na jednotlivých snímcích 

(tok záření) a histogram toku 
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Snímek na obr. 15 vznikl tak, že jsme nechali dopadat záření ze ŠZZ ALFA na kousek 

dřeva, do kterého jsme skryli olověnou diabolku (je viditelná jen z jedné strany). Čás-

tice alfa se ve dřevě samozřejmě absorbovaly, ale fotony gama dřevem prošly 

v místech, kde nebyla diabolka. Díky absorpci záření gama v olovu jsme diabolku ve 

dřevě objevili. Demonstrovali jsme princip defektoskopie, resp. rentgenologie. 
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Obr. 15 - Obraz diabolky ukryté v dřevěné 
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Obr. 13 - Částice alfa procházející 

přes tenkou potravinářskou fólii 

Obr. 14 - Částice alfa dopadají na potravinářskou fólii, 

na níž je kapka vody 
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Astronomický kurz a odborná pozorování na Hvězdárně a 

planetáriu J. Palisy 

MARTIN VILÁŠEK 

Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava 

Abstrakt 

Už více než deset let se v rámci Astronomického kurzu připravují na svou další práci 

demonstrátoři hvězdárny. Účastníci kurzu se nejdříve seznámí se základy astronomie a 

astrofyziky, naučí se orientovat na hvězdné obloze a pracovat s dalekohledem. Úspěšní 

absolventi kurzu se mohou stát spolupracovníky hvězdárny a planetária jako demon-

strátoři, kteří se podílejí na zajištění pozorování pro veřejnost. Ti nejlepší se podílejí i 

na odborné činnosti hvězdárny jako astronomičtí pozorovatelé skupiny Eridanus. Ob-

sahem příspěvku je struktura a obsahová náplň Astronomického kurzu, statistika 

účastníků a vybrané výsledky odborných pozorování. 

 

Kdo je to demonstrátor? 

Veřejné pozorování oblohy je služba, kterou svým návštěvníkům nabízí řada hvězdá-

ren. Jedná se o činnost, při které se návštěvníkům ukazuje dalekohledy to, co je zrovna 

vidět na obloze (Slunce, Měsíc, planety, hvězdy atd.), a zároveň je návštěvníkovi po-

skytován odborný výklad o daných objektech. Ten, kdo tento výklad vede, je tzv. de-

monstrátor. Většinou se jedná o dobrovolné spolupracovníky z řad studentů či odborné 

astronomické veřejnosti, ovšem někde tuto činnost vykonávají přímo zaměstnanci 

hvězdárny či planetária.  

„Demonstrátor se k výkonu své funkce obvykle kvalifikuje složením zkoušky, a jde-li o 

službu hvězdárny pro veřejnost, bývá za svou práci honorován (často jen symbolicky). 

Často se uvádí, že demonstrování kosmických objektů je vědou i uměním. Že je to vě-

da, jistě není třeba dvakrát dokazovat: lidem přece nelze servírovat polopravdy a ne-

smysly. Umění pak spočívá v tom, že i složité záležitosti musíme laické veřejnosti 

přiblížit tak, aby je pochopila (nebo si alespoň myslela, že je chápe), aby návštěva 

hvězdárny a účast na pozorování kosmických objektů byla pro každého nevšedním zá-

žitkem. Úloha demonstrátora určitě není jednoduchá.“[1] 

Co musí demonstrátor umět? 

 Musí znát souhvězdí a objekty, které se v nich nacházejí. 

 Musí umět pracovat s dalekohledem. 

 Musí vědět, kdy je možné který objekt pozorovat. 

 Musí vědět, jak je objekt vidět v dalekohledu v daných pozorovacích podmín-

kách. 
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 Musí mít základní astronomické znalosti, které musí umět předat ve formě vý-

kladu návštěvníkům hvězdárny. 

 

Jak se rodí demonstrátoři? 

Demonstrátoři jsou většinou studenti středních a vysokých škol, částečně i starší za-

městnaní lidé. Studenti ovšem odcházejí a proto je potřeba hledat nové zájemce o ast-

ronomii a demonstrování. To ale není jednoduché, a proto si je musíme sami 

vychovávat prostřednictvím Astronomického kurzu. Absolventi kurzu projdou řadou 

přednášek a cvičení a po skončení kurzu je čeká půlroční „stáž“ na hvězdárně. Během 

ní nasbírají praktické zkušenosti z provozu a teprve poté se z nich mohou stát skuteční 

demonstrátoři složením demonstrátorských zkoušek. 

Astronomický kurz 

 zcela nový kurz začal v říjnu 2003 

 připraveno 23 lekcí v podobě internetové prezentace 

 příprava zabrala cca 300 hodin 

 každá lekce trvá 90 minut (občas i déle) 

 lekce probíhají každý týden od října do června 

Cílová skupina Astronomického kurzu 

 veřejnost 

 studenti středních škol 

 studenti vysokých škol 

 žáci základních škol 
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Obsah Astronomického kurzu[3] 

1. Objekty a jevy viditelné na obloze 

2. Jevy v atmosféře Země 

3. Astronomické dalekohledy a montáže 

4. Souřadné systémy v astronomii 

5. Souhvězdí 

6. Praktické rady pro demonstrování 

7. Slunce a Sluneční soustava 

8. Fyzika hvězd 

9. Proměnné hvězdy 

10. Hvězdné systémy 

11. Život ve vesmíru 

12. Obsluha astronomických dalekohledů 

13. Průvodce objekty vhodnými k pozorování 

14. Průvodce po měsíčním povrchu 

Formy vzdělávání v Astronomickém kurzu 

 přednášky podle osnov kurzu (20) 

 pozorování hvězdné oblohy (3-5), přednáška u dalekohledu  

 příprava referátů na dané téma  
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 návštěva planetária 

 projekce filmů s astronomickou tématikou 

 pozorovací trenažér 

 přednášky astronomického repetitoria  

 podle možností ukázky různých artefaktů (meteority, model kometárního jádra 
atd.) 

 kurzisté plní praktické úkoly – motivace: získání běžně nedostupných astrono-

mických publikací  

 od roku 2010 – učební text v tištěné podobě 

Odborná pozorování 

V roce 1996 se dala dohromady skupina demonstrátorů a pod vedením Tomáše Gráfa 

začala s pozorováním několika typů proměnných hvězd. Pozorovací projekt nese jmé-

no Eridanus a zahrnuje pozorování vesmírných objektů pomocí CCD kamer a následné 

vyhodnocení měření. Specializuje se zejména na měření jasnosti proměnných hvězd, 

tzv. CCD fotometrii. Naměřená data jsou předávána profesionálním astronomům k 

dalšímu zpracování a k publikaci v odborné literatuře.  

Kromě odborných pozorování jsou snímkovány zajímavé objekty vzdáleného vesmíru, 

tělesa Sluneční soustavy a různé nebeské úkazy, a to pomocí CCD techniky i klasické 

fotografie. Do projektu jsou zapojeni zaměstnanci a demonstrátoři (absolventi Astro-

nomického kurzu) hvězdárny a planetária. 

Výsledky měření jsou součástí vědeckých publikací v Astronomy and Astrophysics, 

Publications of the Astronomical Society of Japan, Monthly Notices of the Royal Ast-

ronomical Society, IBVS atd. 

Pozorovací program 

 zákrytové hvězdy z programu společnosti B.R.N.O. a vybrané excentrické zá-

krytové dvojhvězdy z programu Marka Wolfa z Astronomického ústavu UK 

 jiné typy proměnných hvězd - kataklyzmické, novy, trpasličí cefeidy 

 dlouhoperiodické proměnné (Miridy) 

 tranzity exoplanet 
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Ukázky snímků a napozorovaných křivek 
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Přiblížení jednotly tlaku žákům prostřednictvím lidského 

těla 

IVA VLKOVÁ 

Gymnázium Ostrava – Zábřeh 

Příspěvek ukáže na mezipředmětové propojení biologie a fyziky s využitím počítačem 

podporovaných experimentů. Bude v něm prezentováno měření tlaku na lidském těle – 

kůži – použitím měřicího systému a čidla siloměru. Principem měření tohoto čidla je 

převod působící síly na napětí. Žák sám vyhodnocuje své vlastní vjemy, které zároveň 

srovnává s hodnotou tlaku v pascalech. Je tedy objektivně porovnatelné, zda působící 

tlak je velký či malý a 1 Pa je jednotka „malá nebo velká“.  

Přiblížení jednotky tlaku žákům prostřednictvím lidského těla 

Dnešní doba přináší do výuky nejrůznější prvky „moderní doby 21. století.“ O tom, 

zda jsou všechny „novinky“ pro výuku jen pozitivní, mi nepřísluší spekulovat. Jedinou 

jistotou je, že dnešní žáci vnímají počítače ve výuce jako její neodmyslitelnou součást. 

Mnozí vyučující proto zařazují do své výuky videa z YouTube, výukové programy pro 

PC, či vlastní prezentace. Fyzika je tedy předmětem, v němž se uplatní počítače spolu 

se všemi vymoženostmi, které sebou přináší.  

Některé fyzikální veličiny jsou pro žáky dobře pochopitelné a o základní jednotce 

těchto veličin mají jasnou představu. Mezi takovéto fyzikální veličiny se určitě řadí 

čas, délka, objem, hmotnost a třeba i jednotka síly 1 N (jeden newton), pokud učitel 

neopomene přiblížit velikost jednoho newtonu síle, kterou vyvolá 100 gramová čoko-

láda na dlaň. Vedle těchto veličin a jejich jednotek však existuje celá řada dalších, kte-

ré jsou již hůře pochopitelné a pro žáky mnohdy bývají hodně dlouhý čas i 

„neuchopitelné.“ Mezi tyto veličiny jistě patří tlak, zrychlení, energie, elektrický proud 

a mnoho dalších. Vedle těchto dvou skupin fyzikálních veličin bych si dovolila vytvo-

řit ještě jednu samostatnou skupinu, do které bych zařadila fyzikální veličinu - rych-

lost. Žákům nedělá problém, pokud mají určovat rychlost v jednotkách kilometr za 

hodinu. Ale rychlost uváděna v základní jednotce – tj. v metru za sekundu, je pro 

mnohé žáky, co do představitelnosti, problematická. 

Jak tedy tlak a další fyzikální veličiny žákům lépe přiblížit? A protože jsme ve fyzice, 

nejlépe experimentálně měřením. Během své desetileté praxe jsem si všimla, že žáky 

vedle měření a experimentů velice zajímá měřit je samotné, jejich vlastní tělo. A tyto 

dvě skutečnosti se pro moji práci staly klíčovými – najít postupy, jak přiblížit některé 

fyzikální veličiny žákům a přitom využít experimentální měření na jejich vlastním těle. 

Vedle těchto bodů je ještě jeden – mezipředmětové vztahy.   

Do příspěvku jsem se rozhodla zařadit použití a měření na těchto čidlech – čidlo tlaku, 

hlukoměr, čidlo krevního tlaku a čidlo síly.  

Čidlo krevního tlaku obsahuje citlivou membránu, která reaguje na tlakové změny 

vzniklé při průtoku krve cévami. Principem tohoto měření je zjišťování změn tlaku 

vyvolaných průtokem krve v cévách. Manžeta musí být dobře upevněna na paži tak, 
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aby se na ruce neotáčela. Po jejím maximálním nafouknutí vzduchem dojde 

k „zaškrcení“ pažní tepny. Při pomalém upouštění vzduchu z manžety dojde po určité 

době k vyrovnání tlaku vzduchu v manžetě a tlaku krve v cévách a do končetiny opět 

začne proudit krev. Použitím čidla pro měření krevního tlaku naměříme celou škálu 

hodnot (viz graf č. 1, 2), jedná se tedy o oscilační měření. Výsledné hodnoty systolic-

kého a diastolického tlaku je třeba posléze určit. Žáky je nutné upozornit, že domácí 

měřidla tlaku fungují na stejném principu, a že měření nemusí být vždy úplně přesné. 

Tyto způsoby měření jsou velmi citlivé na vnější podmínky měření a u měření sehraje 

svoji roli i např. pohyb měřeného objektu. Pro žáky připravíme obměny úloh – porov-

náváme naměřené hodnoty z paže a nohy, před a po jídle, před a po zátěži, před a po 

požití energetického nápoje. Tato měření krevního tlaku je nejlépe zařadit do výuky 

při probírání učiva tlaku v tekutinách, kdy se probírá hydrostatický tlak. V souvislosti 

s tímto učivem můžeme navést žáky na úlohy typu: S jak velkým tlakem je nutno počí-

tat při určení tlakové síly, působící na lidské tělo ve vodě v hloubce 2 m, 10 m? Do 

jakých hloubek se potápějí lidé / potápěči? Který orgán může být při neuváženém po-

tápění poškozen? Kdy při potápění vzniká problém? K čemu slouží hyperbarická (de-

kompresní) komora? 

  Graf č. 1 

   Graf č. 2 
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Při zavádění učiva tlaku v tekutinách můžeme využít i dalšího měření. Tímto měřením 

zjistíme, jak velký tlak jsme schopni vyvinout, budeme-li vzduch nasávat, případně do 

něčeho foukat. Použijeme čidlo tlaku – viz níže uvedený graf č. 3. Žáci tímto způso-

bem zjistí, jak velký tlak vzduchu jsou schopni sami vyvinout (tlak v kPa). Toto měře-

ní může sloužit jako motivační a žáci v další fázi mohou řešit úlohy typu: Z jaké 

hloubky můžeme „nasát“ tekutinu? Vysvětli, proč nenafoukáš pneumatiku auta a baló-

nek ano? Rozhodni, ve kterém balónku je větší tlak – v balónku, který má menší ob-

jem nebo v balónku s větším objemem? Své rozhodnutí ověř měřením. (viz níže 

uvedený graf č. 4) 

  Graf č. 3 

  Graf č. 4 

Dalším čidlem, které se dá využít při měření na lidském těle, je siloměr. Čidlo může-

me použít hned trojím způsobem. Zavěšujeme-li na siloměr závaží, pak jej používáme 

přesně jako manuální. Můžeme jej však použít při zjišťování, jak velikou sílu osoba 

vyvine stiskem ruky nebo tak, že čidlem působíme (tlačíme) na měřený objekt. Ten 

pak sám určí, kdy je působící tlaková síla ještě přijatelná, a kdy se projeví bolest. Lid-

ské tělo je různě citlivé, hledáme místa velmi a málo citlivá. Siloměr opatříme hrotem 

o známém obsahu plochy a tlačíme na vybraná místa na těle. Z naměřených hodnot 

velikosti působící síly určíme velmi a málo citlivá místa, tyto výsledky můžeme záro-

veň porovnat s výsledky měření jiné osoby. Stejným postupem však můžeme zjistit, 

velikost ploch, na které je tělo citlivé. Určitě bude rozdíl, jestli používáme jehlu 
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s ostrým hrotem nebo kuličku o poloměru několika milimetrů. V přiložené grafu byl 

použit hrot špejle a bylo působeno na palec z přední i zadní strany (tj. na bříško a nehet 

palce), na dlaň ruky a na loketní jamku. Jako nejcitlivější byla vyhodnocena loketní 

jamka (viz graf č. 5). Tento výsledek jistě nikoho nepřekvapí.  

 Graf č. 5 

Obdobně jako jednotka tlaku působí žákům jisté problémy i základní jednotka rychlos-

ti – m/s. Žáci mají jasnou představu o velikosti rychlosti uvedené v jednotkách km/h. 

Tato jednotka je žákům bližší asi proto, že se uvádí při jízdě v dopravních prostřed-

cích. Když se však hovoří o rychlosti pohybu v m/s, žáci ztrácejí představu. Pro lepší 

vykreslení a pochopení této jednotky, můžeme použít čidlo spirometr. Toto zařízení 

vyhodnocuje rozdíly tlaků, které vznikají při průchodu plynu membránou, jež je sou-

částí čidla, ale vlastní čidlo slouží k měření objemového průtoku plynu. Žáci tedy mo-

hou proměřit objemový průtok vzduchu, který vytvoří při vyfouknutí vzduchu do 

spirometru a ze znalosti obsahu plochy ústí spirometru, poté lehce dopočítáme rychlost 

svého fouknutí.  

A co říci závěrem? Když jsem začínala svoji práci, musím přiznat, měla jsem sama 

jisté pochybnosti, zda materiály budou „životaschopné.“ Jestli je kolegové budou moci 

využívat přímo ve výuce tak, aby pomohly a zároveň pro učitele nepředstavovaly pro-

blém v podobě dlouhé doby přípravy měření, časově náročného měření apod. Dnes 

mohu říci, že vřele doporučuji. Žáci na měření reagují velmi pozitivně a možnost za-

pojení vlastního těla pro měření je pro mnohé výborným motivačním prvkem. 
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Abstrakt 

Příspěvek seznamuje čtenáře s třemi úlohami, ve kterých je použita videoanalýza 

k získání dat z měření. První část příspěvku porovnává metodu měření koeficientu 

útlumu pružiny pomocí videanalýzy v TRACKERU a optické závory s programem 

Phywe Cobra 3. Analýza matematického kyvadla představuje úlohu s velkou dobou 

trvání, kde Tracker automaticky vyhodnotí celý experiment. Následující část nastiňuje 

měření koeficientu útlumu v U-trubici a je komplexním vyhodnocením celého experi-

mentu pomocí softwaru TRACKER.  

Videoanalýza v typických příkladech 

Videoanalýzu při měření fyzikálních veličin lze s úspěchem použít v mnoha případech. 

Ze zkušenosti lze nalézt následující obecná vymezení této metody měření: 

a) Děj probíhá velice rychle a je běžným okem nezaznamenatelný.  

b) Experiment s dlouhou dobou trvání s velmi malými postupnými změnami. 

c) Pokus bez možnosti jiného vyhodnocení dat s dostatečnou přesností.  

 

Všechny tři výše uvedené obecné případy využití videoanalýzy budou následně ukázá-

ny na konkrétních měřeních, jak probíhají ve fyzikálním praktiku na katedře aplikova-

né fyziky a technické výchovy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích.  

Koeficient útlumu pružiny 

Ve fyzikálním praktiku je jednou ze základních úloh měření tuhosti pružiny a jejího 

koeficientu útlumu. Pro určení tuhosti používáme statistickou metodu, při které sledu-

jeme relativní prodloužení po zatížení, resp. dynamickou, při které vycházíme ze změ-

ny délky periody. Pro zjištění tuhosti lze také využít videozáznam s následnou 

videoanalýzou. Takto získané hodnoty pro obě popsané metody lze považovat za přes-

nější vzhledem k tomu, že z videozáznamu lze po kalibraci získat velmi přesné hodno-

ty délky, resp. času.  
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Pro zjištění koeficientu útlumu je třeba již použít sofistikovanější zařízení. V praktiku 

se jedná o systém Phywe Cobra 3 či videokameru s analýzou v Trackeru. 

Phywe Cobra 3 

Pružina je uchycena na stojanu s dostatečnou tuhostí, aby při větším zatížení nedochá-

zelo k jeho prohnutí. Na spodní konec pružiny je připevněn jutový provázek, který je 

spojen se závažím o určité hmotnosti. Provázek prochází drážkou kolečka upevněného 

v ose otáčení. Kolečko je děrováno a při otáčení přerušuje signál v optické závoře. In-

formace ze závory jsou přenášeny do čidla Cobra 3 a následně interpretovány soft-

warem v počítači. 

Měření amplitudy je určeno otočením kolečka, které je snímáno optickou závorou 

(Obrázek 1). 

 

Obrázek 1 - Děrované kolečko s optickou závorou 

Program online vykresluje graf závislosti amplitudy na čase. Největší slabinou celého 

experimentu je nedokonalé přenesení pohybu provázku na kolečko. V ideálním přípa-

dě by mezi kolečkem a provázkem muselo být dokonalé smykové tření a v místě otá-

čení osy kolečka naopak nulové valivý odpor. Mimo nedokonalého tření mezi 

provázkem a kolečkem, také můžeme pozorovat pohyb zatěžkaného provázku i do 

jiného než svislého směru. Samozřejmě s větší hmotností závaží lze tento problém čás-

tečně eliminovat. 

Při měření pomocí Cobry 3 byl získán koeficient útlumu b = 0,1196 s
-1

 a zároveň vy-

kreslen graf závislosti amplitudy na čase (graf 1), kde je zřejmé její postupné zmenšo-

vání. 
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Graf 1 

Program umí z vypočteného koeficientu útlumu b vymodelovat křivku (graf 2) a také 

současně zobrazit a porovnat naměřenu a vypočtenou křivku (graf 3). 

 

Graf 2 

 

Graf 3 
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Tracker 

Sestavení experimentu při videoanalýze je obdobné, pouze se na provázek připevní 

barevná lepenka o tvaru obdélníku (Obrázek 2). Videokamera je umístěna na stativ ve 

vzdálenosti 50 cm od pohybující se ho tělesa. Na pozadí musíme umísit kalibrační 

stupnici, která je nutná pro přesné určení délek v měřeném experimentu. Po nahrání 

ukázky do PC je záznam vyhodnocen pomocí programu Tracker.  

Program umí vypočítat koeficient útlumu i vykreslit graf. Rozdíl mezi automatickým 

vyhodnocováním (program sleduje přesně definovaný bod a v každém kroku = sním-

ku zaznamenává jeho polohu) či ručním sledováním (snímek po snímku může uživatel 

umisťovat polohu bodu nebo sledovat jen amplitudu) nedochází k rozdílným výsled-

kům, oba způsoby lze považovat za rovnocenné. 

 

Obrázek 2 - Uspořádání experimentu s kmitající pružinou 

Na obrázku 3 je zobrazen grafický záznam tlumených kmitů pružiny pořízený pomocí 

videoanalýzy v programu Tracker.  

 

 

Obrázek 3 

Z uvedeného grafu lze potom určit další veličiny jako je perioda, tuhost pružiny, veli-

kost okamžité výchylky a amplitudy. Porovnáme-li naměřené a vypočtené hodnoty při 

stejném uspořádání experimentu pro oba způsoby měření zjistíme, že se od sebe téměř 

neliší (viz tabulka č. 1). Ovšem efektivita měření a možnost opakovaného vyhodnoco-

vání z jedné videosekvence hovoří ve prospěch této metody.  
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 Cobra 3 Tracker automaticky Tracker ručně 

b [s-1]  0,1196 0,1195 0,1197 

Tabulka 1: Porovnání naměřených hodnot (Cobra 3 vs. Tracker) 

Koeficient útlumu matematického kyvadla 

Za matematické kyvadlo lze považovat kyvadlo s velice malým koeficientem útlumu. 

Při rozkmitu do 5° platí známé rovnice a kyvadlo kmitá beze změny velikosti maxi-

málního vychýlení (amplitudy) po dlouhou dobu. Pro výpočet koeficientu útlumu b je 

tak nutné získat velké množství dat, a ta poté vyhodnotit. 

Kyvadlo o známé délce l pevně spojíme se 

stojanem a umístíme před jednobarevné 

pozadí. Závaží na spodním konci kyvadla 

barevně odlišíme. Kameru dáme do dosta-

tečné vzdálenosti a spustíme záznam spo-

lečně s uvedením kyvadla do pohybu 

(Obrázek 4). Až do úplného zastavení 

kmitání necháme kamerou automaticky 

sledovat koncový bod. Následně pomocí 

programu Tracker vyhodnotíme graf a vy-

počteme hledanou veličinu, tj. koeficient 

útlumu. 

Obrázek 4 - Uspořádání experimentu s matematickým kyvadlem 

Během snímání experimentu je nejdůležitější hlídat, v jaké ose se koncový bod pohy-

buje a zda nedošlo k jeho stočení do jiné roviny. V takovém případě by byly zazname-

nány hodnoty, které by byly chybné. 

Obrázek 5 ukazuje počátek grafu při snímání pohybu konce kyvadla automatickým 

krokováním. 

 

Obrázek 5 - Automatické snímání po krátkou dobu 

Pokud necháme dostatečně dlouhou dobu vyhodnocovat Trackerem pohyb kyvadla, 

získáme graf (obrázek 6) z kterého můžeme vyčíst velmi malé tlumení a předpokládat 

velmi malý koeficient útlumu. 
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Obrázek 6 - Postupné tlumení pohybu matematického kyvadla 

Získaná data lze exportovat například do Microsoft Excelu nebo rovnou analyzovat v 

Trackeru. Pro matematické kyvadlo o délce l = 0,6 m byl vypočten koeficient útlumu b 

= 0,001968402 s
-1

. 

Koeficient útlumu vodního sloupce v U-trubici 

Tato úloha byla popsána na 13. Veletrhu nápadů učitelů fyziky [1]. Ukažme si její ino-

vaci, spočívající ve vyhodnocení kmitání vodního sloupce v U-trubici pomocí videoa-

nalýzy v programu Tracker. V samotném provádění úlohy nedochází k zásadním 

změnám, jedná se pouze o zpřesnění měření a zautomatizování získávání hodnot 

(Obrázek 7). Při konkrétním měření v praktiku provádějí studenti obě metody, aby 

získali potřebné měřicí návyky a také mohli 

porovnat hodnoty získané oběma metodami. 

Naplníme-li U-trubici přibližně do poloviny 

její výšky vodou a pomalým fouknutím do-

cílíme porušení rovnováhy v U-trubici, do-

jde k rozkmitání vodního sloupce. Tento 

pohyb se však v důsledku tření kapaliny o 

stěnu trubice velmi rychle utlumí a 

v podstatě není možné provést dostatečně 

přesné měření jeho parametrů. Proto je nut-

né do vody přidat trochu saponátu, aby-

chom snížili tření kapaliny o stěny trubice a 

docílili menšího útlumu. [1] 

Obrázek 7 - Uspořádání  měření na U-trubici 

Důvodem pro vyhodnocování pomocí videoanalýzy byla především nepřesnost klasic-

kého měření. Vzhledem k rychlosti pohybu kmitajícího vodního sloupce je zazname-

nání jednotlivých amplitud zatíženo velkou subjektivní chybou. Oproti původnímu 

odhadnutí maximální výchylky pomocí oka a označení fixem přímo na sklo trubice – 

lze nyní s velkou přesností zaznamenat polohu bodu v programu Tracker. Při frekvenci 

snímání 25 snímků za1sekundu, získáváme měřené hodnoty okamžité výchylky každé 

0,04 s, což je vzhledem k reakci lidského zraku cca desetinásobná přesnost.  
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Pro lepší snímání pomocí automatického vyhod-

nocování byl na vodní hladinu umístěn rybářský 

splávek (Obrázek 8), který se pohybuje s vodním 

sloupcem, aniž by ovlivňoval jeho pohyb. Hod-

noty automatického a ručního vyhodnocení stejně 

jako v úloze s pružinou nejsou odlišné (Tabulka 

2). 

 

Obrázek 8 - splávek v U-trubici 

 
ručně bez splávku 

automaticky  

bez splávku ručně se splávkem 

automaticky  

se splávkem 

b [s-1] 0,1652 0,1672 0,1644 0,1689 

Tabulka 2 - Porovnání naměřených hodnot při různém uspořádání a vyhodnocení 

Na obrázku 9 můžeme pozorovat záznam tlumených kmitů pružiny pořízený pomocí 

automatické videoanalýzy v programu Tracker.  

 

Obrázek 9 - graf tlumených kmitů v U-trubici - automatická videoanalýza 

Při ručním vyhodnocování sledujeme pouze maximální výchylky. Průběh závislosti 

amplitudy na čase při stejném objemu kapaliny ale s jinou počáteční výchylkou zobra-

zuje obrázek 10.  

 

Obrázek 10 - graf tlumených kmitů v U-trubici - ruční videoanalýza 
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Závěr 

V článku jsou nastíněny možnosti využití videoanalýzy při měření koeficientu útlumu 

na různých oscilátorech, jak jsou měřeny ve fyzikálním praktiku na KAFT Pedagogic-

ké fakulty JU České Budějovice. Hodnoty získané videoanalýzou jsou porovnávány 

s jinými metodami a ukazují, že tato metoda poskytuje srovnatelnou přesnost.  

Největší předností této metody je její atraktivnost z hlediska motivace studentů k vy-

hodnocování fyzikálního měření. Na rozdíl od klasického vyhodnocování měřených 

úloh, vyhodnocování pomocí Trackeru provádějí studenti s větším zájmem a zaujetím. 

Vzhledem k jednoduchosti této metody je možné ji využít i v rámci semináře z fyziky 

pro vybrané žáky středních škol.  
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Reálné a virtuální fyzikální experimenty 

IVO VOLF 

Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové 
 

Anotace: Experiment je odedávna přirozenou součástí nejen vědeckého výzkumu, ale 

i základním prvkem názornosti při výuce fyziky. Ve školní praxi slouží k motivaci, 

získávání základních informací pro výklad i pro aplikaci fyzikálního poznávání. Vedle 

reálných experimentů mají své místo i ve škole neopakovatelné pokusy historické a 

v současnosti experimenty virtuální.  

Úvodem 

Kdybychom psali novou didaktiku fyziky, určitě by se na téma Fyzikální experiment 

objevilo několik základních tvrzení, jako například: 

- Fyzikální experiment je základní motivační prostředek výuky fyziky.                                                   

- Bez fyzikálního experimentu si žádný dobrý učitel fyziky nedokáže svou výuku 

představit.             

- Experiment může poskytnout výchozí motivaci při výuce a probudit zvědavost 

dětí i jejich touhu po poznání. 

- Experiment může poskytnout data pro výklad a následné vyvození fyzikálních 

zákonitostí.     

- Fyzikálním experimentem můžeme ověřovat správnost získaných teoretických 

znalostí nebo navržených hypotéz při řešení fyzikálních problémů.                                                                   

- Experiment poskytuje možné aplikace fyziky, a tím potvrzuje užitečnost fyzi-

kální vědy i výuky fyziky pro život člověka v moderní společnosti.                                                                

- Fyzikální experimentování rozvíjí tvořivost žáků na opakovatelných situacích.                        

- Pomocí experimentu se rozvíjí jemná motorika žáků při práci s měřicími pří-

stroji. 

Vyskytnou se však také všetečné otázky: Je reálný experiment jedinou možnou cestou 

k fyzikálnímu poznání?  Jak ve škole předvádět fyzikální experimenty, které zdárně 

proběhly v historii fyziky, ale nejsou ve školní posluchárně fyziky realizovatelné? Je 

užitečné použít tzv. vzdálené laboratoře, kdy z důvodu neexistence vhodné pomůckové 

základny přímo na škole experiment probíhá někde v tajemné dálce a žáci ho sledují 

s komentářem učitele zprostředkovaně na monitoru počítače?   

Experiment může být také hodnocen jako zdržování výkladu učitele, neboť při součas-

ném spěchu a plnění osnov v omezeném čase není na pokusy dost času. Současně však 

mají experimenty i ekonomickou složku – ve školství není dostatek finančních pro-

středků pro to, aby se soustavně doplňovalo vybavení fyzikálního kabinetu; výroba 

experimentálních souprav v malých počtech je neekonomický i výrobního i obchodní-

ho hlediska. Při nesprávném didaktickém využívání může být experiment jen divadlem 

pro vyplnění času. 
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Ještě horší přístup spočívá v tom, že některým učitelům je milejší, když žák „umí“ fy-

ziku, než když jí porozumí. Znát vzorečky, jednotky, převádění a řešení typových 

úloh, jež mohou být ve srovnávacích testech, které poskytují objektivní porovnání jed-

notlivých žáků nebo i škol, je tedy pro učitele důležitější než řešení tvořivých problé-

mových úloh, navíc pro učitele obtížně hodnotitelných, zejména když pro řešení se 

použije jednoduchých, ale dobře opakovatelných činností při experimentování s před-

měty z běžného života.  Dnes zaměříme naši pozornost i na jinou možnou cestu – vir-

tuální experimenty. 

Jedno nedělní odpoledne jsem seděl u počítače a napadlo mě, že bych se měl podívat, 

jak to vypadá v egyptské Hurgadě, kde právě pobýval můj kolega. Pochopitelně jsem 

ho na mapách (tedy na satelitním snímku) nenašel, ale když jsem už „byl v Egyptě“, 

zdálo se mi, že tuto zemi poněkud podrobněji „prozkoumám“, Tím jsem se dostal 

k řece Nil a také do města Aswan, známého ve starověku jako Syena. A úkol byl jas-

ný: Vzpomněl jsem si, že v těchto místech se řešil problém, jak stanovit rozměry Ze-

mě, tedy přesněji stanovit poloměr kulové Země. Ze starověku je známo právě měření 

Eratosthenovo, které se uskutečnilo ve 2. století před naším letopočtem a které je na 

tuto dobu zcela geniální. Na obrázku vidíme středový úhel φ mezi „polohovými vekto-

ry“ míst A(lexandria) a S(yena), který je roven úhlu dopadu slunečního paprsku Ale-

xandrii ve stejném okamžiku, kdy v Syeně dopadaly paprsky na dno hluboké studně, 

tedy Slunce se nacházelo právě v nadhlavníku. Pak stačilo změřit vzdálenost mezi 

oběma místy a využít známého vztahu, že poledníkový obvod Země k dané vzdálenos-

ti AS je ve stejném poměru jako 360 :  φ. Jak víme, ve starověku měli však jisté potíže 

se stanovením vzdálenosti obou jmenovaných míst.  

                                                                                   

 

Rozhodl jsem se – když už jsem byl „v prostoru nad Egyptem“, že Erastothenovo mě-

ření zopakuji. Použil jsem mapy na www.Googleearth.com . Zjistil jsem však s hrů-

zou, že obě místa neleží na stejném poledníku, a tak nutně vzniknou ve stanovení 
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identifikačního času drobné nepřesnosti (rozdíl v zeměpisné délce je asi 3°, což před-

stavuje rozdíl v okamžiku pravého poledne 12 min = 0,2 h). Zeměpisné souřadnice 

vzhledem k tomu, že jsem nemohl zcela přesně zjistit počáteční a koncový bod měření, 

prováděného ve starověku, zaokrouhlíme na úhlové minuty. Údaje pro zvolené místo v 

Alexandrii jsou 31°09´N, 29°47´E, pro místo v Syeně 23°24´N, 32°47´E. Rozdíl ze-

měpisných šířek je tedy 7°45´= 7,75°. Na satelitní mapě jsem naměřil vzdálenost 888 

km, po vynásobení 360/7,75 vychází pro délku hlavní kružnice 41 250, zjištěný polo-

měr Země 6 565 km. Výsledek korigujeme přepočtem na eventuální přesnější měření 

na Alexandrijském poledníku, hledaná vzdálenost je 832 km, délka kružnice 38 647 

km, poloměr Země 6150 km; střední hodnota 6 358 km. Výsledek považuji za velmi 

dobrý. 

Další zajímavé jsou údaje, získané při definici prvního metru, nové jednotky délky, jež 

byla zavedena během Francouzské revoluce. Komise Akademie navrhla změřit část 

délky Pařížského poledníku mezi městy Dunkerque a Barcelona. Vzhledem ke dnes 

užívanému základnímu poledníku Greenwichskému má Pařížský poledník zeměpisnou 

délku 2°20´14“ a najdeme ho např. ve staré pařížské astronomické observatoři. 

K měření oblouku byla využita metoda triangulace, jejíž náčrtek můžeme najít ve více 

než 100 let staré učebnici Mechanika českého profesora Čeňka (Vincenta) Strouhala, 

významného fyzika.  

Úhlová vzdálenost mezi koncovými 

body části poledníku, který vede po 

pevnině po území Španělska a Francie, 

byla stanovena na 9°40´26“ = 9,67°. 

Později bylo měření prodlouženo na 

španělský ostrov Formentera, úhlová 

vzdálenost se zvětšila na 12°22´13“. 

K měření byla zvolena jednotka toise de 

Pérou, bylo naměřeno 705188,8 toise (1 

toise byl až do roku 1812 roven 6 stop, 

po přepočtu 1.949 m). Odtud se propo-

četl tzv. kvadrant zemský 10 000 000 

m, upraveno dalším měřením 

10 000 855,76 m s nepřesností ±498,23 

m; poloměr zemský potom vychází na 

6 367 km. Zajímavě o tomto měření 

najdeme v knížce Strouhal: Mechanika. 

Když už jsem byl v tom měření na sate-

litních mapách, pokračoval jsem 

v experimentování. Nejprve bylo třeba 

najít počáteční a koncový bod měření. 

Obrátil jsem se nejprve na museum ve městě Dunkerque, ale bez úspěchu, takže jsem 

zvolil počáteční bod s ohledem na to, že musí ležet na pařížském poledníku a ještě na 

pevnině, zeměpisná šířka tohoto místa byla 51°03´. Další místo jsem zvolil v okolí 

Barcelony na břehu moře, v blízkosti pevnosti Mont Joury, zeměpisná šířka 41°29´, 

rozdíl v zeměpisných šířkách 9°34´, změřená vzdálenost 1062 km, určíme délku kruž-
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nice 40 104 km a určený poloměr Země 6380 km. Možná změna změřené vzdálenosti 

o - 1 km vede k hodnotě poloměru Země 6374 km. 

 

Ke stanovení délky rovníku, nejdelší kružnice na povrchu Země, musíme změřit vzdá-

lenost dvou míst s nulovou zeměpisnou šířkou. To by byl však v minulosti dosti velký 

problém: Vezmeme-li to z Ekvádoru, z místa Mitad del Mundo, prochází rovník ama-

zonskými nejprve deštnými, leckde dříve zcela neprostupnými pralesy, pokračuje přes 

Atlantický oceán na africký kontinent, též s neprostupnými pralesy, přechází bouřlivý 

Indický oceán, přes Sumatru a Borneo pokračuje Tichým oceánem. Takové možnosti, 

co měla Akademie při měření Pařížského poledníku na evropském kontinentu, zde 

chybí. Proto jsem použil další možnosti: zvolil jsem si dvě místa na rovníku tak, že 

začátek měřené délky sledoval místo, kde opouští nulová rovnoběžka indonéský ostrov 

Sumatra, a dále místo, kde rovník vstupuje na ostrov Kalimantan (Borneo). Z údajů o 

rozdílu zeměpisné šířky obou míst a změřené vzdálenosti potom lze stanovit rovníko-

vý poloměr Země. Rovník opouští Sumatru v místě daném délkou 103°48´34“E a 

vstupuje na Borneo v místě daném zeměpisnou délkou 109°10´02“E, takže rozdíl ze-

měpisných délek asi 5,36°, změřená vzdálenost 596 km, délka rovníku 40 063 km, od-

tud rovníkový poloměr 6 376 km. 
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Při měření délky určité rovnoběžky a stanovení jejího poloměru jsem s pomocí satelit-

ních map na www.GoogleEarth.com postupoval takto: Jižně od Berlína jsem zvolil 

opět dvě místa, ležící na 52. rovnoběžce, o zeměpisných délkách (co nejpřesněji)12° E 

a 14° E; vzájemná vzdálenost byla změřena 137,5 km. Na jeden stupeň zeměpisné dél-

ky pak připadá 68,75 km, délka 52. rovnoběžky mi vyšla 24 725 km, odtud určený 

poloměr této rovnoběžky 3 935 km. Použijeme-li k výpočtu známých hodnot R = 6371 

km a 52° N, vychází hodnota poloměru kružnice výpočtem 3 922 km a délka 52. rov-

noběžky 24 645 km. Výsledek našeho měření je tedy poměrně slušný. 

Další experiment uskutečněný pomocí internetu a satelitních snímků se týkal měření 

na témž poledníku. Délku všech poledníků budeme považovat za stejnou, a to jako 

délku poloviny elipsy, s osami a = 6378,137 km a b = 6356,752 km, délka poloviny 

elipsy je 20 004 km, na 1° zeměpisné šířky připadá tedy 111,13 km, na 1´ zeměpisné 

délky 1852,2 km. Dohodou byla stanovena délka námořní míle (nautical mile) 1852 m 

(přesně), jež vychází z délky kvadrantu 10 000 km. Americká míle byla určena z délky 

rovníku, tedy délka připadající na změnu 1´ zeměpisné délky, což činí 1855,3 m.  

Podívejme se, jak se dají na mapě měřit vzdálenosti na povrchu Země ve směru poled-

níku.  Při zjišťování vzájemné vzdálenosti různých míst se stejnou zeměpisnou délkou 

můžeme postupovat takto: Protože jsou všechny poledníky stejně dlouhé (uvažujme 
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přibližně 20 000 km), stačí pro první odhad vzdálenosti využít rozdílu zeměpisných 

šířek ∆φ a střední hodnoty pro poloměr Země, tj. 6371 km. K přesnějšímu výpočtu 

potřebujeme znát hodnotu poloměru křivosti rotačního elipsoidu v daném místě. K 

lepší orientaci budeme označovat místa se severní zeměpisnou šířkou kladně a jižní 

zeměpisnou šířkou záporně. 

Údaje, které nacházíme na internetu, jsou často udávány s přesností na setinu úhlové 

vteřiny.  Vezměme délku poledníku asi 20 000 km, na 1° připadne asi 111,1 km, na 1´ 

asi 1852 m, na 1“ asi 31 m, na jednu setinu úhlové vteřiny je to 0,31 m, tedy asi 1 sto-

pa (foot má 30,5 cm). Budeme-li zvažovat měření ve směru některé rovnoběžky, po-

tom jsme zjistili, že na 52. rovnoběžce odpovídá 1° oblouk 71,2 km, pro úhel 1´ 

odpovídá oblouk 1 187 m, pro úhel 1“ oblouk asi 20 m, jedné setině úhlové vteřiny 

0,20 m. Pokusíme-li se vložit měřicí značku (křížek) dvakrát do téhož místa, zjišťuje-

me poněkud jiné údaje, tedy avizovaná přesnost udávaného měření je větší než je 

přesnost umisťování měřicí značky.  

Jak se měří vzdálenosti na povrchu Země ve směru rovnoběžek? Protože různé rovno-

běžky mají různou délku, musíme vždy vědět, o jakou zeměpisnou šířku se jedná. Pro-

tože kromě rovníku nejsou rovnoběžky kružnicemi hlavními, nebude vzdálenost dvou 

míst odměřená po rovnoběžce vzdáleností nejkratší. Vezměme následující případ: Le-

tadlo směřuje z města Valparaiso (33°S, 71,5°W) do Sydney (34°S, 151°E), tedy pole-

tí-li ve směru rovnoběžky, bude rozdíl zeměpisných délek 137,5°) a letadlo urazí trasu 

15 270 km. Když poletí po orthodromě, bude vzdálenost míst 11 360 km. Zjišťujeme, 

že je to podstatný rozdíl, tyto údaje se liší o 3910 km. Podle údajů např. o letadle 

Boeing 747 lze zjistit, že dolet jistého stroje je 14 800 km a palivové nádrže obsahují 

nejvýše 243 000 l leteckého kerosínu, odtud odhadneme spotřebu stroje na 16,5 litru 

na každý kilometr, tedy při letu po orthodromě ušetří letecká společnost celkem 65 500 

litrů leteckého kerosinu (úspora na jednom letu činí v CZK více než 2 miliony).     

Při pohledu na globus nebo na mapu polárních oblastí zjistíme, že kontinent Antarkti-

da zabírá přibližně dvě třetiny území, které je ohraničeno jižním polárním kruhem. 

Využij tohoto poznatku a vypočti povrch Antarktidy. Zemi považuj za ideální kouli 

s poloměrem 6 371 km.  

Nejprve musíme určit výšku x vrchlíku, který je určen na kouli polárním kruhem, tedy 

rovnoběžkou 66,5°. Z obrázku plyne: y = 5845 km. Potom x = 528 km.                                                                    

Pro povrch vrchlíku platí:      S = 2π ∙ RZ ∙ x = 

21 135 932 km
2
,  

přičemž dvěma třetinám odpovídá povrch přibližně 

14 000 000 km
2
. 
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Na základě provedeného měření na satelitní mapě můžeme založit i následující vý-

počty: Uvažujeme-li průměrnou tloušťku ledu v Antarktidě 2 000 m, je objem ledu 

roven celkem: 2,8 . 10
16 

m
3
. Hmotnost ledu je m =  ∙ V = 2,56 ∙ 10

19 
kg (hustota ledu  

917 kg/m
3
), jeho roztáním by vznikla voda o objemu V = 2,5 ∙ 10

16
 m

3
 ( hustota slané 

vody 1 028 kg/m
3
). Pokud by se voda rozlila rovnoměrně po povrchu Země (povrch 

Země je 510 ∙ 10
6
 km

2
, oceány zaujímají 71% povrchu, tj. 362 ∙ 10

6
 km

2
), znamenalo 

by to zvýšení hladiny světového oceánu o 70 m. Byla by zaplavena rozsáhlá pobřežní 

území, mnohé ostrovní státy by z mapy světa zmizely úplně. Podstatně by se také 

změnila hranice mezi mořem a pevninou. To je však už jiná pohádka. 

Ve všech našich úvahách jsme experimentovali; tyto experimenty však neproběhly s 

reálnými pomůckami. Pracovali jsme s internetem, potřebné hodnoty jsme získávali na 

satelitních mapách, případně jsme hledali potřebné údaje ve Wikipedii. Na druhé stra-

ně jsme však zjistili, že jsme museli postupovat stejně, jako kdybychom dané údaje 

získali přímým nebo nepřímým měřením. Tak, jako žijí lidé ve virtuálním světě, vy-

tvořeném pomocí počítače a příslušných programů, také my jsme pracovali s virtuál-

ními hodnotami, a to ve virtuálních fyzikálních experimentech. Tak se svět reálné 

fyziky, jenž děti leckdy ani moc nezajímá a my někdy nedokážeme překročit hranice k 

dětem, začal podobat světu dětské hry s počítačem. Co když právě toto je cesta ke 

„zlidštění (pro děti) málo zajímavé fyziky“? 

Omlouvám se všem nadšeným experimentátorům, kteří sedí i nesedí mezi námi. Jsem 

také nadšenec jednoduchých experimentů, vedoucích k rozvoji tvořivosti pomocí po-

můcek, které máme nedaleko sebe, aniž bychom věděli, že s nimi lze pokusy provádět. 

Ale jsem také nadšený pro tzv. historické pokusy – jejich uvádění je první cestou k 

tomuto virtuálnímu experimentování: zobrazujeme a vysvětlujeme experimentální 

soupravy, používáme dříve získaných údajů. Internet nám dává mnoho možností pro 
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historii fyziky. Proč tedy nenacházet na internetu a v encyklopediích údaje o realitě, 

jež nám poskytnou další možnosti pro virtuální pokusy? 

 

Odkazy na literaturu: 

Volf, I.: Jak jsem měřil (na) zeměkouli. Matematika-Fyzika-Informatika  2012, č. 7.  

Volf, I., Kabrhel, P.: Několik reálných a virtuálních experimentů. Matematika-Fyzika-

Informatika (2013, č. 5). 

Volf, I.: Pedagogické aplikace modelování reality (rukopis materiálů jako učební opo-

ry pro doktorské studium informatiky). 

Volf, I., Jarešová, M.: Fyzikální úlohy řešené kvalifikovaným odhadem. 

http://cental.uhk.cz.  

Volf, I., Klapková Dymešová, P.: Na rozhraní fyziky a zeměpisu. http://cental.uhk.cz. 

Volf, I., Klapková Dymešová, P.: Jak měříme vzdálenosti měst na mapách povrchu 

Země. Rozhledy matematicko-fyzikální 88 (2013), č. 3, s. 30-35 

Volf, I.: Několik úvah o experimentování ve výuce fyziky. MAFY 1997. 

Volf, I., Kabrhel, P.: Fyzikální úlohy v 1., 2. a 3. kole Fyzikální olympiády. Volně pří-

stupné i s řešením na http://fyzikalniolympiada.cz   

Obrázky použity z Wikipedie. 
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Úlohy k tématu vodní pára v atmosféře jednoduše s po-

můckou 

KATEŘINA VONDŘEJCOVÁ 

Gymnázium Dobruška 

Abstrakt 

V tématu vodní pára v atmosféře lze řešit zajímavé úlohy pomocí jednoduché pomůc-

ky. Při práci s ní mohou žáci středních škol přijít na mnoho zajímavých a praktických 

skutečností. 

Vodní pára v atmosféře 

Na zemském povrchu se nacházejí rozlehlé vodní plochy a řeky, rozlehlá území po-

rostlá vegetací, živočichové. V dolních vrstvách atmosféry je obsažena vodní pára, 

která se tam dostává odparem z vodních zdrojů, z půdy, ale také díky rostlinám a živo-

čichům. Obsah vodní páry v atmosféře není stálý, je významně ovlivněn teplotou. 

S tím souvisí závislost na zeměpisné poloze. Největší podíl vodní páry v atmosféře je 

v rovníkových oblastech, nejmenší pak v oblastech polárních. V konkrétní zeměpisné 

poloze se pak obsah vodní páry v atmosféře mění s ročním obdobím, konkrétně v ČR 

jsou průměrné hodnoty obsahu vodní páry v atmosféře vyšší v létě, než v zimě. Také 

v průběhu jednoho dne a noci se hodnoty mění. 

Znalost vlhkosti je důležitá, i když si to často ani neuvědomujeme. Podíl vodní páry 

v atmosféře má vliv na fyziologický pocit člověka. Je důležitý pro jeho zdraví i fyzic-

ký výkon. Optimální je relativní vlhkost 40% - 65%. Důležité je udržování vhodných 

hodnot relativní vlhkosti i pro vybavení budov, elektroniku, nebo např. v archivech, 

v muzeích, laboratořích. 

Vodní páru v atmosféře lze charakterizovat pomocí absolutní vlhkosti a relativní vlh-
kosti. Jedná se o fyzikální veličiny, se kterými se seznamují žáci gymnázia. 

Absolutní vlhkost  

Absolutní vlhkost udává hmotnost vodní páry v metru krychlovém vzduchu. Vypočí-

táme ji pomocí vztahu   
 

 
, kde m je hmotnost vodní páry a V je objem vzduchu. 

Jednotkou je       . Absolutní vlhkost za daných podmínek může nabýt své maxi-

mální hodnoty   . Vodní pára se stane sytou vodní parou.  

Relativní vlhkost 

Relativní vlhkost vyjadřuje, jak se za daných podmínek stav vodní páry v atmosféře 

liší od stavu syté páry. Vypočítáme ji pomocí vztahu   
 

  
      , kde   je abso-

lutní vlhkost vzduchu a    je maximální vlhkost vzduchu za daných podmínek. Jak 

plyne z uvedeného vztahu, relativní vlhkost je udávána v procentech. V domácnostech 
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nebo školních třídách lze často najít vlhkoměry, které udávají relativní vlhkost vzdu-

chu. Jedná se buď o vlasové vlhkoměry, nebo o vlhkoměry digitální. 

Dalším důležitým pojmem je rosný bod, teplota, při které se vodní pára stane sytou 

parou. 

Řešení úloh s pomůckou 

K řešení zajímavých úloh tématu vodní pára v atmosféře lze využít digitální vlhkoměr 

a teploměr v kombinaci s jednoduchou pomůckou ze dvou papírových proužků, viz 

obr. 1. První stupnice vyjadřuje teplotu vzduchu v °C a druhá stupnice vyjadřuje rela-

tivní vlhkost v procentech. Přiložením obou měřítek vedle sebe hodnotami naměřené 

teploty a relativní vlhkosti určíme teplotu rosného bodu. To lze využít v mnoha prak-

tických úlohách. 

Obr. 1 

 

Úloha 1: Minerálka z lednice 

Z lednice byla vytažena láhev s minerálkou. 

Láhev se orosila. Určete maximální teplotu mi-

nerálky, je-li teplota vzduchu v místnosti 22°C a 

jeho relativní vlhkost 60%. 

Řešení: 

Aby se láhev orosila, musí být její teplota menší 

než teplota rosného bodu. Přiložením pásků 

vedle sebe naměřenými hodnotami teploty a 

relativní vlhkosti vzduchu zjistíme teplotu ros-

ného bodu (viz obr. 2).  

 

 Obr. 2 - Teplota minerálky je 13°C nebo méně. 

 

 

 

Úloha 2: Zrcadlo v koupelně 
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Při sprchování se v koupelně orosilo zrcadlo. Určete maximální teplotu zrcadla, byla-li 

v koupelně naměřena teplota vzduchu 23,4°C a relativní vlhkost 83%. 

Řešení: 

Aby se zrcadlo orosilo, musí být jeho teplota menší než teplota rosného bodu. Přilože-

ním pásků vedle sebe naměřenými hodnotami teploty a relativní vlhkosti vzduchu zjis-

tíme teplotu rosného bodu (viz obr. 3).  

 

 

Obr. 3 

Teplota zrcadla je menší než 20°C. 

Některé obce mají čidla na měření teploty a tlaku a zaznamenané hodnoty uvádějí na 

svých webových stránkách. Toho lze využít do úloh v kombinaci s prací s internetem. 

Úloha 3:  

Určete teplotu rosného bodu dnes ve 2:55 hodin ráno. Využij informací z interneto-

vých stránek obce Nový Hrádek http://www.novy-hradek.cz/ (viz obr. 4).  

 

Obr. 4 

Řešení: 

http://www.novy-hradek.cz/
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Odečtené hodnoty z grafu: teplota: 11°C, relativní vlhkost: 71%. Přiložením pásků 

k sobě odpovídajícími hodnotami, zjistíme hodnotu rosného bodu (viz obr. 5). 

 

Obr. 5 

Teplota rosného bodu je 5,5°C. 

Literatura 

[1] BARTUŠKA, K, SVOBODA, E. Fyzika pro gymnázia. Molekulová fyzika a termi-

ka. Praha: Prometheus, 1996. ISBN 80-7196-052-7. 

[2] http://www.novy-hradek.cz/ 

[3] http://old.chmi.cz/meteo/olm/Let_met/RV_x_Td/RV_x_Td.htm  
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Zatraktivnění fyziky pro žáky základní školy 

LUCIE ZÁRUBOVÁ, LIBOR KONÍČEK 

Ostravská univerzita v Ostravě; Základní škola Porubská, Ostrava-Poruba 

Fyzika – zábava nebo nuda? 

Většina žáků nejen základní školy vnímá fyziku jako něco abstraktního, něco, s čím se 

v běžném životě jen těžko setkají, zkrátka jako předmět, v němž se jen učí nudné po-

učky, zákony či vzorečky. Přitom fyzika je přesný opak – zajímavá, napínavá, dobro-

družná – pokud ji učitel umí žákům správně podat. K tomu často přispívá volba pro 

žáky zajímavých úloh. 

Využití informačních a komunikačních technologií 

Informační a komunikační technologie jsou úžasnou pomůckou, jak žáky přitáhnout 

k výuce fyziky. V dnešní době si děti život bez počítače nedovedou představit, tráví 

u něj svůj volný čas. Proto nejen počítač, ale i další informační technologie mohou být 

skvělou volbou pro to, jak žákům přiblížit něco, co jinak považují za nudné nebo neza-

jímavé.  

 

Využití interaktivní tabule 

Interaktivní tabule je v poslední době obrovským hitem, a to nejen ve školství. Ve fy-

zice se nabízí řada způsobů, jak interaktivní tabuli zapojit do výuky.  

Tabule se dá použít k promítání prezentací, do kterých můžeme vložit filmové ukázky 

zajímavých pokusů, které žákům naživo ukázat nemůžeme, případně dokumentů. 

I u žáků na druhém stupni se osvědčilo mít prezentaci interaktivní – mít v ní například 

různé úkoly, které žáci pomocí interaktivního pera nebo i svého prstu plní. 

Deváťákům se pro zopakování učiva fyziky líbilo, když se jim na interaktivní tabuli 

objevila některá ze známých pohádek. Jejich úkolem poté bylo zaznamenat různé fyzi-

kální jevy (zákonitosti), které se v pohádce objevily.  

 

Počítačem podporované experimenty 

Ačkoli je vybavení pro tyto experimenty náročnější, stačí pořídit několik základních 

pomůcek, které i z obyčejných pokusů udělají pro žáky něco jiného, zajímavého. 

Měli jsme zapůjčen digitální teploměr propojitelný s počítačem. Použili jsme jej 

v laboratorních pracích s šesťáky. Ti prováděli měření teploty vody a následně prů-

běžné měření teploty vody, do níž bylo vhozeno několik kostek ledu. Pokud prováděli 

pokus s běžnými teploměry, práce je až tak moc nebavila, nebyli moc pozorní. Při při-

pojení digitálního teploměru k počítači se žáci do práce zapojovali daleko aktivněji, 

sami zkoušeli poznávat možnosti tohoto zařízení, přišli na to, jak z uvedených dat vy-

tvořit graf, zjistit odchylku měření. 
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Použití zábavných a netradičních úloh 

Ve školství je běžné, že žáci řeší spoustu úloh, které je nenutí přemýšlet – prostě jen 

dosadí do vzorečku a nepřemýšlí nad tím proč tomu tak je nebo co by se stalo, kdyby-

chom něco změnili. Proto se pro žáky snažíme vymyslet úlohy a činnosti, kde budou 

muset jednak zapojit své přemýšlení a do jisté míry také svou kreativitu. 

Rychlost 

Sedmáci měli problém představit si, jak velká je určitá rychlost. Proto jsme si vzali na 

pomoc jednu z dnes běžně používaných věcí – navigaci. I ta nejjednodušší turistická 

navigace ukazuje okamžitou rychlost (sice přibližnou, ale pro naše účely to stačilo). 

Poté žáci na školním hřišti zkoušeli s navigací zdolávat určitou dráhu různým stylem 

pohybu – pomalou či rychlou chůzí, během…. Svou rychlost sledovali na navigaci, 

jejich kolegové jim měřili stopkami čas a následně rychlost zkoušeli vypočítat. Jelikož 

má navigace jiné jednotky, procvičili si i převádění. Dětem se hodina velice líbila, do-

kázali si pak lépe přestavit, kdy se pohybovali jako šnek nebo kdy se naopak rychlostí 

blížili běžícímu psovi. 

Předvánoční úkol 

Před Vánoci má již řada žáků myšlenky někde úplně jinde. Proto jim byl ve fyzice za-

dán speciální předvánoční úkol – S jakými fyzikálními zákony musí Ježíšek (Santa 

Claus) bojovat?   Při vypracovávání tohoto úkolu žáci 8. a 9. tříd pracovali ve skupi-

nách, jinak jim byla nechána volnost.  Práce je bavila a vznikly skutečně zajímavé 

kousky.  
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Návody k fyzikálním experimentům na portálu Alik.cz 

VOJTĚCH ŽÁK 

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 

v Praze 

VÁCLAVA KOPECKÁ 

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 

v Praze 

Na webové stránce www.alik.cz v sekci Zábavná fyzika jsou od roku 2012 postupně 

publikovány návody na jednoduché pokusy nejen s fyzikální tematikou, které jsou ur-

čeny dětem ve věku kolem deseti let (a jejich rodičům). Tyto pokusy jsou vhodné 

zejména jako náplň domácích volnočasových aktivit, ale mohou sloužit i jako náměty 

do výuky fyziky zejména na základní škole, či jako její doplněk. Součástí návodů jsou 

také fotografie zhotovené profesionálními fotografy, příp. krátká videa. V příspěvku 

jsou diskutovány cíle, obsah, struktura a využití těchto návodů k experimentům. 

Úvod 

V roce 2012 byl Kroužek fyziky pořádaný Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity 

Karlovy v Praze požádán o vytvoření série fyzikálních experimentů, které byly posléze 

uveřejněny v tištěném deníku MF DNES. Konkrétně byly vytvořeny dvě série čtyř 

experimentů s názvy Vodní pokusy: přeteče víno? (26. června 2012) a pokusy 

s papírem (9. července 2012). Na základě tohoto počátečního impulzu vznikla dlouho-

dobější spolupráce, kdy od podzimu roku 2012 jsou na webové stránce Alik.cz [1] 

v sekci Zábavná fyzika postupně uveřejňovány návody k fyzikálním experimentům, 

které jsou určeny dětem ve věku kolem 10 let. 

Základní charakteristika návodů k pokusům 

Cíle  

Chceme-li se bavit o cílech této činnosti, je potřeba připustit, že jich je více a jsou po-

někud odlišné. S původním nápadem na tyto návodné články přišla redakce portálu. Ta 

má zájem, aby byl jeho obsah atraktivní hlavně pro děti, protože chce zajistit co nej-

větší návštěvnost webového portálu a z toho vyplývající ekonomický zisk. Zájem re-

dakcí oslovených didaktiků fyziky (vedoucích Kroužku fyziky) je jiný, a to propagace 

fyziky jako oboru mezi dětmi (obecněji podpora bádání, ještě obecněji zájmu o svět a 

jevy v něm probíhající).  

Obsah 

Obsahem jsou jednoduché a bezpečné fyzikální pokusy, které však mají šanci být zá-

roveň atraktivní pro děti. Snažíme se také na přiměřené úrovni fyzikální experimenty 

vysvětlit. Tady využíváme často velkých zjednodušení, vůči kterým mohou mít fyzi-
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kové–vědci výhrady, a to do jisté míry oprávněné. Je potřeba si ale znovu připomenout 

edukační cíl článku – propagace fyziky mezi dětmi. V tomto případě zřejmě více pro-

spějeme atraktivitou experimentu, efektností průběhu, překvapivostí výsledku, srozu-

mitelností a jednoduchostí popisu apod. než precizním vysvětlením s využitím 

matematického aparátu. 

Připravené náměty můžeme tematicky rozdělit do několika základních skupin, mezi 

kterými najdeme například: 

 pokusy s vodou (přelévání zcela naplněné sklenice vody do zcela naplněné 

sklenice vína, porovnání hustoty velmi chladné a teplé vody či působení nabité 

tyče na tenký proud vody), 

 pokusy s ledem (porovnávání rychlosti tání osoleného a neosoleného ledu, 

ochlazování kapalin ledovými kostkami umístěnými různě vysoko ode dna 

nádoby, porovnávání objemu vody a ledu o stejné hmotnosti), 

 pokusy z elektrostatiky (jak interagují dvě stejně nabitá brčka, zda dokáže 

nabité brčko pohnout plechovkou od nápoje), 

 pokusy s vajíčky (jak lze rozlišit čerstvé a starší vajíčko, zda lze vajíčko 

rozmáčknout v ruce), 

 pokusy s teplem (létající hořící sáček od čaje, stoupání teplého vzduchu a vody, 
skutečná funkce kabátu v chladném počasí), 

 výroba různých fyzikálních hraček (papírový bumerang, karteziánek nebo 
kaleidoskop). 

Struktura návodu a jeden z námětů 

Jak ukazuje následující obrázek, každý návod se skládá z několika základních částí. 

Jsou to název, úvodní text, motivační fotografie či video, upozornění, seznam pomů-

cek, pracovní postup a jednoduché vysvětlení pokusu. U mnohých pokusů najdeme 

ještě popis výsledku pokusu nebo poznámky.  
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Obr. Ukázka návodu na webu a jeho struktura 
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Název pokusu, úvodní text a motivační fotografie či video mají čtenáře nalákat k dal-

šímu čtení, proto jsou texty poměrně často provokativní a krátké. Ve varování upozor-

ňujeme malé experimentátory na možné problémy a nebezpečí, se kterými se při práci 

mohou setkat. Tam, kde by mohlo dojít k úrazu, jsou čtenáři upozorněni na toto ne-

bezpečí a jsou vyzváni, aby pokus provedli společně s někým dospělým. Dále následu-

je seznam potřebných pomůcek, za kterým je hned zařazen pracovní postup. Ten je 

velmi často doplněný dalšími ilustračními fotografiemi. Pasáž popisující výsledek po-

kusu je zařazena proto, aby čtenář věděl, na co se má při pozorování zaměřit. Následu-

je jednoduché vysvětlení. Na závěr některých pokusů je přidána i poznámka o tom, 

kde bychom se s podobným jevem mohli setkat v běžném životě. 

Využití 

Domácí neformální experimentování 

Jak už bylo zmíněno, návody k experimentům jsou určeny zejména dětem ve věku 

zhruba 10 let, to znamená především žákům 1. stupně ZŠ, kteří ještě nemají ve škole 

fyziku jako vyučovací předmět. Návody jsou zaměřeny zejména na domácí experi-

mentování. Tomu odpovídají následující požadavky kladené na připravované pokusy: 

 Jednoduché pomůcky, které jsou potřeba k jejich provedení (často domácí nebo 

kancelářské potřeby). 

 Krátký čas na přípravu a provedení (většinou několik minut). 

 Přesvědčivost výsledků experimentu. 

 Srozumitelný a krátký návod popisující přípravu, průběh a výsledek 

experimentu. 

 

Inspirace pro výuku fyziky ve škole 

Vzhledem k tomu, že slovní návody k experimentům jsou doprovázeny fotografiemi 

profesionálů (např. Michal Sváček, fotograf olympijských her, Michal Šula, fotograf 

mistrovství světa ve fotbale, Petr Topič), vzniká tak kvalitní obrazový materiál, který 

mohou učitelé využít přímo ve výuce k přiblížení daného jevu nebo jako návod či in-

spiraci k dobrovolným domácím úkolům (experimentování). U několika návodů je 

k dispozici i krátké video. 

Závěr 

Hlavním cílem tvorby a uveřejňování návodů k jednoduchým fyzikálním experimen-

tům je pro nás propagace fyziky jako oboru mezi dětmi, obecněji podpora bádání, ještě 

obecněji zájmu o svět a jevy v něm probíhající. I když lze o dosažení tohoto cíle spíše 

spekulovat než ho konkrétně doložit, můžeme ze zájmu redakce webového portálu o 

další experimenty usuzovat, že návody vyvolávají kladný ohlas. 

Domníváme se, že náměty, stručné texty návodů a kvalitní fotografie jsou využitelné 

jak mimo běžnou výuku fyziky, tak i v ní. 
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Některé z pokusů pomáhají připravovat sami účastníci kroužku. Pro ně, většinou žáky 

základních a středních škol, je cenné i to, že mají možnost setkávat se 

s profesionálními fotografy. Je také vidět, že fotografy, kteří dělají zejména sportovní 

a politické snímky, práce tohoto poněkud jiného druhu baví. Dokladem je, že se aktiv-

ně zapojují do přípravy experimentů nejenom za účelem vytvoření výstižných a este-

ticky přitažlivých fotografií, ale např. také proto, „aby si sami sáhli na tu zajímavou a 

jednoduchou hračku, co před sebou vidí“. 

V jistém ohledu získává tato aktivita Kroužku fyziky výraznější sociální a kulturní 

rozměr. Jde nejen o pěstování fyziky jako takové (v jednoduché rovině), ale zejména o 

komunikaci různého druhu (mezi účastníky a fotografem, transformování fyzikálních 

obsahů do podoby přístupné dětem, komunikaci mezi redakcí a vedoucími kroužku, 

hledání výsledné podoby přijatelné pro všechny zainteresované strany apod.). 
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