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V rámci projektu Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v 
přírodních vědách a informatice byly za obor Fyzika pořádány jednodenní, dvoudenní a třídenní 
kurzy, během nichž učitelé v rámci přednášek, exkurzí a fyzikálních dílen získali řadu teoretických 
vědomostí a osvojili si praktické dovednosti využitelné ve výuce fyziky na střední a základní škole. 
 
 
 
Několik poznámek k fyzice a její výuce na nižších stupních škol 
 
Fyzika je přírodní věda, která na jedné straně bezesporu laickou veřejnou zajímá a vzrušuje. 
Dokladů pro toto tvrzení je celá řada. Vzpomeňme např. na nedávný značný rozruch spojený 
s objevem nadsvětelné rychlosti neutrin; na popularizačních akcích typu „Věda v ulicích“ bývají 
fyzikální témata zastoupena nejvíce; každý člověk zřejmě zná alespoň jednoho slavného fyzika, 
stěží však biologa či chemika. Přesto ve škole patří fyzika k nejméně oblíbeným předmětům. Tento 
rozpor lze vysvětlit skutečností, že fyzika je náročná disciplína, která namísto paměťového 
zvládnutí značného množství dat vyžaduje pochopení vztahů a souvislostí a systematickou a trvalou 
práci nutnou pro zvládnutí navazujících a vzájemně se prolínajících témat. Nejvíce znepokojivý 
však může být fakt, že fyzika je často hodnocena jako věda, která má s okolním světem jen málo 
společného. Na jedné straně velmi překvapivé hodnocení pro přírodní vědu, jež navíc stojí 
v základech všech technických aplikací. Na druhé straně, pokud je fyzika při výuce prezentována 
jako věda zabývající se pohybem hmotných bodů a tak zjednodušených či nereálných situací, že 
modelové výpočty jsou v rozporu se skutečnými daty, může v některých případech fyzika takto 
působit.  
 
Hlavním cílem fyzikálních kurzů, které jsme pro učitele středních a základních škol připravili, bylo 
nabídnout učitelům informace a témata, která by obohatila výuku fyziky, aby se fyzika v očích žáků 
stala co nejvíce zajímavou a přínosnou. Jako důležité jsme považovali následující zásady: 
 

1) Výuka musí být přiměřená schopnostem a možnostem studentů. I když se tato zásada zdá 
zcela elementární, v praxi tomu tak často není (Martin Krynický: „Výuku připravujeme pro 
žáky, které učíme, ne pro ty, které bychom učit chtěli“). 

2) Maximální počet výpočetních příkladů musí být postaven na reálných datech. Nejen 
osvojení teoretické látky a postup řešení příkladu má svoji hodnotu. I číselný výsledek by 
měl být cenný a zajímavý. Znalost přírodních věd zahrnuje také znalost čísel a cit pro odhad 
hodnot fyzikálních veličin. 

3) Experimentální doprovod je nezbytnou součástí výkladu. V časově velmi omezeném běhu 
výuky však nelze připravit složité experimenty. Ideální experimentální vybavení je to, které 
učitel před příchodem do učebny jen vezme ze skříně a po skončení hodiny je tam vrátí.  



Typy příspěvků na kurzech 
 
Jednotlivé příspěvky, které jsme na kurzech v rámci projektu připravily, lze rozdělit do několika 
typů: 
 
Obecné historické přednášky 
 
V rámci celého projektu byly uskutečněny pouze dvě přednášky tohoto typu a to hned na druhém 
kurzu v pořadí: dvoudenním Fyzika v experimentu a praxi. Historická témata jsou obecně vždy 
zajímavá a mohou zaujmout i část studentů, kteří si k fyzice kladný vztah nevytvořili. V ědecké 
poznání vznikalo postupně ve zdlouhavém procesu plném omylů a slepých cest. Uvědomění si této 
skutečnosti patří bezesporu k obecnému vzdělání. Na druhé straně nelze očekávat, že studenti na 
nižších stupních škol budou schopni a také ochotni sledovat a ocenit velmi detailní a často i 
zdlouhavý popis experimentů a jeho fyzikálních interpretací. 
 

 
 

Přednáška doc. Laciny o Perinově experimentu na kurzu Fyzika v experimentu a praxi v Tišnově. 



Přednášky na aplikační témata 
 
Přednášek tohoto typu bylo na kurzu nejvíce a často byly doplněny řadou doprovodných 
experimentů.  
Velmi zajímavé a inspirativní se ukázaly přednášky, které byly věnovány jednoduchým fyzikálním 
popisům děje v živé přírodě, jako například: :Člověk a ionizující záření; Ptáci nevědí, proč létají, 
my to víme; Několik témat z biomechaniky živých organismů; Proč vidíme „viditelné“ světlo; Lidské 
tělo ve vesmíru;  Účinky elektrického proudu na lidské tělo; Zrak a sluch. Témata těchto přednášek 
nabídla demonstraci jednoduchých fyzikálních zákonů přímo na vlastních tělech účastníků čí dobře 
známých jevech v živé přírodě. Fyzika v živé přírodě je i možností pro konstrukci řady fyzikálních 
příkladů s reálnými daty a zajímavými výsledky. 

 

 
 

Zdeněk Bochníček: Několik témat z biomechaniky, Brno 
 

 
 

Po přednášce Tomáše Nečase Účinky elektrického proudu na lidské tělo, Brno 
 



Druhou bohatou skupinou aplikačních přednášek byly přednášky věnované fyzikálním měřením. 
Jako příklad uvedeme: Fyzikální měření pomocí počítače, historie a současnost; Soundcard Scope – 
osciloskop z počítače téměř zadarmo; Audacity – freewarový software nejen pro experimenty 
z akustiky; Nápadité experimenty s měřením teploty; Fyzikální měření se systémem Vernier apod.. 
Většina těchto přednášek plynule přecházela ve fyzikální dílny, při kterých si účastníci měření sami 
vyzkoušeli a vyhodnotili. Měření s využitím počítače na jedné straně umožňuje jednoduše a levně 
realizovat experimenty, které by v „předpočítačové“ době nebylo možné ve školním prostředí vůbec 
uskutečnit (například záznam a frekvenční analýza zvuku), na druhé straně je práce s počítačem 
mezi studenty obecně velmi atraktivní a motivační. Některé pokusy si mohou studenti vyzkoušet i 
doma s vlastním počítačem. 
 

 
 

Fyzikální dílna po přednášce Měření s Vernierem, Tišnov. 
 
 

 
 

Václav Piskač Soundcard Scope, Tišnov 



Fyzikální dílny 
 
Fyzikální dílnou nazýváme aktivity, při kterých účastnící vlastnoručně realizují některá měření, 
konstruují experimentální zařízení apod. Některé příspěvky na kurzech nelze jednoznačně zařadit 
mezi přednášky nebo fyzikální dílny, protože obsahovaly směs obou forem prezentace (viz výše). 
Jakou typickou fyzikální dílnu můžeme uvést Fyzikální dílnu s plastovými lahvemi nebo 
Elektrotechnickou dílnu. Většina současných učitelů fyziky si pravděpodobně nepřipravuje 
improvizované experimentální prostředky a pokud vůbec demonstruje, tak výhradně z využitím 
komerčně dostupného vybavení. Jednou z příčin může být i ostych a obavy z práce, se kterou 
nemají žádné zkušenosti. Cílem fyzikálních dílen bylo ukázat možnosti a výhody improvizovaných 
experimentálních pomůcek a pokusit se zbavit účastníky apriorních obav a nedůvěry ve vlastní 
schopnosti. Témata fyzikálních dílen lze současně využít i pro samostatné práce studentů ve 
fyzikálních seminářích či zájmových kroužcích. 
Zcela mimořádnou fyzikální dílnou bylo tzv. Nobelovské praktikum, ve kterém účastnící prováděli 
reálné rekonstrukce významných historických experimentů, které byly odměněny Nobelovou 
cenou. 

 

 
 

Elektronická dílna Václava Piskače v Tišnově. 
 

 
 

Pomůcky na elektrotechnickou dílnu v Brně 



Exkurze a externí měření 
 
Tyto formy tvořily jen malou část programu kurzů. Uskutečnila se pouze jedna exkurze 
v biofyzikálním praktiku na Lékařské fakultě MU v rámci kurzu Fyzika a lidské tělo. Externí 
fyzikální měření bylo součástí meteorologické vycházky, která doplňovala přednášku se stejným 
tématem. Obě akce byly účastníky kladně hodnoceny a zpětně lze konstatovat, že větší podíl těchto 
aktivit by jednoznačně náplni kurzů prospěl. 
 

 
 

Exkurze v biofyzikálním praktiku na LF MU 
 
 

 
 

Meteorologická vycházka v Tišnově. 



Hospitace v reálné výuce a obecně didaktická problematika. 
 
Podstatnou součástí kurzu se staly i příspěvky věnované fyzikální didaktice a didaktice obecně. 
V rámci tří kurzů se uskutečnila hospitace účastníků kurzu v reálné výukové hodině na Gymnáziu 
třída. Kpt. Jaroše v Brně. Ve všech případech byl vyučujícím prof. Tomáš Nečas. Po hospitaci vždy 
následovala delší diskuse, ve které se komentoval nejen právě shlédnutý výstup, ale účastníci si 
navzájem sdělovali svoje zkušenost s výukou. Hospitace byly velice vítané a kladně hodnocené 
akce.  
V příspěvku Tři roky na Křenové byly komentovány zkušenosti z tříleté externí výuky 
vysokoškolského učitele na Gymnáziu Křenová. Obecně didaktickým tématům byla věnována 
hlavní část kurzu Didaktika fyzikální i obecná, které v rámci celého cyklu fyzikálních kurzů 
představovala neobvyklý pohled na výuku na nižších stupních škol. 
 

 
 

Účastníci kurzu a studenti při hospitaci na Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše, Brno 
 
 

 
 

Diskuse po virtuální hospitaci pod vedením Jaromíra Hališky. 
 



Astronomické kurzy 
 
Dva realizované astronomické kurzy si zaslouží samostatnou kategorii. Astronomie a astrofyzika 
není součástí rámcového vzdělávacího programu pro střední školy a to přesto, že astronomie je tou 
částí fyziky, která budí v laické veřejnosti největší zájem. Astronomie je současně asi jedinou 
oblastí fyziky, ve které lze srozumitelně sdělit široké veřejnosti její nejnovější objevy. Součástí 
astronomických kurzů pak mohly být přednášky informující o zcela nových výsledcích 
astronomického a astrofyzikálního výzkumu. Samozřejmostí byla i pozorování noční oblohy 
profesionální technikou, což bylo umožněno tím, že kurzu probíhaly na Hvězdárně Vyškov. 
 
 

 
 

Pozorování oblohy, hvězdárna Vyškov. 
 
 

 
 

Zdeněk Mikulášek: Hvězdy a my, Vyškov. 
 



Volba termínu a místa realizace kurzu. 
 
Volba termínu, ve kterém nabídnout kurz pro středoškolské učitele, je velmi důležitá. 
V harmonogramu školního roku jsou období, kdy jsou učitelé zahrnuti více povinnostmi, střídána 
obdobími relativního klidu. Jako nejvýhodnější se jeví kurzy v říjnu a únoru, nejhorší je leden. 
Sporný je měsíc červen, ve kterém mohou být pracovní povinnosti velmi individuální pro různé 
učitele v závislosti na tom, kolik maturitních ročníků učí, zda je třídním učitelem apod. 
Dalším problémem je volba nasazení kurzů v rámci týdne. Zde je v protikladu obsazení volného 
času učitele (odpoledne, víkendy) a nutnost jeho uvolnění z výuky v dopoledních hodinách 
pracovního dne. Pro jednodenní cca šestihodinové kurzy se ukázalo jako nejvhodnější odpoledne 
12.00 – 18.00 hod., které většinou jen málo zasahuje do pracovních povinností učitele a jedno volné 
odpoledne učitel relativně snadno obětuje, pokud je pro něj absolvování kurzu z jakéhokoliv 
důvodu atraktivní. Kurz Didaktika fyzikální i obecná jsme vyzkoušeli nasadit těsně po sobě ve 
čtvrtek odpoledne a v sobotu dopoledne – větší zájem byl o kurz čtvrteční. Pro vícedenní kurzy je 
pravděpodobně nejvýhodnější nasazení na závěr týdne a počátek víkendu. 
 
Volba místa je již méně významná, nicméně jsme jí věnovali velkou pozornost. U některých kurzů 
je místo určeno samotným charakterem kurzu (např. botanické kurzy, z fyzikálních pak kurzy 
astronomické). Pokud místo předem dáno není je třeba rozhodnout mezi kurzem v areálu fakulty 
nebo externí mimobrněnskou lokalitou. Během projektu jsme vyzkoušeli obě možnosti, každá má 
své výhody a nevýhody. 
 
Kurz v externí lokalitě nabízí atraktivitu společného pobytu a trvalého kontaktu během kurzu. Kurz 
je tak nejen odbornou, ale i společenskou událostí, což je pro posílení motivace učitele a prevenci 
jeho „vyhoření“ mimořádně důležité. Na druhé straně je realizace fyzikálního kurzu 
v mimobrněnské lokalitě značně náročnější: Vyžaduje transport často velkého množství 
experimentálního materiálu a navíc obvyklé prostředí ubytovacího zařízení neposkytuje vhodné 
zázemí pro řadu fyzikálních experimentů (velký stůl, voda, silová elektřina, zatemnění). Po dvou 
logisticky náročných kurzech v Tišnově jsme se rozhodli pořádat všechny zbývající kurzy (s 
výjimkou astronomických) v budově fyziky v areálu PřF MU. Vždy jsme však v rámci kurzů 
zorganizovali společné obědy a večeře, abychom alespoň simulovali společenský charakter  
externích kurzů. Po zkušenostech lze říci, že tento způsob organizace kurzů je nejvhodnějším 
kompromisem. 
 

 
Náročnost externí experimentální přednášky,  

Pavel Konečný: Nápadité experimenty s měřením teploty, Tišnov 


