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Předmluva 
 

 

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,  

publikace, která se vám dostává do rukou, je jedním z výstupů 

projektu „PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel“  

(OP VVV, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000669). Projekt „Příroda“ 

byl realizován Ostravskou univerzitou, Univerzitou Palackého 

v Olomouci a SVČ Korunka, spolufinancování zaštítil Evropský sociální 

fond a státní rozpočet České republiky.  

Základním cílem tohoto výstupu je především začínajícím učitelům  

a studentům učitelství přírodovědného směru představit v praxi ověřené 

aktivizační metody, které lze uplatnit ve výuce fyziky. Užívané formy  

a metody výuky vycházejí z více než 10 let praxe, nejedná se o přepisy či 

parafráze již existujících textů, ale o postřehy z reálné výuky, které 

mohou pomoci vyvarovat se chyb a rychleji aplikovat aktivizující metody  

ve výuce. V kapitole 5 jsou doplněny pohledy na možnosti práce učitele 

s nadanými žáky – zde jsme se v literatuře inspirovali, protože není 

nutné objevovat již objevené. Publikace může sloužit i pro učitele, kteří 

hledají nápady a inspiraci do své výuky, nebo aktivizující metody již 

užívají a chtějí porovnat své postřehy s názory autorů.  

Impulsem pro tvorbu publikace byly výsledky výzkumné studie 

OECD, PISA (Programme for International Student Assessment) z roku 

2015, která byla zaměřena především na oblast přírodovědného 

vzdělání. Z výsledků této studie plyne, že žáci v České republice mají 

problémy s aplikováním teoretických znalostí v praxi, encyklopedický 

charakter znalostí stále převažuje nad rozvíjením dovedností (Kotrba & 

Lacina, 2007). Z testování žáků také vyplývá další zajímavá informace, 
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která se projevila po propojení výsledků testování  

a výsledků dotazníků, které žáci vyplňovali. Ukázalo se, že lépe dopadli 

žáci, kterým učitelé ve výuce často a názorně demonstrovali myšlenku  

a také s nimi diskutovali – to může vést mnohé učitele fyziky 

k zamyšlení. Bohužel z dotazníků vyplynulo, že aktivizační metody 

tohoto typu jsou v České republice hodnoceny jako podprůměrné 

(Blažek & Příhodová, 2016). 

Pokud se čtenář chce seznámit s teorií aktivizujících metod, pak vřele 

doporučujeme knihu Tomáše Kotrby a Lubora Laciny z roku 2007, která 

nese název Praktické využití aktivizačních metod ve výuce.  

V této publikaci vás seznámíme s pilotními programy, které probíhaly 

na Gymnáziu v Novém Jičíně během let 2009 – 2016. Cílem programů 

bylo především zavádět moderní aktivizující metody (i) s podporou ICT  

do života střední školy. Většina programů byla financována z prostředků 

EU, ESF a MŠMT ČR, což umožnilo zaštítit finanční stránku realizace.  

Vzhledem k tomu, že se v této publikaci zaměřujeme jen na část 

aktivizačních metod, které využíváme ve výuce, tak bychom do další 

publikace rádi zařadili i vaše názory, náměty, postřehy, kritiku či příklady 

z praxe. Budeme rádi za vaše příspěvky na emailu patrik.koci@gnj.cz, 

jana.skrabankova@osu.cz. 

 

Patrik Kočí a Jana Škrabánková 

 

 

 

 

 

mailto:patrik.koci@gnj.cz
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Úvod 
 

Text publikace je rozdělen do šesti částí, které se specializují na 

určitou oblast související s aktivizačními metodami. Každá část je 

samostatná, ale v některých kapitolách jsou patrná vzájemná tematická 

propojení mezi jednotlivými částmi publikace. Po šesté kapitole 

následuje soubor odkazů na žákovské práce, které se probírají v textu. 

Proto je vhodné kombinovat četbu s náhledem na žákovské výstupy. 

První část je spíše rešeršního charakteru, zabývá se současnými 

trendy ve fyzice, postavením českého vyučovacího systému v rámci 

OECD a metodami, které umožňují aktivizaci a podporu nadání. 

V druhé části je rozvedena aktivizační vyučovací metoda krátkého 

žákovského fyzikálního videa. Čtenář se dozví o pilotním programu, 

který pracoval s touto metodou, jaká pravidla a zásady jsou s metodou 

spojeny. Tato část se snaží vystihnout výhody metody, které umožní 

rozvoj žákovských dovedností a kompetencí. Navazující třetí část pak 

popisuje konkrétní žákovské výstupy, zaměřuje se na zajímavé nápady, 

ale i chyby a problémy. V této části nechybí ani ukázky zadání úkolů pro 

žáky, pohledy učitele na plnění úkolů žáky. 

Čtvrtá část rozvádí více problém propojení videa, powerpointové 

prezentace a projevu žáka do jediného komplexního výstupu. Část se 

zaměřuje na schopnost prezentovat moderním a inovativním způsobem 

pomocí aplikace SlidesLive. Protože komplexní řešení není ještě  

ve školství příliš využívané, tak je tato část publikace více technická, aby 

si čtenář mohl udělat představu, co vše je možné propojit a jakým 

způsobem. Navazující pátá část popisuje pilotní projekt, během kterého 

bylo zpracováno téma mechanického kmitání právě metodou moderní 

prezentace SlidesLive. Čtenář zde nalezne nejen zadání prací pro žáky, 

ale i popis učitelských postřehů během realizace vyučovací metody.  
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V textu je uveden i soubor pravidel a zásad, které souvisejí s užívanou 

vyučovací metodou. 

Poslední šestá část se zaměřuje na mentální mapování ve fyzice. 

Poukazuje na možnosti, jak využít mentální mapy při přípravě scénářů 

žákovských videí, jak tvořit hierarchii fyzikálních pojmů do logického 

přehledu. Jednotlivé kapitoly popisují výhody mentálního mapování při 

aktivizaci žáka, možnosti propojení map s videi a textem, ale také 

nechybí ukázky z pilotního zavádění mentálního mapování do výuky  

na gymnáziu. 

Vyučovací metody v této publikaci jsou vždy spojeny s reálnými 

výstupy z pilotních projektů, které proběhly na Gymnáziu s Střední 

odborné škole v Novém Jičíně. Pro širší pochopení problematiky je 

možné prostudovat řadu metodik, které vznikly jako výstupy 

z projektových aktivit Novojičínského gymnázia. 

Publikace se nevěnuje technickému řešení digitálního střihu videa, 

tato aktivita je již ve školství poměrně rozšířená, pokud se však s tímto 

tématem čtenář setkává poprvé, pak lze doporučit školení, kterým se 

zabývá také Novojičínské gymnázium.  
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Část první: Pojetí výuky fyziky  

 

1. Dynamika změn ve výuce fyziky 

 

Výuka fyziky má svá specifika v tom, že řadu fyzikálních jevů je 

možné aplikovat do praxe formou jednoduchých, ale  

i náročnějších pokusů. Během pokusů mohou žáci aplikovat teoretické 

znalosti a více prožívat výuku, aby se prohloubila jejich pozornost do 

vlastní sebereflexe. Změna statického stylu vyučování významně 

přispívá k rozvoji analytického potenciálu (Kotrba & Lacina, 2007). 

Jednou z podmínek zvyšování pozornosti je časté zavádění laboratorních 

činností do výuky, případně aplikování problémové výuky spojené  

s frontálními pokusy.  

Vývoj didaktických pomůcek, stavebnic a rozhraní pro fyzikální 

pokusy je rychlý. Přestože je v současnosti znatelný posun směrem  

k využívání digitálních technologií, tak lze stále na trhu najít řadu 

stavebnic bez propojení s digitálními technologiemi. Inspiraci pro 

učitele a žáky je možné získávat z webů, videí, tematických listů a blogů 

nadšenců pro fyziku po celém světě. Mnohdy se jedná o rychlé  

a jednoduché pokusy, které pomohou propojit teorii s praxí, vysvětlí 

zkoumaný problém a umožní i provádět pokus v rámci skupinového 

vyučování. Experimentování však nepřináší pouze propojení s praxí, ale 

významně rozvíjí manuální dovednosti žáků, což je důležité ve světě 

předimenzovaném digitálními technologiemi. Především se jedná  

o jemnou motoriku, vyváženost a preciznost, kterou je nutné aplikovat 

při stavbě, průběhu a vyhodnocování pokusů.  

Žák dnešní doby si zvykl na rychlost, akčnost a automatizaci 

experimentální činnosti. K dispozici jsou čidla typu Pasco či Vernier, 

která umožňují propojení s vyhodnocovacím softwarem, tím je možné 

změny hodnot veličin vidět s velkou citlivostí včetně výstupů ve formě 
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grafů, tabulek a závislostí. Pomalu se začíná do výuky  

přidávat i videotrénink, tvorba krátkých fyzikálních videí, nebo pouze 

využití kamery k analýze dějů a časové stopě. Již na základní škole se žák 

může setkat s robotikou, stavebnicemi Arduino a programováním, což 

může zvýšit jeho zájem o technické obory, ale i zájem o podstatu  

a funkčnost automatizovaných systémů kolem nás.   

 

2. Mezinárodní srovnání testování 

přírodovědných znalostí a dovedností 

 

Významným zdrojem informací o českém školství je vyhodnocování 

výsledků žáků v rámci mezinárodních srovnávacích testů. Testování 

dovedností žáků totiž probíhá současně se zjišťováním vlivu vnějších 

podmínek na výkon žáka. Prestižní testování je známé zkratkou PISA 

(Programme for International Student Assessment). Jde o největší  

a nejdůležitější mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání 

žáků od roku 2000 (Blažek & Příhodová, 2016). Přírodovědné dovednosti 

se podrobně testují v devítiletém cyklu, ale částečné zjišťování 

dovedností probíhá každé tři roky. První velké testování v oblasti 

přírodních věd proběhlo v roce 2006. Mezinárodní šetření je aktivitou 

OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) a týká se 

patnáctiletých žáků. Forma testování byla řešena jako elektronický test, 

který trval 2 hodiny a obsahoval uzavřené a otevřené otázky, práci  

s obrázky, grafy a tabulkami. Test se také  věnoval třídění dat, 

pochopení významu dat, interpretaci a předvídání. Zajímavostí testu 

byla možnost modelování ve virtuální laboratoři. Hlavním cílem PISA je 

pravidelné zjišťování dovedností a vědomostí, o nichž se předpokládá, že 

budou nezbytné pro úspěšné zapojení žáků do reálného konkurenčního 

prostředí a budou pro ně výhodou v dalším vzdělávání i na trhu práce 

(Blažek & Příhodová, 2016). Velký význam lze vidět v tom, že rozhodně 

nejde o reprodukování vědomostí, ale úlohy testu jsou vytvářeny 
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předními odborníky tak,  aby žák řešil rozmanité situace ze života  

a musel využít své schopnosti a osvojené dovednosti.  

V roce 2015 se šetření účastnilo 72 zemí, v ČR se jednalo o 345 škol  

a 7000 žáků, kteří byli vybráni jako reprezentativní vzorek. Nejvyšší 

počet bodů v přírodovědné gramotnosti získal Singapur (556 bodů), 

Japonsko (538 bodů) a Estonsko (534 bodů). ČR se držela průměru 

OECD (493 bodů). Nepříjemné je však zjištění, že v ČR mezi lety 2006  

a 2015 došlo k významnému zhoršení téměř ve všech oblastech, tedy ČR 

patří mezi 7 zemí s největším zhoršením ze 72 testovaných států. V ČR  

se zvyšuje počet žáků s nedostatečnou úrovní, ale snižuje počet žáků  

se špičkovou úrovní. Největší zlepšení sledujeme u Kataru, Kolumbie  

a Portugalska. Největší propad jako v ČR je typický také pro Slovensko  

a Maďarsko. Podobný pokles je však i v oblasti matematické 

gramotnosti, ještě hůře je na tom čtenářská gramotnost. Čeští žáci sice 

lépe vysvětlují jevy vědecky, ale mají horší výsledky ve vyhodnocení  

a navrhování výzkumu, mají lepší obsahové znalosti než ty poznávací 

(procedurální a epistemické). Přírodovědnou gramotností je myšlena 

schopnost přemýšlet a jednat ve všech věcech souvisejících s přírodními 

vědami a jejich principy jako aktivní občan. Přírodovědně gramotný 

občan je schopen se zapojit do věcné debaty o přírodních vědách  

a technologiích. Přírodovědně gramotný občan vysvětluje jevy vědecky, 

vyhodnocuje a navrhuje přírodovědný výzkum, vědecky interpretuje 

data a výsledky (Blažek & Příhodová, 2016). Úroveň výsledků je 

hodnocena jako nízká, střední nebo vysoká. Ve výsledcích v ČR se 

objevilo 21 % žáků pod úrovní 2, pouze 7 % žáků se dostalo do 

nejvyšších úrovní 5 a  6. Nejlépe dopadla víceletá gymnázia, následně 

čtyřletá gymnázia, obory s maturitou (odstup oboru s maturitou  

a víceletých gymnázií je však 99 bodů). 

Podívejme se tedy na kvantitativní vyhodnocení ČR v rámci PISA. 

Maximální průměrný výsledek Singapuru je 556 bodů, minimální 

průměrný výsledek Dominikánské republiky je 332 b, ČR získala 
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průměrný výsledek 493 bodů podobně jako Norsko, USA, Rakousko, 

Francie, Švédsko, Španělsko či Lotyšsko (rozptyl 490 – 500 bodů). Ovšem 

více jak 500 bodů získalo 23 států ze 72 států, například Vietnam, 

Korejská republika či Polsko. Průměrný výsledek ze základních škol ČR  

je 468 bodů, ale u víceletých gymnázií získáváme 602 bodů, v závěsu 

jsou čtyřletá gymnázia s 578 body, maturitní obory získaly 503 bodů, ale 

nematuritní dokonce o 90 bodů méně než maturitní, tedy o 189 bodů 

méně než víceletá gymnázia. Největší bodové ztráty jsou v ČR patrné  

u vyhodnocení a navrhování přírodovědného výzkumu, konkrétně 6,7 

bodu méně na dílčí škále ve srovnání s celkovým výsledkem (čtyřletá 

gymnázia dokonce 9,3 bodu). Další Achillovou patou je procedurální  

a epistemická znalost se ztrátou 5,0 bodu. Moravskoslezský kraj  

se v rámci ČR může zařadit mezi podprůměrné výsledky, ale narozdíl od 

ostatních krajů je v oblasti investic do vzdělávání finančně podhodnocen 

(Index ESCS je v rozmezí -0,5 až -0,4 pro Karlovarský, Ústecký, 

Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj). 

V následujících tabulkách a grafech jsou vybrány státy, které získaly 

maximální a minimální bodové zisky, dále státy, které nás obklopují  

a jsou nám blízké. Přestože se jedná jen o statistiku, tak je možné 

srovnávat odlišnosti ve výsledcích testování, které mohou být 

nápovědou ke stavu výuky v naší zemi.  
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Tabulka 1: Rozbor hodnocení PISA u vybraných států 

  

Stát 
Celkem 

Pod 

1b 1b 1a 2 3 4 5 6 

Singapur 556 0,2 2,0 7,5 15,1 23,4 27,7 18,6 5,6 

Japonsko 538 0,2 1,7 7,7 18,1 28,2 28,8 12,9 2,4 

Estonsko 
534 0,0 1,2 7,5 20,1 30,7 26,9 

1

1,6 1,9 

Německo 509 0,4 3,8 12,8 22,7 27,7 22,0 8,8 1,8 

Francie 495 0,9 5,8 15,3 22 26,5 21,4 7,2 0,8 

Rakousko 495 0,5 4,5 15,8 23,9 28,1 19,5 6,8 0,9 

ČR 493 0,3 4,3 16,1 25,9 27,7 18,4 6,3 0,9 

Polsko 501 0,3 2,6 13,3 26,6 29,9 19,9 6,3 1,0 

Maďarsko 477 0,8 6,8 18,4 25,5 27,3 16,6 4,3 0,3 

Litva 475 0,5 5,4 18,9 29,7 26,3 15,1 3,9 0,3 

Slovensko 461 2,1 8,9 19,7 27,6 24,8 13,3 3,3 0,3 

Bulharsko 446 2,7 12,4 22,8 25,2 22,6 11,4 2,7 0,2 

Rumunsko 435 0,9 9,3 28,4 35 19,9 5,9 0,7 0,0 

Dominikánská 

republika 332 15,8 39,6 30,4 11,3 2,6 0,3 0,0 0,0 

Kosovo 378 4,0 24,4 39,3 24,4 7,2 0,7 0,0 0,0 

Alžírsko 376 3,9 24,1 42,8 22,7 5,6 0,9 0,0 0,0 

Průměr 

 

0,6 4,9 15,7 24,8 27,2 19 6,7 1,1 
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Graf 1: Bodové hodnocení PISA 2015 - přírodovědná gramotnost 

 

 

Graf 2: Gramotnostní úroveň (1a zelená, 1b červená, pod 1b modrá) 
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Dominikánská 

republika 
332 324 330 331 330 332 332 324 

Polsko 392 399 398 392 399 389 402 393 

Bulharsko 449 440 445 447 445 445 443 448 

Slovensko 464 457 459 463 458 466 458 458 

Maďarsko 478 474 476 480 474 481 473 477 

Litva 478 478 471 478 474 478 476 471 

ČR 496 486 493 499 488 492 493 493 

Rakousko 499 488 493 501 490 497 492 497 

Francie 488 498 501 489 499 492 496 496 

Německo 511 506 509 512 507 505 509 512 

Estonsko 533 535 537 534 535 535 532 539 

Japonsko 539 536 541 539 538 538 538 541 

Singapur 553 560 556 553 558 555 558 554 

Průměr 493 493 493 493 493 493 492 494 
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Tabulka 2: Rozbor výsledků PISA 2015 podle kompetencí a znalostí  
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3. Nové prvky ve výuce fyziky  

 

Vývoj zažívá sdílení materiálů, prezentací, laboratorních protokolů 

pomocí aplikací Google Apps (G Suite). Učitelé se vzdělávají, jak 

efektivně sdílet, opravovat a hodnotit práce žáků. Vytvářejí se úkoly  

a odkazy v Google Classroom, přeposílá se inspirace žákům v rámci 

samostudia. Ať se jedná o prostředí Android nebo Apple, tak významný 

posun zažívají aplikace na procvičení fyzikálních znalostí, ale také 

dovedností, protože aplikace umožňují i měřit v terénu. Vznikají weby 

plné nápadů, metodik a inspirace. 

Za velmi důležitou součást výuky fyziky jsou považovány především 

praktické laboratorní činnosti. Důležité je, aby žák fyzikální jevy 

samostatně prožíval a ne je pouze pasivně vstřebával od učitele. Je 

skvělé, když abstraktní výklad je možné doprovodit reálnou simulací  

a ukázkou ve výuce. Ideální je, když si vše mohou vyzkoušet sami žáci, 

což je sice časově a materiálně náročné, ale velmi efektivní. 

Pomocníkem v oblasti kvantitativního hodnocení jsou čidla společnosti 

Pasco. V oblasti mechaniky jsou čidla úžasným prostředkem, jak graficky 

demonstrovat různé typy pohybů, jak poukázat na silové interakce  

a vzájemné působení těles a fyzikálních polí. V oblasti elektřiny  

a magnetismu lze nahradit měřidla čidly, rychle a spolehlivě lze ověřit 

platnost zákonů, změny velikosti elektrického proudu a napětí. Výhodou 

je vizualizace magnetického pole, rozložení tlaku v kapalině či tepelné 

změny během dějů. Zapojení praktické části do výuky po 20 minutách 

výkladu je výhodná aktivizační metoda, která u žáků zvýší zájem  

o pokračování hodiny, zvláště pokud se mohou sami zapojit a vytvářet 

závěry, třeba i v rámci kooperace a soutěže týmů.  Program Data Studio 

nebo Capstone zjednoduší práci s tabulkami a vyhodnocováním grafů. 

Důležitý je vhodný poměr mezi teoretickým výkladem, laboratorní 

činností, frontálními pokusy a samostatnou činností žáka. Jaký má být 
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tento poměr, je hodně subjektivní, ale zpětná vazba žáků může dát 

nápovědu, kterou se dát cestou. 

Dalším pomocníkem ve výuce jsou aplikace Google Apps (G Suite). 

Aplikace umožní žákům sdílet prezentace a obrázky z hodiny, aby se nad 

vším zamysleli i doma. V logické struktuře pomocí Google Classroom se 

evidují úkoly, povinnosti a učební témata. V systému Google Classroom 

lze sdílet zajímavé video, animaci nebo blog. Ve streamu Google 

Classroom lze žákům sdílet cokoliv, záleží jen na nich, jak moc je to 

zaujme. Opravy laboratorních protokolů jsou jednodušší, protože přímo 

do sdíleného dokumentu lze vkládat poznámky, opravy, návrhy a žák 

pak buď opravuje svou práci, nebo reaguje komentářem, aby vysvětlil 

svůj postoj. Nejlepší práce pak jediným kliknutím lze poslat jako zdroj 

inspirace ostatním žákům třídy.  

Výuka fyziky by měla vést žáky ke schopnosti správně prezentovat  

a obhajovat svou práci a výsledky. Většinou žák pochopí kritiku ve chvíli, 

kdy sám sebe vidí, jak prezentuje. Řešením je využívání aplikace 

SlidesLive, která do jednoho systému propojí prezentaci a videozáznam 

s žákem. Žák vidí, jak komunikuje se třídou, jak souvisí jeho projev  

se stranami prezentace, jaké chyby dělá, co stále opakuje, jak je i pro něj 

prezentace poutavá z pohledu posluchače a ne řečníka. Navíc celý 

záznam lze poskytnout i rodičům, kteří s žákem mohou pracovat. 

Videotrénink je správný krok k rozvoji dovedností a kompetencí žáků.  

Vysoce aktivizační výukovou metodou je tvorba krátkých žákovských 

přírodovědných videí. Při zadání práce je nutná motivace pracemi  

z minulých let, aby žáci viděli, co vše lze dokázat se stejnou úrovní,  

s jakou se k práci dostávali jejich předchůdci. Důležitý prvek je 

soutěživost mezi skupinami žáků, není to pochopitelně pokaždé, ale 

převládá touha žáků vyniknout zajímavě zpracovanou videoprezentací. 

Přestože jde o metodu velmi náročnou na čas, techniku, pomoc žákům, 

tak výsledek rozhodně stojí za to, nejen že žáci získají svůj vlastní 

produkt, ale i rodiče mají představu o pokrocích svého dítěte.  
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4. Aktivizační metody  

 

Učitelé fyziky by měli rozvíjet své kompetence v oblasti aktivizačních 

metod výuky. Aktivizační metody jsou postupy, které vedou výuku tak, 

aby se výchovně vzdělávacích cílů dosahovalo hlavně na základě vlastní 

učební práce žáků, zároveň je kladen důraz na myšlení a řešení 

problému
 

(Kotrba & Lacina, 2007). Pokud učitelé budou důsledně 

analyzovat křivku pozornosti ve svých vyučovacích hodinách, lépe 

budou přemýšlet nad způsoby, jak měnit jednotlivé metody tak, aby byl 

žák aktivnější a zaujatější. Podle Geoffrey Pettyho po 25 minutách je 

pokles pozornosti velmi strmý a nastává ideální čas na aktivizační 

metody.  

Je vhodné se seznámit s klady, problémy a souvislostmi, které 

aktivizační metody přinášejí. Připravit se náročnost a inovativnost 

metod není vždy jednoduché. Je možné úvodní nepochopení ze strany 

žáků, kolegů i středního managementu školy. Výhodou však zůstává 

tvořivost, pozornost, kritické myšlení, zlepšení vztahů ve třídě a prostor 

pro žáky
 
(Kotrba & Lacina, 2007). Inovátoři, kteří začínají s metodami, se 

většinou potýkají s úvodním překvapením, ostychem a rozpačitostí žáků. 

Je nutné vytrvat a vyhodnotit zpětnou vazbu žáků. Přínosem je lepší 

spolupráce mezi žákem a učitelem, kdy je aktivita rozložena méně na 

straně učitele. Přestože se významně rozvíjí kompetence učitele, tak 

příprava aktivizačních metod je časově náročná, navíc v počátcích nemá 

učitel dost zkušeností a představ o realizaci a průběhu jednotlivých typů 

metod. Někteří učitelé cítí nedostatečné ohodnocení za poměrně hodně 

práce nad rámec klasických osnov.   
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Obrázek 1: Aktivizace žáka během laboratorní činnosti 

 

 

 

Obrázek 2: Krátké fyzikální video jako aktivizace  
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5. Základní způsoby práce s nadanými žáky 

(Škrabánková, 2012) (Vondráková, 2012) 

V centru pozornosti současných výzkumů, týkajících se nadání, je 

interakce mezi potenciálem dítěte a možnostmi jeho rozvoje. Přiměřené 

vzdělávání vyžaduje odpovídající vybavení a úroveň výuky. Vysoká 

úroveň potenciálu může být ve školách rozvíjena prostřednictvím: 

 

 diferenciace - přiměřenost kurikula a učiva vlastnostem 

konkrétního žáka (pestrá nabídka pro různé typy žáků) 

 

 individualizace - vzdělání „šité na míru“. Žák má větší odpovědnost 

za obsah a tempo svého vzdělávání. Měl by se vést k tomu, aby 

kvalitu svého učení sám kontroloval. Stanovování vlastních cílů 

vzdělávání a vlastních vzdělávacích strategií.    

 

Možnosti práce s nadanými, které můžeme využívat v podmínkách 

českých škol, jsou: 

 

 akcelerace - urychlování postupu (předčasný vstup do školy, 

přeskočení ročníku). Princip akcelerace umožňuje seskupování 

žáků podle úrovně dosažených kompetencí, vytváření věkově 

heterogenních skupin. Tyto vzdělávací programy vyhovují zejména 

žákům s rychlým učebním tempem. 

 

 obohacování (enrichment) - rozšíření učiva, vyšší náročnost výuky. 

Je zaměřeno zejména na rozvoj vyšších mentálních procesů  

a rozvoj tvořivosti. Důraz je kladen především na řešení 

problémových úloh žákem, na strategii plánování řešení úloh a na 

rozvoj strategií myšlení. 
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Princip akcelerace je často doprovázen metodami obohacování, 

oba přístupy se při vzdělávání nadaného žáka doplňují. 

 

 přeskupování žáků - speciální školy a třídy 

- soustřeďování nadaných v rámci školy a třídy 

- účast na projektech 

- spolupráce s dalšími institucemi (víkendové semináře atd.) 

 

 kombinace těchto postupů, např.: 
- souběžné studium některých předmětů nebo oblastí učiva ve 

vyšší třídě nebo na vyšším stupni vzdělávání  

- domácí výuka. 

 

Varianty akcelerace:  

  

 rychlejší postup v rámci předmětu či tématu 

Nadaný žák dochází na část výuky (např. matematiku, nebo 

jenom na určitou oblast učiva) do vyšší třídy nebo na vyšší typ 

školy. 

 

 vertikální přeskupování žáků 

Nadaný mladší žák pracuje ve skupině starších žáků. 

 

 extrakurikulární aktivity 

Nadaný žák navštěvuje nebo spolupracuje s různě zaměřenými 

kluby (např. informatika), jezdí na letní školy apod. Nadané žáky 

často poznáme podle širokého spektra mimoškolních činností. 
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 souběžné studium 

Vedle kurikula školy, kterou nadaný žák navštěvuje, studuje 

paralelně podle středoškolského kurikula např. algebru, geometrii, 

trigonometrii, nebo čistou či aplikovanou matematiku na vysoké 

škole. 

  

 „zhuštěné“ studium 

Nadaný žák zvládne výukový program v mnohem kratší době 

(např. za 1/3 času, který potřebují ostatní). 

 

 vlastní tempo a/nebo organizace studia 

Žák si vytváří vlastní programy učení a pracuje podle nich. 

Vyplňuje tak obvykle čekání v době, kterou ostatní potřebují  

k tomu, aby ho „dohnali“. 

  

 konzultant 

Expert, který je průvodcem a spolupracovníkem žáka v určité 

oblasti zájmu. Může jím být např. učitel ze ZŠ nebo SŠ, nezávislý 

odborník v oblasti zájmu nadaného žáka nebo i rodič. Konzultanty 

(mentory) může také poskytnout blízká univerzita.  

 

 korespondenční kurzy 

Nadaný žák jimi může vyplnit čas výuky v klasických vyučovacích 

hodinách.   

 

 

 



ČÁST PRVNÍ / POJETÍ VÝUKY FYZIKY  
 

27 
 

Varianty obohacování učiva: 

 

 projektové vyučování 

 

 méně formální výuka 

Využívání moderních metod výuky, např. kooperativní učení, 

programy rozvoje tvořivosti, programy rozvoje kritického myšlení. 

  

 samostudium  

Individuální studijní plán apod. 

 

 možnost setkávat se s osobnostmi z různých oborů lidské činnosti, 

případně s nimi spolupracovat 

 

 zvláštní vybavení 

Učební pomůcky, kvalitní školní knihovna, hry na zvýšení 

dovednosti pozorovat a plánovat (nemusí nutně souviset s právě 

probíranou látkou). 

 

 podpůrné systémy 

Místní sdružení, kluby, společnosti (šachisté, turisté, knihovny, 

muzea, galerie atd.). 

 

 soutěže 

  

 využívat vybavení vyšších typů škol 

Odborné laboratoře, výzkumná centra na univerzitách apod. 
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 úprava kurikula  

Měnit úroveň náročnosti a zajímavosti, zhušťování učiva, 

přeskupování žáků do skupin podle podobných zájmů. 

 

 prohlubování učiva a vytváření dovedností vyššího řádu  

Např. zamýšlet se nad globálními problémy lidstva a navrhovat 

jejich řešení. 

 

 soustřeďování nadaných a jejich souběžné vzdělávání na odborných 

pracovištích a vyšších typech škol (místo části výuky) 

 

Zajímavou myšlenku vyslovil v roce 1998 Joseph Renzulli (Renzulli, 

Tomlinson, & Kaplan, 2002). Uvádí, že obohacování učiva může fungovat 

na tzv. dobrovolnické bázi. Nejznámějším modelem je patrně Renzulliho 

„Model otáčivých dveří" („Revolving Door Model“). Renzulli tento 

model založil na dobrovolnosti. Nerespektuje americkou tradici, že do 

programů pro nadané by měli být žáci předem pečlivě selektováni  

a testováni. Naopak jim poskytuje možnost svobodného rozhodnutí, 

otvírá jim dveře ke vzdělání. Nechává žáky, kteří mají o rozšiřující 

program zájem, aby se sami přihlásili. Obsah programu je však velmi 

náročný a nedovolí neproduktivním žákům setrvat. Dveře se otočí  

a v programu zůstávají jen ti nejschopnější. 

 

Jak je vidět, není rozumné hledat cesty pro vzdělávání nadaných 

pouze v naší republice. Tak jako v mnoha jiných odvětvích, také  

ve školství je mezinárodní spolupráce a rozumná inspirace osvědčenými 

zahraničními postupy při vzdělávání nadaných žáků žádoucí a přínosná. 

Dlouhodobá spolupráce na mezinárodních výzkumech a vydatná 

podpora vzdělávání nadaných probíhá mezi Čínou a Ruskem. Nejdelší 
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tradici v péči o nadané však mají pravděpodobně v USA. Například 

nezávislá charitativní organizace NAGC (National Association for Gifted 

Children) pracuje v rámci podpory nadaných dětí s jejich rodinami. 

Zástupci této organizace jsou přesvědčeni, že neexistuje pouze jeden 

správný školní program pro výuku nadaných žáků, protože každý nadaný 

je jiný. Proto jejich standard „Pre-K--Grade 12 Gifted Program 

Standards” nabízí celou paletu služeb pro žáky různých úrovní. Pestrost 

a obsah této palety závisí na místních možnostech, přičemž může 

zahrnovat pull-out programy, třídy pro pokročilé, rozmanitou 

skupinovou práci, rychlejší studium, diferencované kurikulum  

a diferencovanou výuku, dvojí zapsání studia, „magnet schools“ a jiné 

speciální školy.  

 

Zde je nabídka služeb NAGC1 pro nadané žáky, která může být také 

pro české kreativní učitele nadaných žáků inspirující: 

 

Ability grouping  třída nebo skupina dostane zadání, v němž se má 

projevit daná schopnost nebo dovednost. 

 

Accelerated grouping  strategie pokroku ve vzdělávání vyznačující  

se větším tempem nebo nižším věkem žáků, než je obvyklé. 

 

Advanced placement  program vytvořený vysokou školou, kdy  

se středoškoláci mohou zúčastnit kurzů podle kritérií vypsaných 

středním vzděláváním. V řadě případů pak mohou získat vysokoškolské 

kredity při úspěšném složení testů. 

                                                             
1
 NAGC For gifted children and their families [online]. [cit. 2012-03-04]. 

Dostupné na: http://www.nagcbritain.org.uk/ 
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Authentic assessment  hodnocení studentů na základě zadání úloh, 

které jsou více spjaty s reálným světem. Například vědecký experiment 

k demonstraci pochopení Newtonových zákonů.  

 

Cluster grouping  zadání pro skupinovou práci nadaných žáků 

v klasické heterogenní třídě. Typicky pět nebo šest nadaných žáků 

s podobnými potřebami a schopnostmi vytvoří skupinku v rámci jedné 

třídy tak, aby učitel mohl lépe diferencovat zadání úloh. 

 

Concurrent or dual enrollment  odkazuje na studenty střední školy, 

kteří absolvují vysokoškolské kurzy obvykle za VŠ kredity. Tím je těmto 

žákům umožněn přístup k akademickým a technickým oborům, což šetří 

čas i peníze a zvyšuje efektivitu výuky. Někdy je tímto termínem 

označena i účast žáků základních škol na některých kurzech škol 

středních. 

 

Curriculum compacting  pokud prokáže žák zvládnutí základního 

učiva, může mu být dovoleno využít zbývajícího času pro jiné učební 

zkušenosti. 

 

Differentiation  úprava učebního kurikula a zadání v souladu  

se specifickými potřebami nadaného žáka (obsah, tempo atd.) 

 

Enrichment  aktivity, které přesahují běžné kurikulum. Mohou  

se vyskytovat při práci ve třídě nebo formou zvláštních zadání. 
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Flexible grouping  žáci jsou ve skupinách a obdrží zadání, které je 

pro ně větší výzvou. Tyto skupiny umožňují žákům pohyb dovnitř i ven 

v závislosti na obsahu práce. Skupina může být vytvořena na základě 

dovedností a zájmů. 

 

Independent study - učební strategie, kdy je učitel v roli průvodce 

nebo facilitátora, takže žák hraje větší roli v plánování a řízení svojí 

práce. 

 

Magnet schools  program veřejných škol, které se zaměřují na 

specifické výukové oblasti, například matematika, přírodní vědy, 

technologie, umění. Tyto školy byly založeny s cílem naplnit specifické 

potřeby nadaných žáků. 

 

Individual education plan  individuální vzdělávací plán má podobný 

smysl jako v České republice, federální zákon ani většina států jej ovšem 

neukládá jako povinnost. 

 

Portfolio assessment  alternativní nebo doplňkový diagnostický 

nástroj k tradiční diagnostice. Portfolio nabízí sbírku prací žáka, která 

pomáhá určit dosažené výsledky a pokrok. Mnoho prvků, které plynou 

z portfolia, nemůže být zjištěno pouhým standardním testem. 

 

Pull-out program  program, který vyjme studenta na jeden den 

z běžného vyučování ve třídě a umožní mu speciální aktivity. 
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Social-emotional needs  nadaní a talentovaní žáci mohou mít 

afektivní potřeby, což zahrnuje zvýšenou nebo neobvyklou citlivost vůči 

vlastnímu sebevědomí, emocím, očekáváním vůči sobě či okolí, smyslu 

pro spravedlnost, morálním soudům nebo altruismu. Poradci pracující 

v této oblasti se mohou setkat s takovými tématy jako perfekcionismus, 

deprese, dosahování nižšího výkonu, než je v možnostech žáka, 

plánování kariéry apod. 

 

Telescope – program, umožňující zvládnutí stejného množství 

materiálů a aktivit v kratším čase. To umožňuje získat více času pro 

obohacující aktivity a projekty, které lépe „sedí“ zájmům, potřebám  

a připravenosti nadaných žáků. 

 

Tiered assignments  diferencovaná zadávací strategie, ve které žáci 

směřují ke stejnému cíli, přičemž aktivity jsou závislé na úrovni 

porozumění každého jednotlivého žáka. 

Twice exceptional  termín charakterizující žáky, kteří jsou současně 

nadaní a současně mají poruchu učení nebo zdraví. 

  

„Akademie“ pro pokročilé studenty  nejméně 13 států má veřejné 

střední školy pro pokročilé studenty v oborech matematika a přírodní 

vědy. Na druhou stranu podmínky pro přijetí se různí, tyto školy jsou 

většinou internátní, pro mladší i starší děti daného státu. Většina těchto 

škol je umístěna v univerzitních kampusech.  
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Tato nabídka služeb může být organizována mnoha způsoby, např.: 

 přizpůsobením v kontextu řádné třídy 

 částečná práce v řádné a speciální třídě 

 práce ve skupině s žáky podobných schopností 

 větší tempo výuky 

 postup o ročník atd. 

 

V této souvislosti je potřebné vědět, že například dřívější nástup do 

školy nebo dvojí zápis na střední a vysoké škole zcela podléhají zákonům 

daného státu. Proto musí být zletilí nadaní žáci nebo jejich zákonní 

zástupci (advocates) s těmito zákony dobře seznámeni.  

 

Pokud se jeví inspirace z USA příliš vzdálená, můžeme nahlédnout 

také na Slovensko. Tento stát je nám historií, společenským vývojem, 

tradicemi i kulturou mnohem bližší, proto jeho řešení vzdělávání 

nadaných žáků můžeme lépe akceptovat. Specifická opatření na 

individuální úrovni realizovaná slovenskými školami jsou dána právními 

předpisy a jsou poměrně pestrá2, je však možné vysledovat určité 

podobnosti s programem NAGC: 

 

 děti v mateřských školách se mohou vzdělávat v předmětech jejich 

nadání podle vzdělávacího programu základní školy 

 nadaní žáci mohou být přijati do základní školy před dosažením 6 let 

věku  

                                                             
2
 Zákon č. 529, o výchove a vzdelávaní (školský zákon), z 22. května 

2008, § 103 odst. 9. 
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 na základní i na střední škole probíhá rozšířené vyučování předmětů, 

v nichž žáci projevují nadání  

 může dojít k přeřazení nadaného žáka do vyššího ročníku bez 

absolvování předchozího ročníku 

 může dojít k absolvování více ročníků v průběhu jednoho školního 

roku 

 může dojít k absolvování jednoho nebo více předmětů ve vyšším 

ročníku 

 může dojít k získání příslušného stupně vzdělání poskytovaného 

střední školou za dobu kratší, než určuje vzdělávací program 

příslušného učebního nebo studijního oboru 

 nadaní žáci mohou současně studovat předměty nebo obory 

vzdělávání středních škol, v nichž projevují nadání, pokud se jedná  

o žáky základní školy 

 nadaní žáci se mohou na základní škole vzdělávat podle 

individuálního učebního plánu  

 nadaní žáci se mohou na střední škole vzdělávat podle individuálního 

učebního plánu 

 může dojít k diferencovanému vzdělávání skupiny žáků s nadáním  

ve třídě nebo mimo třídu. 

 

Na Slovensku se výzkumem nadaných zabývá už několik desetiletí 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP)  

v Bratislavě. Výsledky výzkumů a s nimi spojená poradenská činnost 

vedly k založení experimentálních tříd, později Školy a gymnázia pro 

mimořádně nadané děti právě v Bratislavě. Od roku 2004 má tato škola 
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pobočky v dalších 24 slovenských městech. Již řadu let se konají letní 

tábory pro nadané děti a jejich rodiče (Vondráková, 2012). 

 

Vondráková dále uvádí, že velmi aktivní v péči o nadané je 

Maďarsko. Bylo hostitelem dvou z devíti mezinárodních konferencí 

ECHA (European Council for High Ability - 1990, 2000), výzkumy 

k problematice nadání probíhaly už v době totality, ve školách existuje 

pestrá škála vzdělávacích programů, v Budapešti funguje Centrum pro 

nadané. Maďarsko je první postkomunistickou zemí, která poskytuje 

svým učitelům a psychologům možnost absolvovat mezinárodně platný 

postgraduální kurz „ECHA Diploma“ na domácí univerzitě v Debrecíně  

a od roku 1999 i v Budapešti. Vedle tohoto vyčerpávajícího programu 

stoupá zájem o kratší kurzy (30 hod., 60 hod., 120 hod.), a to i mezi 

učitelkami mateřských škol. V roce 1995 byl pod záštitou tehdejšího 

maďarského prezidenta Ference Madla a ministra školství Zoltána 

Pokorniho zahájen program, který se setkal s velkým zájmem vědecké 

obce. Pomáhá nadaným žákům ve věku 14 - 20 let nalézt mentory, kteří 

by je uvedli do vědeckého výzkumu na univerzitách a ve výzkumných 

ústavech. V roce 2004 pracovalo na svých vědecko-výzkumných úkolech 

přes 3 000 žáků, zapojených do tohoto programu. Mezi více než  

530 mentory je i nositel Nobelovy ceny za chemii z roku 1994 George 

Andrew Olah, americký vědec maďarského původu. Od roku 1997 se 

v Maďarsku konají celostátní studentské vědecké konference, v roce 

2000 se uskutečnila první konference středoškolských vědeckých klubů  

s více než 170 účastníky a stovkou přednášek. 

 

Se specifickými způsoby péče o nadané se počítá i ve školských 

reformách dalších evropských zemí, kterými jsou např. Velká Británie, 

Španělsko nebo Polsko.  
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V roce 2000 se v Chorvatsku konala mezinárodní konference, jejímiž 

účastníky byli zástupci zemí bývalé Jugoslávie a některých dalších 

postkomunistických států. Tyto země pociťují problémy, jako jsou  

např. „brain-drain“ (což je označení pro odchod mladých lidí, zejména 

nadaných, do zahraničí) a nutnost draze nakupovat vyspělé technologie 

a platit zahraniční odborníky. Cílem konference bylo vytvořit společný 

postup, umožňující zúčastněným zemím efektivněji a rychleji dosáhnout 

v péči o nadané úrovně, která by zemi zajistila budoucí ekonomickou 

prosperitu. 

 

V dubnu 2002 se konalo ve Visegrádu pracovní setkání NATO  

UNESCO o vyhledávání talentů zejména pro přírodní vědy a o jejich 

vědecké průpravě, počínaje rozvojem myšlení a motivací dětí 

předškolního věku. V říjnu 2004 se v Egeru konalo další kolo tohoto 

mezinárodního setkání špičkových odborníků v oblasti práce s talenty. 

 

Z uvedeného vyplývá, že snahy o podchycení, vzdělávání  

a využití potenciálu nadaných mají celosvětový charakter, proto je 

nanejvýš potřebné také v České republice připravovat učitele pro jejich 

plnohodnotné vzdělávání. Edukace nadaných totiž v mnoha různých 

podobách ve světě existuje a ve vlastním zájmu bychom se s těmito 

podobami měli seznámit.  
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Část druhá: Krátké žákovské fyzikální video 

 

6.  Co je výuková metoda krátkého 

žákovského fyzikálního videa  

 

Nejprve je vhodné odlišit natáčení fyzikálního pokusu a výukovou 

metodu krátkého žákovského fyzikálního videa. Natočit fyzikální pokus 

je snadné - stačí levná kamera, kterou dnes nahradí mobilní telefon, 

uspořádat pomůcky, promyslet záběr, případně si lze ještě pohrát  

s osvětlením a záznam pokusu je na světě. Takto lze žákům zadávat 

domácí úkoly, které se věnují tzv. domácím pokusům. Zadání práce 

většinou zní „natoč pokus na téma“. Na sociálních sítích lze najít 

takových výtvorů celou řadu. Jejich úroveň je rozličná, stejně jako 

provedení a odborná správnost vysvětlení jevu, pokud vůbec vysvětlení 

pokus obsahuje.  

Výuková metoda krátkého žákovského fyzikálního videa užívá 

výsledný produkt pouze jako prostředek a sleduje především rozvoj celé 

řady dovedností. Na počátku musí být velmi důkladně zvolené zadání 

práce, které by se mělo výhradně ubírat badatelským a heuristickým 

směrem. Zadání práce by mělo kombinovat různé oblasti problému, 

nastavit podmínky a mantinely, které žáka vedou směrem k rozvoji 

dovedností. Vhodný poměr mezi pravidly a volností zpracování  

se projeví během práce žáků téměř od počátku. Častou chybou 

začínajících učitelů je změna pravidel v průběhu práce s vysvětlením „ale 

já jsem to myslel takto, to by bylo hodně jednoduché, něco v tom 

chybí“. Pokud jsou na počátku nastavena pravidla, tak platí pro žáky  

i učitele. Z chyb se lze poučit a při dalším zadání upravit podmínky tak, 

aby učitel získal rozvoj žákovských dovedností, které si představoval. 

Také na počátku práce musí žáci pochopit pravidla autorského zákona, 

pochopit, jak se nakládá s hudbou, obrázky, texty a dalšími zdroji v práci. 
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Učitel se domluví s žáky na způsobu zveřejnění materiálu, aby se žáci 

rozhodli, do jaké míry chtějí zveřejnit svůj obličej. Pokud práce zůstává 

neveřejná, pak je sice jednodušší soulad s autorským zákonem  

a žákovskými právy, ale klesá motivace. Na základě zkušeností lze 

potvrdit, že pokud se vytváří práce, kterou uvidí spolužáci v jiné třídě, 

tak se zvyšuje snaha o kvalitnější a nápaditější provedení úkolu. 

Podaří-li se vytvořit kvalitní zadání úkolu pro žáky, tak přichází velmi 

významná část práce, kterou je vytváření scénáře a rozdělení 

žákovských situačních rolí. Je zbytečnou chybou, když učitel zadá 

žákům, aby si doma připravili scénář a promysleli nit příběhu. Tím se 

totiž učitel připraví o možnost pozorovat práci žáků ve skupině, neuvidí, 

kdo je iniciátorem a inovátorem ve skupině. Je často překvapením, jak 

se fyzikálně slabí žáci chopí možnosti zazářit ve skupině svými nápady 

a propojením teorie a praxe. Také je možné sledovat, kdo se neodvažuje 

vystoupit s názorem, kdo utlumuje názory spolupracovníků, jaká je 

dynamika skupinové práce. Práce v hodině je zcela předána žákům, 

dochází k aktivizaci, ovšem učitel získává možnost poznat svou třídu 

jiným a netradičním způsobem. V této chvíli je učitel skutečným 

mentorem a rádcem, ale nápady a hledání řešení jsou v rukou žáků. 

V případě tandemové výuky lze propojit učitele (fyzika) 

s pozorovatelem (psychologem nebo odborníkem na identifikaci 

nadání). Tato fáze výukové metody je velmi přínosná, protože dochází 

k hledání řešení, generování nápadů, stimulování inspirace, aktivní 

kooperaci a vzájemnému usměrňování. Pokud se vrátíme k výsledkům 

testování OECD – PISA, tak v negativním hodnocení se objevuje závěr, že 

čeští žáci sice lépe vysvětlují jevy vědecky, ale mají horší výsledky  

ve vyhodnocení a navrhování výzkumu. Výše popsaná fáze výukové 

metody krátkého žákovského fyzikálního videa je snahou  

o navrhování řešení zadaného problému. 

Třetí fází výukové metody je samotná realizace natáčení videa. 

Pokud bychom odhlédli od technické části, tak dochází opět k rozvoji 
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spolupráce mezi žáky. Nastává úprava scénáře, zvláště když skupině 

dojde, že jejich ambice byly příliš velkolepé. Od představ a myšlenek 

musí žáci přecházet ke skutečné tvorbě produktu. A to je spojeno 

s velkým množstvím problémů. Úkolem učitele je v této fázi motivovat 

své žáky, klidnit jejich vášně, mírnit pesimismus, povzbuzovat je a dávat 

najevo důvěru v kvalitně odvedenou práci. Bylo odpozorováno, že právě 

vzájemnou pomocí, rozličnými zkušenostmi a klidným motivováním 

získává učitel u žáků nový rozměr mentorování. Faktor, který se během 

práce výrazně projeví na postoji žáků, je časový stres. Při zadávání úkolů 

jim přijde tvorba 3 minutového videa jako bezproblémový úkol, který 

zvládnou. Ale když zjistí, co se skutečně skrývá za tvorbou, tak vyučovací 

hodiny běží a běží. V dotazníkových šetřeních se objevují postřehy žáků, 

že by nikdy nevěřili, kolik času zabere zpracování kratičkého videa  

na zadané téma. Zde je nutné opět tvrdě dodržovat domluvená 

pravidla. Může se stát, že nějaká skupina má technické problémy, 

smažou si video, pokus se nepovede. Ale nelze jednu skupinu zvýhodnit 

nad druhou. Tento problém byl řešen tak, že každá skupina, pokud 

nestihla svůj úkol ve výuce, tak mohla přijít dokončit práci v osobním 

volnu. Ovšem při závěrečném hodnocení se k videím přidala i informace  

o celkovém časovém nároku na tvorbu. Tato informace se dá propojit 

s kompetencí k podnikání. Pravidla si může nastavit učitel podle svých 

představ, ale až praxe ukáže, co se nejvíce ujme a co bude mít největší 

úspěch.  

Čtvrtou fází je hodnocení a autoevaluace vytvořeného produktu. 

Tato část má určitě své kouzlo, protože celá třída se sejde  

na hromadném promítání. Přichází tak vzájemné srovnávání, očekávání, 

pocity hrdosti nebo zklamání, přemýšlení nad nedostatky, nové asociace 

a náměty pro úpravy. Žák získá nejen pohled učitele, ale i svých 

spolužáků, dochází k většímu prožívání vyučovacího procesu. Tedy 

samotný produkt je opravdu jen prostředek, ale to hlavní se udává při 

přípravě, realizaci a hodnocení.  
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Obrázek 3: Vzájemná kooperace žáků 

 

 

Obrázek 4: Užití kamery ke kvantitativnímu měření 
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7. Cíle a klíčové kompetence vyučovací 

metody krátkého žákovského fyzikálního 

videa 

(Kočí, Videoportál pro žáky. Metodika, 2011) 

 

První pilotní zavádění vyučovací metody krátkého žákovského 

přírodovědného videa proběhlo na Novojičínském gymnáziu v rámci 

projektu SIPVZ 1055P2006 s názvem „Rozvoj klíčových kompetencí žáků 

pomocí ICT v přírodovědných předmětech“. Projektu se zúčastnila 

většina učitelů přírodovědných předmětů, mnozí z nich se poprvé setkali 

s digitálním střihem, zpracováním videomateriálu a didaktickým 

pozadím při aplikování výukové metody krátkého žákovského 

přírodovědného videa (fyzika, chemie, biologie). Vzhledem k tomu, že 

pilotní projekt dopadl úspěšně, je zřejmé, že si učitelé základy práce 

s výukovou metodou osvojili a získali zkušenosti, které v dalších letech 

rozvíjeli. S rozvojem digitálních technologií, cloudových řešení ukládání 

objemných souborů, ale i vlivem snižování cen kamer a fotoaparátů  

se objevila možnost nového pilotního projektu. Během let 2009 – 2012 

proběhl na Novojičínském gymnáziu pilotní projekt „Můj studijní svět 

online“. Součástí projektu byl modul „Videoportál“. Modulem prošli 

všichni pedagogičtí zaměstnanci školy, byli seznámeni s možnostmi  

a výhodami digitálního střihu, efekty při tvorbě videa a sami si sestříhali 

své první minuty videa. Všichni dokázali technicky zvládnout práci  

se softwarem i cloudovým úložištěm. Učitelé Gymnázia v Novém Jičíně 

jsou důkazem, že se není třeba obávat práce s digitálním střihem, po 

technické stránce učitel zvládne tento typ práce. Navíc vybraná skupina 

přírodovědců dále zaváděla výukovou metodu krátkého přírodovědného 

videa do výuky téměř ve všech ročnících školy.  

V rámci pilotního ověření učitelé pracovali se skupinami na zadaném 

tématu, museli připravit videoprezentaci včetně odborného 
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doprovodu. Pomocí této vizualizace byla zachycena praktická část 

probíraného učiva včetně přesahů do jiných předmětů a průřezových 

témat ŠVP. Videa byla sdílena žákům tak, aby je každý žák měl 

automaticky ve svém gmailovém účtu. Učitel i žák zvládli rozhraní  

a ovládání aplikací na tvorbu a sdílení videa. Učitel dokázal řešit 

problémy při realizaci projektů a dlouhodobých prací, následně rozvíjel 

obdobné dovednosti u žáků. Žák jako součást skupiny vypracoval  

a odevzdal online video přes rozhraní Gmail, Videoportál či Google Disk 

podle specifikací vyučujícího.   

Práce s žáky byla směřována k dodržování výukových cílů podle 

Bloomovy taxonomie: 

 Popsat prováděný pokus ve videu na základě informací  

z výuky (znalost). 

 Vyjmenovat pravidla sdílení, která souvisejí s autorským 

zákonem (znalost). 

 Definovat pojmy, které souvisí s problematikou (znalost). 

 Vysvětlit probíhající změny formou titulků (znalost). 

 Určit příčiny dějů vloženými upoutávkami (znalost). 

 Popsat podstatu střihu a kodeků (znalost). 

 Seřadit, vypsat, popsat nástroje střihového programu 

(znalost). 

 Znát teoretický postup při zpracování videa (znalost).  

 Dokázat v literatuře najít vysvětlení dějů probíhajících  

při pokusu (porozumění). 

 Vyváženě upravit video ve střihovém programu 

(porozumění). 

 Vytvářet propojení mezi grafikou, seminární prací, videem, 

mentální mapou, online kalendářem či  google webem 

(porozumění). 

 Zvládnout metody cloudového sdílení práce (porozumění). 
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 Realisticky plánovat vzhled a grafickou formu videa 

(aplikace). 

 Využít fantazii, grafické a estetické zručnosti při tvorbě 

titulků, přechodů a střihů (aplikace). 

 Aplikovat výsledky studia literatury a dalších zdrojů  

ve videoprezentaci prostřednictvím titulků a poznámek 

(aplikace). 

 Propojit teorii s praxí (aplikace). 

 Rozlišit míru úpravy videa, znát, jak vhodně zasahovat  

do střihu, nepředimenzovat efekty (analýza).  

 Rozčlenit práci do kroků a názorně připravit kvalitní 

videomateriál (analýza). 

 Vytvořit realistický časový plán jednotlivých úkolů (analýza). 

 Vhodně zapojit jednotlivé členy skupiny, dodržovat situační 

role spolupracovníků, rozdělit práci a vyhodnotit pracovní 

přínos (analýza). 

 Zorganizovat závěrečnou prezentaci výsledného produktu 

před žáky - video, představení videa, souvislosti (syntéza). 

 Kriticky hodnotit přípravu, postup, závěr práce (syntéza). 

 Odpovědně vytvářet zpětnou vazbu a autoevaluaci 

(syntéza). 

Dodržování dílčích výukových cílů vede k rozvoji kompetencí žáků. 

Míra rozvoje je závislá na pravidelnosti aplikování výukové metody, 

dodržování pravidel, zpětnovazebném efektu, ale také na atmosféře  

ve třídě. Aktivní postoj učitele, jeho schopnost nadchnout žáky pro 

tvorbu, ukázky výborných prací z minulých let, takto je třeba nastavit  

u žáků touhu něco dokázat a předvést se. Kompetenci k učení lze 

rozvíjet tím, že žák pochopí výhody digitálního záznamu, implementuje 

vyhledané informace do souhrnného produktu. Žák si musí k tvorbě 

videa vytvářet vlastní rešerše, kriticky přistupuje k informacím a rozvíjí 

se jeho vlastní učení. Bez podkladů těžko dokáže odevzdat odborně 

vysvětlené video, výhodou je i to, že video nejde od někoho opsat, 
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zkopírovat, stáhnout. Informace si žák musí najít, vhodně je 

interpretovat a propojit se svým záznamem.  

Pokud je kvalitně napsáno zadání práce, pak se také rozvíjí 

kompetence k řešení problému. Před samotnou tvorbou videa žák 

hledá hypotézy k řešení zadaného úkolu, kombinuje možnosti, aby 

dosáhl splnění požadovaného cíle. V rámci kooperace dochází 

k rozdělení situačních rolí, nastavení časového plánu, vytvoření scénáře 

včetně hlavní pomyslné nitě videa. Video musí být srozumitelné, 

poutavé a odborně správné, což klade na žáky řadu povinností,  

se kterými se musí poprat. Významná je volba vhodného poměru mezi 

matematizací a abstrakcí, mezi titulkováním a slovním vysvětlením. Žáci 

v rámci kooperace rozebírají klady a zápory variant řešení i způsoby 

využití výrazových prostředků. K řešení problémů si pomáhají tvořivostí, 

fantazií a kritickým myšlením.  

Výuková metoda krátkého žákovského fyzikálního videa velmi 

vhodně rozvíjí kompetenci komunikativní. Výhodou žákovského videa je 

to, že vše, co žák v práci užije, může učitel dále využít v rámci hodnocení 

a zpětné vazby. Je možné dále pracovat s chybami, které jsou natočeny, 

namluveny a napsány. Žák pochopí, jak je náročné užívat přesnou  

a odborně správnou terminologii včetně symbolů. Rozvíjí se rétorické  

a estetické dovednosti žáka, který se dostává do pozice učitele, protože 

vysvětluje jevy a uplatňuje tabulky i grafy. Žák dostává možnost 

srozumitelně, poutavě a zajímavě informovat spolužáky o určitém 

fyzikálním jevu, tedy ukazuje, jak si výuku představuje i u svého učitele. 

Nelze opomenout rozvoj informační gramotnosti, přenos sdělení přes 

cloudové řešení a internet, sdílení práce či aplikování IT metody vlnění – 

„piš do mého dokumentu kdykoliv chceš“.  

Vzhledem k zaměření výukové metody dochází k rozvoji kompetence 

sociální, personální a občanské. Během tvorby scénáře  

a hledání řešení zadaného úkolu je možné sledovat význam názoru 

jednotlivce v rámci pracovní skupiny, vzájemné respektování 
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různorodosti pohledů na problém, postoje a schopnosti členů skupiny. 

Učitel lépe pochopí vztahy mezi žáky. Pokud je vhodně nastaveno téma, 

pak lze rozvíjet pochopení významu ochrany životního prostředí, 

významu veřejného zájmu či širších zájmů společnosti. Skupinová práce 

a kooperace obecně mění dynamiku výuky a vzájemné vztahy během 

vyučovacího procesu. Učitel během práce dohlíží na dodržování 

pravidel, termínů, udržování vzájemné úcty a zásad slušného chování 

mezi členy skupiny. Hodnocení prací je spojeno s respektováním zájmů 

jednotlivých skupin, analyzuje se spolupráce při stanovení cílů, dochází 

k hodnocení a zpětnovazebným aktivitám (učitel, žáci, rodiče). 

Rozvíjí se kompetence pracovní. Žáci jsou postaveni před úkol 

vytvořit vlastní produkt. Během tvorby dodržují rozličná pravidla, pracují 

s manuály a ovládají digitální technologie. Významná je i práce  

ve skupině, která je učí odpovědnosti za svěřený úkol, uvědomují si svůj 

podíl na výsledném produktu.  

 

Obrázek 5 : Natáčení chvění u sklenic s vodou 
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8. Didaktické zásady u vyučovací metody 

krátkého žákovského fyzikálního videa 

 

Je zřejmé, že každý aplikovaný experiment v oblasti vzdělávání, který 

je zaváděn učitelem, se musí opírat o didaktické zásady. I u výukové 

metody krátkého žákovského fyzikálního videa musí být dodržování 

didaktických zásad jedno ze základních východisek práce. 

Zásada komplexního rozvoje osobnosti žáka 

 Tvorba krátkého žákovského fyzikálního videa umožňuje 

všestranný rozvoj osobnosti – rétorika, estetika, manuální 

zručnost, aktivita, rozvoj ICT kompetencí, sociální interakce. 

Učitel by měl volit zadání práce takové, aby zapojil do 

tvorby výsledného žákovského produktu co nejvíce oblastí 

rozvoje osobnosti.  

 Učitel volí zadání práce takové, aby hlavním článkem 

vyučovacího procesu byl žák. Žák je během tvorby videa 

aktivní činitel a cítí spoluodpovědnost za výsledný produkt, 

který má skupina odevzdat. V rámci skupiny zastává žák 

určitou sociální roli, která je motivující k osobnostnímu 

rozvoji žáka, ale zároveň je více motivující k práci. Opět je 

významné, jak učitel motivuje žáky, jak vysvětlí význam 

jedince v rámci skupiny.  

 Učitel sleduje spolupráci žáků ve skupině, identifikuje 

problémy a potenciál osobnosti každého žáka. Učitel tak 

aktivně zasahuje do spolupráce s cílem umožnit rozvoj 

každého žáka a využít jeho specifického potenciálu. 

 Diskusí s žáky učitel usměrňuje aktivity, které vedou  

k výslednému produktu – krátkému žákovskému fyzikálnímu 

videu. Učitel se stává mentorem a nabízí své zkušenosti, ale 

zároveň se snaží respektovat inovace a tvořivost žáků. 
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 Důslednou diagnostikou učitel respektuje odlišnosti 

v oblastech duševního a sociálního rozvoje žáka. 

 Během práce žáků na produktu má učitel náročný úkol, 

stále sledovat spolupráci, komunikaci, prosazování názoru 

ve skupině. Cílem učitele je mentorováním rozvíjet, ale 

nepoškodit osobnost žáka. 

 Učitel citlivě reaguje na potřeby žáka, ale také potřeby žáka 

dále rozvíjí. Dosavadní zkušenost ukazuje směr více 

koučující žáky jako jeden z trendů současné pedagogiky. 

Záleží samozřejmě na věkových, vývojových a individuálních 

podmínkách žáků (Žemlička, 2011). 

 Technické zvládání digitálního střihu je přiměřené žákům 

tercie víceletého gymnázia, což bylo ověřeno během řady 

aktivit ve výuce na Novojičínském gymnáziu. 

 Práci s Google Diskem, cloudem, sdílením, aplikacemi 

Google Apps zvládají žáci tercie Novojičínského gymnázia 

bez problémů. 

 Produkty nejsou jen uloženy v šuplíku, ale jsou veřejné, což 

motivuje žáka k lepšímu výkonu a rozvoji osobnosti. Navíc 

sdílení umožňuje didakticky se žáky spolupracovat podle 

jejich aktuálních individuálních a skupinových potřeb.  

Zásada vědeckosti 

 Učitel volí taková témata tvorby, aby žáci přecházeli 

směrem k badatelskému stylu výuky, aby sami museli 

objevovat, ověřovat, plánovat a hodnotit. 

 Učitel apeluje na dodržování správné terminologie, poučí 

žáky o citacích, autorském zákoně a významu literatury ve 

srovnání s internetovými zdroji. Žák si je vědom, že 

odevzdává produkt, ve kterém je každá chyba dohledatelná. 

Přestože mnozí žáci považují dodržování ustálené 

terminologie za „slovíčkaření“, tak je významné učit je, že 
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terminologická pravidla mají svůj význam ve srozumitelnosti 

a odborné správnosti. Pro žáky bývá obtížnější správně 

vědecky hovořit, ale tvorba videa s vlastním namluveným 

komentářem je vede k přemýšlení o věrohodnosti  

a správnosti vlastního projevu. Žáci zpřesňují vyjadřování  

i emocionální obsah. 

 Vzájemným veřejným sdílením produktu ostatním žákům 

třídy nebo i školy je patrná snaha o předávání emočních 

zážitků a faktografického materiálu vzhledem k možnému 

vzájemnému ověření poskytované informace celou 

skupinou. Tím dochází k emocionálnímu sdělení, pocitu 

spolupatřičnosti i autoregulaci a sebereflexi v uvedené 

oblasti. Z pohledu učitele je to velmi efektivní nástroj 

autoedukace a posilování vzájemného sdílení žáků 

(Žemlička, 2011).  

 Učitel požaduje po žácích propojení pozorovaných dějů  

a jevů s vyjádřením definic, rovnic a kvantitativních závěrů. 

 Učitel vyžaduje, aby fakta byla spojena i s názorem žáka, 

jeho postoji a city. Fakta jsou vyžadována v souvislostech. 

 Učitel podporuje samostatné myšlení žáků, jejich přechod 

od konkrétního k abstraktnímu. 

Zásada spojení teorie s praxí 

 Výuková metoda je založena na aktivizaci, tedy žáci sami 

odhalují jevy kolem nich a snaží se najít vysvětlení a řád. Už 

samotné natáčení videoprezentace je předpokladem 

k propojení skutečné praxe s teorií.  

 Učitel volí úměrnou rovinu teoretickou a praktickou. Než je 

žák postaven před úkol, tak by měl mít základní teoretické 

znalosti v problematice, které si může rozšířit studiem 

zdrojů. Výsledkem by měl být žák, který umí (teorie 

fyzikálního problému), chce (badatelská a heuristické forma 
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výuky) a dovede (vytvoří skutečný produkt). Také produkt 

žáka by měl obsahovat záznam praxe, ale i propojení 

s teoretickým popisem. 

 Mnoho videí žáků poukazuje na nesoulad reality, kterou 

natočili, s teoretickým popisem. Vysvětlení je v zanedbávání 

řady rušivých vlivů, se kterými teorie nepracuje. Právě tyto 

nesoulady musí žák řešit a přemýšlet nad nimi. 

 Učitel zavádí do zadání badatelské a heuristické metody. 

Díky tomu se žáci dostávají k odhalování přírodních zákonů 

a více vnímají řád Vesmíru, než je tomu ve statické výuce  

a teorii.  

 Aktivní užívání digitálního střihu a sdílení videí vede 

k aplikování současných technologií v edukaci i autoedukaci, 

což je relevantní se současnou praxí i pro učitele.  

 Propojení videa s dokumenty, webovými odkazy  

a videoprezentacemi přináší přechod ke  zdokonalování 

v metodice.  

 Učitel u mladších žáků volí nižší stupeň propojení teorie  

a praxe (aplikace ve stejných a opakovaných podmínkách), 

ale u starších žáků je vhodné přecházet k vyššímu stupni. 

Vyšší stupeň přináší tvořivost, inovaci a nápad. 

Zásada individuálního přístupu 

 Díky možnosti propojení videa se sdílením textů, úkolů, 

povinností v jedné aplikaci, která se týká konkrétního 

problému, je menší problém pro dlouhodobě nemocné dítě, 

aby se zapojilo do života školy. 

 Učitel i žák si mohou vzájemně sdílet spolupráci a řešení 

problému. Sdílení je tak nezávislé na čase a prostoru. 

Učitelé se mohou vzájemně bezprostředně informovat  

a koordinovat tak svou činnost. 
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 Během tvorby žákovského produktu učitel sleduje 

spolupráci žáků, jejich vzájemné chování, přístup 

k respektování jedince. Učitel se snaží přihlížet 

k individuálním zvláštnostem žáka a zaujímá k nim postoj. 

Při tvorbě videa se mohou ve fyzice významně prosadit žáci 

kreativní, umělecky nadaní a inovátoři, přestože v teorii 

fyziky mají velmi slabé výsledky. 

 Během sledování práce žáků je učitel postaven před 

náročný úkol, kterým je identifikace žáka a jeho 

individuálních potřeb. 

 Učitel volí zadání úkolů tak, aby se dokázal prosadit  

ve skupině jedinec, který získá svou sociální roli. Učitel 

přemýšlí nad rozdíly v oblastech citových procesů, zájmů, 

sklonů, charakteru, potřeb, motivace k učení, návyků, aj. 

Zásada názornosti 

 Metoda umožňuje získávání poznatků o světě přímým 

stykem s věcmi, žák všestranně vnímá předměty, jevy  

či obrazy. Právě zkušenost všemi smysly umožňuje 

součinnost signálních soustav. 

 Zvláště u mladších žáků je kontakt s reálným objektem 

velmi důležitý, protože si žák tak vytváří zkušenost. Během 

natáčení si navíc uchová záznam situace, ve které se poučil 

a něco naučil.  

 Učitel co nejvíce zařazuje do výuky práci s předměty  

a obrazy, což zvyšuje u žáků reálnost a konkrétnost poznání. 

Dochází i ke zlepšování zapamatování a upevnění poznatků.  

 Učitel požaduje, aby produkty žáků byly namluveny. 

Součinnost slova a názornosti je významná v dodržování 

logicko-pojmového poznávání.  

 Učitel upozorňuje na dobré provedení produktů, aby 

opravdu splnily názornost. Především jde o chyby během 
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natáčení – rychlé pochyby, neostré záběry, špatný zvuk, 

nedostatečný zoom, nesrozumitelná propojení, chybějící 

souvislosti a „nit“ příběhu. 

 Učitel učí žáky pozorovat pomocí kamery. Učí je výhodám, 

které přináší zoom, zpomalený záběr a vystřižená sekvence. 

 Je vhodné, aby úvodní hodiny aplikující výukovou metodu 

krátkého žákovského fyzikálního videa začínaly ukázkami 

hotových prací žáků z minulých let. Žák nejen vidí, co se po 

něm požaduje, ale především zjišťuje, co dokázali jeho 

vrstevníci, kteří byli postaveni před obdobný úkol 

s obdobnými zkušenostmi. Žák získává ucelený názorný 

přehled, jak by měl vypadat finální produkt a zvyšuje zájem 

o informace, které umožní výsledku dosáhnout.  

Zásada uvědomělosti 

 Učitel se snaží volit zadání úkolu tak, aby u žáka vytvořil 

vztah k učení, který by ho zavazoval pracovat  

co nejsvědomitěji a nejlépe. Práce ve skupině více motivuje 

žáka, protože na jeho aktivitě je závislá celá skupina, je 

součástí většího cíle. Postoj a vztah žáka k učení získává 

nově emocionální nádech, navíc veřejné prezentování 

produktu souvisí i s pocitem hrdosti za dobře odvedenou 

práci. Někteří žáci to vnímají i tak, že si přece neudělají 

ostudu před ostatními. 

 Tvorbou produktu se přechází od mechanického učení  

a memorování k hlubšímu pochopení zásad, principů, 

zákonitostí a pravidel.  

 Učitel musí jasně a srozumitelně formulovat cíl práce, aby 

žák věděl, co se po něm chce, jak má produkt vypadat, jaké 

jsou podmínky a pravidla tvorby. Nikdy nelze měnit 

podmínky a pravidla během tvorby.  
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 Tvorba videí by měla být ukončena závěrečným promítáním 

hotových prací. Dochází tak k veřejnému hodnocení 

několikahodinové práce. Hodnocení produktu probíhá 

jednak ze strany učitele, ale i ze strany žáků. 

Sebeuvědomění je základem autoedukace a cílem edukace.  

Zásada aktivity 

 Výuková metoda umožňuje uplatňovat aktivizující 

didaktické metody, které vyžadují velmi účinný podíl žáka 

na procesu vzdělávání.  

 Učitel volí rozmanité úkoly, aby žák nacházel více podnětů 

pro svou aktivizaci (pracovní úkoly, poznávací úkoly, úkoly  

ve společenské a kulturní oblasti). 

 Učitel zařazuje do úkolů srovnávání, zobecnění a syntézu. 

Tento postup více rozvíjí myšlenkové procesy. 

 Učitel volí zadání tak, aby co nejvíce podpořil samostatnost, 

iniciativu a tvořivost žáka, což významně ovlivní jeho 

aktivizaci.  

 Tvorba videí by měla být ukončena závěrečným promítáním 

hotových prací. Dochází tak k veřejnému hodnocení 

několikahodinové práce, což je motivací pro aktivní tvorbu 

produktu, který má být úspěšný. 

Zásada přiměřenosti 

 Tvorba skutečného produktu je velmi náročný proces. Právě 

proto je nutné vhodně volit úkoly a podmínky, kterých se 

žáci mají držet. Úspěšnost edukačních cílů i volba 

odpovídajících metod, forem a prostředků je podmíněná 

souladem s možnostmi žáků ve všech oblastech jejich 

dosažené vývojové a edukační úrovně.  

 Učitel volí skladbu učiva, které má být zpracováno pomocí 

krátkého žákovského fyzikálního videa tak, aby náročnost  
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a složitost tvorby nezastínila výhody metody. Většinou až 

zkušenost a opakování ukazují, jak nastavit požadavky, aby 

nebyly příliš přehnané, ale také aby nebyly nízké. Je vhodné 

s žáky začít jednodušším úkolem a potom zvyšovat nároky. 

 Je vhodné, aby úvodní hodiny aplikující výukovou metodu 

krátkého žákovského fyzikálního videa začínaly ukázkami 

hotových prací žáků z minulých let. Žák vidí, co dokázali jeho 

vrstevníci, kteří byli postaveni před obdobný úkol 

s obdobnými zkušenostmi. 

 Učitel ke každé třídě přistupuje přiměřeným tempem, 

srozumitelně a snaží se přizpůsobit podmínkám tak, aby 

nepoškodil žáka. 

Zásada trvalosti 

 Z pohledu učitele je využívání výukové metody velmi 

dobrou a praktickou možností či nástrojem pro to, aby  

u žáků bylo zajištěno osvojení poznatků, dovedností  

či způsobů chování na co nejdelší dobu (zapamatování 

sluchem, zrakem a komunikací). Výuková metoda 

podporuje identifikační, deskriptivní, analytické, explanační, 

verifikační a prognostické fáze učení se člověka (Žemlička, 

2011). 

 Žák se s tématem setkává opakovaně, nejprve tvoří scénář, 

pak natáčí děje, namluví je, následně opatří titulky. Tedy 

nedochází k rychlému zapomínání, které je typické pro 

statickou výuku.  

 Žák se připravuje na prezentaci svého produktu před třídou, 

dochází tak k procvičování a upevňování vědomostí, 

dovedností a návyků. 
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Obrázek 6 : Plánování, příprava, kooperace a realizace – rozdělení rolí 
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Část třetí: Příklady dobré praxe aplikující 

výukovou metodu krátkého žákovského 

fyzikálního videa 
 

9. Zadání práce a realizace 

 

Výuková metodou krátkého žákovského fyzikálního videa byla 

zaváděna především v praktických laboratorních cvičeních, což je 

bloková 90 minutová forma výuky. Podle náročnosti témat mohli žáci 

tvorbě svého produktu věnovat 3 - 4 vyučovací bloky, případně 

pokračovat v rámci svého volného času po výuce. Vytváření krátkých 

fyzikálních videí bylo zaváděno maximálně dvakrát během studia, 

většinou v prvním ročníku a třetím ročníku, aby mohli žáci vidět svůj 

posun v prezentačních dovednostech, ale také ve schopnostech hovořit 

o vědě.  

Nejobtížnější na této metodě výuky je správně nastavit pravidla, 

kritéria a povinné součásti, které musí výsledný produkt obsahovat. 

Nebezpečí je totiž v tom, aby tvorba videa nesklouzla k zábavným 

videím, která nesplní plánovaný cíl učitele, tedy aby žáci rozvíjeli řadu 

kompetencí, především v oblasti přírodovědného vzdělání. Je nutné 

počítat s tím, že mladí lidé přirozeně budou chtít vnášet humor a zábavu 

do své tvorby, proto pravidlům nastaveným před začátkem práce je 

třeba dát velký význam. Naopak měnit pravidla během tvorby patří 

k nejhorším změnám v metodice, které může učitel udělat. Pokud žáci 

najdou způsob, jak obejít určité úkoly, pak učitel získává nové impulsy  

ke změně metodiky, aby se chybám v úkolech příště vyvaroval. Jeden  

z příkladů zadání je uveden níže – text byl odeslán emailem, zveřejněn 

ve streamu Google Classroom, prodiskutován ve výuce. 
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Dobrý den,  

součástí laboratorních prací bude do konce školního roku 

popularizace fyziky prostřednictvím krátkého žákovského fyzikálního 

videa. Zasílám informace k tvorbě videa. 

1) Zadání 

Vytvořte soubor zajímavých pokusů, díky kterým představíte fyziku 

žákům základní školy. Zařaďte do vašeho produktu všechny povinné části 

popsané níže. Vytvořte video zajímavé, poutavé, vtipné a odborně 

správné. Konkrétní zadání tématu, kterému se pokusy mají věnovat, 

dostanete v prvním vyučovacím bloku. 

2) Rozsah 

Délka videa od 3.00 do 4.00 minut.  

3) Autorská práva, majetková práva 

Všechny obrázky, podkladová hudba, texty a další zdroje musí 

splňovat autorská  práva třetích stran. Majetková práva zůstávají škole, 

která bude vaši práci veřejně publikovat (proto volte pečlivě, zda chcete, 

aby byl vidět váš obličej). Publikování vaší práce bude s volnou licencí CC. 

4) Časový plán 

2 vyučovací hodiny – výuka digitálního střihu, rady a triky při tvorbě, 

ukázky práce z minulých let, typické chyby při práci, rozdělení témat  

a první workshop žáků (návrh scénáře). 

2 vyučovací hodiny – natáčení.  

2 vyučovací hodiny – dotočení nepovedených scén, střih. 

2 vyučovací hodiny – střih, hlasový podkres. 

2 vyučovací hodiny – rezerva (osobní volno). 
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Závěrečné zhodnocení prací před třídou. 

5) Povinné součásti 

Minimálně 3 fyzikální pokusy. 

Zdůraznit význam fyziky pro člověka, pro studium a pro život. 

Alespoň 1 osobnost fyziky ve střihu. 

Alespoň 1 fyzikální rovnice ve střihu. 

Alespoň 1 fyzikální výpočet ve střihu. 

Grafický podklad ve střihu. 

Namluveno (podkladový hlas každého ze skupiny). 

6) Úvodní titulek videa 

Gymnázium a Střední odborná škola v Novém Jičíně 

uvádí 

krátké fyzikální video 

.... název videa ... 

květen 2015 

7) Závěrečný titulek videa 

jména členů skupiny, třída, rok 

jméno učitele 

odkazy zdroje dle ČSN (obrázky, hudba, informace) 

Nový Jičín, 2015 

8) Poznámka 

Po úvodní hodině budete mít připraven scénář videa, promyslíte si nit 

příběhu, jak zaujmout, jak překvapit, jak motivovat. Následně mě 
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informujete, jaké pomůcky budete potřebovat, abych ověřil, že je máme 

ve skladu. Pak si projdeme společně scénář, vaše myšlenky, jak chcete 

video uchopit a zpracovat, následně společně připravíme návrh videa, 

který bude vyhovovat oběma stranám. 

Pozornost je nutné věnovat práci s autorskými právy. Pochopitelně, 

že žáci by nejraději fyzikální děje podkreslili oblíbenou hudbou, grafikou 

z filmů, obrázky z výzkumných center a univerzit. Tím však video zůstává 

pouze pro školu a nelze jej dále prezentovat na veřejnosti, protože 

porušuje práva třetích stran. Je pravdou, že při vystavení videa na 

Youtube může být část hudebního podkresu přijata, protože se video 

přelepí reklamou společnosti, která uhradí odpovídající poplatek. Ale je 

třeba si uvědomit, že aktuálně nastavený český právní systém v oblasti 

autorských práv nelze běžně najít v západní Evropě, takže vámi 

vystavené video se za hranicemi ČR nezobrazí (video nahradí informace, 

že uživatel porušuje práva třetích stran v dané zemi). Velmi 

problematické je užívání obrázků, grafiky, částí filmů či zvukových stop, 

na které nemají žáci autorské právo, tedy zdroje nejsou nabízeny 

s volnou licencí CC. Učitel musí důkladně žáky poučit, jak se hledají 

zdroje pro video, jak se citují, co lze a nelze ve střihu využít. Tato chyba 

je i důvodem, proč velké množství žákovských prací není možné vystavit 

veřejně. Na druhé straně hlavním cílem není vystavovat žákovské práce, 

ale rozvíjet u žáků dovednosti a klíčové kompetence během tvorby 

videa. Pokud je předem v pravidlech nastaveno, že video bude sloužit 

jen škole a nebude veřejné, pak se významně zjednoduší práce se zdroji. 

To ale neznamená, že by učitel neměl žáky důrazně poučit v oblasti 

autorského zákona, aby žáci věděli, jaké právní postihy je čekají.  

V následujících kapitolách je možné se podívat na několik žákovských 

prací, které jsou vystaveny na YouTube kanále (název videí je patrný 

z obrázků). Videa byla vybrána, aby bylo možné poukázat na zajímavé 

nápady, způsoby zpracování, ale i chyby, které se běžně vyskytují. 
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10. Kmitání I  

 

Žáci se rozhodli vytvořit video, které má hravou formou představit 

kmitavý pohyb. Úvod videa tvoří motivační šot a představuje oblasti,  

o kterých bude ve videu zmínka. Krátkými prostřihy s jemným hudebním 

podkresem je divák vnesen do problematiky, kterou má fyzikálně 

pochopit v následujících minutách. Na hudební podkres sice žáci nemají 

autorské právo, ale v ČR je na YouTube kanále podkres schválen 

s přelepením reklamy. Během motivačního šotu jsou představeni 

členové pracovní skupiny. 

Po motivačním úvodu následuje popis Maxwellova kyvadla – 

terminologické zařazení, jak kyvadlo vytvořit, energetický popis, ukázka 

dějů. Nechybí vysvětlení dějů, problémy při tvorbě, teorie vs. realita.  

Ve videu je patrný tlumený kmitavý pohyb, kombinace translačního  

a rotačního pohybu, jsou vysvětleny přeměny potenciální a kinetické 

energie. Před popisem dalšího oscilátoru je divák odveden od fyzikálních 

popisů velmi krátkými prostřihy Maxwellova kyvadla v praxi – tzv. jojem. 

Následuje popis spřažených kyvadel. Bohužel do textu se žákům 

vloudil překlep a vzniklo tak „spražené kyvadlo“. Je možné video upravit 

a přelepit novým titulkem, ale výsledná podoba zůstala s tímto textem. 

Divák se dozví, co jsou spřažená kyvadla, jak je konstruovat, jaké jsou 

druhy vazby, jaké děje jsou patrné na videu, jsou popsány energetické 

přeměny, rezonance, tlumení, souvislosti s vlněním. Po vysvětlení dějů 

je divák opět odveden od problematiky prostřihy s hudebním 

podkresem, tentokráte se jedná o skládané kmity. 

Závěr videa je věnován Foucaultovu kyvadlu, jedná se o jistý pokus 

poukázat na vnímání děje z pozice otáčející se soustavy a pozice 

vnějšího sledujícího. Obecně je problematika neinerciálních vztažných 

soustav pro žáky docela oříšek, proto i jejich uchopení tohoto problému 

je nedokonalé. Přesto se divák dovídá o historickém pozadí, propojení 
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s Coriolisovou silou, ale pochopení podstaty děje není uspokojivě 

vysvětleno, což vědí i autoři videa. 

 

Obrázek 7: Maxwellovo kyvadlo ve videoprezentaci 

 

11.  Kmitání II  

 

Akčnost videa v kapitole 10, práce s podkresem a detailem je stále 

inspirací pro další žáky naší školy. Je málo prací, které dokážou propojit 

hezky a nenuceně uměleckou a odbornou stránku tvorby. Video 

v kapitole 11 je odborně velmi propracované, má také své kouzlo, ale již 

mu chybí jiskra, akčnost a prostřihy, některé úseky jsou zdlouhavější, 

jiné graficky méně dopracované. Již v úvodu jsou rychlé prostřihy 

obrázků pro diváka matoucí - může se ptát, proč se to děje, co mi 

ukazují, co si mám myslet. Vytvořit motivační šot, tedy tzv. úvodní 

„získání“ diváků, je ale velmi náročné. Mít správný nápad, dokázat ho 

zrealizovat a ještě prezentovat s nenuceností, to chce hodně kreativity  

a fantazie.  



ČÁST TŘETÍ / KRÁTKÉ ŽÁKOVSKÉ FYZIKÁLNÍ VIDEO - PRAXE 
 

61 
 

V této práci se autoři snaží získat diváky historickým příběhem  

o G. Galileim, aby následně na informace navázali tvorbou a popisem 

Galileova kyvadla. Historický příběh je zajímavý, ale prostřihy oscilátorů 

během povídání nejsou zcela vhodné, působí chaoticky a nátlakově. 

Divák znalý problematiky si spojí oscilátory s Galileim, ale divák, který 

problematiku nezná, může být zmaten a ztracen. Příběh Galilea je 

následně převeden k praktickému významu kyvadla jako zařízení  

na měření času, což je zase spojeno se jménem Ch. Huygense.  

Po úvodní části přechází autoři k samotné tvorbě Galileova kyvadla, 

divák získá představu krok za krokem, jak by sám mohl kyvadlo 

zkonstruovat, jaké jsou podmínky při tvorbě, ale také jaké jsou varianty. 

Formou otázek a odpovědí lze přemýšlet nad ději, které u kyvadla lze 

sledovat. Záměr autorů byl ten, že po položené otázce bude video 

zastaveno. Diváci mohou přemýšlet, co se děje a fyzikálně vysvětlit jevy. 

Po diskusi se opět pustí video, aby byla slyšet správná odpověď. Tedy 

k užití videa je nutný i žákovský manuál, pokud by totiž video bylo 

puštěno souvisle, tak soubor otázek a odpovědí může být nepochopen. 

Nepříjemnou částí jsou technické problémy, které měli autoři 

s mikrofonem, protože praskání a změna hlasitosti nepříjemně diváka 

odradí, ale chyby lze opravit a namluvit otázky znovu. 

Během sledu otázek a odpovědí je probrána problematika 

tlumeného kmitání, energetických přeměn, vlivu délky vlákna  

na parametry kmitavého pohybu a vliv hmotnosti tělesa na parametry 

kmitavého pohybu. Kvantitativní řešení doby kmitu a kyvu má řadu 

metrologických nedostatků, ať se jedná o práci s chybou, počet měření, 

střední hodnotu nebo odchylku. Právě proto je vhodné si s žáky projít 

scénář, aby je mohl učitel upozornit na možné chyby, kterých se mohou 

dopustit. Bohužel jak jednou video vznikne (a smaže se projekt), tak 

obrazový materiál se obtížně nahrazuje. Matematické odvození také 

diváka nějak nenadchne, zůstává tak otázka, na co se má dívat, jak to má 

pochopit, kdo mu pomůže se ve vzorcích zorientovat. Práce se silami 



ČÁST TŘETÍ / KRÁTKÉ ŽÁKOVSKÉ FYZIKÁLNÍ VIDEO - PRAXE 
 

62 
 

postrádá vektorové znázornění. Na druhé straně je divák seznámen 

s odlišností teorie a praxe, pochopí, proč závěry pro hmotný bod nelze 

zobecnit pro reálné těleso.  

Především v části věnované vlivu hmotnosti na parametry kmitavého 

pohybu je patrné, jak je důležitá artikulace a rétorické dovednosti žáka. 

Každé přeřeknutí, změny intonace, tzv. zpívání, přízvuk a nářečí jsou  

ve videu rušivými prvky. Dalším faktorem jsou odborné chyby, nelze se 

z nich vyvinit, proto je video zajímavým způsobem zkoušení žáka, 

protože se ke každé své chybě může vrátit a přemýšlet nad ní.  

Závěrečná část přináší srovnání s Blackbournovým kyvadlem, které 

umožňuje skládat kmity, což přináší obrazce, které odpovídají 

matematickým rovnicím složeného kmitání. Video hezky ukazuje průběh 

kmitu a obrazec – Lissajousovu křivku. Pohled na tvorbu obrazců 

doprovází autoři popisem vlivů na kyvadlo a matematickým řešením. 

 

Obrázek 8: Galileovo kyvadlo ve videoprezentaci 
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12.  Elektrogravimetrie  

 

Videoprezentace může také sloužit jako podklad ke kvantitativnímu 

měření. Autoři videa měli za úkol zjistit platnost Faradayových zákonů. 

Připravili si roztoky síranu mědnatého a dusičnanu stříbrného, aby 

během elektrolýzy probíhalo vylučování mědi a stříbra na elektrodách. 

Vznikla prezentace s postupem práce, pomůckami, výsledky  

a zhodnocením metody. Ovšem prezentace rozhodně neodrážela 

skutečný zážitek, který žáci během realizace prožili, proto jim přišlo 

žádoucí doprovodit prezentaci videozáznamem dějů.  

Když jsme se zabývali elektrolýzou, tak se najednou začaly ničit 

elektrody z tuhy, snažili jsme se to popsat do práce, ale vůbec to nešlo 

napsat tak, abyste si to mohl představit (myslí se tím učitel). Překvapilo 

nás, že při elektrolýze dusičnanu nevznikalo na elektrodě stříbro, ale 

nějaký divný sliz, což jsme sice mohli nafotit, ale nepopsali bychom, jak 

ten sliz držel na elektrodě, jak se pak od ní oddělil, jak vypadaly kousky 

stříbra. Ve videu můžete vše vidět názorně, jako byste byl s námi. Také 

pak můžete vysvětlit, co se to teda dělo (a s čím jsme nepočítali).  

Žákovské video pracuje s hudebním podkresem, na který nemají žáci 

autorské právo, ale po nahrání na Youtube je autor videa upozorněn, že 

ve většině zemí Evropy video nepůjde přehrát vzhledem k porušování 

práv třetích stran (ale v ČR je přehrání možné). U videa je třeba 

vyzdvihnout práci s detailem. Elektrolytické děje jsou velmi názorné, 

vytváření mědi nebo degradace uhlíkové elektrody umožní divákovi, aby 

si připadal jako přímý sledující v laboratoři. Přestože příprava aparatury, 

opakování, kvantitativní řešení trvalo dlouhé hodiny, tak divák získá 

přehled o postupu a dějích během několika minut. Také cena dusičnanu 

stříbrného je závratná, proto je vhodné jen žákům ukázat, jaké probíhají 

děje. Když nejsou možnosti prakticky pokus odzkoušet, tak se alespoň 

lze na něj podívat. Rozhodně je nejlepší, aby si mohl každý žák zažít 

pokus všemi smysly, aby zapojil svou manuální zručnost, organizační 
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dovednosti, rozvíjel badatelské a výzkumné kompetence. Ale pokud 

nejsou možnosti, ať finanční nebo časové, pak je video jednou 

z příležitostí, jak aktivizovat a propojit teorii s praxí.  

Divák je v této práci nejdříve seznámen s pomůckami, které jsou pro 

pokus nezbytné. Pochopí, jak správně sestavit aparaturu pomocí 

videoinstruktáže. Během záběrů je upozorněn na chyby měření, jak se 

nastavují přístroje, kolikrát měřit, na co si dávat pozor. Ale hlavní 

hodnotou videa je průběh elektrolýzy s naznačením, jak udržovat stálý 

elektrický proud pomocí reostatu. Ve výuce lze s žáky diskutovat, co se 

děje na elektrodách, jaké plyny vznikají, jaké látky jsou vidět na 

záběrech, jaké cítí problémy u užité metody měření. Součástí videa je  

i separační metoda filtrace a důkazové reakce iontů ve filtrátu.  

 

Obrázek 9: Ukázky chování elektrody během elektrolýzy 
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13.  Elektrolyty – v minulosti a dnes   

 

Autoři videa chtěli vtipně, akčně a nenuceně seznámit diváky s tím, 

kde se dnes můžeme setkat s galvanickými články a akumulátory. Téma 

propojili s historickým příběhem a více tak přiblížili zvláště žákům 

základní školy, jaký má fyzikální výzkum význam pro člověka. Nití videa 

je téma fyzikálních novin, což je obdoba televizních novin, ale reportáže 

se týkají jen oblasti elektrolytů. Tento nápad umožní propojit odlišná 

témata, vrátí diváka zpět k základní problematice a funguje jako 

rozcestník u powerpointové prezentace. Podobně jako v kapitole 9  

se video snaží získat diváka na svou stranu úvodním motivačním šotem, 

který představí autory videa, nastaví oblast zájmu. Svižný hudební 

podkres, kvalitní střih a názornost naznačují už v úvodu, že půjde  

o kvalitní zpracování.  

První částí prezentace naznačují autoři, jaký význam mají pro člověka 

baterie, kde se s nimi můžeme setkat, jak nás ovlivňují. Ale téma 

neuchopí jako výčet a nudný přehled, jedná se o reportáž „O závislosti 

na bateriích“. Právě současné využití baterií autoři využijí jako můstek 

k historickému exkurzu k počátkům galvanických článků. V čase  

se přenesou do sklepa Galvaniho a sledují ho při pokusech s živočišnou 

energií. Lze pozorovat aplikaci dramatizace a hry rolí ve fyzice, stejně 

jako propojení historie a přírodovědného bádání. Nenucené je spojení 

několika pohledů na problematiku živočišné elektřiny včetně životopisu 

A. Volty. 

Hezkou ukázkou propojení teorie s praxí je přehled baterií přímo 

v prodejně. Divák může vidět rozdíly mezi bateriemi, jsou vysvětleny 

parametry, druhy užití, patrné jsou tvary a rozměry, ale také složení. 

Třešničkou na dortu je závěrečný přehled nepovedených záběrů, který  

u diváka vytváří pocit pohody a zábavy.  
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Obrázek 10: Fyzikální noviny 

 

14.  Kapilarita 

 

Krátké fyzikální video může být také podkladem k hodnocení 

laboratorní práce. Výstupem pro hodnocení většinou bývá laboratorní 

protokol. Jenže žáci rádi změní výsledky měření tak, aby výsledek vyšel 

co nejblíže předpokládané hodnotě. Pokud se video stane součástí 

výstupu z laboratorní činnosti, pak je obtížné zaměnit hodnoty ve videu 

za hodnoty jiné. Pokud žák zjišťuje, že se skutečnost odlišuje od teorie, 

tak více přemýšlí nad vnějšími vlivy, ztrátami a fyzikálními modely. 

Pokud se k výstupu přidá tvorba videa, tak se navíc rozvíjí další 

dovednosti a to odborné dovednosti, ale také rétorické, komunikační, 

estetické a organizační dovednosti. Proto je volba propojení 

laboratorního protokolu s videem výhodná strategie pro aktivizaci žáka.  



ČÁST TŘETÍ / KRÁTKÉ ŽÁKOVSKÉ FYZIKÁLNÍ VIDEO - PRAXE 
 

67 
 

Toto video neobsahuje motivační šot, není určeno pro spolužáky, ale 

pro učitele. Video je rychlé, strohé a srozumitelné. Práce obsahuje 

jednotlivé oblasti praktické úlohy, ale zároveň nastíní teoretický základ. 

Nejprve autoři vysvětlují, že rozumí podstatě kapilárních dějů, graficky 

zakreslí výslednice sil a příčiny zakřivení povrchu. Vysvětlení je rychlé  

a určené pro odborníka v problematice. Video je možné použít  

i ve výuce, pokud se jednotlivé části budou postupně zastavovat  

a doprovázet diskusí s žáky. Následuje postup pokusu krok za krokem, 

včetně naměřených hodnot, které se musí objevit ve videu  

(např. hmotnost chemického skla před pokusem a po pokusu). Postup 

na videu musí odpovídat postupu v laboratorním protokolu.  

Nejčastější chyby, které žáci během tvorby dělají, jsou závěry 

v oblasti metrologie, tedy práce s jednotkami, s desetinnými místy  

u střední hodnoty měření a absolutní chyby. Tato práce je sice jedna ze 

zdařilejších prací, ale i zde chybí v některých částech jednotka, pracuje 

se s označením veličin bez legendy, chybí zápis chyby přístroje nebo 

měřidla. Bohužel přepracovat chybu v textovém editoru je mnohem 

jednodušší, než opravit hotové video, proto výsledná videa mnohdy 

zůstávají žákům s chybami.  

Video je možné využít jako instruktážní video k měření povrchového 

napětí kapaliny nebo stanovení průměru kapiláry pomocí kapilární 

elevace. Z pedagogického hlediska museli žáci zorganizovat měření, 

vytvořit scénář, propojit teorii a výsledky, namluvit postup práce  

do videa. Přestože se ve videu objevují chyby, tak právě hodnocení chyb 

umožní žákům více o tvorbě přemýšlet a přináší jim zpětnou vazbu. 

Kvantitativní řešení ve videu je doplněno ukázkami soudržnosti  

a přilnavosti, pohybem příčky a vlákna při zmenšení povrchu mydlinové 

blány, nechybí pokládání žiletky na povrchovou vrstvu kapaliny či různé 

tvary mydlinové blány na tělesech. 
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Obrázek 11 : Práce s grafikou ve videostřihu 

 

15.  Molekulová fyzika a termodynamika 

 

Tato práce je příkladem, jak žáci mohou připravit úvodní motivační 

video k problematice kinetické teorie látek. Pokud učitel chce 

doprovodit teoretický výklad ukázkami dějů v praxi, tak pro třídu  

s 30 žáky nejsou všechny pokusy prováděné u tabule nejvhodnější. 

Některé pokusy jsou špatně vidět, jsou náročné na čas a sestavování 

aparatur, problémem může být i zamoření třídy plyny. Ale motivační 

video může teoreticky probraný jev rychle propojit s praxí. Není třeba 

do videa vkládat dlouhá vysvětlení, popisky, definice, video slouží jako 

pomocný materiál pro učitele. Jde o to rychle ukázat, o čem se ve výuce 

vlastně mluví.  

Toto video má svižný průběh, ukazuje postupně jednotlivé pokusy 

demonstrující mezery mezi částicemi, chování částic při změně teploty 
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okolí, lze vidět difúzi a osmózu. V některých okamžicích je sice střih 

videa příliš rychlý, ale cíl videa – přehled co nejvíce pokusů v nejkratším 

čase – je splněn. Tedy narozdíl od kvantitativně zaměřené práce je 

v tomto případě pohled hlavně na průběh dějů a jeho kvalitativní popis. 

Problém při sdílení videa s jinými uživateli je v tom, že video mnohdy 

neslouží jako jediný zdroj informace, ale je vytvořeno pro propojení 

s výkladem, protokolem nebo prezentací. Pokud si učitel vytvoří svůj 

manuál, jak pracovat s tvorbou žáků, tak získává množství využitelných 

materiálů pro podporu výuky, bohužel obtížněji se práce sdílí v rámci 

příkladů dobré praxe. 

 

Obrázek 12: Vliv tepla na pohyb molekul 
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16.  Dioda, tření 

 

Některá žákovská videa doprovázejí odbornou (ročníkovou) práci  

a slouží jako podklad k popisu zkoumaných fyzikálních jevů. Zde se již 

nejedná o výukovou metodu krátkého žákovského fyzikálního videa, ale 

o prosté natáčení pokusu. Ovšem některé práce mohou být inspirací pro 

učitele, který na základě žákovského nápadu připraví zadání práce, které 

již implementuje výukovou metodu. Pokud se žáci naučí pracovat  

se střihovým programem, pak pro ně není problém natočit svou práci  

a přidat ji jako přílohu k různým úkolům během studia. Bylo příjemným 

překvapením, když se začala praktická videa objevovat u prací, u kterých 

nebylo přiložení videa povinností. Tím se učitel přesvědčí, že žáci vidí 

výhodu videozáznamu a jeho uplatnění v různých oblastech.  

Ve videu, které se věnuje diodě, jsou nastaveny tři úkoly - ukázat 

propustnost diody a LED diody, demonstrovat funkci fotodiody. Žák 

používá zdroj stejnosměrného napětí, vkládá diodu nejprve 

v propustném směru, následně v závěrném směru. Průchod elektrického 

proudu je indikován v obvodu žárovkou. Podobný pokus probíhá s LED 

diodou, ale zde již není nutný obvod s žárovkou, protože sama LED 

indikuje díky rekombinaci propustný směr. Pokusy jsou velmi 

jednoduché a pro diváka srozumitelné, navíc ukázky zaberou několik 

vteřin. Z bezpečnostního hlediska není vhodné, aby byla dioda vkládána 

do vstupů zdroje pomocí kovové pinzety, dioda má sice izolované 

vodiče, ale i přesto větší bezpečnost je na místě. Na to ale může učitel 

ve výuce upozornit. Obecně je vhodné, než se žáci pustí do domácích 

hrátek s elektřinou, důrazně popsat možné problémy a nehody, které 

jsou spojené s úrazy elektrickým proudem. Dalším nešvarem videa je 

užití hudebního podkresu, na který nemá žák autorská práva. Poslední 

pokus ukazuje změnu vodivosti fotodiody při osvětlení, na ampérmetru 

jsou patrné změny elektrického proudu v závislosti na zakrytí fotodiody 

rukou, případně při osvětlení baterkou. Z technického hlediska je možné 
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pozorovat, jaký vliv na kvalitu videa může mít odraz světla od plastové 

ochrany stupnice, tento problém se také u žáků často objevuje, proto je 

nutné vždy dobře volit pozadí, barvy, osvětlení, sledovat odraz  

od různých zdrojů.  

Ne vždy má ale video vypovídající hodnotu a pomůže objasnit 

fyzikální podstatu dějů. Příkladem je video o tření, které je spíše 

ukázkou práce s kamerou a digitálním střihem, než fyzikální interpretací 

jevu tření. Divák těžko chápe, o co se autor snaží. Co znamenají čísla, na 

co se při sledování zaměřit, proč se střídají materiály. Rozhodně není 

vysvětleno smykové tření, klidové tření, nejsou srovnány výsledky  

a vysvětleny rozdíly, případně propojeny s teorií.  

 

17.  Větrný mlýn  

 

Další ukázkou žákovské tvorby je zpracování různých školních 

exkurzí. Takové video může sloužit jednak jako motivační video při 

přípravě exkurze, ale také je vhodné jej použít při následném odborném 

rozboru po ukončení exkurze. Výhodou je možnost se vrátit 

k problematice ve výuce, když bude téma exkurze zrovna aktuální. Není 

nutné pouze říci, zda si žák pamatuje, co viděl během exkurze, ale je 

možné se na problém znovu podívat ze záznamu.  

Video se věnuje významu, funkci a technologii větrného mlýna  

ve Valašském muzeu v přírodě. Zpracování je velmi profesionální 

formou reportáže, i když autory potrápil vítr, což se projevilo na kvalitě 

audiozáznamu. Úvod reportáže je věnován historickému pozadí, 

propojení s regionem a významem větrných mlýnů v minulých stoletích. 

Pomalé záběry, volba úhlů, práce se světlem, prolínání s moderátorem 

je ukázkou kvalitní organizace autorů. Video pokračuje popisem 

jednotlivých segmentů, které umožňují přeměnu větrné energie na 

mechanickou energii. Divák získá představu o propojení soukolí, 
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napojení na lopatky a celkový obraz je názornější než jen slovní popis 

s fotografiemi. Popis technologie výroby mouky je pěkným 

mezipředmětovým vstupem k problematice přeměn energie.  

 

Obrázek 13: Popis funkce větrného mlýna 

 

18.  Chemická energie, vliv izolace na únik 

tepla z uzavřeného systému  

 

Aktivizující výukovou metodu krátkého přírodovědného videa 

využívá Novojičínské gymnázium také v rámci mezinárodní spolupráce 

s partnerskými školami. Během školního roku je nastaven určitý 

problém, který mají žáci zpracovat a prezentovat na společné konferenci 

při výměnném pobytu. Konference je tak zúročení jejich pololetní práce, 

což je spojeno s pocitem ocenění za tvorbu a především se mohou 

ukázat před svými zahraničními partnery. Vzhledem k velkému rozvoji 

eTwinningu v České republice je právě video vhodným výstupem, který 
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lze umístit do veřejného streamingu. Pokud se obměňují témata každý 

rok, tak vzniká pestrá galerie materiálů. Zajímavé je i porovnání přístupů 

českých a zahraničních žáků, jejich kreativita a fantazie, zápal, 

preciznost, komunikační dovednosti a jazykové dovednosti. Motivace 

pro práci při mezinárodních aktivitách je velmi vysoká každý rok. 

 

19.  Zadání dlouhodobého kooperativního 

úkolu pro žáky, projektová činnost 

 

Výuková metoda krátkého žákovského přírodovědného videa se dá 

propojit i s projektovou výukou, lze ji zařadit do dlouhodobých 

celoročních samostatných úkolů. Možnost integrovat výukovou metodu 

do většího celku byla vyzkoušena na Novojičínském gymnáziu ve fyzice 

3. a 4. ročníku. Vznikly videozáznamy, které odrážely mnohaměsíční 

přípravy žáků. Ukázku zadání dlouhodobého úkolu pro jednotlivé 

skupiny uvádím níže. 

Historie elektřiny od kolébky k dnešku (3. ročník) 

Vytvořte časovou osu vývoje názorů na jevy související s elektřinou, 

označte význačné objevy a data, vytvořte dělení podle národností  

a významu. 

Shromážděte galerii fyziků, kteří se zabývali elektřinou a elektrickými 

jevy (popište život, dílo, význam), snažte se o nalezení fotografií, odkazů 

a literatury. 

Popište a případně proveďte některé z historických pokusů, které 

vedly k objevu nových zákonů. 

Zkuste nalézt muzea v ČR zasvěcené elektřině, získejte o nich co 

nejvíce informací, případně muzea písemně kontaktujte se žádostí  

o poskytnutí údajů o provozu a přednáškách.  
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Přeměny elektrické energie (3. ročník) 

Vytvořte přehled přeměn elektrické energie v jiné formy s praktickými 

odkazy, literaturou, příklady a významem. 

Studujte závislost elektrického odporu na teplotě s praktickým 

měřením, teoretickým rozborem tohoto měření a výsledky. 

Nalezněte v literatuře a libovolným způsobem popište význačné jevy 

elektřiny: supravodivost, Edisonův jev, výstup elektronů z kovu, 

termoelektrický jev, Seebeckův jev, Peltierův jev, Thompsonův jev. 

Prvky elektrického obvodu (3. ročník) 

Kondenzátory (druhy, historický vývoj, praktické ukázky, význam 

v minulosti a dnes, ceny ve volném prodeji, průmyslová výroba u nás, 

praktická měření). 

Rezistory (druhy, historický vývoj, praktické ukázky, význam 

v minulosti a dnes, ceny ve volném prodeji, průmyslová výroba u nás, 

praktická měření). 

Diody (druhy, historický vývoj, praktické ukázky, význam v minulosti  

a dnes, ceny ve volném prodeji, průmyslová výroba u nás, praktická 

měření). 

Tranzistory (druhy, historický vývoj, praktické ukázky, význam 

v minulosti a dnes, ceny ve volném prodeji, průmyslová výroba u nás, 

praktická měření). 

Termistory (druhy, historický vývoj, praktické ukázky, význam 

v minulosti a dnes, ceny ve volném prodeji, průmyslová výroba u nás, 

praktická měření). 

Plasty v elektřině (3. ročník) 

Popište význam elektroizolace, význam a uplatnění izolantů, 

dielektrik, konstrukčních plastů, ochranných a pouzdřících materiálů. 
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Prostudujte a popište fyzikálně-mechanické vlastnosti plastů 

v elektrotechnice a elektronice. 

Uspořádejte druhy plastů užitých v elektrotechnice a elektronice, 

zdůrazněte význam a výskyt v praxi, popište vlastnosti. 

Pásová teorie pevných látek (3. ročník) 

Vytvořte školní pomůcku umožňující aplikaci pásové teorie na vodiče, 

polovodiče, izolanty. 

Analyzujte pojem energetické pásy (aplikujte na vodiče, polovodiče  

i izolanty), popište kovový charakter vazeb, studujte technologii výroby 

diod. 

Popište Brillouinovy zóny, volný elektron, zakázané a dovolené pásy 

energie. 

Elektrolyty (3. ročník) 

Vytvořte školní pomůcku názorně vysvětlující disociaci, elektrolýzu, 

vodivost roztoků. 

Zpracujte historický přehled galvanických článků, zdůrazněte jejich 

význam kdysi a dnes, popište podstatu, ukažte fotografie a příklady. 

Zpracujte historický přehled akumulátorů a baterií, zdůrazněte jejich 

význam kdysi a dnes, popište podstatu, ukažte fotografie a příklady. 

Fyziologický a digitální záznam barev (4. ročník) 

Vysvětlete pojmy barva, odstín, jas, sytost. 

Popište význam RGB, CMYK. 

Popište, jak vnímá oko a mozek barvu, k čemu jsou světlocitlivé 

buňky. 

Prozkoumejte, jak zaznamenává digitální technika barvu, co je 

gamut. Nalezněte a pochopte chromacity diagram. 
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Barevnost v rostlinné říši (4. ročník) 

Prozkoumejte různá barviva rostlin, jejich význam a využití. 

Vysvětlete význam zbarvení rostlin (lákání hmyzu, ochrana). 

Pochopte změny barev rostlin v ročních obdobích. 

Analyzujte barevnost v závislosti na nadmořské výšce. 

Věnujte se problematice pigmentů korálů. 

Pigmenty (4. ročník) 

Nalezněte a popište anorganické pigmenty pro barvení hmot. 

Analyzujte pigmenty užívané v malířství a jejich zdroje. 

Vypracujte barvení látek organickými látkami (historie barvení riflí či 

vlny). 

Prostudujte oblast potravinářských pigmentů, fluorescenčních 

pigmentů. 

Mimikry (4. ročník) 

Rozeberte mimetické jevy (popis vědy a její historický vývoj). 

Vysvětlete a prakticky představte výstražnou mimézi, fenomén 

pavích ok, význam motýlí kresby. 

Hloubejte nad mimetikou u lidí a její podvědomé vnímání smysly. 

Pochopte změnu barev živočichů (vysvětlení a příklady). 

Barvy sloučenin a komplexů (4. ročník) 

Ukažte, proč jsou látky barevné, zaměřte se na komplexy. 

Popište barevnost z hlediska teorie ligandového pole a krystalového 

pole.  

Analyzujte změnu barev při chemických reakcích. 
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Vysvětlete podstatu a případy kvalitativních analytických důkazů. 

 

Počátky fyziky – Mezopotámie, Egypt (1. ročník) 

Starověké Řecko - klasické období (1. ročník) 

Antika a Helénismus (1. ročník) 

Byzantské období (1. ročník) 

Renesance (1. ročník) 

Novověk - do 17.stol. včetně (1. ročník) 

 

Vytvořte časovou osu vývoje názorů na vědu a především fyziku, 

označte význačné objevy a data, v časové ose vyznačte narození a úmrtí 

význačných osobností vědy – především fyziky. 

Shromážděte obrazovou galerii fyziků – snaha o nalezení fotografií, 

internetových odkazů a literatury se vztahem k tomuto historickému 

období. 

Popište život, dílo, význam fyziků tohoto období. 

Popište a proveďte některé z historických pokusů, které vedly 

k objevu nových zákonů. 

Zkuste nalézt muzea v ČR zasvěcené fyzice tohoto období, získejte  

o nich co nejvíce informací, případně muzea písemně kontaktujte se 

žádostí o poskytnutí údajů o provozu a přednáškách. 
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HARMONOGRAM 

Začátek září: uvedení problematiky, rozdělení skupin a témat, 

organizace práce, aktivace. 

Každých 14 dní: kontrola zdrojů literatury, rozdělení práce  

ve skupinách, diskuse nad tématy a koordinace žáků. 

Polovina listopadu: kontrola vypracovaných materiálů a posteru. 

Začátek prosince: prezentace a hodnocení. 

Leden: ověření.  

 

ÚKOLY 

Odevzdaný materiál 

Skupina si rozdělí práci ve skupině a vytvoří tak kapitoly svého 

okruhu. Žáci svůj postup diskutují s koordinátorem – učitelem. V závěru 

se žáci sejdou a své dílo kompletují (vytvoří obálku, obsah, stránkování). 

Povinností je: 

Odevzdat práci v digitální podobě. 

Vést rozpis organizace práce ve skupině, postřehy, náměty, názory. 

Zapůjčit či předat vytvořené pomůcky, videozáznamy, fotografie. 

Všechny skupiny se před prezentací sejdou, aby vytvořily poster 

(„nástěnku“), na kterém budou zastoupeny okruhy v logickém sledu. 

Poster by měl obsahovat stěžejní postřehy ze studovaných oblastí, 

fotografie, odkazy na zpracovanou práci, internetové zdroje a literaturu. 

Měl by být vtipný, výstižný a motivující. Pokud skupina pracuje 

na videoprezentaci, poster nemusí vytvořit. 
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Prezentace 

Každá skupina bude prezentovat před kamerou svůj okruh v rozmezí 

5 minut, kdy každý člen skupiny prezentuje své téma. Při prezentaci se 

snaží ukázat část posteru, která se k okruhu váže. Členové týmu mohou 

vést i dialog, mohou se doplňovat, kombinovat – záleží jen na fantazii, 

forma je zcela volná (inscenace, muzikál, píseň, show, fyzikální módní 

přehlídka). Cílem této prezentace není vyčerpávajícím způsobem 

vyjmenovat, na čem všem žáci pracovali, ale zaujmout ostatní, ukázat na 

něco zajímavého a nového.  

 

 

Obrázek 14: Postery před učebnou fyziky 
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Obrázek 15: Grafické vyjádření pohádky o pásové teorii 

 

Obrázek 16: Osobnosti fyziky - kooperativní činnost v 1. ročníku
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Část čtvrtá: Moderní prezentace SlidesLive 

(propojení žákovského videa a prezentace) 
 

(Kočí, VI. ročník celostátní soutěže výukových objektů učitelů ZŠ a SŠ. 

Domino. Manuál aplikace SlidesLive, 2016) 

 

20.  Moderní prezentace  

 

V předchozích dvou částech se publikace věnovala krátkému 

žákovskému fyzikálnímu videu, ovšem při zavádění vyučovací metody  

do praxe se objevil problém, jak propojit video žáka s powerpointovou 

prezentací do jednoho celku. Případně jak propojit výklad žáka s videem 

na pozadí s prezentací. Žáci si oblíbili možnost vytvořit video, namluvit 

odpovídající úseky, ale výpočetní a kvantitativní souvislosti raději 

vkládali do prezentací. Tento postup je ale také praktický. Opravit chyby 

v prezentaci je mnohem snadnější, než měnit zpracovaný videomateriál. 

Po dlouhém hledání kvalitního a propracovaného programu, který by 

problém vyřešil, se podařilo najít aplikaci SlidesLive. 

Aplikace SlidesLive slouží k propojení videozáznamu  

a powerpointové prezentace (nebo Google prezentace) do přehledného 

systému. Tím odpadá problém, kdy prezentace ztrácí významné prvky. 

Především projev autora, komentáře autora k bodům na stránkách 

prezentace, komunikační metody řečníka, které využívá k motivaci 

posluchačů. Pomocí SlidesLive lze tedy zachovat originalitu  

a autenticitu prezentovaného materiálu. 

Aplikací se však získává mnohem více. Záznamy z výuky je možné 

sdílet s jinými žáky, rodiči či ředitelstvím. Pomocí aplikace je možné 

vyhledávat materiály podle klíčových slov, obohatit je o popisy a odkazy, 

zařadit je do kategorií. Ale také lze přidat jména řečníků. 



ČÁST ČTVRTÁ / MODERNÍ PREZENTACE SLIDESLIVE - MANUÁL 
 

82 
 

Díky stálému vývoji aplikace se mění uživatelská příjemnost, ovšem 

také vize budoucnosti, která očekává vyhledávání podle hlasu. Nebylo 

by skvělé, kdyby se zadalo do vyhledávače spojení „fosilní palivo“  

a aplikace by našla, ve které prezentaci, kdy a na které straně bylo 

spojení zmíněno? Jen název prezentace mnohdy nestačí, ale schopnost 

vyhledat slova v prezentaci, to je zajímavá vize, jak aplikaci SlidesLive 

obohatit.  

Uživatelské prostředí SlidesLive je intuitivní a všichni žáci pilotního 

zavádění aplikace na Novojičínském gymnáziu zvládli obsluhu bez 

jakéhokoliv problému. Následující strany se věnují tomu, co vše lze 

s aplikací provádět, jak usnadní učiteli práci a přináší moderní způsob 

záznamu. Pilot proběhl ve třídě 3A ve 2. pololetí školního roku 

2015/2016. 

 

Obrázek 17: Softwarové prostředí pro nahrávání prezentace a audia 
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21.  Automatizace pořizování videozáznamu 

ve výuce 

 

Před tabulí stojí žák, který má během 3 minut prezentovat své video 

ze světa vědy a techniky. Doma si pohrál s grafikou prezentace, našel 

obrázky, které splní autorská práva pro další šíření, nastavil přechody  

a efekty. Také si pečlivě prošel, jak efektivně a poutavě představit něco 

nového. Tedy obětoval velké množství času, což je možné zúročit v celé 

třídě.  A nastává „jeho chvíle“, kdy se má předvést.  

Učitel zapíná nahrávání prezentace pomocí aplikace SlidesLive  

(obr. č. 18), usedá do lavice a začne nahrávat na mobilní telefon 

„představení“ žáka. Aplikace SlidesLive zachytí každé kliknutí žáka na 

prezentaci, přenese jednotlivé strany prezentace do souboru, který se 

ukládá ve složce SlidesLive (obr. č. 19). Ideální v případě, že žák má 

prezentaci na flashce či v cloudu. Nic se nemusí nahrávat a sdílet – 

aplikace si vše zkopíruje sama do svého souboru. Ovšem zároveň se 

zachytí zvuková stopa, která se pak může nahradit kvalitní nahrávkou 

z mobilního telefonu nebo z kamery. 

 

 

Obrázek 18: Nahrávání zvuku během prezentování, kontrola 
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Žák dokončí svůj referát. Jedním kliknutím v aplikaci SlidesLive  

se začne do souboru ukládat kompletní záznam prezentace – jednotlivé 

strany prezentace, čas setrvání na každé straně prezentace a zvuková 

stopa (obr. č. 20). Učitel vypne nahrávání videa mobilním telefonem. 

Jedním kliknutím posílá video z mobilního telefonu do cloudu, 

odesílání běží automaticky, během toho učitel učí, žádný čas ve výuce  

se neztrácí.  

Učitel dokončí vyučovací hodinu, během výuky se video nahrálo  

do cloudu a získalo svůj link. Není nutné video upravovat, například 

ustřihnout začátek, kdy se žák chystal na prezentaci, případně oddělit 

závěr, kdy učitel zapomněl vypnout záznam. O vše se postará aplikace 

SlidesLive (obr. č. 21).  

 

Obrázek 19: Nahrávání audia a stran prezentace 
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Obrázek 20: Uložení kompletního souboru audio + strany prezentace 

 

Obrázek 21: Nahrávání do cloudu, editace (spojení s videem) 

To je vše – časový nárok učitele na zaznamenání originální 

prezentace je několik kliknutí. Vše je naprosto automatizované, žádná 

nadstandardní práce a přesčasy.  

Pokud však chce učitel opravdu reprezentativní záznam, pak lze užít 

HD kameru, osvětlovače a externí mikrofon. Vše běží stejně, jen 

přetažení videa a převod formátů už nějaký čas zabere (obr. č. 22). 
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Obrázek 22: Vložení kvalitního videa, které nahradí audiostopu 

Výstupem je autentický materiál, ve kterém lze vidět žáka u tabule, 

za kterým se v reálném čase převíjí video. Projev žáka s videem je 

doplněný prezentací, která obsahuje všechny podstatné kvantitativní 

údaje, významné informace či mentální mapy. Technicky je problém 

řešen tak, že je obrazovka rozdělena na dvě části. Jedna část je určena 

žákovi (projev, gesta, práce s publikem) a druhá část slouží pro 

powerpointovou (či Google) prezentaci. Lze namítnout, že jde vytvořit 

široký záběr, aby v něm bylo jak video, tak žák, ale i prezentace. Ale 

upřímně řečeno - jak takový záběr vypadá, jakou úroveň pak má 

pořízený materiál. Navíc pomocí SlidesLive se nezíská jen videozáznam, 

ale přehledný systém, ve kterém lze vyhledávat slova, přecházet mezi 

jednotlivými stranami prezentace se synchronizací s videem. Zkrátka 

SlidesLive je krokem dopředu v možnosti zachování originality celkového 

projevu. Pro úplnost je vhodné doplnit, že žák může stát před zeleným 

klíčovacím plátnem a video, o kterém hovoří, lze doplnit až ve střihovém 

programu. 
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22.  Práce s nahraným materiálem  

ve webovém prostředí SlidesLive  

 

Pokud se učitel naučí úspěšně nahrát prezentaci s videem, tak je 

možné začít pracovat ve webovém prostředí SlidesLive. Objevuje-li se  

u nahrané prezentace soukolí, tak je nutné ještě počkat do kompletního 

zpracování souboru (obr. č. 23). Úpravu informací provádíme kliknutím 

na symbol tužky (obr. č. 24). 

 

 

Obrázek 23: Nahrávání do webového prostředí SlidesLive 

 

 

Obrázek 24: Práce se souborem začíná kliknutím na symbol tužky 
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Obrázek 25: Administrace souboru 

Políčko „Title“ slouží pro pojmenování prezentace, tento název je 

zobrazen v náhledových oknech prezentací. „Description“ umožní 

vložení detailů k materiálu, odkazy na weby či online prezentaci – 

informace se zobrazí až po kliknutí na soubor, tedy není součástí 

náhledového okna (Obr. č. 25).  

Pomocí „Language“ lze vložit jazyk, kterým je prezentováno. Skvělá 

je možnost „Privacy“, protože lze vybrat, zda bude video veřejné (public) 

či soukromé (private). U soukromého materiálu lze nastavit přístup přes 

heslo „Password“ (přístup pro rodiče, učitele, žáky určité třídy). 

Jednotlivé práce lze přehazovat do složek podle významu – referáty, 

laboratorní práce, vyučování, chemie, fyzika – k tomu slouží 

„Collection“. Jak je zvykem u vyhledávání podle klíčových slov, tak ani 

zde nechybí „Tags“. Úvodní obrázek v náhledu si lze také zvolit podle 

přání kliknutím na „Thumbnail“.  

Poslední úprava, která je mnohdy žádoucí, je nastavení počátku  

a konce prezentace, ale také případné vypuštění části, která se 

nepovedla, či nebyla důležitá. K úpravám slouží příkaz „Go to slide 

editor“ (obr. č. 26).  
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Po celou dobu úprav je prezentace stále neveřejná, až pokud je vše 

nastaveno podle požadavků, pak stačí v úpravách jen změnit status 

„Published“ z „No“ na „Yes“ (obr. č. 27).  

 

 

Obrázek 26: Slide editor 

 

Obrázek 27: Publikování 
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23.  Práce ve webovém rozhraní SlidesLive 
 

Pokud chce učitel uchovávat prezentace žáků, aby je mohl aktivně 

využívat ve výuce, pak se časem setká s potřebou dobře materiály 

archivovat, logicky je členit a snadno vyhledávat. Jako příklad může 

sloužit ukázka členění prezentací z fyziky v prostředí SlidesLive  

(obr. č. 28). 

 

 

Obrázek 28: Třídění videí 
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Další třídění se automaticky generuje podle návštěvnosti – 

„oblíbené“, aktuálního nahrávání – „nejnovější“, ale lze i zobrazit 

prezentace podle řečníků – „řečníci“. 

Založení nové kolekce se provádí přes profil správce. Po kliknutí na 

„Můj profil“ je možné přidávat nové kolekce. 

Po otevření prezentace se objeví dvě obrazovky, v jedné je 

videozáznam řečníka a v druhé je prezentace (obr. č. 29). Základní 

nastavení je v poměru 1:1, ovšem podle potřeb je možné zvětšit 

prezentaci na úkor videa a naopak (obr. č. 30). Nastavení se provádí přes 

táhlo v pravém horním rohu.  

 

Obrázek 29: Poměr 1:1

 

Obrázek 30: Změna poměru pomocí táhla 
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Prezentaci je možné sledovat od začátku do konce, ale lze si vybrat 

jen určitou stranu a přímo se na ni přepnout. K přesunu mezi stranami 

slouží pravá a levá šipka na prezentaci (obr. č. 31). Po kliknutí na symbol 

listů dojde k synchronizaci prezentace a videozáznamu. 

V rámci sdílení je možné materiál zveřejnit nejen ve webovém 

rozhraní SlidesLive, ale také využít aplikace Facebook, Twitter, Google 

Plus, LinkedIn či jen zaslat link přes email. 

 

 

Obrázek 31: Přeskakování mezi stránkami prezentace 
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Část pátá: Moderní prezentace SlidesLive, 

praktické využití včetně ukázek z hodiny 
(Kočí, VI. ročník celostátní soutěže výukových objektů učitelů ZŠ a SŠ. 

Domino. Manuál aplikace SlidesLive, 2016) 

 

24.  Pilotní projekt zavádění aplikace 

SlidesLive do života školy 

 

Během zavádění aplikace SlidesLive do praxe na Novojičínském 

gymnáziu byla vytvořena metodika, která si kladla za cíl seznámit učitele  

a žáky s aspekty propojení teorie s praxí v oblasti výuky mechanického 

kmitání. Dílčím cílem bylo zároveň představit zajímavou aplikaci 

SlidesLive a webové prostředí SlidesLive. Gymnázium v Novém Jičíně 

požádalo, zda by nebylo možné zapůjčit licenci na užívání aplikace 

v běžné středoškolské výuce. Vznikl tak pilotní projekt pro střední školy 

v ČR. Tematický celek mechanické kmitání pomocí SlidesLive je však jen 

jeden z produktů, který byl na Novojičínském gymnáziu vytvořen.   

 

25.  Pojetí výuky a výsledek výuky  
 

Základem tematického celku je vytvoření prostředí pro aktivní 

přístup žáků k učivu, především jde o větší propojení teoretické výuky 

s praxí. Součástí je využití digitálních technologií pro moderní 

prezentaci, protože lépe se žák učivo naučí, když ho sám musí vysvětlit. 

Významným aspektem je i soutěživost, snaha prosadit se mezi ostatními 

spolužáky a představit produkt, který má svou hodnotu a úroveň.  

Žáci byli rozděleni do dvou polovin po 16 členech a v každé polovině 

bylo vytvořeno 5 skupin. Na základě teoretické výuky byly skupiny 

požádány, aby vytvořily skutečný model kyvadla (nebo pomůcky 
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související s kmitáním). Na modelu kyvadla pak vysvětlují fyzikální děje  

a veličiny, ale také změny, ke kterým dochází. Aby měla prezentace 

trvalý přínos a mohlo dojít k diskusi o chybách, tak postup a průběh 

prezentace byl natáčen, namluven a doprovázen prezentací. 

Nejsložitější bylo spojit všechny výstupy do jednoho systému, vytvořit 

logickou strukturu uchování a vyhledávání, ale to zvládla moderní  

a inovativní prezentace SlidesLive. 

Po ukončení vytváření prezentací proběhlo závěrečné zhodnocení 

metody výuky a eutoevaluace. 

Během výuky se žáci učili automatizaci a práci s cloudovým 

prostředním. Také byli postaveni před úkol, který požaduje propojení 

estetických, rétorických a odborných kompetencí. Výsledek práce žáků 

je uchován pro další výuku a nezůstává jen mezi stěnami učebny v den 

prezentování. 

Vznikl soubor 10 návodů, jak vytvořit kyvadla. Byla vytvořena 

metodika, jak pracovat s aplikací a webovým prostředím SlidesLive. 

Vznikl návod, jak stříhat video v aplikaci Pinnacle Studio. Proběhlo 

závěrečné prezentování všech 10 prací, tím vznikl soubor  

10 krátkých žákovských fyzikálních videí propojených s prezentací  

ve webovém prostředí SlidesLive. Také byla požadována zpětná vazba 

žáků, co nového a zajímavého tato metoda přinesla, ale zároveň jaké 

negativní zážitky si během tvorby žáci odnesli.    

Výhodou praktické činnosti žáků je možnost, aby učitel sledoval 

komunikaci a vzájemnou spolupráci mezi žáky. Lze tak odhalit řadu 

aspektů, které během teoretické části nejde vidět. Lze usoudit, kdo je  

ve skupině inovátor, kdo dokáže dotahovat nápady do konce, kdo neumí 

prosadit svůj názor, kdo jen poslouchá a pracuje podle pokynů.  

Pro učitele je obtížné nastavit mantinely práce, obsah a cíle výuky. Ale 

ve chvíli, kdy žáci začnou pracovat, tak se mnohem lépe seznámí 

s osobnostmi a dovednostmi žáků. Během tvorby je učitel rádcem  



ČÁST PÁTÁ / MODERNÍ PREZENTACE SLIDESLIVE - PRAXE 
 

95 
 

a mentorem, ale samotný postup a způsob interpretace je jen  

na žácích, to umožňuje dvousměrnou komunikaci každý s každým. Žáci 

se dostávají do pozice učitele, připravují vysvětlení tématu tak, aby ho 

pochopili spolužáci na podobné dovednostní úrovni. Tím žáci více 

prožívají práci učitele, dochází jim, jak velké časové nároky zabere 

jednoduchá 5 minutová prezentace spojená s videem. 

Protože žáci přijali standardy práce v cloudovém prostředí 

a standardy práce s Google Apps, tak po ukončení prací pokračuje 

komunikace přes emailové účty. Stejně tak i dotazy mohou žáci 

formulovat učiteli přes emailovou adresu nebo hangout. Protože video 

z každé výuky je uloženo na Google Disku, lze plánovat strategii  

k další tvorbě. 

 

Obrázek 32: Ukázka prací k mechanickému kmitání v SlidesLive 
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26. Obsah výuky – zadání pro žáky 

 

Galileiho kyvadlo  

Na zdi, dveřích nebo tabuli vytvoříte Galileiho kyvadlo. Do 

vyvýšeného místa zabodnete hřebík, na něj pak připevníte pevné vlákno 

zakončené těžším tělesem. Označíte kinematické veličiny – maximální 

výchylka, trajektorie pohybu, rovnovážná poloha, výchylky v různých 

časech, periodu a frekvenci. Vytvoříte několik variant kyvadla – s kratším 

závěsem, delším závěsem, s lehčím tělesem, s těžším tělesem. Vysvětlete 

sledované děje a změny (závislost na délce kyvadla, na hmotnosti tělesa, 

vliv tlumení, zachování energií, body zvratu). Srovnejte teorii s praxí 

(matematické vs. fyzické kyvadlo, vliv zavěšení hřebíku na kmitání, 

odklon vlákna od 50). Vymyslete, jak lze vytvořit časový záznam kmitu 

pomocí kyvadla.   

Maxwellovo kyvadlo 

Sestavte setrvačník na hřídeli, tedy obdobu hračky „jojo“. Můžete 

delší tyčí probodnout disk, na konce tyče pak připevnit vlákna navinutím. 

Obě vlákna upevníte nad zemí do stejné výšky tak, aby byla vlákna 

k sobě rovnoběžná. Popište pozorované jevy, upozorněte  

na translační a rotační pohyb, vysvětlete periodický děj, přeměny energie 

a vztažné soustavy. Obměňujte disky, tyče a délky závěsů. Najděte 

v literatuře, co je to torzní oscilátor, vytvořte ho a srovnejte 

s Maxwellovým kyvadlem. Co je diabolo, jak funguje – demonstrujte. 

Blackburnovo kyvadlo  

Najděte v literatuře podrobnosti o historii a konstrukci Blackburnova 

kyvadla. K jednoduché tvorbě využijete knoflíku nebo sponek, abyste 

oddělili kmitání horní a spodní části kyvadla. Pomocí knoflíku pak 

můžete měnit poměry délek složených kyvadel 1:2, 2:3, 1:3. Tím získejte 

soubor obrazců, které jsou pro skládání kmitů typické. Aby bylo možné 
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zachytit obrazce, můžete využít násypky na konci kyvadla, která bude 

sypat materiál a kreslit tak obrazec. Demonstrujte kmity i s fázovými 

posuny. Popište roviny kmitu, srovnejte s matematickým vysvětlením. 

Porovnejte také s tzv. zkříženými kyvadly. 

 

 

Obrázek 33: Realizace Blackburnova kyvadla 

Foucaultovo kyvadlo  

Najděte v literatuře, co je Foucaltovo kyvadlo. Zjistěte podrobnosti  

o Foucaultově kyvadle v Kroměříži. Vytvořte kovovou konstrukci kyvadla 

z drátků a vyzkoušejte funkčnost produktu. Foucaultovo kyvadlo lze  

i demonstrovat pomocí otáčející se židle – promyslete a realizujte. 

Použijte kratší závěs, hodně dlouhý závěs, můžete měnit rychlost rotace. 

Promyslete, jak vytvořit záznam v čase. Propojte souvislost s Coriolisovou 

silou. Popište význam inerciálního a neinerciálního pohledu. Popište, co 

je Cardanův závěs.  
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Machovo sklopné kyvadlo, spřažená kyvadla 

Najděte v literatuře, co je Machovo sklopné kyvadlo. Vytvořte 

kovovou konstrukci kyvadla z drátků, připojte závěsy a vyzkoušejte 

funkčnost produktu. Popište a ukažte vliv elevačního úhlu na kmitání 

kyvadla. Najděte matematický vztah mezi periodou pohybu  

a elevačním úhlem. Vysvětlete dělení tíhové síly na složky, příčinu 

kmitání Machova kyvadla. Promyslete měření tíhového zrychlení. Ukažte 

souvislost mezi změnami při sklopení Machova kyvadla  

a tíhovým zrychlením v různých zeměpisných šířkách planety.  

Najděte postupy, jak vysvětlit a ukázat přenos energie z jednoho 

kyvadla na druhé. Obměňujte vazbu mezi kyvadly – pružina, provaz, kov, 

provaz s kovem. Sledujte přeměnu i kvantitativně a nejen kvalitativně. 

Vysvětlete ztráty, přeměny a důsledky obměn vazby. Popište odlišnosti 

podle změn délek kyvadel (i různě dlouhých). Vyzkoušejte vliv rozkmitu 

(různě vychylujte kyvadla). Ukažte, co je rezonanční kolébka, zkuste 

vytvořit a demonstrovat.   

Podkladová hudba  

Podkladová hudba k videu musí splnit autorská práva - stažení  

ze stránek s volně šiřitelnou hudbou pod licencí CC 

např.: https://www.youtube.com/audiolibrary/music.  

Lze využít programů pro tvorbu vlastní hudby: 

http://www.apple.com/ios/garageband/. Můžete oslovit autora hudby. 

Zaplaťte společnosti OSA za užití cizího produktu. Složte si vlastní hudbu.  

Obrázky 

Nastavte si v Google obrázcích filtrování podle práv, ve videu musíte 

použít jen obrázky s licencí CC, tedy lze volně užívat nebo sdílet (lze 

upravit v rozšířeném nastavení). Užívejte jen své obrázky, pak neřešíte 

práva. Požádejte autora o svolení užívat jeho obrázek.  

https://www.youtube.com/audiolibrary/music
http://www.apple.com/ios/garageband/
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Využijte galerie obrázků s licencí CC, tzv. fotobanky, příkladem 

je http://www.freepik.com/. 

Informace o videu 

Vaše video bude veřejné, volte scénář vždy tak, abyste natočili, co 

chcete (tvář, ruce, tělo). Dávejte pozor na pozadí při natáčení, aby zde 

nebylo něco, co porušuje práva třetí osoby. Pozor na rozlišení, natáčení 

na ležato, rychlé škubavé pohyby, rychlý zoom, pracujte s detailem. Úvod 

videa bude začínat titulkem: Gymnázium a Střední odborná škola  

v Novém Jičíně uvádí (téma vašeho videa). Závěrečný titulek bude 

rolovací (směrem nahoru) a bude obsahovat jména všech žáků  

ve skupině, odkazy na užitou hudbu a grafiku, datum dokončení videa. 

 

Obrázek 34: Když je opravdu "Škola hrou" 

 

 

 

 

http://www.freepik.com/
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27.  Zpětná vazba 

 

Pilotní třída dostala dotazník, ve kterém měli žáci zhodnotit kladné 

stránky užívání videa a záznamu ve výuce (33 žáků). 

Naučil/a jsem se stříhat, zpracovat video, natáčet, propojit  

s prezentací (to se určitě bude hodit) / 22x 

Musel/a jsem se poslouchat a naučit se mluvit /  9x 

Chtělo se po mě něco zpracovat, mít svůj produkt / 6x 

Učil/a jsem se pracovat ve skupině (ne jen přihlížet, učit se domluvit, 

rozdělit si práci, prosadit se, učit se od sebe) / 16x 

Vnesl/a jsem se do problematiky (čím více a déle se dělá, tím více to 

chceme prodat, pochopím to více) / 18x 

Zábavnější učení / 5x 

Samostatnost, improvizace / 6x 

Poučení se z chyb, zkušenost / 5x 

Autorská práce a CC / 4x  

Pilotní třída také dostala dotazník, ve kterém měli žáci zhodnotit 

užívání videa a záznamu ve výuce po negativní stránce (33 žáků). 

Vytvořit produkt je extrémně časově náročné / 15x 

Náročná témata, volit větší rozptyl témat, moci zpracovat cokoliv  

a ne něco z výběru / 9x 

Nezáživnost tématu, těžko se to prodává / 5x 

Špatné pochopení zadání, chyby při zpracování / 4x 

Stres z časové dotace / 5x 

Práce s audiem (hlasitost, ticho v místnosti, šum) / 4x 
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Obrázek 35: Náhledové okno SlidesLive s kvantitativním řešením 
 

 

Obrázek 36: Náhledové okno SlidesLive s popisem funkce kyvadla 

 

 

Obrázek 37: Propojení videa, fotografie, audia, prezentace  

v SlidesLive 
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Část šestá: Mentální mapování ve fyzice, 

logický systém učiva pro učitele i žáky 
(Kočí, Mentální mapování pro žáky. Metodika, 2011) 

 

28.  Jak souvisí metody aplikující mentální 

mapování s výukou fyziky 

 

Když britský psycholog a spisovatel Anthony Peter Buzan začal 

s masivní propagací mentálního mapování, tak určitě netušil, jak velký 

ohlas jeho metody získají. Buzanovy počiny se vyvíjely od 

psychologického popisu metody mentálního mapování až k vytvoření 

vlastní elektronické aplikace iMindMap. Myšlenková mapa je grafické 

uspořádání klíčových slov, které doplňujeme obrázky. Cílem mentální 

mapy je vytvořit vzájemné vztahy a souvislosti. Využívá se k učení, 

plánování či k řešení problému. Podle Buzana jsou myšlenkové mapy 

napodobeninou procesů, které probíhají v mozku. Proto jsou mapy 

navrženy tak, aby mozek využíval maximum svých schopností. 

V předcházejících částech publikace se píše o různých formách 

aktivizace, o možnostech rozvoje žákovských dovedností,  

o moderních technologiích, které zjednodušují zpětnou vazbu  

a pořizování záznamu. Byla by ale škoda, kdyby se nezmínil úplný 

počátek každého heuristického bádání. Žák je na počátku různorodých 

úkolů postaven před určitý problém. Pohled na problém může mít celou 

řadu možností. Pokud si žák sestaví své jednotlivé náhledy na řešení 

problému, pak je nutné nastavit souvislosti, propojení, významnost. 

Právě mentální mapování umožňuje hledání cest, které nemají 

v počátcích zcela zřejmý průběh, protože jednotlivé cesty se vytvářejí 

právě skládáním náhledů na řešení problému.  
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Další výhodou je možnost zařazení sdílených prací do celkové 

hierarchie fyzikálních pojmů. Například v mentální mapě pojmů 

mechanického kmitání se postupně v hierarchii pojmů lze přesunout 

k mechanickým oscilátorům. Podřazeným pojmem pak bude 

mechanické kyvadlo. A jednotlivá kyvadla se mohou dělit na různé typy 

– Galileiho, Blackbournovo, Foucaltovo, Machovo, Maxwellovo (a další).  

Ke každému kyvadlu pak stačí vložit link na videa v aplikaci SlidesLive,  

o které se píše v předchozích kapitolách. Tím se získá logická struktura 

pojmů včetně praktických ukázek a odkazů.  

Pro lepší pochopení souvislostí jednotlivých částí této publikace je 

možné se podívat na modelový příklad, kdy je žákovi zadán úkol vytvořit 

práci o elektrolýze. Nejprve si žák otevře učitelovu mentální mapu, aby 

prošel hierarchii pojmů, které se k tématu vztahují. Na základě pojmů 

začne pracovat s literaturou a dalšími zdroji. Žák si vytvoří vlastní 

mentální mapy, ve kterých řeší jednotlivé úkoly, které povedou 

k vytvoření jeho produktu. Vznikne scénář pomocí mentální mapy, do 

kterého jednoduše mohou zasahovat spolupracovníci i učitel, aniž by se 

narušila struktura nápadu, což je nesporná výhoda mentálního 

mapování - neuvažovat jen lineárně.  Následuje tvorba videa. Po 

dokončení videa se vytvoří i powerpointová prezentace a proběhne 

představení úkolu před třídou. Celý komplex – video, prezentace  

a projev žáka – je zachycen pomocí aplikace SlidesLive a uložen  

do přehledné databáze. Link k tomuto komplexu se pak vloží do původní 

mentální mapy učitele – tím se hierarchie pojmů neustále obohacuje  

o nové žákovské práce a unikátní pohledy na problém.  

Modelový příklad ukazuje, jak je možné ve výuce propojit metodu 

krátkého žákovského fyzikálního videa, moderní prezentace a mentální 

mapování do jediného funkčního systému. Tedy mentální mapování má 

svůj nesporný přínos a na následujících stranách bude popsáno, jak 

probíhalo zavádění mentálního mapování do výuky na Novojičínském 

gymnáziu.  
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29. Zavádění mentálního mapování do života 

střední školy 

 

Protože pedagogická literatura nabízí řadu pozitivních ohlasů na 

aktivní užívání mentálního mapování ve výuce, tak se skupina učitelů 

Novojičínského gymnázia snažila o zavádění této metody do výuky 

různých předmětů. Aby práce žáků a učitelů mohly být dále sdíleny, tak 

mentální mapy vznikaly elektronicky pomocí aplikace Mind Meister. 

Během pětiměsíčního zavádění aplikace byla vytvořena metodika, která 

popisuje zkušenosti, pozorování a závěry získané během aktivní práce  

s aplikací. Zavádění bylo součástí pilotního modulu projektu „Můj 

studijní svět online“. Cílovou skupinou bylo 616 žáků, které v oblasti 

mentálního mapování vzdělávalo 7 učitelů. Hlavním cílem bylo přinést 

žákům efektivní informační systém, který by integroval komunikaci  

a sdílení dat ve standardech používaných ve firemní a pracovní praxi.  

 

Obrázek 38: Náhled do uživatelského rozhraní učitele (Mind Meister) 
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Aplikace mentální mapování zajistila volný přístup žáků ke sdíleným 

studijním materiálům a oporám učitelů či spolužáků, poskytla logickou 

strukturu učiva s řadou návazností a odkazů. Aplikace také pomohla 

inovativně řešit propojování videa, grafiky, textu, hierarchie informací  

a souvislostí s učivem. Vše bylo dostupné přes webové rozhraní 

odkudkoliv z internetu. Nový zavedený systém mentálního mapování 

ovlivnil změnu v uvažování žáků nad způsoby a možnostmi prezentace 

činnosti. Uvádím reakci žáka maturitního ročníku Tomáše Petra, který po 

prezentaci své mentální mapy v hodině napsal tento email. 

„Jen ať víte - pro mě osobně je tohle téma velmi zajímavé, vždycky 

jsem hledal způsob, jak skloubit prezentaci a "elegantní" řešení v podobě 

poznámek využitelných v průběhu prezentace (papír v ruce moc 

profesionálně nevypadá, to jste sám říkal). I proto jsem Vám velmi 

zavázán, že jste byl ochoten nám ukázat (pro mě do té doby zcela 

neznámou) oblast a víceméně nám "poradit", jak profesionálně 

prezentovat v našem dalším studiu a zajisté i v profesním životě. Nevím, 

jestli mluvím jen za sebe nebo i za ostatní, ale chci Vám říct jedno: 

Děkuji, naučil jste mě velmi praktickou věc, ke které se určitě budu  

v budoucnosti ještě mnohokrát vracet.“ 

Zavedením aplikace mentální mapování se otevřela nová kvalitativní 

dimenze pro komunikaci a online spolupráci mezi všemi 

zainteresovanými ve vzdělávacím procesu. Tím se dosahuje zefektivnění 

a inovování pedagogické činnosti v oblastech zadávání, konzultace  

a zpětné vazby.   

 Metoda mentálních map využívá jednak princip propojení pravé  

a levé hemisféry mozku a tím přirozeného a hlavně efektivnějšího 

myšlení s využitím všech myšlenkových procesů. Propojením levé 

hemisféry (logické a exaktní myšlení, plánování zabývající se pojmy, 

fakty, slovy,  čísly či analýzou) a pravé hemisféry (představivost, sny, 

umění s převládající činností zaměřenou na barvy, rytmus, prostorové 
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uvědomování, intuice, tvořivost) využíváme možnosti a schopnosti 

našeho mozku pracovat přirozenou cestou s ohledem na jeho funkce.  

Druhý princip vychází z poznatku, že náš mozek nepracuje, tedy 

„nemyslí“ jednoduše a lineárně, ale synergicky a expanzivně. Jsme 

schopni promýšlet a vytvořit bezhraniční množství myšlenek nebo řešení 

problémů. 

Mentální mapování využívá dovednost člověka zachytit, znázornit, 

seřadit či utřídit množství myšlenek, nápadů a vizí. Mapování dává 

datům logickou a smysluplnou strukturu s možností permanentní práce. 

V současnosti se tedy myšlenkové mapy nepoužívají jen jako nástroj 

myšlení, ale stále více i jako nástroj organizování a aktivního plánování. 

Velmi důležitou změnou při užívání aplikace Mentálních map 

je především způsob didaktické komunikace, která učí učitele efektivně 

řídit vzdělávací a učící proces a zároveň učí i žáka racionalitě 

v základních parametrech edukace (Žemlička, 2011). 
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30.  Pojetí výuky 

 

Pomocí aplikace mentální mapování došlo k vytvoření hierarchie 

informací a materiálů souvisejících s výukou, která podporovala Školní 

vzdělávací plán Gymnázia a Střední odborné školy v Novém Jičíně. Je 

běžné, že se žákům předávají kvanta informací, dokumentů  

a povinností. Jednou je to plán výuky, poté dohoda výuky, navazují 

podmínky klasifikace, učební texty, různé odkazy na weby, domácí 

úkoly, řešené úlohy a úkoly. V takovém množství informací se vyznat je 

velký problém. I k hledání v doručených emailech potřebujete vědět, co 

hledat a podle jakého klíče. Právě pro tyto nedostatky byl zaveden 

systém, který seřazuje související informace do logického souladu.  

Pro výuku fyziky vznikl pětiletý studijní plán podle  

ŠVP Novojičínského gymnázia. Vše, co potřebuje žák k vyhledání 

informací spojených s výukou, je jediný odkaz na hlavní mentální mapu 

- tzv. rozcestník. Žák po přihlášení do rozcestníku se sám rozhodne, 

jakým směrem se vydá, co ho zajímá a co potřebuje. 

Nejvíce využívanou částí mapy bylo logické řazení všech učebních 

textů a povinností k učivu, které se probírá právě ve výuce. Protože do 

mapy může učitel kdykoliv vstoupit, tak žák v mapě nalezene informace 

aktuální a platné. Zvláště maturanti oceňují, když se přes jeden odkaz 

proklikají k učební textu či k řešené úloze, o které vědí, že patřila 

k danému tématu.  

Když se žák dostane až k požadované výukové oblasti, tak se objeví 

mapa, která poskytne, co nejkomplexnější pohled na učivo. Na obrázcích 

43 a 44 jsou ukázky základního logického členění každého tématu  

ve fyzice. Obrázek 39 ukazuje rozcestník. Obrázky 40 a 41 znázorňují 

práci se stromovou strukturou. Téma ve fyzice je strukturně děleno na 

učivo, učební texty, úlohy, úkoly, odkazy, přesahy a výstupy. 
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Obrázek 39: Nadřazené větvení kompletního učiva gymnaziálního 

vzdělávání – rozcestník, hlavní mapa 

 

Obrázek 40: Rozklinutí jedné z větví - nižší úrovně, popis 



ČÁST ŠESTÁ / MENTÁLNÍ MAPOVÁNÍ VE FYZICE 
 

109 
 

 

Obrázek 41: Obsah učiva v ročníku - hlavní téma 

 

Významnou změnou při užívání aplikace mentální mapování 

byla především komunikace, která se stala přehlednější, efektivnější 

a strukturovanější.  

Dvousměrná vertikální komunikace byla realizována několika 

způsoby. Bylo možné nastavit u mentální mapy, aby každý žák mohl 

cokoliv doplnit, přidat zde odkaz na web, obrázek, video, dokument  

či řešenou úlohu. Žák mohl opravovat větvení, přehazovat buňky podle 

jeho představ či doplňovat hierarchii. Díky propojení mapy s dokumenty 

a formuláři získal učitel rychlou odezvu při zpětnovazebných interakcích, 

ať už formou dotazníku nebo formou písemné práce. 

Aplikace však umožnila také dvousměrnou vertikální komunikaci 

s prvky horizontální komunikace, případně dvousměrnou komunikaci 

každého s každým. Žák nemusel sdílet mapu pouze učiteli, ale díky 

mailovému listu ji poslal celé třídě, chtěl-li celé škole.  
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Obrázek 42: Struktura každého tématu ve fyzice (obory fyziky) 

 

 

Obrázek 43: Rozbalení struktury učiva, propojení s učebními texty 
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Obrázek 44: Hierarchie pojmů – stromová struktura 

 

Obrázek 45: Definice pojmu ve stromové struktuře 
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Mentální mapování přineslo do výuky větší systematičnost, 

návaznost od složitějšího k jednoduššímu, ale také od nadřazeného 

k podřazenému. Učitel se nemusí při vysvětlování učiva proklikávat k cíli 

přes weby, dokumenty, fotky či texty v dokumentech. Mentální mapy 

poskytují prezentacím pomyslnou nit příběhu, ke které se lze neustále 

vracet díky stromové struktuře. Díky online připojení se ve stromu 

problému objevují fotky, poznámky, texty, odkazy na pojmy, webové 

stránky - vše v celistvé a logické souvislosti. 

Díky sdílení mentálních map již nejsou zajímavé rozbory žáků 

uzavřeny někde v šuplíku. Žák má možnost lépe pochopit učitele. Také je 

názornější, proč učitel řadí význam pojmů zrovna určitým způsobem, 

proč nemůže být nadřazenost jiná. Žák více pochopí, jak pracovat 

s terminologií a pojmy. Je to proto, že mu učitel nasdílí mentální mapy 

ostatních žáků, aby bylo možné srovnat vlastní výsledky a výsledky 

ostatních. Pokud žák dokáže kriticky hodnotit a analyzovat práci, pak se 

může přesvědčit o objektivním hodnocení učitelem. Ale také se může 

poučit, obohatit a inspirovat. Není vyloučena konfrontace a obhajoba.  

Díky sdílení myšlenkových map jako nástroje kognitivních dovedností 

se stala komunikace i didaktický proces mezi učitelem a žákem více 

partnerský a podílející se na společné práci. Například učitel nasdílí 

skupině základ pro workshop a jeho kritéria. Tak mohou žáci a učitel být 

rovnocenní a aktivně vstupovat do procesu, připravit si předem přímou 

práci v hodině. Žáci se mohou přirozeně vzájemně učit, obohatit, 

inspirovat a přirozenou cestou dochází k autoedukaci.  

Mentální mapy umožňují jasnou a rychlou zpětnou vazbu o postupu  

i standardech výuky. Na základě dosahování výsledků a zpětných vazeb 

pak mohou následovat změny a úpravy metod výuky s přihlédnutím  

ke konkrétním potřebám skupiny či žáka. Pedagogické situace  

a komunikace se žáky tak mohou učitelé zažívat jako méně ohrožující  

a otevřené, navíc podporující vzájemný rozvoj a prospěch.  
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31.  Výukové cíle a mentální mapování 

 

V rámci pilotního ověření žák pracoval s tematickým plánem 

předmětu pomocí myšlenkové mapy. Pomocí této vizualizace byla 

zachycena kontinuita probíraného učiva včetně přesahů do jiných 

předmětů a průřezových témat ŠVP. Mentální mapy byly sdíleny žákům 

prostřednictvím MindMeister tak, aby je každý žák měl automaticky  

ve svém MindMeister účtu.  

 Žák zvládnul rozhraní a ovládání online aplikace na tvorbu 

myšlenkových map. Žák dokázal vizualizovat myšlenkové procesy při 

řešení projektů a dlouhodobých prací. Žák vypracoval a odevzdal online 

mentální mapu seminární či ročníkové práce přes rozhraní MindMeister 

dle specifikací vyučujícího. Mentální mapování bylo využito i k organizaci 

školního výletu, pracovního rozdělení povinností, tvorbě stromu úkolů 

při organizaci večírku.   

Na obrázcích 47 až 49 jsou uvedeny některé z mentálních map, které 

vytvořili žáci v rámci úkolů zadaných učitelem. Žáci pomocí mentálního 

mapování zpracovali referáty, rozbory učiva hodiny, obsahy závěrečné 

odborné práce či obsahy seminárních prací. Některé mentální mapy byly 

prezentovány žáky přímo ve vyučovací hodině. 

Znalost. Žák vysvětlí základy práce s aplikací Mentální mapování, 

popíše nástroje sdílení, pojmenuje možnosti komunikace vertikální  

i horizontální, popíše postup a možnosti využívaní mentálních map. 

Porozumění. Žák dokáže volit prostředky ke sdílení svých odborných 

příspěvků, vyjádří formy sdílení podle významu, objasní ekologické 

aspekty sdílení, dokáže přecházet od korekce k návaznosti na využívání 

všech Google aplikací.  



ČÁST ŠESTÁ / MENTÁLNÍ MAPOVÁNÍ VE FYZICE 
 

114 
 

Aplikace. Žák aplikuje moderní metody spolu s tříděním map formou 

vkládání, štítkování a užívá účinný systém třídění a vyhodnocení 

významu map a pojmů, aplikuje metodu vlnění. 

Analýza. Žák analyzuje, rozčleňuje a specifikuje všechny doručené 

mapy, účinně vyhledává potřebné práce, specifikuje parametry 

vyhledávání a umí je smysluplně vkládat do jiné mapy. 

Syntéza. Žák kombinuje různé formy komunikace podle významu, 

navrhuje úpravy prací, změny vložených dokumentů, odkazů  

či struktury. Shrnuje odlišnosti ve sdíleném hodnocení, navrhuje 

přeorganizování mentálního postupu podle aktuálního vývoje potřeb 

vzhledem k úkolům zobrazovaným mentálním plánováním. Shrnuje 

obdobné dokumenty mentální mapy, kombinuje sdílení složky  

a organizování dokumentů do mapy a dokumentů.  

Hodnotící posouzení. Žák argumentuje, obhajuje, oponuje, srovnává 

se s normou, navrhuje další postup vkládáním.  

 

 

Obrázek 46: Žákovské práce s kombinací obrázků  

v aplikaci Mind Meister 
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Obrázek 47: Žákovská práce s úrovněmi pojmů, propojování souvislostí 

v aplikaci Mind Meister 

 

Obrázek 48: Jednoduché a logické členění úkolů  

v aplikaci Mind Meister – žákovská práce 
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Přílohy – YouTube úložiště 

 

Kmitání I (žákovské video) 

odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=X4OAazQF1Po 

Kmitání II (žákovské video) 

odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=-wwMHA8L5-g 

Elektrogravimetrie (žákovské video) 

odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=idpyqO1Acio 

Elektrolyty – v minulosti a dnes (žákovské video) 

odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=3bsjCTsYa5w 

Kapilarita (žákovské video) 

odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=YlCiyzjBAOI 

Molekulová fyzika a termodynamika (žákovské video) 

odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=3aw01Ggjiw8 

Dioda (žákovské video) 

odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=Petvz9n95nA 

Tření (žákovské video) 

odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=fLcDROYfDzI  

Větrný mlýn (žákovské video) 

odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ZqDxxokNhF4 

Chemická energie (žákovské video) 

odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=tGDNlB6UbfM 

Vliv izolace na únik tepla z uzavřeného systému (žákovské video) 

odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ho10pz7GPuI   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X4OAazQF1Po
https://www.youtube.com/watch?v=-wwMHA8L5-g
https://www.youtube.com/watch?v=idpyqO1Acio
https://www.youtube.com/watch?v=3bsjCTsYa5w
https://www.youtube.com/watch?v=YlCiyzjBAOI
https://www.youtube.com/watch?v=3aw01Ggjiw8
https://www.youtube.com/watch?v=Petvz9n95nA
https://www.youtube.com/watch?v=fLcDROYfDzI
https://www.youtube.com/watch?v=ZqDxxokNhF4
https://www.youtube.com/watch?v=tGDNlB6UbfM
https://www.youtube.com/watch?v=ho10pz7GPuI
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Přílohy – SlidesLive úložiště 
 

Galileiho kyvadlo (žákovské video) 

odkaz:  

 https://slideslive.com/38896622/galileovo-kyvadlo-mechanicke-kmitani 

odkaz:   

https://slideslive.com/38896427/mechanicke-kmitani-galileovo-kyvadlo 

Maxwellovo kyvadlo (žákovské video) 

Odkaz:  

https://slideslive.com/38896621/maxwellovo-a-konicke-kyvadlo-

mechanicke-kmitani 

Odkaz:  

https://slideslive.com/38896426/mechanicke-kmitani-maxwellovo-

kyvadlo 

Blackbournovo kyvadlo (žákovské video) 

Odkaz:  

https://slideslive.com/38896618/blackburnovo-kyvadlo-mechanicke-

kmitani 

Odkaz: 

https://slideslive.com/38896424/mechanicke-kmitani-blackburnovo-

kyvadlo 

Foucaultovo kyvadlo (žákovské video) 

Odkaz:  

https://slideslive.com/38896425/mechanicke-kmitani-foucaultovo-

kyvadlo 

https://slideslive.com/38896622/galileovo-kyvadlo-mechanicke-kmitani
https://slideslive.com/38896427/mechanicke-kmitani-galileovo-kyvadlo
https://slideslive.com/38896621/maxwellovo-a-konicke-kyvadlo-mechanicke-kmitani
https://slideslive.com/38896621/maxwellovo-a-konicke-kyvadlo-mechanicke-kmitani
https://slideslive.com/38896426/mechanicke-kmitani-maxwellovo-kyvadlo
https://slideslive.com/38896426/mechanicke-kmitani-maxwellovo-kyvadlo
https://slideslive.com/38896618/blackburnovo-kyvadlo-mechanicke-kmitani
https://slideslive.com/38896618/blackburnovo-kyvadlo-mechanicke-kmitani
https://slideslive.com/38896424/mechanicke-kmitani-blackburnovo-kyvadlo
https://slideslive.com/38896424/mechanicke-kmitani-blackburnovo-kyvadlo
https://slideslive.com/38896425/mechanicke-kmitani-foucaultovo-kyvadlo
https://slideslive.com/38896425/mechanicke-kmitani-foucaultovo-kyvadlo
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Odkaz:  

https://slideslive.com/38896619/foucaultovo-kyvadlo-mechanicke-

kmitani 

Spřažená kyvadla (žákovské video) 

Odkaz:  

https://slideslive.com/38896620/nucene-kmitani-mechanicke-kmitani 

Odkaz:  

https://slideslive.com/38896428/mechanicke-kmitani-sprazena-kyvadla 

https://slideslive.com/38896619/foucaultovo-kyvadlo-mechanicke-kmitani
https://slideslive.com/38896619/foucaultovo-kyvadlo-mechanicke-kmitani
https://slideslive.com/38896620/nucene-kmitani-mechanicke-kmitani
https://slideslive.com/38896428/mechanicke-kmitani-sprazena-kyvadla
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Závěr 
 

Vznik publikace měl hlavní cíl v šíření zkušeností z reálné 

pedagogické praxe. Plánem bylo předávání know-how, které se 

vytvářelo a pilovalo mnoho let a rozhodně není na konci. Text je 

podporou k přednáškám o aplikaci aktivizačních metod ve výuce. Tyto 

přednášky jsou součástí plánových aktivit projektu PŘÍRodovědné 

Oborové Didaktiky A praktikující učitel („PŘÍRODA“) a to na Ostravské 

univerzitě a Univerzitě Palackého v Olomouci. Cílovou skupinou jsou 

praktikující učitelé a studenti přírodovědných a pedagogických fakult. 

Z již proběhlých setkání je možné konstatovat, že aktivizační metody 

strhly diskusi, zájem a řadu dalších námětů a otázek, což bylo stimulující  

a povzbuzující. Ideální složení posluchačů bylo při kombinaci 

praktikujících učitelů a vysokoškolských studentů, protože dotazy se 

týkaly jednak realizace v praxi, ale i hypotetických názorů a nápadů.  

I když jsou změny v oblasti vzdělávání velmi rychlé, tak aktivizace bude 

určitě vždy velmi významnou složkou motivace ke studiu (nejen) fyziky. 

Věříme, že předávání zkušeností o aktivizaci neskončí s realizací projektu 

PŘÍRODA, proto budeme rádi, když projevíte zájem o přednášky  

a diskusi v různých koutech republiky.  

Patrik Kočí a Jana Škrabánková 
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