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Důležitost fyziky
�je jedním z nejdůležitějších oborů nutných pro rozvoj 

moderní civilizace

�je potřebná pro počítače, mobilní telefony, moderní 
lékařskou techniku, …

�málo zájemců o budoucí povolání v oblasti přírodních 
věd



Oblíbenost fyziky
Dvořák prováděl výzkum na základních i středních školách

Žáci ZŠ 
+

NG

Žáci VG 
+ 

SOŠ
Celkem

Počet žáků 1886 2348 4234

Pohlaví
Dívky 891 985 1876
Chlapci 977 1327 2304
Neuvedeno 18 36 54



Důvody proč se žáci učí fyziku 
(žáci mohli volit ohodnocení: 

1 – souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 
3 – spíše nesouhlasím, 4 – nesouhlasím)



Zajímá žáky, aby sami prováděli pokusy? 

vůbec mě to 
nezajímá

… … … velmi mě to 
zajímá
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Výzkumný problém
� Hlavní problém:

� Pomohou badatelské úlohy rozvíjet tvořivost?

� Pomohou badatelské úlohy zvýšit úroveň vědomostí a 
dovedností?

� Dílčí problémy:
� Mají žáci možnost sami objevovat pro ně zatím nepoznané?

� Je dán žákům ve výuce prostor pro vlastní tvorbu? Mohou 
rozvíjet svou fantazii?



Cíl disertační práce
�Hlavní cíl:

� rozvoj  tvořivosti a zvýšení vědomostí a dovedností žáků 

�Dílčí cíle:
� Vytvoření sady vhodných badatelských úloh
� Aplikace teorie v praxi

� cílem výzkumu je zjištění míry přínosu těchto 
badatelských úloh

� snaha o zlepšení postoje žáků k fyzice samotné



Hypotéza výzkumu

�Badatelsky orientované úlohy přispějí k rozvíjení 
tvořivosti žáků. 

�Badatelsky orientované úlohy zlepší fixaci učiva vlnění 
a optiky a tím zvýší úroveň vědomostí a dovedností v 
této oblasti. 



Vlnění a optika
Fyzika je vlastně vše kolem nás, je to prostředí, materiál a 
jevy, které objevujeme, snažíme se je pochopit a popsat.

�oblast vlnění a optiky je pro žáky zajímavá

�zároveň poměrně obtížná

�Aktuální téma: 

úspora energií → výběr zdrojů světla do domácností



Badatelské úlohy
neboli metody vědeckého poznání 

� Metody, jimiž se fyzikové dopracovávají k faktům. 
� velký a neocenitelný přínos: 
� Co člověk sám objeví a prozkoumá, 

už nikdy nezapomene. 
� bádání je zajímavé a mělo by žáky upoutat a navnadit

Navíc:
� využívání ICT při měření a zpracování naměřených dat

� Mezipředmětový vztah s informatikou
�odvození závislostí naměřených dat pomocí 

matematických vztahů
� Mezipředmětový vztah s matematikou



Struktura badatelské úlohy
1. fáze

�Učitel i žáci dostanou pracovní listy.
�Učitel nejdříve nastíní žákům problematiku, vysvětlí

potřebné pojmy.

2. fáze
�Žáci se samostatně pokusí zformulovat své vlastní

předpoklady a hypotézy.
�Žáci s pomocí učitele navrhnou pomůcky potřebné

k provedení pokusu, který ověří hypotézy.
�Zároveň žáci navrhnou i postup řešení.

� Poté vše zkonzultují s učitelem a seznámí se s postupem
řešení



3. fáze
�Žáci ve skupinách provedou pod dohledem učitele

experiment.

�Vše řádně zapíší. S pomocí počítače zpracují protokoly
o měření, ve kterých zhodnotí své hypotézy a
předpoklady se skutečně naměřenými daty.

�Odvodí závislost jednotlivých veličin.

�Protokol bude mít všechny náležitosti protokolu o
badatelské činnosti, doplněné komentovaným
řešením.



Úloha č.1
Problematika:

�V každodenním životě se setkáváme s pojmem 
osvětlení. Od rodičů i učitelů slýcháváme, že je 
důležité, abychom pracovali a četli při 
dostatečném osvětlení. 

�Na čem všem tedy osvětlení závisí? 



Úloha č. 2
Problematika:

�Představme si, že bychom si chtěli vymalovat
pokoj novou barvou tak, abychom dosáhli
největšího osvětlení v rohu místnosti, když bude
zdroj světla umístěn v protilehlém rohu.

�Jaká barva bude nejvhodnější?

�A proč?

�Navrhněte pokus, kterým ověříte své hypotézy.
(učitel vysvětlí potřebné pojmy a učivo)



Ověření hypotézy formou pedagogického experimentu:

�Předvýzkum: zmenšený model vlastního výzkumu

� pro ověření metod a technik vlastního výzkumu

�Vlastní výzkum: formou pedagogického experimentu

� technikou 2 paralelních skupin – v jedné použít nově 
vytvořené materiály a ve druhé vyučovat dosavadní 
formou



První výsledky
� Studenti 1. ročníku bakalářského studia oboru Fyzika na Ostravské 

univerzitě v rámci předmětu Počítač ve fyzice. 

� Studenti měli přímo zadáno: 
Zjistěte závislost osvětlení v místnosti na vzdálenosti od okna. 

� Ověření proveditelnosti měření.

� Zjištění potřebného času k měření. 

� Zjištění případných problémů při měření. 

� Měřící systém Vernier

� luxmetr a čidlo vzdálenosti

� Systém Vernier okamžitě vykresloval graf zvolené závislosti. 

� Naměřená data zkopírovali a poté zpracovávali v programu Excel. 

� Sepsání protokolu, protokol měl následující části: název a zadání 
úlohy, pomůcky, teorie, postup měření, naměřená data, zpracování, 
závěr. 
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Nalezněte závislost dráhy a rychlosti na čase 
u rovnoměrně zrychleného pohybu

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8 1,3 1,8 2,3 2,8 3,3

čas[s]

d
rá

h
a

[m
]

Závislost dráhy na čase

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8 1,3 1,8 2,3 2,8 3,3

Závislost rychlosti na čase

experiment
ry

ch
lo

st
 [

m
·s

-1
]

čas [s]



0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20 25

Závislost tlaku na objemu při konstantní 
teplotě (izotermický děj)

experiment

Objem [ml]



0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20 25

Závislost tlaku na objemu při konstantní 
teplotě (izotermický děj)

experiment

závisvlost p=1/V

Objem [ml]



Závěr
�Úlohy přispějí k celkovému rozvoji žáků:

� Oblast vědomostí a dovedností

� Rozvoj tvořivosti

�Rozvoj kompetencí k učení, k řešení problémů, sociálních a
personálních, komunikačních a pracovních.

�Hodnocení studentů:
� pozitivní prvek ve výuce

� bavilo je to

� osobní vztah k naměřeným datům

� lepší porozumění učivu a snadnější zapamatovaní



„Řekni mi a já zapomenu, 

ukaž mi a já si zapamatuji, 

nech mne to udělat a já pochopím.”
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Děkuji za pozornost.

Příspěvek byl vypracován v rámci projektu sgs17/PřF/2012 
(Posílení odborné profilace studentů magisterského a doktorského 
studia zapojením do výzkumu na katedře fyziky). 


