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Kapitola 1 

Úvod

V této práci se zabývám zpracováním elektronického učebního textu. Cílem práce bylo 
vytvořit elektronický učební text pro přednášku z klasické mechaniky. Jelikož v rámci 
mé bakalářské práce jsem zpracovala část Soustava hmotných bodů a tuhé těleso, nyní 
jsem se zabývala vytvořením přehledu části Analytická řešení pohybu částic a těles. 
Při psaní tohoto učebního textu jsem čerpala ze zdrojů [1], [2], [3] a [4]. Dále součástí 
této diplomové práce bylo sepsat přehled dostupných studijních materiálů na webových 
stránkách s touto tématikou.
Učební text je určen pro studenty, kteří si chtějí před bakalářskou zkouškou z fyziky 
zopakovat základní pojmy (vzorce, definice . . . )  týkající se této problematiky a sa
mozřejmě také pro studenty prvního ročníku, nebo pro studenty kombinovaného studia. 
Učební text ale není textem pro samostatné studium, který by plně nahradil přednášky.

V následujících kapitolách diplomová práce obsahuje:

• stručný přehled již vytvořených elektronických učebních textů zpracovávajících 
kapitoly Lineární harmonický oscilátor, Pohyb v odporujícím prostředí a Keple- 
rovy zákony, které jsou dostupné na webových stránkách

• dotazník na vytvořený učební text - Soustava hmotných bodů a tuhé těleso 
v rámci mé bakalářské práce s několika reakcemi studentů

• popis struktury vlastního učebního textu s ukázkami

• popis technického zpracování učebního textu spolu s vlastními zkušenostmi 
s dokumentem a programem Corel DRAW 12

V závěru jsou uvedeny dosažené výsledky s naznačením, jak by bylo možné práci 
rozšířit. V příloze je kompletní vlastní učební text obsažen v tištěné i v elektronické 
podobě na přiloženém CD. Učební text má vlastní číslování stránek.
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Elektronické učební texty na webu

Kapitola 2

Na internetových stránkách lze nalézt velké množství textu, které se zabývají fyzikální 
tématikou. Proto jsem se zaměřila na stránky několika institucí. V následujících řádcích 
jsem vytvořila přehled nalezených učebních textů týkajících se kapitol: Pohyb v odpo
rujícím prostředí, Lineární harmonický oscilátor a Keplerovy zákony.
Strukturu přehledu jsem zvolila následující:
U všech bodů je uvedena instituce s nalezenými texty. U každého učebního textu je 
posouzeno jeho zpracování. V konečné tabulce jsou uvedeny všechny posuzované zdroje 
a srovnány z hlediska počtu nalezených odkazů.

1. Astronomia - astronomie pro každého
Astronomický server fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

Již podle názvu serveru je patrné, že zde nalezneme informace z oblasti astronomie.
Z hlavní strany vedou tři odkazy Planety, Galaxie a Hvězdy.
Na stránce [5] nalezneme stručný popis Keplerových zákonů bez matematických odvo
zení. U každého zákona je uveden obrázek.
Pro ilustraci 2. Keplerova zákona zde nalezneme aplet [ti] s podrobným návodem 
na použití.

2. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra obecné fyziky

Na webových stránkách katedry [7] v odkazu Studijní materiály je možné nalézt učební 
texty a příklady ke konkrétním přednáškám a cvičením z různých oborů fyziky a také 
matematiky. Uvedené texty jsou ve formátu doc, pdf nebo ppt.
Z oblasti mechaniky je zde uvedená prezentace s názvem Dynamika viz. [8].
Tato prezentace, obsahující 77 stran, začíná obecnými informacemi o dynamice a jejími 
základními veličinami, dále pokračuje pohybovými zákony, návody na řešení pohy
bových rovnic atd. V části nekonzervativní síly jsou uvedeny informace o smykovém a
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valivém tření (str. 42 - 60). Na dalších stranách nalezneme zákon všeobecné gravitace, 
jeho odvození z Keplerových zákonů a určování gravitačního zrychlení. Tento studijní 
materiál je průběžně doplňován obrázky a grafy.

3. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra fyziky

Na serveru této katedry je možné k přednášce daného vyučujícího nalézt učební texty 
ke konkrétní tématice. Jedná se o pdf soubory. Tyto přehledné texty jsou určeny 
především k doplnění tamních přednášek.

Učební texty Doc. RNDr. Karla Rusňáka, CSc., které se zabývají kmitáním jsou velmi 
podrobné.(Netlumené kmitání vysvětluje na 13 stránkách viz. [9], Tlumené kmity 
na 10 stránkách viz. [10] , Nucené kmity na 9 viz. [11], Skládání rovnoběžných kmitů 
na 9 viz. [12], Skládání různoběžných kmitů na 6 viz. [13] a Lineární řetězec oscilátorů 
na 9 stránkách viz. [14].) Autor pro přehlednost a zdůraznění důležitých pojmů a 
závěrů využívá barevných rámečků nebo podtržení. Texty jsou doplňovány hezkými 
barevnými obrázky a grafy.

Na stránkách [15] RNDr. Milana Kubáska v sekci FYFE1 nalezneme sepsané jeho 
přednášky. Kmitání má rozdělené do dvou pdf souborů. První soubor s názvem Kmity 
- l.část zahrnuje netlumené, tlumené i nucené kmity oscilátoru. Tato část je popsána 
celkem na 10 stránkách. Kmity - 2. část popsána na 7 stránkách se zabývá skládáním 
kmitů a vázanými oscilátory. Souvislé učební texty jsou přehledné a doplněné grafy, 
ale méně barevné.

Ing. Tomáš Tölg na 15 stránkách s názvem Kmity a vlnění viz. [10] vysvětluje tuto pro
blematiku. Z toho kmitání jsou věnovány 4 stránky. Zde popisuje netlumené, tlumené 
a nucené kmity harmonického oscilátoru. Text je sice doplňován hezkými barevnými 
grafy a obrázky, ale v některých částech působí nepřehledně (např. na straně 2).

4. Didaktika astrofyziky

Webové stránky Didaktika astrofyziky viz. [17] vznikly na Přírodovědecké fakultě Ma
sarykovy Univerzity v Brně pro seminář Didaktika astrofyziky, vztahující se především 
k problematice výuky astrofyziky na střední škole. Stránky Didaktika astrofyziky je 
také možné získat jako pdf soubor. V kapitole 2.1 Keplerovy zákony je uvedeno odvo
zení 3. Keplerova zákona pro kruhové dráhy spolu s možnými řešenými příklady. Text 
je souvislý doplněn obrázky, ale nijak nezdůrazňuje důležité pojmy a vzorce.
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5. MITOPENCOURSEWARE, Massachusetts Institute of Technology

Na zahraničních stránkách [18] nalezneme texty nejen z fyziky, ale z různých vědních 
oborů. Kurzy týkající se fyziky je možně nalézt následujícím způsobem: na výše zmiňované 
adrese se dostaneme do sekce Physics. Zde si můžeme vybrat konkrétní texty k přednáškám. 
Např. kurz ’’ Physics I: Classical Mechanics 1999” je možné stáhnout v souboru zip, 
který obsahuje materiály pro kurz ’’Physics I: Classical Mechanics” (profesor Walter 
Lewin). Zip soubory obsahují stejný obsah jako online verze, s výjimkou audio a video 
souborů, které musí být staženy samostatně. Dokumenty jsou vytvořeny z naskeno- 
vaných originálních souborů a jsou ve formátu pdf. Většinou se jedná o souvislé texty 
doplněné obrázky. Text je černobílý, stejně tak důležité pojmy (vzorce) nejsou barevně 
nebo i jinak zdůrazněné. Text je zejména vhodný pro studenty dané přednášky.
V této sekci od profesora Lewina jsem našla 3 stránky ke Keplerovým zákonům 
s názvem Some Notes on Kepler Orbits na [19].

Zajímavý kurz jsem také nalezla v sekci kurzů Aeronautics and Astronautics. V  kurzu 
’’ Dynamics” je uveden pdf soubor s názvem Lecture D28 - Central Force Motion:
Kepler’s Laws (profesor Jaume Paraire) [20], který se na 6 stránkách zabývá Keple- 
rovými zákony. Souvislý text je doplněn obrázky. Je přehledný, ale nezdůrazňuje důležité 
informace barevně ani jiným způsobem.
Soubor Lecture D31 : Linear Harmonie Oscillator [21] není souvislým textem, ale
přehledem důležitých pojmů a rovnic o netlumeném lineárním oscilátoru. Stejnou for
mou jsou zpracovány lekce D32, D33 a D34. V části Lecture D32 : Damped Free Vib
ration[22] hovoří autor o tlumeném oscilátoru na 6 stranách. Lekce Lecture D33 : Forced
Vibration[23] popisuje na 9 stranách nucené kmitání. Vázaným oscilátorům se autor
věnuje v kapitole Lecture D34 ■ Coupled Oscillators [24] na 15 stránkách.

O d p oru jíc í prostřed í O scilá tor K cp la rovy  mákony

Netlumený Tlumený Buzený

Astronomia aplet

ZCU v Písni; Fakulta Pedagogická smykové, valivé tření v 1 souboru vyjmenování v 1 souboru

ZCU v Písni; Fakulta aplikovaných včd vc 3 souborech ve 3 souborech vc 3 souborech

D&daktika astrofyziky kapitola

MITOPENCOURSEWARE 1 soubor 1 soubor 1 soubor 2 soubory
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Kapitola 3

Dotazník na učební text
Klasická mechanika -  soustava
hmotných bodů a tuhé těleso

V rámci mé diplomové práce navazuji na učební text, který jsem vytvořila v bakalářské 
práci. Zde jsem zpracovala část přednášky z Klasické mechaniky a to kapitolu Soustava
hmotných bodů a tuhé těleso. Proto jsem se zajímala o reakce studentů na zmiňovaný
učební text.

Vytvořila jsem dotazník, ve kterém jsem zjišťovala, jednak jaký styl zpracování poznámek 
využívají sami studenti, ale hlavně mě zajímal jejich názor na vytvořený učební text. 
Převážně, jak jsou spokojeni s grafickým zpracováním textu, jestli se jim zdá dostatečně 
srozumitelný a přehledný, zda text obsahuje dostatek informací apod.
Dotazník jsem předložila studentům 1. a 3. ročníku bakalářského studia učitelství fy
ziky. Celkem bylo rozdáno cca 20 dotazníků. Návratnost byla velice malá - pouze 3 
vyplněné dotazníky. Otázkou je, proč se studenti k textu nevyjádřili. Možná je obtěžuje 
samotné vyplňování dotazníků nebo je text nezaujal a neměli chuť se k němu vyjádřit.
Z ústní výpovědi několika studentů vyplynulo, že s textem byli spokojeni. Nicméně 
kvůli malé návratnosti jsem z odevzdaných odpovědí neudělala žádný závěr a snažila 
se pokračovat ve zpracování další části z Klasické mechaniky podle svého uvážení. Celý
dotazník i s odpověďmi studentů je uveden v příloze.
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Kapitola 4

Struktura a obsah učebního textu
Klasická mechanika -  analytická
řešení pohybu částic a těles

Hlavním motivem pro tvorbu elektronického učebního textu
Klasická mechanika - analytická řešení pohybu částic a těles bylo vytvoření přehledu
nejdůležitějších pojmů a vzorců z dané látky. Proto jsem nejprve vytvořila tři strany 
přehledu vzorců a rovnic. Podrobnější vysvětlení daného vzorce a odvození dané rov
nice s postupem řešení je uvedeno v následujících kapitolách.
V učebním textu zpracovávám látku z kapitol:

1. Pohyb v odporujícím prostředí

2. Lineární harmonický oscilátor; vázané oscilátory

3. Problém dvou těles

4■ Pohyb v poli centrální síly

Učební text zahrnuje i podrobnější část s matematickým odvozením několika fyzikálních 
vzorců z dané probírané látky. Tato poslední část textu s názvem 5. Matematická od
vození je rozšířením několika předchozích kapitol. Je zde popsáno odvození této látky:

5.1 Řešení Keplerovy úlohy
5.2 Rovnice kuželosečky
5.3 Třetí Keplerův zákon
5.4 Kruhová rychlost
5.5 Druhá kosmická rychlost
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Učební text je tedy tvořen těmito základními částmi:

1. obsah

2. přehled vzorců a rovnic

3. jednotlivé kapitoly s detailnějším přehledem vzorců, pojmů, definic

4. podrobnější matematická odvození

Vlastní učební text je uveden obsahem, který zahrnuje následující problematiku:

1. Pohyb v odporujícím prostřed!
1 1 Odporující síla jc úměrná rychlosti pohybujícího se tělesa
1.2 Pohyb hmotného nabitého bodu v homogenním elektrickém poli
1.3 Pohyb hmotného nabitého bodu v homogenním magnetickém poli
1.4 Smykové tření
1.5 Valivé tření (=  valivý odpor)

2. Lineární harmonický oscilátor; vázané oscilátory
2.1 Netlumpný
2 .2  T lu m e n ý
2.3 Buzený
2.4 Vázané oscilátory

3 Problém dvou téles

4 Pohyb v poO centrální sily
4 1 Keplerova úloha
4.2 Kosmické rychlosti
4.3 Keplerovv zákony

5. Matematická odvozeni
5 1 Řešení Keplerovy úlohy 
•5.2 Rovnice kuželosečky
5.3 Třetí Keplerúv zákon
5.4 Kruhová rychlost
•5.5 Druhá kosmická rychlost
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V části Přehled vzorců a rovnic jsou u některých témat uvedeny vzorce (např. kapi
tola 4·% Kosmické rychlosti). U většiny kapitol je uvedena pohybová rovnice daného
problému a její řešení. Řešení je ve tvaru vzorce nebo stručného komentáře. V sa
motných kapitolách je naznačeno, jak pohybové rovnice s jejich řešením získáme.
Pro názornost uvádím náhled do části Přehled vzorců a rovnic.

1. Pohyb v odporujícím prostředí
základní rovnice: řcwruf:

1.1 O dporující síla jo  ůnrfmJí rychlosti pohybujícího sc tčlcsa 

F  -· η  : =  — 6χγ7Β, «  t y -*

F  =  - I C f iS , ?  ■>-(*)- | * f
(pro II, >  0)

1.2 Pohyb hmotnclio nabitého bodu v homogenním elektrickém poli

m>Hl =  9 ^ p l o  É  ss  k o iis t .

pohrb 8 konstantním zrychlením

4. Pohyb v poli centrální sily

4.1 Keplerovu Úloha Rceaií {Mhybu hmoiitábo bodu v ccntriUoíui 
gríflltafinlm poli.

4.2 Kosmické rychlosti

Knitawrf rychlost

První kosmická rychlost <’f = 7 ,0  km s” 1

Dnih* lmmickA rychlost v ,r  =  \/2 v r  =  11,2 km

Snazší orientaci napomáhá záhlaví, ve kterém je na levé straně uveden název části, 
ve které se nacházíme (tj. část Přehled vzorců a rovnic, nebo jedna z pěti kapitol) a 
v pravém horním rohu je uveden odkaz na obsah. Například horní část strany s kapi
tolou o tlumeném oscilátoru vypadá takto:

2. Lineární harmonický oscilátor; vázimú oscilátory______________________________________ o b s a h

2.2 Tlumený
=  oscilátor, nu který púsolií odporová .síla ^  celková mechanická energie i mupliturln ̂ 'chyllft· 
tlumených kmitu se s äisem snižuje
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Pomocí odkazu jsou mezi sebou propojeny jednotlivé části a kapitoly učebního textu.
Odkaz je v textu vždy označen modře. Propojení textu vysvětlím na konkrétním
případě. V  obsahu si kliknutím na text vyberu kapitolu např. \.2 Kosmické rychlosti.
Tím se dostanu na stranu s přehledem tj.:

V případě, že si potřebuji připomenout veličiny v daných vzorcích, kliknu na nadpis a
jsem přesměrována do kapitoly zabývající se touto problematikou. Tímto se přesunu
na tuto stranu:

4.2 K osm ické  rycn iosti

Kruhová ryetdosJ

=  ryrttjest tdcsa. Jdica Itqjdttorli Jd k r m w  eo atcdeto v gravitačním středu Z<iaf
{tom o lytfckwu te  pefaybqjí am do d ra iW  2rxac da ImdíorVci) ortiiwdj)

- wliterst kruhoví- rvdilostt ívts odvozcßi Krvfioca rychlen}·

Μχ hmotnost Ztaná {Μχ =  5,97 10*4 kg) 
Rg polím »« Zcmft ( f í j  *■ β. 38 10® m)
K gravitArtu kouttauto ( «  «  6,fi7 10_ n  m1’

Odtud se snadno pomocí dalšího odkazu dostanu do sekce Matematická odvozem, kde
je vysvětleno získání vzorce pro kruhovou rychlost.
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Kapitola 5

Technické zpracování učebního
textu
Klasická mechanika -  analytická
řešení pohybu částic a těles

K vytvoření učebního textu jsem využila program 2.6.3 a Corel DRAW 12.
Veškeré informace se zpracováním jsem nalezla v [25] , [26], [27] a [28]. V následujících 
kapitolách stručně popisuji program a vlastní zkušenosti s ním a s Corelem
DRAW 12.

5.1 Struktura dokumentu v
MkjX dokument je textový soubor (soubor příkazů pro překladač, které určují podobu 
výsledného dokumentu a vlastního textu). Text je tedy promíchán s příkazy. Struktura 

dokumentu vypadá následovně:

\documentclass[]O  □

\begin{document}

\end{document}

Část mezi \documentclass a \begin{document} se nazývá preambule. V  tomto úseku
se nachází příkazy, jejichž platnost se vztahuje k celému textu (např. nastavení rozměrů
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stránky). Další část je textová a je hlavním místem pro tvorbu vlastního dokumentu.
Parametry se uvádějí v příslušných závorkách, přičemž parametry ve složených závorkách 
jsou povinné, zatímco parametry v hranatých závorkách jsou nepovinné.

Nyní se zaměřím na možnosti, které mohu využít v preambuli dokumentu. Začnu
příkazem použitým na počátku souboru tj.

\documentclass[volby]{třída}[datum vytvoření]

Zde povinný parametr třída může být jedna z následujících možností:
article, book, letter, report, slides. Podle toho o jakou se jedná třídu, některé příkazy
fungují nebo nefungují. Volby musí být odděleny čárkami bez mezer. Do této nepovinné
kolonky můžeme použít např.:

twoside - geometrie pro oboustranný tisk (implicitní pro styl book)
oneside (implicitní pro všechny ostatní styly)
openright - znamená, že kapitoly mohou začínat jen na pravých stránkách (implicitní
pro book)
openany - kapitoly mohou začínat i na levých stránkách (implicitní pro report)
a4paper, a5paper, . . .  - tím zvolíme formát papíru
12pt,10 pt, . . .  - pro nastavení standardní velikosti písma
leqno - čísla rovnic se zarovnávají nalevo místo napravo
Ve své práci jsem zvolila třídu report a doplnila ji volbami a^paper a 12pt.
Zapsání vypadá následovně:

\documentclass[a4paper,12pt]{report}

Abychom mohli využívat různé speciální příkazy, tak je zapotřebí doplnit do preambule 
tzv. balíky. Využijeme k tomu příkaz:

\usepackage[volby]{balík}[datum vytvoření]

Můžeme si jich zvolit hned několik. Ve své práci jsem zvolila následující balíky.

\usepackage[cpl250]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage[dvips]{graphicx}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{exscale}
\usepackage{fontenc}
\usepackage{latexsym}
\usepackage{makeidx}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{color}
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\usepackage[metapost,mplabels,truebbox]{mfpic}
\usepackage[pdftex,a4paper=true,colorlinks=true]{hyperref}

Existuje velké množství různých specializovaných balíků obsahující definice speciálních
příkazů a speciálních prostředí, které naleznete v [25] , [26] a [27].

Po nastavení preambule mohu začít pracovat na textové části dokumentu. Zde využívám
potřebné příkazy pro grafické, barevné členění textu atd., které jsou uvedeny v [25] ,
[26] a [27].

Po sepsání textové části je potřeba ΚΊ]εΚ dokument přeložit do čitelné podoby. Aby 
naším výstupním souborem byl text v PDF formátu, je potřeba v příkazovém řádku 
zadat příkaz ve tvaru:

pdflatex názevsouboru.tex

5.2 Vlastní zkušenosti s programem
Jak jsem se již v předchozích kapitolách zmínila, ve své diplomové práci navazuji 
na učební text, který jsem vytvořila v rámci mé bakalářské práce. Celý učební text 
bakalářské práce jsem napsala v MS Wordu. Na vypsání všech rovnic a matematických 
odvození jsem využila editor rovnic. Práce s ním nebyla vždy efektivní, občas bylo 
zapotřebí upravovat např. velikost horních (dolních) indexů, nebo jejich odsazení 
od znaku apod.

Dalším úskalím byly grafy. Ty jsem se nejprve snažila vytvořit v MS Excelu, ale jím vy
kreslené grafy nebyly spojité. Proto jsem, po dohodě s vedoucím mé diplomové práce, 
vybrala pro realizaci učebního textu - Analytická řešení pohybu částic a těles, jiný druh
zpracování -

Tuto část práce s vlastními zkušenostmi, zde uvádím pro čtenáře, kteří s prací v IáT ĵKu 
začínají a s programováním nemají zkušenosti. Kapitola obsahuje několik postřehů, 
které mohou při začátcích pomoci.
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5.2.1 Vytváření grafů v I^TßXu
Náročnější práce se týkala programování grafů a obrázků. K jejich tvorbě je zapotřebí 
použít doplňkový balík METAPOST. Při tvorbě grafů, jsem využila diplomové práce 
M. Krátké [27]. Tato práce srozumitelně popisuje jak vytvářet grafy a obrázky.

Pro názorný příklad uvádím postup vkládání grafů, které jsem v učebním textu vy
tvořila. Každý graf je zapotřebí psát mezi příkazy.

\opengraphsfileízde napíšeme název grafu bez interpunkce, 
v názvu je možné téZ použít číslice}

\closegraphsf ile.

Mezi výše uvedené příkazy vložíme další, které nám vykreslí požadovaný obrázek se 
všemi popisky.

Pokud máme vše správně zapsané, je zapotřebí graf upravit do požadovaného formátu. 
Nejprve soubor přeložíme pomocí příkazu pdflatex v příkazovém řádku. Poté zadáme 
příkaz

mp názevgrafu.mp

a tím vytvoříme soubor s tímto názvem. Nyní musíme opět zadat příkaz pdflatex. Graf 
je tímto vykreslen.

Pokud budeme chtít příslušný graf opatřit popiskem, je třeba věnovat pozornost znakům, 
které je možné použít. V případě potřeby zobrazení nelze použít klasický příkaz pro 
zlomek

\frac

ale je zapotřebí napsat A over S (viz. graf níže 2. Rezonanční křivky pro dvě různá
tlumení).
Pokud bychom dále vyžadovali vykreslení např. grafu funkce x 2, nelze použít

x - {2 }  

ale musíme uvést x*x.

Jako příklad zde uvádím příkazy pro vytvoření dvou grafů (s vysvětlením použitých 
příkazů), které jsem v učebním textu použila.
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1. Tlumený harmonický kmit:

\opengraphsfile{tlumeny}
\mfpic[20][20]{0>{ll>{-3>{3>
\axes
\tlabel[tr](10.8,-.2){$t$}
\tlabel[tr](0.3,-.1){$0$}
\tlabel[tr](-.2,2.8){$x$}
\pen{1.3pt>
\function{0,10,.1}{(2*cos(4*x))*exp(-x/4)>
\pen{0.5pt}
\dashed\function{0,10,.l}{2*exp(-x/4)}
\dashed\function{0,10,.l>{-2*exp(-x/4)}
\endmfpic 
\closegraphsf ile

Vysvětlení k použitým příkazům:

1. Příkazy

\mfpic[měřítko na ose x] [měřítko na ose y]{x m i n H x  m a x H y  min}{y max} 
\endmfpic

uzavírají popis jednoho obrázku. Měřítko musí být zadáno alespoň na jedné ose,
je-li zadáno pouze jedno, je měřítko stejné pro osu x i y. Čísla min a max určují
rozsah na daných osách.
U tohoto grafu se tedy hodnoty na ose x i y zvětšily 20 krát.
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2. Příkaz

\axes

vykreslí souřadné osy.

3. Příkaz

\tlabel[umístění](x,y){popis}

vypíše popis k bodu o souřadnicích (x,y). Umístění je  určeno vždy dvěma písmeny
bez mezer. První může být t (top), c (center), b (bottom), B (Baseline).
Na druhém místě je možné dát 1 (left), c (center), r (right). Použitím jednotlivých 
kombinací získáme popis umístěný vzhledem k bodu (x,y).

4. Příkaz

\pen{Sířka pera}

vykreslí křivky zadané na následujících řádcích v této tloušťce.

5. Příkaz

\function{x min,x max,krok}{f(x)}

nakreslí funkci f(x) na intervalu < x  min\x max >.

6. Příkaz

\dashed

znamená, že následující funkce bude vykreslena čárkovaně.
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2. Rezonanční křivky pro dvě různá tlumení:

\opengraphsf ileírezonance}
\mfpic[40][40]{0>{5}{0>{3}
\axes
\xmarks{2.63}
\dashed\lines{(2.63,0),(2.63,2.61)}
\pen{l.3pt}
\function{0,4.5,.l}{l/sqrt((7-x*x)*(7-x*x)+4*0.06*0.06*x*x)} 
\dashed \function{0,4.5,. lHl/sqrt ((7-x*x) * (7-x*x) +4*0. 6*0. 6*x*x) } 
\tlabel[tr](4.9,-.1){$\0mega$}
\tlabel[tr](2.85,-.l){$\0mega_{r}$}
\tlabel[tr](0.2,-.1){$0$}
\tlabel[tr] (-.2,2.8){$\mid{A \over S}\mid$}
\tlabel[tr](3,2.5){$\delta _{1}$}
\tlabel[tr](2.55,0.6){$\delta _{2}$}
\tlabel[tr] (4,1.5){$\delta _{l}<\delta _{2}$}
\endmfpic 
\closegraphsfile
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Vysvětlení k příkazům, které nebyly použity v grafu 1. Tlumený harmonický kmit:

1. Příkaz

\xmarks{x souřadnice}

označí bod na ose x v zadané poloze. Do složené závorky můžeme vypsat se
znam všech bodů, které chceme na ose x vyznačit. Pro vyznačení bodů na ose y 
použijeme příkaz:

\ymarks{y souřadnice}

2. Příkaz

\ lin e s {(x  a y souřadnice počátečního bodu), (x a y souřadnice konečného bodu)} 

nakreslí úsečku ohraničenou počátečním a koncovým bodem. Tento příkaz 

\ l i n e s { ( x l , y l ) , ( x 2 , y 2 ) , . . . }

nakreslí lomenou čáru s vrcholy v bodech (xl,yl),(x2,y2),... .

21



5.2.2 Vytváření odkazů v I^I ĵXu
V elektronické podobě učebního textu jsem také vytvořila odkazy. Existují pro ně tyto 
příkazy:

\hyperlink{pojmenování odkazuHodkazující text}
\hypertarget{poj menování odkazu}{cíl}

Například tento příkaz

\hyperlink{o}{obsah}

odkazuje na stránku s obsahem tj. na provázaný příkaz

\hypertarget{o}{Klasická mechanika - analytická řešení pohybu částic a těles}.

Pokud ale budeme chtít, aby náš cíl byl zároveň odkazem na další text, je potřeba 
při určování textu, na který chceme odkázat (cíl) postupovat následovně:
V příkazu, který odkazuje na cíl

\hypertarget
je třeba uvést text (popřípadě mezeru), který máme nad požadovaným místem, které 
chceme zobrazit. Pokud bychom uvedli do příkazu znění textu, na který chceme odkázat, 
po kliknutí na tento link by nedošlo k zobrazení požadovaného místa, ale byl by zob
razen řádek, který následuje pod uváděným textem.

Konkrétní příklad z učebního textu:
Z obsahu jsou uvedeny odkazy do části s přehledem vzorců a odtud do samotných 
kapitol. Tedy pokud v obsahu klikneme např. na text I .4 Smykové tření, dostaneme se
do části přehledu vzorců s tímto názvem. A tento cílený nadpis tj. 1-4 Smykové tření
v přehledu vzorců je zároveň odkazem do stejnojmenné kapitoly.
Příkazy tedy zapíšeme takto:

\hyperlink{l.4}{1.4 Smykové tření}

\hypertarget{l.4}{ }
\hyperlink{smykové tření}{1.4 Smykové tření}

\hypertarget{smykové tření}{1.4 Smykové tření}

(odkaz pojmenovaný 1.4 propojuje obsah a přehled vzorců, odkaz s názvem sm ykové 
tření je spojením přehledu vzorců s konkrétní kapitolou)

22



Pokud by zápis byl ve tvaru 

\hyperlink{l. 4}{1.4 Smykové tření}

\hypertarget{l.4}{\hyperlink{smykové tření}{1.4 Smykové tření}} 

\hypertarget{smykové tření}{1.4 Smykové tření},

pak odkaz s názvem 1.4 odkáže na cíl 1.4, ale text, na který chceme odkázat, nám 
zakryje horní lišta.

5.2.3 Další poznámky
Pokud v matematickém textu budeme chtít využít kulatých závorek v kombinaci se 
zlomky u číslovaných rovnic, je vhodné pro ně použít příkazy:

\left( , \right)

Konkrétní ukázka pro 3. Keplerův zákon:
Pokud vypíšeme klasické kulaté závorky, text vypadá následovně:

Konečná verze učebního textu je tedy PDF soubor. Tento soubor je možné otevřít 
s použitím programu Acrobat Reader. To je bezplatný soubor, který si můžete stáhnout 
na adrese [29]. Při čtení učebního textu pomocí tohoto prohlížeče jsem narazila 
na chybu při zobrazování barevných rámečků. Pokud jsem totiž měnila rozlišení stránky, 
tak části rámečku se zvětšovaly, zmenšovaly nebo úplně mizely. Toto se dá vyřešit 
použitím prohlížeče Sumatra PDF. Ten lze také získat zdarma zde [30].

(5.1)

Pomocí zmiňovaných příkazů:

(5.2)
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5.3 Corel DRAW  12 a zkušenosti s ním
Corel Draw je program založený na vektorové bázi, který je velice snadno využitelný 
pro vytváření profesionální grafiky. Je možno v něm snadno vytvořit cokoliv od jedno
duchých logotypů až po technicky náročné ilustrace. Vše lze tvořit intuitivním způsobem 
a navíc velice rychle a efektivně. Podrobné informace o Corel Draw 12 a práci v něm 
popisuje uživatelská příručka [28] .

V učebním textu pro lepší vysvětlení dané látky uvádím několik obrázků. V textu Sou
stava hmotných bodů a tuhé těleso jsem potřebné obrázky vytvářela v programu MS
Paint. Tvorba v tomto programu byla zdlouhavá a výsledné obrázky nebyly pěkně spo
jitě vykresleny. Proto jsem je všechny přepracovala a ostatní obrázky jsem již vytvářela 
s využitím programu CorelDraw 12 . Pro srovnání kvality uvádím obrázky níže. V levém 
sloupci jsou obrázky vytvořené v MS Paint (označené a) a v pravém jsou již vylepšené 
za pomoci programu CorelDRAW 12 (označené b).

1. Matematické kyvadlo

Obrázek l.a Obrázek l.b

V obrázku 2.a a 2.b je uveden detail vykreslení obrázku l.a  a l.b  , kde je zřejmý 
rozdíl ve zpracování.

Obrázek 2.a Obrázek 2.b
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2. Fyzické kyvadlo

Obrázek 3. a Obrázek 3.b

3. Rotační pohyb

Obrázek 4.a Obrázek 4.b
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4. Rotace kolem pevné osy

Obrázek 5.a Obrázek 5.b

5. Valení po nakloněné rovině

Obrázek 6.a Obrázek 6.b
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Kapitola 6

Závěr

V diplomové práci jsem vytvořila přehled několika nalezených textů na internetových 
stránkách k tématu Analytická řešení pohybu částic a těles. Porovnala jsem učební
texty a aplety z následujících webových stránek:

1. Astronomický server fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni
2. stránky Západočeské univerzity v Plzni

(Fakulta pedagogická - Katedra obecné fyziky;
Fakulta aplikovaných věd - Katedra fyziky)

3. Didaktika astrofyziky (Přírodovědecká fakulta Masarykova Univerzita v Brně)
4. MITOPENCOURSEWARE na Massachusetts Institute of Technology.

Hlavní část práce tvoří učební text Klasická mechanika - analytická řešení pohybu částic
a těles. Tento text je zpracován tak. aby byl přehledem nejdůležitějších pojmů, vzorců
a rovnic ze zmiňované kapitoly. Nejedná se o text pro zcela samostatné studium, který 
by nahrazoval přednášku, ale o přehled vhodný pro opakování.
Tento text je určen studentům prvního ročníku učitelství fyziky, dále studentům třetího 
ročníku jako příprava na bakalářskou zkoušku a samozřejmě také studentům kombino
vaného studia.
Kompletní vlastní učební text je k dispozici v tištěné formě (v příloze 1), tak v elek
tronické podobě na přiloženém CD.
V diplomové práci jsem také popsala zpracování tohoto učebního textu - především 
práci s programem DTßX. Popisuji zde, jak IOT^X dokument vypadá a také uvádím 
vlastní zkušenosti s ním.
Prostřetínictvím této diplomové práce jsem zpracovala další část přednášek z Klasické 
mechaniky (v bakalářské práci jsem sepsala kapitolu Soustava hmotných bodů a tuhé
těleso). Je samozřejmé, že text by šlo různými způsoby doplňovat. Učební text by bylo
možné dále rozšířit sepsáním dalších kapitol. Dodat by se mohly příklady s kompletním 
řešením nebo také aplety a videa.
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Příloha 1

Klasická mechanika -  Analytická řešení pohybu částic a těles
(Poznámka: Učební text v této příloze má samostatné číslování stránek.)



Klasická mechanika -  analytická řešení pohybu částic a těles

1 Pohyb v odporujícím  prostředí
1.1 Odporující síla je úměrná rychlosti pohybujícího se télesa
1.2 Pohyb hmotného nabitého bodu v homogenním elektrickém poli
1.3 Pohyb hmotného nabitého bodu v homogenním magnetickém poli
1.4 Smykové tření
1.5 Valivé tření (=  valivý odpor)

2. Lineární harmonický oscilátor; vázané oscilátory
2.1 Netlumený
2.2 Tlumený
2.3 Buzený
2.4 Vázané oscilátory

3. Problém dvou těles

4. Pohyb v poli centrální síly
4.1 Keplerova úloha
4.2 Kosmické rychlosti
4.3 Keplerovy zákony

5. M atem atická odvození
5.1 Řešení Keplerovy úlohy
5.2 Rovnice kuželosečky 
5 3 Třetí Keplerú v zákon
5.4 Kruhová rychlost
5.5 Druhá kosmická rychlost
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Přehled vzorců a rovnic obsah

1. Pohyb v odporujícím prostředí
základní rovnice: řešení:

1 1 Odporující síla je úměrná rychlosti pohybujícího se tělesa

1.3 Pohyb hmotného nabitého bodu v homogenním magnetickém poli

2

1.2 Pohyb hmotného nabitého bodu v homogenním elektrickém poli

1.5 Valivé tření (=  valivý odpor)



Přehled vzorců a rovnic obsah

2. Lineární harmonický oscilátor; vázané oscilátory
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1. Pohyb v odporujícím prostředí obsah

1. Pohyb v o d p o ru jíc ím  p rostřed í
1.1 Odporující s íla je  úměrná rychlosti pohybujícího se tělesa
- pohyb tělesa v kapalném nebo plynném prostředí lze přibližně při malých rychlostech popsat
mskózní silou

v . .. rychlost pohybu tělesa
k . .. konstanta (k > 0 )

F  ~  v : platí v tekutinách při m alých rychlostech

Pohybová rovnice;
- při malých rychlostech na těleso působí Stokesova síla

- jednorozměrný případ (pohyb ve směru osy x ):

2. Newtonův zákon +  (1)

F = δπτην ( 1 )

r ... rozměr tělesa
η ... viskozita prostředí
v ... rychlost pohybu tělesa

( 2 )

Řešení:

• označíme: ec = vq  (význam: v’o = t’x(0))
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1. Pohyb v odporujícím prostředí obsah

F ~  v2 : platí přibližně v plynech v určitém rozsahu rychlostí

Pohybová rovnice:
- na těleso působí síla, kterou popisuje Newtonův vztah

C ...  součinitel odporu
p ... hustota prostředí
S ...  obsah průřezu tělesa kolmého ke směru rychlosti tělesa
v ...  rychlost pohybu tělesa
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1. Pohyb v odporujícím prostředí obsah

1.2 Pohyb hmotného nabitého bodu v homogenním elektrickém poli
Pohybová rovnice:
- na hmotný bod s nábojem q v homogenním elektrickém poli (E =  konst.) působí síla

F =  qE (5)

2. Newtonův zákon +  (5)

Řešení:

rovnici (6) vydělíme m a integrujeme

(6)

Hvuitný bod se pohybuje s konstantní zrychlením a jeho trajektorie má tvar itaraboly. 
Pro (.'oj, =  0 . i'or =  0 jde o pohyb rovnoměrně zrychlený.
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1. Pohyb v odporujícím prostředí obsah.

1.3 Pohyb hmotného nabitého bodu v homogenním magnetickém poli
Pohybová rovnice:
- na hmotný bod s nábojem q v homogenním magnetickém poli [B = konst.) působí
Lorentzova síla

(7)

2. Newtonův zákon +  (7)

Řešení:
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1. Pohyb v odporujícím prostředí obsah

1.4 Smykové tření
- vzniká při posouvání jednoho tělesa po jiném tělese - jejich silové působení popisuje
třecí síla Ft

• působí proti pohybu

• její velikost je dána vztahem Ft =  f  Fy

součinitel smykového tření (závisí na druhu smýkajících se ploch)
. tlaková síla

v

n

*
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

P ři uvadéní tě ltsu  do (H'fitjhu ( í  k lu ln l j r  zapotřeb í nětši trižnr tily , n<··. p ř i  i*>hybu m v n om ?rn éin

= *· uždy j e  f s > f  f s  statwký so u čin ite l  smykového třvni
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1. Pohyb v odporujícím prostředí obsah

1.5 Valivé tření (= valivý odpor)
- vzniká při pohybu (rotačně symetrického) tělesa po jiném tělese (podložka)
= brzdící síla Fv působící proti pohybu tělesa

ξ ... součinitel valivého tření (závisí na druhu povrchu těles; má rozměr délky)
fí ... poloměr tělesa
F\ . .. tlaková síla

Za stejných jyodmínck platí: / <  f  t

(využiti např. kuličková ložiska převedeni sm ykového pohybu na valivý)
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2. L ineá rn í h a rm o n ický  o sc ilá to r; vázané  o sc ilá to ry
= hmotný hod (těleso), který koná harmonický (sinusový) kmitavý pohyb
- uvažujeme jen jednorozměrný případ (lineární oscilátor)

2.1 Netlumený
= oscilátor, na který nepůsobí žádná tlumící (odporová) síla, tj. oscilátor stále kmitá 

P ohybová rovnice:

- elastická síla Fe způsobuje kmitání hmotného bodu (např. kulička na pružince)

2. Lineární harmonický oscilátor; vázané oscilátory obsah

11



2. Lineární harmonický oscilátor; vázané oscilátory obsah

COS (ww'of  ' f  v ( l ) = 1 l***? γ>() - i i l  l-v'O^ Í r O

A ... amplituda (= maximální výchylka)
φο ... počáteční fáze
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2. Lineární harmonický oscilátor; vázané oscilátory obsah

2.2 Tlumený
= oscilátor, na který působí odporová síla => celková mechanická energie i amplituda výchylky
tlumených kmitů se s časem snižuje
Pohybová rovnice:
- nejjednodušší případ: na oscilátor působí síla Fex = — kx (viz.(12)) a odporová síla
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2. Lineární harmonický oscilátor; vázané oscilátory obsah
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2. Lineární harmonický oscilátor; vázané oscilátory obsah
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2. Lineární harmonický oscilátor; vázané oscilátory obsah

Rezonanční křivky pro dvě různá tlumení:
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2. Lineární harmonický oscilátor; vázané oscilátory obsah

2.4 Vázané oscilátory
= oscilátory, jejichž kmity jsou navzájem závislé, protože mezi nimi působí pružné (elastické)
vazby tj. síly závisející na vzájemných polohách oscilátorů
Pohybové rovnice:

Speciální případ - rázy:
Je-li vazba slabá tj. kv <C fe jsou frekvence oJq a ω blízké => periodické zesilování a zeslabování
výsledkých kmitu viz. graf níže
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3 .Problém dvou těles obsah

3. P rob lém  dvou tě les
= určení pohybu dvou hmotných bodů, které na sebe vzájemné působí centrální silou 

Pohybové rovnice:
- hmotné body rni, m2, které se nacházejí v poloze r\, ř2, na sebe působí silou (viz.obrázek)

F\ 2  · ■ · síla, kterou působí 2. bod 11a 1.
F21 ... síla, kterou působí 1. bod 11a 2.
Ff, F| .. vnější působící síly
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4. Pohyb v poli centrální síly obsah

4. Pohyb v poli cen trá ln í s íly
- pro pohyb hmotného bodu platí, že moment hybnosti bodu vzhledem ke středu centrální
síly se nemění (L = r x p = konst.) => platí zákon zachování momentu hybnosti => pohyb
probíhá v rovině, v níž leží vektory r, p
- platí zákon zachování energie (T +  V =  Ecelk)

4.1 Keplerova úloha
- jak se pohybuje hmotný bod o hmotnosti m (planeta) v gravitačním silovém poli hmotného
bodu o hmotnosti M (Slunce)
- v inerciálním systému, v němž úlohu řešíme, je M  v klidu

r =| f  |.... vzdálenost od středu centrální síly (tj. počátek souřadnic)
Ar1 = - f í
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4. Pohyb v poli centrální síly obsah

14/(r) . ..  efektivní potenciál - závisí na L

\mř2 + Vef (r ) =  E

Imř2 =  E — Vef(r) ; |mř2 > 0 =>· E > Vef(r)

(23)

Eh ■■ ■ energie kruhového pohybu

E  =  Ek . .. kružnice
E < 0 . . .  elipsa
E > 0 . . .  hyperbola
E =  0 ...  parabola
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4. Pohyb v poli centrální síly obsah

4.2 Kosmické rychlosti
Kruhová rychlost

= rychlost tělesa, jehož trajektorií je kružnice se středem v gravitačním středu Země 
(touto rychlostí se pohybují umělé družice Země na kruhových orbitách)

- velikost kruhové rychlosti (viz. odvození -5.4 Knihová rychlost):

(24)

Mz ■ ■ ■ hmotnost Země {Mz =  -5,97 · 1024 kg)
Rz ■ ■ ■ poloměr Země (Rz =  6,38 ■ 106 m)
K ... gravitační konstanta (re =  6,67 ■ 10-11 m3 kg- 's-2 )

První kosmická rychlost:

- kruhová rychlost při R =  Rz
- dosadíme Mz, Rz, κ do (24) v, =  7,9 km s-1

Druhá kosmická rychlost (= parabolická rychlost = úniková rychlost):

= rychlost, kterou musí těleso získat, aby jeho trajektorií byla parabola 
= minimální rychlost potřebná k tomu, aby těleso uniklo z dosahu gravitačního pole Země 
- velikost druhé kosmické rychlosti: v,, =  y/2v, =  11,2 km s-1
(odvození viz. 5.5 Druhá kosmická rychlost)
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4. Pohyb v poli centrální .síly obsah

4.3 Keplerovy zákony
1. K eplerův zákon

Planety obíhají kolem Slunce po elipsách, v jejichž jednom ohnisku leží Slunce.

2. K eplerův zákon

Průvodič spojující Slunce s planetou opisuje stejné plochy za stejné časové intervaly.

(25)

.. plošná rychlost

- nejkratší průvodič má planeta v perihelia (přísluní)
- nejdelší průvodič má planeta v nféhu (odsluní)
vp > v > v a Pohyb planety je nerovnoměrný.

3. K eplerův zákon

Ti,Tjj... oběžné doby planet

ai, Ü2 - ■ ■ hlavní poloosy trajektorií planet

(26)

22

Δ 5  1 _ „ L
=  - r  X i) =  —

At. 2 1 1 2 m

Pomér druhých mocnin oběžných dob dvou planet je roven poměru třetích mocnin velkých poloos jejich trajektorií.



5. Matematická odvození
5.1 Řešení Keplerovy úlohy
Při řešení navážeme na rovnici (23).

5. Matematická odvození obsah
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5. Matematická odvození obsah
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5. Matematická odvození obsah
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5. Matematická odvození obsah

5.3 Třetí Keplerův zákon
Vyjdeme z 2. Keplerova zákona:

T . . .  doba oběhu (perioda)

Se = π ab . . .  plocha elipsy

· ■ · plošná rychlost ( =  konst.)
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•5. Matematická odvození obsah

5.4 Kruhová rychlost
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Příloha 2

Dotazník na učební text Klasická mechanika -  Soustava hmotných 
bodů a tuhé těleso

(Poznámka: V příloze jsou vyplněné dotazníky od studentů. Jednotlivé strany nejsou
číslovány.)



Katedra didaktiky fyziky MFF UK

3. Na škále od 1 (výborné) do 5 (velmi špatné) ohodnoť elektronický učební text Klasická 
mechanika-soustava hmotných bodů a tuhé těleso.

4. Jak bys ohodnotil(a) množství informací v učebním textu?

□ velmi stručné Ξ dostatečné množství □ zbytečně mnoho

Množství informací případně okomentuj:

Na stránce http://kdf.mff.cuni.cz/vvuka/materialv/soustavv hb tuhé teleso.pdf je k dispozici 
„strukturovaný tahák“ Klasická mechanika-soustava hmotných bodů a tuhé těleso, který může 
sloužit pro studium, opakování, přípravu na zkoušky atd. pro studenty učitelství fyziky. 
Prosím, pomoz nám vylepšit tento i plánovaný rozsáhlejší „tahák“ odpověďmi na několil 
následujících otázek.

Dotazník k „elektronickému taháku“
Klasická mechanika-soustava hmotných bodů a tuhé těleso

http://kdf.mff.cuni.cz/vvuka/materialv/soustavv


Katedra didaktiky fyziky MFF UK

5. Chybělo Ti něco v tomto učebním textu?
□ ANO □ NE H NEVÍM

Pokud ANO, uveď prosím, co:

6. Změnil(a) bys něco v tomto učebním textu?
□ ANO □ NE 0  NEVÍM

Pokud jsi odpověděl(a) ANO, uveď prosím, co (popřípadě jak):

7. Myslíš si, že by ti tento učební text mohl při studiu (při opakování, při přípravě
na bakalářskou zkoušku) pomoci?
0  ANO □ NE □ NEVÍM

8. Další komentář či připomínky k učebnímu textu:

Děkuji za spolupráci.

Kateřina Šebková,
studentka 1. ročníku navazujícího Mgr. studia

učitelství MF



Katedra didaktiky fyziky MFF UK

Na stránce http://kdf.mff.cuni.cz/vvuka/materialv/soustavv hb tuhé teleso.pdf je k dispozici 
„strukturovaný tahák“ Klasická mechanika-soustava hmotných bodů a tuhé těleso, který může
sloužit pro studium, opakování, přípravu na zkoušky atd. pro studenty učitelství fyziky. 
Prosím, pomoz nám vylepšit tento i plánovaný rozsáhlejší „tahák“ odpověďmi na několik 
následujících otázek.

Dotazník k „elektronickému taháku“
Klasická mechanika-soustava hmotných bodů a tuhé těleso

Ročník:

4. Jak bys ohodnotil(a) množství informací v učebním textu?

□ velmi stručné El dostatečné množství □ zbytečně mnoho

http://kdf.mff.cuni.cz/vvuka/materialv/soustavv


Katedra didaktiky fyziky MFF UK

5. Chybělo Ti něco v tomto učebním textu? 
□  ANO m NE □  NEVÍM

Pokud ANO, uveď prosím, co:

6. Změnil(a) bys něco v tomto učebním textu? 
0  ANO □  NE □  NEVÍM

8. Další komentář či připomínky k učebnímu textu:

Děkuji za spolupráci.

Kateřina Šebková,
studentka 1. ročníku navazujícího Mgr. studia

učitelství MF

7. Myslíš si, že by ti tento učební text mohl při studiu (při opakování, při přípravě 
na bakalářskou zkoušku) pomoci?
0  ANO □  NE □  NEVÍM



Katedra didaktiky fyziky MFF UK

Na stránce http://kdf.mff.cuni.cz/vvuka/materialv/soustavv hb tuhé teleso.pdf je k dispozici 
„strukturovaný tahák“ Klasická mechanika-soustava hmotných bodů a tuhé těleso, který může
sloužit pro studium, opakování, přípravu na zkoušky atd. pro studenty učitelství fyziky. 
Prosím, pomoz nám vylepšit tento i plánovaný rozsáhlejší „tahák“ odpověďmi na několik 
následujících otázek.

Dotazník k „elektronickému taháku“
Klasická mechanika-soustava hmotných bodů a tuhé těleso

4. Jak bys ohodnotil(a) množství informací v učebním textu?

E velmi stručné □ dostatečné množství □ zbytečně mnoho

Množství informací případně okomentuj:

http://kdf.mff.cuni.cz/vvuka/materialv/soustavv


Katedra didaktiky fyziky MFF UK

Děkuji za spolupráci.

Kateřina Šebková,
studentka 1. ročníku navazujícího Mgr. studia

učitelství MF




