
 

 

 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

Tereza Fürstová 

 

 

Úlohy a pokusy z molekulové fyziky a termiky 

pro elektronické sbírky řešených úloh a pokusů 

 
 

Katedra didaktiky fyziky 

 

 
Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Dana Mandíková, CSc. 

 

Studijní program: Fyzika 

 

Studijní obor: Fyzika zaměřená na vzdělávání 

 

 

 
Praha 2017



Ráda bych poděkovala své vedoucí bakalářské práce RNDr. Daně Mandíkové, CSc. 

za její čas, trpělivost a pomoc při tvorbě této práce. Dále bych chtěla poděkovat doc. 

RNDr. Zdeňku Drozdovi, Ph.D. za pomoc s některými úlohami a Ing. Ludvíku 

Němcovi za výrobu pomůcek potřebných k provedení pokusů. 

Na závěr také děkuji své rodině a příteli za trpělivost a připomínky při tvorbě videí.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a výhradně 

s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. 

 

Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající 

ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost, 

že Univerzita Karlova má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako 

školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona. 

 

V …...... dne............        podpis 



Název práce: Úlohy a pokusy z molekulové fyziky a termiky pro elektronické sbírky 

úloh a pokusů 

Autor: Tereza Fürstová 

Katedra: Katedra didaktiky fyziky 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Dana Mandíková, CSc., Katedra didaktiky 

fyziky 

Abstrakt: Bakalářská práce je součástí většího projektu, jehož cílem je vytvoření 

elektronické sbírky řešených úloh a sbírky pokusů. V rámci této práce bylo 

do elektronických sbírek vytvořeno devět strukturovaných úloh a sedm návodů 

k pokusům z molekulové fyziky a termiky. Vytvořené úlohy by měly 

studentům pomoci porozumět tomuto tématu, návody k pokusům jsou určeny 

učitelům fyziky, kteří je mohou využít k demonstraci pokusů ve svých hodinách. 

Součástí práce je také stručný přehled učiva z molekulové fyziky na základních 

a středních školách a ve VŠ kurzu pro studenty učitelství fyziky MFF UK. Dále 

práce obsahuje charakteristiku elektronické sbírky řešených úloh a sbírky pokusů. 

Všechny vytvořené úlohy a pokusy jsou v elektronické podobě na přiloženém DVD. 

Klíčová slova: molekulová fyzika a termika, úlohy, pokusy 

 



 

Title: Problems and experiments in molecular physics and thermodynamics for 

electronic collections of solved problems and experiments 

Author: Tereza Fürstová 

Department: Department of Physics Education 

Supervisor: RNDr. Dana Mandíková, CSc., Department of Physics Education  

Abstract: This work is a part of larger project which aims to create electronic 

collection of solved problems and collection of experiments in physics. Within the 

frame of this work there were created nine problems with detailed walkthrough and 

seven structured physics experiments in molecular physics and thermodynamics. 

Physics problems should help students to understand this subject. The structured 

experiments should help teachers to demonstrate experiments in their  physics 

lessons. In the next part of the work there is mentioned a survey of curriculum in 

primary and secondary schools and syllabus for students of Department of Physics 

Education at MFF UK. This work also includes a characteristics of electronic 

collection of solved problems and collection of experiments in physics. All created 

problems and experiments are in electronic form on added DVD. 

Keywords: molecular physics and thermics, problems, experiments 

 

 



Obsah 
Úvod ............................................................................................................................. 1 

Struktura práce ............................................................................................................. 3 

1. Přehled učiva ........................................................................................................ 4 

1.1 Přehled učiva z molekulové fyziky na ZŠ ..................................................... 4 

1.2 Přehled učiva z molekulové fyziky na SŠ ..................................................... 7 

1.3 Přehled učiva z molekulové fyziky ve VŠ kurzu .......................................... 9 

2. Elektronická sbírka řešených úloh a sbírka pokusů ........................................... 12 

2.1 Stručné představení elektronické sbírky řešených úloh .............................. 12 

2.1.1 Struktura úloh ....................................................................................... 13 

2.2 Stručné představení elektronické sbírky pokusů ......................................... 15 

2.2.1 Struktura pokusů .................................................................................. 16 

2.3 Dosavadní obsah elektronické sbírky řešených úloh a pokusů ................... 17 

3. Vlastní úlohy a pokusy ....................................................................................... 18 

3.1 Přehled zpracovaných úloh ......................................................................... 18 

3.2 Přehled zpracovaných pokusů ..................................................................... 21 

3.3 Technické zpracování úloh a pokusů .......................................................... 23 

4. Závěr .................................................................................................................. 24 

 



 1 

Úvod 

Tématem této bakalářské práce je tvorba úloh a pokusů z molekulové fyziky 

a termiky do elektronických sbírek fyzikálních úloh a pokusů.  

Při hodinách fyziky studenti často řeší úlohy, které jim 

pomáhají s pochopením učiva. Dříve se ve školách využívaly sbírky úloh v papírové 

podobě. V dnešní době existují také různé sbírky úloh na internetu. Úlohy v tištěných 

i elektronických sbírkách obvykle obsahují zadání a výsledek, případně stručný 

náznak řešení. Výhodou elektronických sbírek je, že jsou zdarma přístupné každému. 

   Elektronická sbírka řešených úloh (reseneulohy.cz) je vytvářena na KDF 

od roku 2006. Od doby jejího vzniku bylo napsáno několik bakalářských prací, 

jejichž cílem bylo rozšířit elektronickou sbírku o další řešené úlohy. Tato sbírka 

se skládá z fyzikální a matematické části, obě tyto části jsou dále rozděleny podle 

témat. Každá úloha ve sbírce obsahuje nejen podrobné komentované řešení rozdělené 

do dílčích kroků, ale i další komentáře a zejména strukturované nápovědy, které 

se dají postupně odkrývat. Struktura úloh je vedena tak, aby pomáhala čtenářům 

při samostudiu a vedla je k aktivnímu přístupu a plnému pochopení dané úlohy. Díky 

tomuto přístupu a množství zpracovaných úloh je tato sbírka velmi odlišná od jiných 

knižních či elektronických sbírek. 

Fyzika je experimentální věda a experimenty by měly být nedílnou součástí 

výuky fyziky. Demonstrace experimentů je navíc skvělý způsob, jak zaujmout 

a motivovat studenty pro fyziku. Elektronická sbírka fyzikálních pokusů 

(fyzikalnipokusy.cz) vzniká na KDF od roku 2015. Podobně jako sbírka řešených 

úloh je i sbírka pokusů rozdělena podle témat. Pokusy v této sbírce obsahují seznam 

pomůcek, návod a video nebo fotografii experimentu, což by mělo usnadnit 

demonstraci pokusů. Elektronická sbírka pokusů je určena především učitelům 

fyziky.  

Jedním z témat, která najdeme ve sbírce úloh i ve sbírce pokusů 

je termodynamika a molekulová fyzika. Ve sbírkách fyzikálních úloh často 

nalezneme úlohy z mechaniky nebo elektřiny a magnetismu, příkladů z molekulové 

fyziky ale ve sbírkách nebývá mnoho. Jelikož molekulovou fyziku a termiku 

považuji za velmi zajímavou, rozhodla jsem se vytvářet úlohy a pokusy právě na toto 

téma. První úlohy a pokusy z molekulové fyziky a termiky jsem do elektronických 

sbírek vytvořila již ve druhém ročníku v rámci Studentského fakultního grantu. 
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Snažila jsem se o propojení obou sbírek a v rámci grantu vytvořila pět úloh a pět 

pokusů vázajících se ke stejnému problému. Tvorba úloh a pokusů mě bavila 

a připadala mi užitečná, rozhodla jsem se proto v této tvorbě pokračovat i ve své 

bakalářské práci. Vytvořené úlohy jsou na úrovni učiva pro střední školy, mohou 

je ale využívat i studenti vysokých škol. 

Při výběru bakalářské práce pro mě bylo důležité, aby byla užitečná 

pro ostatní. Elektronickou sbírku řešených úloh jsem během svého studia často 

využívala. Struktura úloh mi pomáhala při jejich řešení. Doufám, že úlohy, které 

vznikly v rámci této bakalářské práce, pomohou dalším studentům během jejich 

studia. Díky fyzikálním vystoupením Fyzika všemi smysly potkávám učitele, kteří 

by studentům rádi ukazovali experimenty, ale nevědí jaké. Věřím, že pokusy, 

kterými jsem přispěla do elektronické sbírky pokusů, pomohou učitelům s přípravou 

a demonstrací těchto pokusů při hodinách fyziky. 
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Struktura práce 

 Tato práce se skládá z úvodu, tří kapitol, závěru a dvou příloh. Úvod 

se zabývá důvodem vzniku této práce.  

V první kapitole je shrnut přehled učiva z molekulové fyziky a termiky 

na ZŠ, SŠ a ve VŠ kurzu pro studenty učitelství fyziky na MFF UK.  

Ve druhé kapitole jsou charakterizovány obě sbírky. Krátce je zde popsán 

vznik sbírek a plány do budoucna. Je zde uveden počet úloh a pokusů, které sbírky 

obsahují k jednotlivým tématům a jednotná struktura úloh a pokusů.  

Třetí kapitola obsahuje seznam úloh a pokusů, které v rámci této práce 

vnikly, jejich popis a důvod, proč byly do sbírky zařazeny. Následuje technické 

zpracování, najdeme zde rozhraní, ve kterém jsou úlohy i pokusy do sbírek vkládány, 

programovací jazyky používané ve sbírce a programy, které jsem využívala 

při úpravě fotografií, videí a při tvorbě obrázků. 

První příloha je vytištěná a obsahuje ukázku čtyř úloh a jednoho pokusu, 

k němuž nebylo vytvořeno video. Druhá příloha je přiložené DVD, na kterém jsou 

ve formátu PDF texty všech vytvořených úloh a pokusů a ve formátu .mp4 videa 

k těmto pokusům.  
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1. Přehled učiva  

1.1 Přehled učiva z molekulové fyziky na ZŠ 

V této kapitole jsem se zaměřila na učivo týkající se molekulové fyziky 

a termiky, které se vyučuje na základních školách a nižších stupních víceletých 

gymnázií. 

 

Podle RVP pro základní vzdělávání by z molekulové fyziky a termiky měla být 

probrána témata: 

LÁTKY A TĚLESA 

 Měřené veličiny – délka, objem, hmotnost, teplota a její změna 

 Skupenství látek – souvislost skupenství látek s jejich částicovou stavbou; 

difúze 

ENERGIE 

 Formy energie – vnitřní energie 

 Přeměny skupenství – tání a tuhnutí, skupenské teplo tání; vypařování a 

kapalnění; hlavní faktory ovlivňující vypařování a teplotu varu kapaliny 

 Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

 

Na ZŠ se žáci učí podle různých učebnic. Pro přehled o učivu z molekulové 

fyziky a termiky na ZŠ jsem prostudovala následujících šest učebnic, které 

se ve výuce často používají. V bodech jsem vypsala témata z molekulové fyziky 

a termiky, která se v těchto učebnicích probírají. 

 

Macháček – nakladatelství Prometheus [1] 

 Vnitřní energie, Teplota, teplo 

 Měrná tepelná kapacita 

 Tepelná výměna vedením, prouděním a zářením 

 Zákon zachování energie 

 Šíření tepla vedením, prouděním a zářením 

 Hospodaření s teplem 

 Změny skupenství 
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Rojko – Nakladatelství Scientia [2] 

 Voda kolem nás 

 Změny skupenství 

 Hustota 

 Vodní hospodářství 

 Plyny 

 Teplota, teplo 

 Tepelná výměna 

 Tepelná vodivost 

 Zahřívání těles třením 

 

Rojko – Nakladatelství Scientia [3] 

 Teplo, teplota, tepelné vodiče a izolanty  

 Měrná tepelná kapacita 

 Změny skupenství 

 Tepelná vodivost a roztažnost 

 Hospodaření s teplem 

 

Tesař, Jáchim – Nakladatelství SPN [4] 

 Vnitřní energie, teplo, teplota 

 Zákon zachování energie 

 Měrná tepelná kapacita 

 Změny skupenství 

 Vedení tepla 
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Kolářová, Bohuněk – Nakladatelství Prometheus [5] 

 Základní pojmy (atomy, molekuly, ionty, jejich rozměry, Brownův pohyb) 

 Vnitřní energie, teplota, teplo 

 Zahřívání těles při tření 

 Změna teploty těles tepelnou výměnou 

 Měrná tepelná kapacita 

 Tepelná výměna prouděním, tepelné záření 

 Využití energie slunečního záření 

 Změny skupenství látek 

 Pístové spalovací motory 

 

Rauner – Nakladatelství Fraus [6] 

 Vnitřní energie tělesa (součet pohybové a potenciální energie) 

 Teplo 

 Měrná tepelná kapacita 

 Změna vnitřní energie konáním práce 

 Kalorimetrická rovnice 

 Vedení tepla (tepelné vodiče, izolanty) 

 Šíření tepla prouděním a zářením 

 Tepelné motory 

 Skupenské přeměny 

 

Ve sbírce řešených úloh lze najít celkem pět úloh z molekulové fyziky a 

termiky pro žáky základních škol. Z těchto pěti úloh je jedna úloha zpracována k 

tématu První termodynamický zákon, tři úlohy k tématu Kalorimetrická rovnice a 

dvě úlohy k tématu Změny skupenství látek. 

Ve sbírce pokusů najdeme celkem třicet čtyři pokusů z molekulové fyziky 

a termiky vhodných pro žáky základních škol. Tyto pokusy jsou zařazeny k tématům 

Částicová stavba látek (jeden pokus), Změny vnitřní energie konáním práce 

(pět pokusů), Teplo a tepelná kapacita (tři pokusy), Tepelná vodivost (deset pokusů), 

Tepelná výměna prouděním a zářením (čtyři pokusy), Tání a tuhnutí (dva pokusy), 

Var, vypařování, kondenzace (pět pokusů), Struktura a vlastnosti pevných látek 

(tři pokusy) a Struktura a vlastnosti kapalin (jeden pokus). 
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1.2 Přehled učiva z molekulové fyziky na SŠ 

Podle Rámcového vzdělávacího programu by se studenti gymnázií měli 

z molekulové fyziky a termiky seznámit s následujícími tématy: 

STAVBA A VLASTNOSTI LÁTEK 

 Kinetická teorie látek – charakter pohybu a vzájemných interakcí částic 

v látkách různých skupenství 

 Termodynamika – termodynamická teplota; vnitřní energie a její změna, 

teplo; první a druhý termodynamický zákon; měrná tepelná kapacita; různé 

způsoby přenosu vnitřní energie v rozličných systémech 

 Vlastnosti látek – povrchové napětí kapaliny, kapilární jevy; součinitel 

teplotní roztažnosti pevných látek a kapalin; skupenské a měrné skupenské 

teplo 

 

Při výuce molekulové fyziky na středních školách se nejčastěji používá 

učebnice Bartuška, Svoboda – Nakladatelství Prometheus [7]  

Témata probíraná v této učebnici jsou uvedena v tabulce 1 a jsou zde porovnána 

s obsahem sbírky řešených úloh a sbírky pokusů. 

 

Tabulka 1: Přiřazení učiva z molekulové fyziky na SŠ tématům v elektronických sbírkách 

Bartuška, Svoboda 
Sbírka řešených úloh Sbírka pokusů 

Nakladatelství Prometheus 

Základní poznatky 

molekulové fyziky a 

termodynamiky 

Základní poznatky  
(13 úloh k tématu Veličiny 

popisující soustavu částic; 

1 úloha k tématu Teplota 

a její měření) 

Částicová stavba látek 
(2 pokusy k tomuto tématu; 

1 pokus k tématu Brownův 

pohyb; 1 pokus demonstrující 

rozměry molekul) 

Vnitřní energie, práce, teplo 

Změna vnitřní energie, 

práce a teplo (6 úloh k 

tématu První 

termodynamický zákon; 9 

úloh k tématu Kalorimetrická 

rovnice; 7 úloh k tématu 

Vedení tepla) 

Změny vnitřní energie 

konáním práce (3 pokusy 

k tomuto tématu; 2 pokusy 

k tématu Přeměna kinetické 

energie na vnitřní energii) 
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Struktura a vlastnosti 

plynného skupenství látek 

Tepelné děje v plynech 
(6 úloh k tématu První 

termodynamický zákon pro 

ideální plyn; 1 úloha na téma 

Měrná tepelná kapacita 

plynů) 

Struktura a vlastnosti 

plynů (4 pokusy k tomuto 

tématu; 3 pokusy na téma 

Změna tlaku;  1 pokus 

na téma Tepelné stroje) 

Kruhový děj s ideálním 

plynem 

Tepelné děje v plynech 

(10 úloh k tématu Cyklický 

děj a 2. termodynamický 

zákon) 

Struktura a vlastnosti 

plynů (1 pokus na téma 

Tepelné stroje) 

Struktura a vlastnosti 

pevných látek 

Pevné látky a kapaliny 
(6 úloh k tématu Deformace 

pevných látek; 18 úloh 

k tématu Teplotní roztažnost 

pevných látek a kapalin) 

Struktura a vlastnosti 

pevných látek (3 pokusy 

k tomuto tématu; 3 pokusy 

k tématu Teplotní roztažnost 

kovů) 

Struktura a vlastnosti 

kapalin 

Pevné látky a kapaliny 
(18 úloh k tématu Teplotní 

roztažnost pevných látek 

a kapalin; 14 úloh k tématu 

Povrchová energie, 

povrchové napětí, kapilarita; 

1 úloha k tématu Vodní pára 

v atmosféře) 

Struktura a vlastnosti 

kapalin (8 pokusů k tomuto 

tématu; 3 pokusy k tématu 

Tepelná výměna prouděním a 

zářením; 1 pokus k tématu 

Tepelná vodivost) 

Změny skupenství látek 

Změna vnitřní energie, 

práce a teplo (6 úloh k 

tématu Změny skupenství 

látek) 

Tání a tuhnutí (3 pokusy 

k tomuto tématu; 2 pokusy 

k tématu Teplota tání; 

1 pokus zabývající se 

podchlazenou kapalinou) 

Var, vypařování a 

kondenzace (12 pokusů 

k tomuto tématu; 3 pokusy 

k tématu Var; 8 pokusů 

k tématu Vypařování; 

1 pokus k tématu 

kondenzace) 

 

Pozn.: V tabulce 1 jsou uvedeny počty úloh obtížnosti SŠ a SŠ+. 
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1.3 Přehled učiva z molekulové fyziky ve VŠ kurzu  

Uvádím zde sylabus předmětu Molekulová fyzika určeného pro studenty 

učitelství MFF UK. 

 

 vývoj názorů o hmotě (důvody pro vznik představy o částicové stavbě 

hmoty), hmotnosti a rozměry atomů a molekul, základní veličiny a pojmy 

v molekulové fyzice, atomy, izotopy, molekuly, soubory molekul, plyn, tlak 

plynu 

 některé pojmy z teorie pravděpodobnosti, teplota a střední kvadratická 

rychlost, vnitřní energie jednoatomového plynu, ekvipartiční princip 

 tepelná kapacita plynů (selhání klasické fyziky) 

 barometrická rovnice (exponenciální atmosféra), Boltzmannův zákon, 

vypařování kapaliny, rozdělení molekul podle rychlostí 

 nejpravděpodobnější rychlost, střední rychlost, rozdělení složek rychlosti, 

fluktuace 

 Brownův pohyb, náhodná procházka, Einsteinův-Smoluchowského vztah, 

projevy Brownova pohybu (zrcátko na vlákně, tepelný - Johnsonův šum) 

 transportní jevy v plynech (hustota toku, srážky molekul), difúze, tepelná 

vodivost, viskozita 

 aplikace kinetické teorie (vypařování) 

 mezimolekulární síly (párové mezimolekulární potenciály, vazby) 

 kapaliny (krátkodosahové uspořádání, kapalné krystaly, transportní jevy 

v kapalinách) 

 povrchové jevy (molekulární tlak, povrchové napětí, kapilární jevy, kapilární 

tlak) 

 roztoky (kapalné roztoky, nepravé roztoky, silně zředěné roztoky, osmotický 

tlak, tlak nasycených par nad roztokem, var a tuhnutí roztoků) 

 tuhé roztoky (slitiny) 

 

Jednotlivé body sylabu jsou v tabulce 2 přiřazeny tématům z molekulové fyziky 

a termiky ve sbírce řešených úloh a sbírce pokusů. 
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Tabulka 2: Přiřazení sylabu molekulové fyziky pro studenty učitelství na MFF UK tématům 

ze sbírky řešených úloh a sbírky pokusů 

Molekulová fyzika pro 

studenty učitelství MFF UK 
Sbírka úloh Sbírka pokusů 

Rozměry atomů a molekul, 

atomy, izotopy, molekuly, 

plyn, tlak plynu 

Základní poznatky 

(2 úlohy k tématu Veličiny 

popisující soustavu částic) 

Částicová stavba látek 
(1 pokus demonstrující 

rozměry molekul) 

Teplota a střední kvadratická 

rychlost, ekvipartiční princip 

Ideální plyn (7 úloh 

k tématu Mikroskopický 

pohled na ideální plyn; 

8 úloh k tématu Stavová 

rovnice ideálního plynu) 

Změny vnitřní energie 

konáním práce Změny 

vnitřní energie konáním 

práce (3 pokusy k tomuto 

tématu; 2 pokusy k tématu 

Přeměna kinetické energie 

na vnitřní energii) 

Tepelná kapacita plynů 

Tepelné děje v plynech 
(10 úloh k tématu První 

termodynamický zákon pro 

ideální plyn; 8 úloh k tématu 

Cyklický děj a druhý 

termodynamický zákon) 

Teplo a tepelná kapacita 
(2 pokusy k tématu tepelná 

kapacita plynů) 

Barometrická rovnice, 

rozdělení molekul podle 

rychlostí 

Základní poznatky 

(1 úloha k tomuto tématu) 
x 

Nejpravděpodobnější rychlost, 

střední rychlost, rozdělení 

složek rychlosti 

Základní poznatky 

(1 úloha k tomuto tématu) 
x 

Brownův pohyb, náhodná 

procházka 
x 

Částicová stavba látek 
(1 pokus k tématu Brownův 

pohyb) 

Transportní jevy v plynech, 

difúze, tepelná vodivost, 

viskozita 

Změna vnitřní energie, 

práce, teplo (3 úlohy 

k tématu vedení tepla) 

Tepelná vodivost 
(12 pokusů k tomuto tématu) 

Aplikace kinetické teorie 

(vypařování) 
x 

Var, vypařování a 

kondenzace (8 pokusů 

k tématu Vypařování; 

1 pokus znázorňující 

závislost tlaku syté vodní 

páry na teplotě) 

Mezimolekulární síly x x 
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Kapaliny (transportní jevy 

v kapalinách) 

Změna vnitřní energie, 

práce, teplo (1 úloha 

k tomuto tématu) 

Tepelná výměna 

prouděním a zářením 
(4 pokusy k tématu tepelná 

výměna prouděním) 

Povrchové jevy  

Pevné látky a kapaliny 
(8 úloh k tématu Povrchová 

energie, povrchové napětí, 

kapilarita) 

Struktura a vlastnosti 

kapalin  

(6 pokusů k tomuto tématu) 

Roztoky x x 

Tuhé roztoky (slitiny) x x 

 

Pozn.: V tabulce 2 jsou uvedeny počty úloh obtížnosti SŠ+ a VŠ a počty všech 

pokusů ve sbírce týkajících se daného tématu. 
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2. Elektronická sbírka řešených úloh a sbírka pokusů 

2.1 Stručné představení elektronické sbírky řešených úloh 

Elektronická sbírka řešených úloh vzniká od r. 2006 na Katedře didaktiky 

fyziky MFF UK. Úlohy z fyziky a matematiky vytvářejí do sbírky především 

studenti učitelství fyziky MFF UK. V současnosti sbírka obsahuje více než 1000 úloh 

různých obtížností. Najdeme zde jednodušší úlohy vhodné pro žáky základních škol, 

ale i obtížné úlohy pro studenty vysokých škol.  

Elektronická podoba sbírky má mnoho výhod. Mezi její klady například patří, 

že jsou úlohy přístupné každému zdarma. Další výhodou je struktura úloh. Jednotlivé 

části úloh je možné postupně odkrývat, což vede studenty k samostatnému 

přemýšlení. Úlohy obsahují nápovědy, které studentům pomohou s řešením, 

a komentovaná řešení, díky kterým uživatelé stále vědí, co právě počítají.  

Sbírka obsahuje dvě rozhraní, uživatelské a administrátorské. Uživatelské 

rozhraní je určené návštěvníkům elektronické sbírky. Administrátorské rozhraní 

slouží k tvorbě úloh. V současnosti vzniká další rozhraní, které je určené převážně 

učitelům. V tomto rozhraní si učitelé budou moci vytvářet pracovní listy a testy 

pro své studenty.  

 

Úlohy ve sbírce jsou rozděleny podle následujících témat. V závorkách jsou 

uvedeny současné (červen 2017) počty úloh k danému tématu: 

 

 Mechanika (209) 

 Teoretická mechanika (35) 

 Termodynamika a molekulová fyzika (143) 

 Elektřina a magnetismus (253) 

 Optika (57) 

 Fyzika mikrosvěta (62) 

 Matematické metody (18) 
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2.1.1 Struktura úloh 

Jednotlivé úlohy obsahují několik částí. Každá úloha se skládá z názvu úlohy, 

zadání, řešení a odpovědi. Doporučenými částmi jsou zápis, rozbor, nápovědy, 

komentář a odkazy na jiné úlohy či experimenty. 

 

Název úlohy 

Název by měl být krátký a výstižný. Po jeho přečtení bychom měli získat představu, 

čeho se daná úloha týká. Ideálně by měl název zaujmout studenty a měl by lákat 

k řešení úlohy. 

Zadání úlohy 

Zadání úloh jsou buď převzatá z jiných sbírek, nebo jsou vymyšlena autory úloh. 

Zadání obsahuje stručné a jasné informace potřebné pro řešení problému. 

Zápis 

V zápisu najdeme přehled číselných hodnot veličin známých ze zadání úlohy 

a tabulkové hodnoty potřebné pro řešení úlohy. 

Rozbor úlohy 

V rozboru je slovně, bez použití vzorců, shrnuta strategie řešení úlohy. 

Nápověda 

Nápovědu obvykle tvoří dvě části. První částí je otázka, která studenta vede 

k zamyšlení. Otázky jsou vymýšleny tak, aby odpověď na ně pomohla studentům 

s řešením úlohy. Druhá část nápovědy je opověď na otázku. Odpověď může 

obsahovat vzorec, který budou studenti při řešení úlohy využívat. Každá úloha může 

obsahovat více nápověd. 

Řešení úloh  

Řešení je nejdelší část úlohy. V řešení jsou uvedeny všechny vzorce a vztahy, které 

se při výpočtech využívají. Vzorce i vztahy jsou číslované a úpravy, které s těmito 

vztahy provádíme, bývají podrobně komentované. Student tak má přehled, co právě 

počítá a ví, kam a proč jsme dosazovali jednotlivé vztahy. Takto komentované řešení 

by studentům mělo pomoci lépe porozumět dané úloze.  

Odpověď 

Odpověď k úloze bývá stručná, obsahuje slovní odpověď a číselný výsledek. 

Šikovnějším studentům, kteří úlohu řeší sami, poslouží jako kontrola správnosti 

výsledku. 
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Komentář 

V komentáři je vhodné například uvést další možné postupy řešení úlohy. Lze zde 

také popsat, jak moc by se změnilo řešení úlohy, kdybychom do zadání něco přidali 

nebo naopak něco odebrali. Součástí komentáře mohou být také poznámky týkající 

se realističnosti zadání či různé zajímavosti. 

Odkazy 

V této části by měly být uvedeny odkazy na jiné úlohy v naší sbírce, které jsou 

tematicky stejné nebo podobné. Odkazy se mohou týkat nejen obtížnosti, ale také 

tématu. Odkazy na jiné úlohy by měly řešiteli pomoci pochopit souvislosti v řešení 

různých úloh, mělo by tak být jednodušší všimnout si, že jedním způsobem je možné 

vyřešit více, na první pohled odlišných úloh.  

Pokud je to vhodné a možné, snažíme se také provazovat úlohy a experimenty 

v elektronické sbírce pokusů. 
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2.2 Stručné představení elektronické sbírky pokusů 

Sbírka pokusů začala vznikat roku 2011 na Katedře didaktiky fyziky MFF UK 

v rámci grantu „Experimenty pro seminář Praktikum školních pokusů II“, jehož 

řešiteli byli RNDr. Zdeněk Šabatka, Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. a Mgr. Věra 

Koudelková, Ph.D. Do sbírky bylo vytvořeno několik pokusů z elektřiny 

a magnetismu. V roce 2015 začal sbírku dále rozvíjet RNDr. Petr Kácovský, Ph.D. 

a využil k tomu stejné rozhraní, které využívá elektronická sbírka řešených úloh. 

Cílem této sbírky je pomoci začínajícím učitelům fyziky s přípravou pokusů 

v hodinách fyziky. Výhodou sbírky je struktura jednotlivých pokusů. Ke každému 

pokusu je sepsán seznam potřebných pomůcek a v bodech je podrobně rozepsán 

postup provedení pokusu. Návody obsahují i různé další užitečné rady, které by měly 

učitelům usnadnit demonstraci pokusů. 

V současnosti (červen 2017) sbírka obsahuje 128 návodů na pokusy v českém 

jazyce. Pokusy jsou překládány do angličtiny, nyní je již přeloženo 27 pokusů. 

V budoucnu by se sbírka měla rozšiřovat o další návody. 

 

Pokusy jsou, podobně jako úlohy, ve sbírce rozděleny podle témat. V závorce 

je uveden počet pokusů pařících k danému tématu (červen 2017): 

 

 Mechanika (15) 

 Termodynamika a molekulová fyzika (62) 

 Elektřina a magnetismus (36) 

 Optika (15) 
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2.2.1 Struktura pokusů 

Cíl pokusu  

Cíl pokusu stručně popisuje, čeho se daný experiment týká a co demonstruje. 

Teorie 

V tomto odstavci je vysvětlena teorie týkající se experimentu a jsou zde případně 

uvedeny vzorce, kterými lze daný fyzikální jev popsat. 

Pomůcky  

V odstavci s názvem pomůcky najdeme seznam vybavení, které bude k provedení 

pokusu potřeba. Často zde najdeme také fotografii pomůcek. 

Postup 

Postup provádění pokusu je podrobně rozepsaný v bodech a mnohdy ilustrovaný 

fotografiemi, což uživatelům umožňuje pokus snadno provést.  

Vzorový výsledek 

Vzorový výsledek obsahuje popis toho, co při demonstraci pokusu můžeme 

pozorovat. Často zde najdeme video nebo tabulku s hodnotami  naměřenými 

při provádění experimentu. 

Technické poznámky  

V technických poznámkách najdeme rady užitečné pro provádění pokusu 

(např. u pokusu „Měření povrchového napětí kapaliny“ je uveden tip, jak lze pokus 

provádět jen s použitím pipety namísto několika jiných pomůcek). 

Metodické poznámky 

Tento odstavec obsahuje možnosti, jak lze pokus obměnit nebo nápady k danému 

pokusu, které je možné provádět se studenty (např. u pokusu „Bimetal“ obsahují 

metodické poznámky návod na výrobu papírového „bimetalu“). 

Komentář 

Komentář k úloze obsahuje libovolný komentář nebo například výpočet, který je 

možné se studenty provést v souvislosti s tímto pokusem (např. u pokusu „Mýdlová 

blána v rámu s pohyblivou příčkou“ obsahuje komentář výpočet povrchového napětí 

mýdlové vody). 
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2.3 Dosavadní obsah elektronické sbírky řešených úloh a pokusů 

V následující tabulce jsou přiřazena témata ze sbírky pokusů tématům sbírky 

řešených úloh. 

 

Tabulka 2: Přiřazení témat z molekulové fyziky a termiky ze sbírky úloh tématům ze sbírky 

pokusů 

Sbírka řešených úloh Sbírka pokusů 

Základní poznatky Částicová stavba látek 

  Veličiny popisující soustavu částic   

  Teplota a její měření   

Změna vnitřní energie, práce a teplo Změny vnitřní energie konáním práce 

  První termodynamický zákon Teplo a tepelná kapacita 

  Kalorimetrická rovnice Tepelná vodivost 

  Vedení tepla 
Tepelná výměna prouděním a 

zářením 

  Změny skupenství látek Tání a tuhnutí 

    Var, vypařování a kondenzace 

Ideální plyn Struktura a vlastnosti plynů 

  Mikroskopický pohled na ideální plyn   

  Stavová rovnice ideálního plynu   

Reálný plyn   

Tepelné děje v plynech   

  První termodynamický zákon pro ideální plyn   

  Cyklický děj a druhý termodynamický zákon   

Pevné látky a kapaliny Struktura a vlastnosti pevných látek 

  Deformace pevných látek Struktura a vlastnosti kapalin 

  Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin   

  

Povrchová energie, povrchové napětí, 

kapilarita   

  Vodní pára v atmosféře   

 

V současné době se snažíme propojovat úlohy a experimenty tam, kde je 

to vhodné a možné. Takto propojených úloh a experimentů je nyní (červenec 2017) 

ve sbírkách třináct z molekulové fyziky a termodynamiky, tři z elektřiny 

a magnetismu a osm z optiky.  
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3. Vlastní úlohy a pokusy 

V rámci této práce jsem vytvořila devět příkladů do Sbírky řešených úloh a sedm 

pokusů do Sbírky fyzikálních pokusů. Mým cílem bylo vytvořit úlohy týkající 

se různých oblastí molekulové fyziky a termiky, které by studenti mohli využívat 

při studiu. Tam, kde to bylo vhodné, jsem se snažila o propojení úloh a pokusů. 

V následující kapitole jsou mé úlohy i pokusy popsány. V závorce za názvem úlohy, 

resp. pokusu, je uveden kód, pod nímž lze danou úlohu, resp. pokus, nalézt 

ve sbírkách. Vypracované úlohy a pokusy jsou pak v příloze 2. 

 

3.1 Přehled zpracovaných úloh  

Oxid uhličitý v uzavřené nádobě (1733) 

Upraveno podle materiálů E. Svobody 

V této úloze se řeší, za jak dlouho unikne vadným ventilem z nádoby oxid uhličitý, 

předpokládáme-li stálý počet unikajících molekul za sekundu. Studenti si mají 

konkrétní počet unikajících molekul zvolit a nejprve odhadnout příslušnou dobu 

unikání a poté provést výpočet. Při řešení je třeba určit počet molekul oxidu 

uhličitého při známé hmotnosti. Studenti při výpočtu získají představu o obrovském 

počtu molekul obsažených v daném množství oxidu uhličitého a procvičí si práci se 

základními veličinami molekulové fyziky. 

 

Počet molekul kyslíku v 1 cm
3
 vzduchu (1735) 

Zdroj [8]. 

Úkolem v této úloze je určit počet molekul kyslíku v 1 cm
3
 vzduchu. Úloha byla 

zařazena, protože po vyřešení úlohy získají studenti představu, jak malé rozměry 

má molekula. Studenti si také připomenou stavovou rovnici pro ideální plyn. Tato 

úloha je řešena dvěma způsoby. 

 

Označené molekuly vody (1740) 

Úloha upravena podle [8]. 

Cílem této úlohy je ukázat studentům, jaké množství molekul je obsažené ve 200 ml 

vody. Studenti by měli při řešení úlohy získat představu, jak malé má molekula 

rozměry. Tato úloha je řešena dvěma způsoby, což pro studenty může být zajímavé.  
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Mýdlová blána v rámu s pohyblivou příčkou (2023) 

Zadání úlohy bylo oproti [8] pozměněno. 

Tato úloha byla zařazena do sbírky, protože při jejím řešení získají studenti představu 

o tom, jak velkou silou působí mýdlová blána vytvořená na drátěném rámečku 

na jeho pohyblivou příčku a jak těžké závaží ji svou tíhou vyrovná. Úkolem je také 

vypočítat, jak velkou práci vykonáme při posunutí příčky, úloha tedy vyžaduje 

znalost mechaniky.  

K úloze je vytvořen pokus s názvem „Mýdlová blána v rámu s pohyblivou příčkou“ 

(2028). 

 

Voda v nádobce s dírkami ve dně (2026) 

Zdroj [8]. 

Úkolem je vypočítat, jak vysoko nad dnem nádoby, ve kterém jsou otvory daného 

průměru, zůstane hladina kapaliny v okamžiku, kdy kapalina přestane vytékat otvory 

ve dně. Při řešení úlohy si musí student uvědomit, že voda přestane vytékat otvory 

ve dně ve chvíli, kdy se vyrovná tíhová síla působící na sloupec vody nad otvorem 

a výslednice povrchových sil.  

Výsledek úlohy se může zdát překvapivý, podle výpočtu by hladina vody měla zůstat 

při průměru otvoru 0,2 mm asi 15 cm nad dnem nádoby. Této vlastnosti využívá 

například GORE-TEX, materiál, ve kterém jsou otvory o průměru přibližně 10
-6

 m. 

Tento materiál se používá k výrobě nepromokavého oblečení.  

 

Kapilára se zataveným koncem (2031) 

Zdroj [8]. 

V úloze je dané, že kapilára, která je na jednom konci zatavená, je ponořena 

do kádinky s vodou a hladiny vody v kádince i kapiláře jsou vyrovnané. Studenti 

mají za úkol určit velikost povrchového napětí vody vůči vzduchu. Při řešení úlohy 

je třeba zamyslet se nad tím, jak se při zanoření změní tlak vzduchu v kapiláře a také 

využít stavovou rovnici pro ideální plyn. 
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Kapilára v rozjíždějícím se výtahu (2032) 

Zdroj [8]. 

Cílem úlohy je vypočítat, o kolik se změní výška hladiny vody v kapiláře poté, 

co se rozjede výtah, v němž je daná kapilára umístěna. Tato úloha byla zařazena, 

jelikož její řešení vyžaduje kromě znalosti molekulové fyziky také porozumění 

mechanice. Úloha je řešena dvěma způsoby: z pohledu pozorovatele v inerciální 

a neinerciální soustavě. 

 

Změna rozměrů kovové desky při zahřívání (2052) 

Inspirováno: [9] 

Zadání této úlohy je jednoduché, úkolem je určit, o kolik stupňů je třeba ohřát 

kovovou desku, ve které je otvor daného průměru, aby jím propadla kulička 

s průměrem o málo větším, než je průměr otvoru. Úloha byla zařazena, protože 

někteří studenti mohou mylně předpokládat, že v důsledku zahřívání se bude otvor 

zmenšovat. Cílem úlohy je pomoci studentům vymyslet, jaká situace ve skutečnosti 

nastane. 

K této úloze je vytvořen pokus „Zahřívání kovové desky s otvorem“ (2050). 

 

Úhlová rychlost otáčející se molekuly vodíku (2053) 

Zdroj [8]. 

Cílem této úlohy je odhadnout rychlost, jakou se otáčí molekula vodíku, známe-li 

moment setrvačnosti. Studenti při řešení této úlohy zjistí, že se molekula otáčí 

velikou rychlostí. Úloha byla zařazena do sbírky, protože si při řešení studenti 

připomenou ekvipartiční teorém. Dále je potřeba umět vypočítat kinetickou energii 

rotujícího tělesa. 
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3.2 Přehled zpracovaných pokusů 

Bimetal (2021) 

Inspirováno [10]. 

Cílem pokusu je ukázat, jak se chová bimetal při změně teploty. K pokusu bylo 

vytvořeno video, na kterém můžeme vidět, jak se bimetal při zahřívání nad svíčkou 

ohýbá na jednu stranu a při chlazení kostkou ledu se ohýbá na opačnou stranu. 

Studenti z hodiny fyziky vědí, že když bimetal zahříváme, ohýbá se. Ne každý 

si však uvědomuje, že délka kovových pásků, z nichž je bimetal vyroben, se mění 

i při ochlazování, proto byla natočena i část pokusu, ve které bimetal chladíme. 

Pokus byl vytvořen k již existující úloze ve sbírce „Bimetal“ (366). 

 

Měření povrchového napětí kapaliny (2022) 

Inspirováno [7]. 

Tento pokus demonstruje, jak lze snadno změřit povrchové napětí kapaliny. Měřenou 

kapalinu necháme odkapávat kapilárou, kapka se od kapiláry odtrhne v okamžiku, 

kdy se tíhová síla působící na kapku vyrovná s výslednicí povrchových sil. Pro větší 

přesnost se povrchové napětí měřené kapaliny porovnává s jinou kapalinou, jejíž 

povrchové napětí známe, nebo jej můžeme dohledat v tabulkách.   

Pokus byl vytvořen k již existující úloze ve sbírce „Odkapávání oleje“ (345). 

 

Mýdlová blána v rámu s pohyblivou příčkou (2028) 

Inspirováno [10]. 

Tento pokus demonstruje, jak se chová mýdlová blána vytvořená v kovovém rámu 

s pohyblivou příčkou. K pokusu bylo vytvořeno video, na kterém můžeme vidět, 

kterým směrem se příčka posouvá po zavěšení závažíček o různých hmotnostech. 

Tento pokus byl vytvořen k úloze „Mýdlová blána v rámu s pohyblivou příčkou“ 

(2023). 
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Vaření vody shora (2046) 

Inspirováno [10]. 

Cílem tohoto experimentu je ukázat špatný přenos tepla vedením ve vodě. Na videu 

k tomuto pokusu vidíme, že umístíme-li k hladině vody topnou spirálu, bude se voda 

v okolí spirály vařit, voda uprostřed nádoby a u dna však bude mít stále pokojovou 

teplotu. Tento pokus byl zařazen do sbírky, jelikož výsledek tohoto pokusu může být 

pro některé studenty překvapivý. Vysvětlení je ale jednoduché, od 3,98 °C klesá 

hustota vody s rostoucí teplotou. Horká voda zůstává u hladiny a chladnější zůstává 

u dna, nedochází k přenosu tepla prouděním a díky špatné tepelné vodivosti vody 

se teploty vyrovnávají jen velmi pomalu. 

 

Model ústředního topení (2049) 

Inspirováno [10]. 

Tento pokus je natočen na videu. S využitím vytvarované skleněné trubice je zde 

ukázáno, jak funguje ústřední topení. Trubice je naplněna čirou vodou a její konce 

jsou ponořeny do obarvené vody v kádince. Dolní část trubice je na jedné straně 

zahřívána, čirá ohřátá voda stoupá vzhůru a dovnitř vniká obarvená voda. Na dalším 

videu patřícím k tomuto pokusu je ukázáno, co se stane, když uvnitř topení vznikne 

vzduchová bublina. 

 

Zahřívání kovové desky s otvorem (2050) 

Inspirováno [9]. 

Tento pokus byl vytvořen k úloze „Změna rozměrů kovové desky při zahřívání“ 

(2052). Cílem pokusu je ukázat, co se stane s velikostí otvoru v kovové desce, 

budeme-li ji zahřívat. K pokusu bylo vytvořeno video, na němž můžeme vidět 

hliníkovou destičku s kulatým otvorem. V otvoru je umístěna kulička, která má 

o málo větší průměr než otvor. Destičku začneme na okraji zahřívat svíčkou 

a kulička za okamžik otvorem propadne. 
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Regelace ledu (2027) 

Inspirováno [11] 

Regelace ledu je poměrně složitý fyzikální jev a v některých učebních materiálech jej 

můžeme nalézt nesprávně vysvětlený. Na povrchu ledu je velmi tenká vrstva vody, 

čím vyšší je teplota ledu, tím silnější tato vrstva je. Zavěsíme-li na led kovovou 

strunu, na níž je zavěšené závaží, bude se struna pohybovat vrstvičkou vody směrem 

dolů. Dále je důležité, že při zvýšeném tlaku klesá teplota tání ledu. Led, na který 

tlačí struna se závažím, je pod velkým tlakem a taje tedy dříve, než dosáhne teploty 

0 °C. Struna se roztátým ledem pohybuje níže. Místo nad strunou, které již není pod 

velkým tlakem, opět zamrzne a tím se uvolní skupenské teplo. Díky uvolněnému 

teplu roztaje led pod strunou a tyto kroky se opakují tak dlouho, dokud struna 

neprojde celým ledem. Led poté zůstane celý. K tomuto pokusu bylo vytvořeno 

video, na kterém vidíme regelaci provedenou s kytarovou strunou a kevlarovým 

vláknem. 

 

 

 

3.3 Technické zpracování úloh a pokusů  

Úlohy i pokusy jsou do elektronických sbírek vkládány přes speciálně 

navržené webové rozhraní, které je stejně jako rozhraní určené čtenářům sbírek 

naprogramováno v PHP. Texty úloh i pokusů se píší v HTML doplněném o speciální 

značky a ukládají se do databáze MySQL. Vzorce se píší ve formátu LaTEX. 

Rozhraní sbírek umožňuje také nahrávání obrázků. Videa se vkládají na speciální 

kanál YouTube.  

Obrázky do sbírek jsem vytvářela v programu Zoner Callisto 5 FREE 

a následně je ukládala ve formátu png. Fotografie k pokusům jsem upravovala 

v programu FastStone Image Viewer. Videa jsem upravovala v programu Movie 

Maker a následně je exportovala do formátu mp4. Všechny používané programy jsou 

freeware. 
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4. Závěr 

Hlavní cílem bakalářské práce bylo vytvořit úlohy a návody k pokusům 

z molekulové fyziky a termiky. V rámci bakalářské práce vzniklo celkem devět úloh 

a sedm návodů na pokusy do elektronické sbírky řešených úloh a sbírky pokusů. 

Tyto sbírky jsou dostupné na stránkách www.fyzikalniulohy.cz 

a www.fyzikalnipokusy.cz. Úlohy jsou určeny vysokoškolským studentům 

a studentům středních škol. Návody k pokusům jsou určeny učitelům fyziky, kteří je 

mohou využívat při výuce. Doufám, že vytvořené úlohy i pokusy pomohou zvýšit 

zájem studentů o fyziku. 

Díky vypracování bakalářské práce mám hlubší znalost molekulové fyziky. 

Všechny vytvářené úlohy jsem sama řešila, vypracovávala rozbor a nápovědy. 

Během vytváření jsem musela přemýšlet, co by pro studenty mohlo být při řešení 

úloh problematické. Dále jsem se naučila vytvářet vektorové obrázky, fotit 

a upravovat fotografie a také natáčet a stříhat videa. Věřím, že tvorbou bakalářské 

práce jsem získala mnoho zkušeností, které využiji v době, kdy budu učit. 
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Přílohy 

Příloha 1: Ukázka čtyř vytvořených úloh a jednoho pokusu. 

 

Příloha 2: devět úloh, sedm návodů k pokusům a videa k pokusům v elektronické 

podobě na DVD. 


