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Abstract: This bachelor thesis is focused on student´s epistemological opinions on  physics, 
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The goal of this thesis is to use quality research and focus on intense survey of 
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Research metod was semistructured interview using questions from questionnaire 

EBAPS (Epistemological Beliefs Assessment For Physical Science).  
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ÚVOD 

Epistemologie nebo také teorie poznání je filozofickou disciplínou, která studuje 

povahu, zdroje a význam poznání. Nazýváme ji též noetikou či gnozeologií. Pojem 

epistemologie je složen z řeckého epistémes (vědění, znalost) a logos (rozum). Epistemologii 

zajímají i otázky co je vědění, jakým způsobem vědění získáváme, jaké jsou hranice 

a možnosti poznání, a tak dále. Již v antice a středověku se filozofové – Pythágoras, 

Parmenidés, Sofisté, Platón a Aristoteles ptali, jaké poznání je důvěryhodné a co je jeho 

hlavním zdrojem. Objevila se dvě východiska – smysly a rozum. V novověku empiristé – 

Francis Bacon, John Locke a David Hume soudili, že primárním zdrojem poznání je smyslová 

zkušenost, a rozumu přisuzovali pouze pomocnou úlohu. Racionalisté – René Descartes a 

Imanuel Kant se naopak domnívali, že základní principy lidského poznání jsou obsaženy 

v rozumu a kladli důraz na deduktivní uvažování a smyslovému poznání přisuzovali nižší 

hodnotu. V pozitivizmu byla takzvaná pozitivní filozofie, která si chtěla všímat jen 

nepochybných zkušeností. Pozitivisté – Auguste Comte a Herbert Spencer odmítali 

metafyziku a všechny otázky přesahující kompetenci věd. Novokantovství navazovalo na 

zkušenost Kantovy filozofie. Novokantovci – Wilhelm Windelband, Hermann Cohen, Paul 

Natorp, Heinrich Rickert a Ernst Cassirer studovali charakter humanitních věd, nové zásady 

biologie, fyziky, matematiky a psychologie. Bez novokantovců si jen těžko můžeme 

představit další vývoj epistemologie. Fenomenologie klade důraz na vytvoření a využití 

prostředků racionální a uchopení přeměny světa, i proměny postavení člověka v přírodním a 

sociálním prostředí. Fenomenologii jako nedílnou součást poznávání světa vytvořil Edmund 

Husserl. Analytická filosofie označuje spíše metodu zkoumání. Jako klíčové je postavení 

zkušenostního poznání a přírodních věd v poznání světa. Představiteli analytické filosofie byli 

Gotltob Frege, Bertrand Russel, Ludwig Wittgenstein a Rudolf Carnap. 

Současná vzdělávací soustava je prakticky na celém světě založená na poznatcích 

a metodách moderní vědy. Dá se také říci, že žáci a studenti se učí dívat na svět očima dnešní 

moderní vědy. V osmdesátých letech se v didaktice vědy prosazoval tzv. scientistický přístup 

– úsilí učit žáky a studenty tak, že budou sami vědecky bádat, nebo alespoň napodobovat 

proces vědeckého bádání. Je jen přirozené, že se napodobovaly metody takzvané moderní 

vědy, která už v čase zavedení nových metod ve vyučování byla celkem jinde. 
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Epistemologické názory studentů na fyziku, konkrétně na strukturu vědeckých 

poznatků, charakter poznávání a učení se fyzice a na zdroje schopnosti učit se jsou zjišťovány 

metodou rozhovoru, který je založen na otázkách dotazníku EBAPS. 

Nástroj EBAPS je volně dostupný pro širokou veřejnost online v anglické verzi [2]. 

Byl také adaptován pro české prostředí [3] a v české verzi na Katedře didaktiky fyziky MFF 

UK [4].  

Žákovské představy jsou již pomocí dotazníku EBAPS zjišťovány v rámci disertační 

práce magistry Blanky Zajacové, která je doktorandkou na KDF (Katedra didaktiky fyziky na 

Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy University v Praze).  
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1 CÍLE PRÁCE, NÁVRH VÝZKUMU 

Cílem práce bylo podrobněji prozkoumat epistemologické představy studentů, které 

byly navrženy tvůrci již zmíněného dotazníku EBAPS a to konkrétně ve třech z pěti 

vybraných dimenzích: dimenze týkající se struktury vědeckých poznatků, dimenze týkající se 

charakteru poznávání a učení se a dimenze týkající se zdroje schopnosti učit se. Jaké 

konkrétní názory jsou v jednotlivých dimenzích zahrnuty je uvedeno v části 1.1, která se 

zabývá popisem dotazníku EBAPS.  

Pilotní výzkum byl realizován jako semi-případové studie, kdy žákovské 

epistemologické představy zjišťované zejména metodou rozhovoru byly doplněny ještě 

dalšími informacemi o žácích. Metodou vlastních dotazníků byl zjišťován postoj studentů 

k fyzice a jejich studijního prostředí, například jaké je materiální zázemí žáka/ rodiny a jaké 

má dle dosaženého vzdělání rodičů předpoklady ke studiu. Dalším cílem byl také pomocí 

vlastního dotazníku zjistit názor učitele na studenta, například jak by popsal celkový postoj 

studenta ke školní výuce, jak se chová student ve vyučování a jak by popsal studentovu 

přípravu na písemnou práci 

1.1 Nástroj EBAPS 

 (Epistemological Beliefs Assessment For Physical  Science – Hodnocení 

epistemologických názorů na fyzikální vědy)  

Podkladem pro rozhovor se stal nástroj EBAPS. Tento nástroj je dostupný online v anglické 

verzi [1]. V českém jazyce byl adaptován pro fyziku a v tištěné podobě je dostupný na 

Matematicko-fyzikální fakultě univerzity Karlovy a to konkrétně na Katedře didaktiky fyziky 

[4]. Cílem dotazníku EBAPS je zjištění epistemologických postojů žáků, to znamená jejich 

názorů na zdroj poznávání, povahu znalostí a učení se v rámci fyzikálních věd. Tento nástroj 

vytvořili a ověřili Andrew Elby, John Frederiksen, Christina Schwarz a Barbara White na 

Kalifornské univerzitě v Berkeley. 

V původní americké verzi je tento dotazník zaměřen především na studenty středních 

a vysokých škol, a to na ty, kteří studují základy fyziky a fyzikální vědy.  Česká verze 

dotazníku byla pilotována na žácích gymnázií a to pro výuku fyziky. 

Dotazník obsahuje celkem dvacet devět otázek a je rozdělen na tři části. První část obsahuje 

šestnáct tvrzení, kde žák vybere, do jaké míry s tímto tvrzením souhlasí či naopak (rozhodně 
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souhlasí, spíše souhlasí, neví, spíše nesouhlasí, nebo rozhodně nesouhlasí). Druhá část 

obsahuje šest otázek; ke každé otázce má student na výběr z pěti odpovědí. Zbylých sedm 

otázek se nachází ve třetí části. Jsou zde uvedeny rozhovory mezi dvěma žáky, jejichž názory 

se liší a testovaný student má opět na výběr z pěti možností, aby se rozhodl, s kým a jak moc 

souhlasí. 

Každá z otázek dotazníku je zaměřena na testování jedné z pěti dimenzí žákovských 

představ o práci přírodních věd.  

1.1.1 První dimenze týkající se „struktury vědeckých poznatků“ 

„Jsou znalosti z fyziky jen souborem nesourodých kusů, které jen sotva drží 

pohromadě, kterým chybí jasná struktura a které se skládají pouze z faktů a vzorců? Nebo jde 

naopak o koherentní, konceptuální, vysoce strukturovaný a jednotný celek?“ 

Autoři dotazníku zastávají názor, že nejdůležitější je správné pochopení principů 

fyziky, že nejde o jen o pouhé naučení se vzorečků pro řešení příkladů. Fyzika je vnímána 

jako jednotný celek. Poznatky ve fyzice tvoří jednotný celek. 

1.1.2 Druhá dimenze týkající se „charakteru poznávání a učení se“ 

 „Spočívá učení se vědě hlavně v přijímání informací? Nebo jde primárně 

o porozumění prostřednictvím aktivní práce s danou látkou, o spojování nového 

s předchozími zkušenostmi, intuicemi a znalostmi a o přemýšlení o vlastním porozumění 

a sledování procesu porozumění?“ 

Autoři dotazníku zastávají názor, že učení se vědě nespočívá jen v přijímání 

informací. Primárně jde o získání porozumění prostřednictvím aktivní práce s danou látkou. 

Také zastávají názor, že přírodním vědám porozumíme lépe, jestliže si je budeme spojovat 

s vlastními myšlenkami/představami. Autoři dotazníku také pozitivně hodnotí názor, že učení 

se vlastními slovy tak, aby to dávalo smysl, je mnohem efektivnější, než se učit slova přesně 

podle učebnice. 

1.1.3 Třetí dimenze týkající se „aplikovatelnosti v reálném světě“ 

 Tato dimenze je autory dotazníku charakterizována následujícím způsobem: „Lze 

vědecké poznatky a způsoby myšlení využít pouze v určitých omezených oblastech, např. ve 

třídě či v laboratoři? Nebo lze vědu využít obecněji v reálném životě?“ Cílem těchto položek 

je zjistit, jak žáci nahlížejí na aplikovatelnost vědeckých poznatků v reálném životě obecně. 
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Autoři dotazníku se nezajímají o aplikace, které vycházejí z potřeb studentů a jsou tedy 

ovlivněny jejich zájmy, cíli a dalšími ne epistemologickými faktory. 

1.1.4 Čtvrtá dimenze týkající se „vývoje poznání“ 

V rámci této dimenze se zjišťuje, do jaké míry se žáci orientují mezi dvěma krajními 

názory: (domněnce, že veškeré vědecké poznatky jsou „vytesány do kamene“) na straně jedné 

a krajním relativismem (nerozlišování mezi argumentací založenou na důkazech a pouhým 

názorem) na straně druhé. 

1.1.5 Pátá dimenze týkající se „zdroje schopnosti učit se“ 

Autoři dotazníku pozitivně hodnotí názor, že tvrdá práce je mnohem důležitější než 

vrozené schopnosti. Výhody příklonu k tomuto pojetí spočívají například v možnosti změny. 

Pokud žák zastává názor, že vrozené schopnosti jsou klíčové a on je nemá, neexistuje pro 

něho důvod snažit se fyzice porozumět. Názor, který velmi oceňuje dobrou a efektivní práci 

dává žákovi možnost se učit, hledat pro něho efektivní způsoby učení, apod.  V odpovědích 

žáků se tedy budu snažit zejména objevit jejich názor na tento problém. Jelikož je důležité 

získat od žáků jejich reálné přesvědčení, začnu s prezentováním rozhovoru, který by měl 

omezit uvedení odpovědi, která se žádá nebo která je naučená například od rodičů 

1.2 Metoda rozhovoru 

S každým žákem byl proveden hloubkový rozhovor, který je často používanou 

metodou sběru dat. Jedná se o dotazování jednoho účastníka výzkumu, kterému nejčastěji 

jeden badatel pokládá otevřené otázky. Pomocí hloubkového rozhovoru jsou zkoumáni 

jednotliví členové určité specifické skupiny nebo daného prostředí. Cílem je potom získat 

stejné pochopení jednání daných událostí, jakým disponují členové daného prostředí či dané 

specifické skupiny. Díky systému otevřených otázek může badatel dobře porozumět pohledu 

dotazovaných a to aniž by nějakým způsobem omezil jejich pohled výběrem odpovědí 

v dotazníku. Výhodou hloubkového rozhovoru je, že umožňuje zachytit výpovědi a slova 

v jejich přirozené podobě.  

Za dva hlavní typy hloubkového rozhovoru označujeme rozhovor polostrukturovaný, 

který vychází z předem připravených témat a otázek, a jako druhý hlavní typ označujeme 

rozhovor nestrukturovaný, který může být založen pouze na jediné předem připravené otázce 

a dále se vyvíjí podle informací, které badateli poskytne účastník. 
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„Hloubkový rozhovor se neskládá pouze ze dvou částí, z rozhovoru a přepisu. Celý 

proces získávání dat prostřednictvím této metody sestává z výběru metody, přípravy 

rozhovoru, průběhu vlastního dotazování, přepisu rozhovoru, reflexe rozhovoru, analýzy dat 

 a z psaní prezentace výzkumné zprávy.“[5] 

Základem pro kvalitu získaných dat je si rozhovor dobře předem připravit. Je potřeba 

si předem připravit schéma základních témat, které vycházejí z hlavní výzkumné otázky. 

Jelikož ne vždy je člověk schopen na zodpovězenou otázku ihned reagovat otázkou novou, 

která předchozí otázku rozvíjí, je vhodné si ke každému tématu připravit podotázky, jakými je 

možné dané téma rozvíjet. To znamená přemýšlet nad možnými odpověďmi dotazovaného 

a hledat k nim následné rozvíjející otázky. Rozhovor je vlastně do určité míry strukturovaná 

konverzace řízená badatelem, který ji řídí pomocí hlavních, navazujících a pátracích otázek.  

V úvodu rozhovoru je třeba se účastníkovi rozhovoru představit, představit mu 

projekt badatele, ujistit účastníka o anonymitě a požádat o souhlas s nahráváním rozhovoru. 

Dále by pak měly následovat jednoduché úvodní otázky, které by měly dávat najevo empatii 

s účastníkem. Dalším krokem je pokládání hlavních otázek, které jsou následně páteří 

rozhovoru. Zde nastává rozhovor s pomocí již zmíněných předem připravených hlavních 

otázek, které by ovšem neměly omezovat nebo předurčovat odpovědi. Účelem celé přípravy 

je udělat si předem jasno v tom na co se chceme ptát a proč. Cílem je povzbudit jedince aby 

vyprávěl sám o svých dojmech a přesvědčeních. Po hlavních otázkách přicházejí na řadu 

otázky navazující, které slouží k hlubšímu prozkoumání odpovědi na hlavní otázku a jsou pro 

zkoumání hloubky zásadní. Nedílnou součástí rozhovoru jsou také otázky ukončovací. 

Ukončení rozhovoru by nemělo být děláno ve spěchu a ani by jej badatel neměl odbýt jednou 

větou a proto by měla být část rozhovoru věnována ukončení. 

Otázky k rozhovoru byly vytvářeny na základě dotazníku EBAPS a to konkrétně ze 

tří vybraných dimenzí: 

 První dimenze týkající se „struktury vědeckých poznatků“: 

 Druhé dimenze týkající „charakteru poznávání a učení se“. 

 Pátá dimenze týkající se „zdroje schopnosti učit se“. 

Nejprve byla položena otázka z dotazníku, která byla po odpovědi studenta dále 

rozvíjena, aby byla odpověď prozkoumaná do větší hloubky. Často byla používána jako 

rozvíjející otázka nejen „proč je to zrovna tak jak řekl/a dotázaný/á“, ale 

i proč dotázaný/á nezastává autory dotazníku vytipovaný druhý typický názor na dané téma. 

Vždy jsem zopakovala odpověď žáka, a to z důvodu, abych se ujistila, že si za daným 
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názorem student opravdu stojí, což se v některých případech ukázalo jako velice přínosné, 

protože si student za svým názorem nestál tak pevně a byl tak prostor, aby se student mohl 

nad situací zamyslet a prezentovat vlastní autentický postoj k dané věci.  

Otázky a podotázky, které byly použity k rozhovorům se studenty, jsou součástí 

Přílohy č 4. 
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2 REALIZACE SBĚRU DAT  

2.1 Výběr vzorku 

Názory studentů byly zjišťovány na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském 

Meziříčí a to konkrétně ve třetím a čtvrtém ročníku šestiletého studijního cyklu. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o výzkum kvalitativního charakteru, byl při výběru studentů kladen důraz 

zejména na jejich možnou různorodost pohledu na fyziku a přírodní vědy. Výběr studentů 

udělal vyučující a při jejich výběru měl zohlednit známky studentů, jejich zapojení ve 

vyučovacích hodinách, další zapojení v aktivitách mimo výuku, celkový vztah k fyzice 

a rozdílné rodinné zázemí. To znamená, že byli vybrání studenti, kteří prospívají na výbornou, 

a řeší například i fyzikální olympiády a na druhou stranu byli vybráni studenti, které fyzika 

nezajímá a jejich prospěch je dobrý či nedostatečný. Všichni studenti měli stejného 

vyučujícího, který je také k mému výzkumu doporučil. Celkem bylo vybráno devět studentů. 

2.2 Zjišťování kontextu studijního prostředí žáka 

Studenti nejprve obdrželi dotazník EBAPS (vzor dotazníku je uveden v Příloze 1) 

a poté dotazník který se zaměřoval na osobní údaje studenta (vzor dotazníku je uveden 

v Příloze 2), například kde bydlí, kolik má sourozenců, co dělají rodiče a jaký je jeho postoj 

k fyzice, abychom mohli porovnat, jestli mají tyto faktory nějakou roli při učení se a jaké jsou 

jeho předpoklady k porozumění fyzikální vědě. Úkolem tohoto dotazníku bylo bližší 

seznámení se studentem, jakožto zjištění, jaké má předpoklady k dobrému učení se fyzice 

a také jaký je jeho celkový postoj, co se fyziky týče. Osobní údaje jsme zjišťovali, aby bylo 

možno lépe porovnat studenty, kteří k fyzice vztah mají nebo nemají a aby bylo lépe možno 

vybrat studenty s protikladnými vztahy a protikladnými předpoklady. 

Vyplnění obou těchto dotazníků trvalo studentům přibližně čtyřicet pět minut 

a v dané třídě je vybraní studenti dělali najednou.  

Poslední součástí sběru informací o studentovi byly dotazníky, které vyplňoval 

vyučující žáka (vzor dotazníku je uveden v Příloze 3). Cílem těchto dotazníků bylo zjistit 

názor učitele na daného studenta, především studentův postoj k fyzice, a to v otázkách typu, 

jestli dává pozor ve vyučovacích hodinách, jaký má postoj ke zkoušení a jak na učitele působí 

studentova příprava na písemnou práci. 
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2.3 Realizace rozhovorů 

Po vyplnění dotazníků, bylo provedeno devět rozhovorů (podklad k rozhovoru je 

uveden v Příloze 4). První rozhovor byl proveden mimo vyučovací hodinu a to se studentkou 

Klárou. Tento pilotní rozhovor nebyl nahráván a stal se rozhovorem pilotním.  Dalších pět 

rozhovorů bylo také provedeno mimo vyučovací hodiny a to z důvodu, že žáci nechtěli 

zameškat hodinu fyziky. Rozhovory byly prováděny ve škole a to zejména před vyučováním 

a jeden byl proveden po vyučování. Zbylé tři rozhovory byly nahrávány během vyučovací 

hodiny fyziky a to v kabinetě učitele. Rozhovory během vyučování byly prováděny s žáky, 

kteří neměli moc kladný vztah k fyzice a hodiny fyziky jim většinou přišly jako ztráta času.  

Rozhovory trvaly v rozmezí dvaceti až čtyřiceti minut a kromě pilotního byly 

všechny nahrávány. Z provedených devíti rozhovorů bylo z časových důvodů a náročnosti 

zpracování vybráno celkem pět rozhovorů – pilotní a další čtyři. 

Nahrávky všech rozhovorů na CD disku jsou přiloženy k této bakalářské práci.  
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3 ZPRACOVÁNÍ DAT 

3.1 Přepis dat 

Přepis dat probíhal v několika krocích: 

3.1.1 Převod nahrávky 

Pro práci s nahrávkami, které byly pořízeny ve formátu m4a bylo pro další práci 

důležité, převést nahrávky z formátu m4a do formátu mp3. Ke konverzi audio souborů byl 

použit program „Free m4a to mp3 converter“ a převod trval přibližně patnáct minut. 

3.1.2 Střih nahrávek 

Střih nahrávek byl dělán z důvodu omezeného použití programu na přepis (viz 

kapitola 3.1.3). Byl použit program Wave editor, který je volně ke stažení na internetové 

stránce http://www.slunecnice.cz/sw/wave-editor-abyss/. Tento editor je digitální audio 

editační software, který provádí základní funkce pro úpravy, jako jsou střih, kopírování, 

vkládání a mazání části záznamů. Vzhledem k tomu, že ve verzi softwaru na přepis (viz dále), 

která je zdarma byla možnost pracovat jen s desetiminutovou nahrávkou. Stříhání jsem tedy 

prováděla tak, že jsem z celého celku vystřihla vždycky méně jak deset minut tak, aby další 

nahrávka začínala celou větou. Střih čtyř nahrávek mi trval přibližně půl hodiny. 

3.1.3 Přepis nahrávek 

K přepisování rozhovorů jsem použila program „F4“ [6]. Tento program je 

vytvořený pro vědecké přepisy rozhovorů. Jeho velkou výhodou je, že po zastavení 

přehrávání 

a následném spuštění se automaticky přesune kousek vzad, což umožňovalo lepší porozumění 

nahrávce. Jedinou nevýhodou bylo to, že jsem měla k dispozici zkušební verzi, která 

přehrávala pouze prvních deset minut rozhovoru. Z tohoto důvodu bylo potřeba střihu 

nahrávek. 

Přepis nahrávek byla časově nejnáročnější část, deset minut rozhovoru jsem 

přepisovala přibližně hodinu. Podobnou hodnotu uvádí i použitá literatura [5]. Přepis 

celkového času nahrávek 123 minut tedy trval zhruba 13 hodin. 
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Z důvodu rozsahu práce, bylo vybráno k další analýze pouze pět žáků a to Klára, se 

kterou byl proveden pilotní rozhovor a další čtyři, se kterými byl rozhovor nahráván, přepsán 

a dále okódován (viz kapitola 3.2). Jak již bylo zmíněno, byli vybráni žáci, kteří se k postoji 

k fyzice a jejich školních výsledcích lišili, aby bylo možno porovnávat tyto protiklady. 

Přepisy čtyř nahraných rozhovorů se studenty jsou včetně kódování součástí práce 

jako Příloha 3. 

3.2 Otevřené kódování 

Analýza přepsaných nahrávek byla inspirována technikou otevřeného kódování. 

Tato technika kódování byla vyvinuta v rámci analytického aparátu zakotvené teorie, 

ale díky tomu, že je jednoduchá a účinná, je používaná ve velmi široké škále kvalitativních 

projektů. 

Kódování je operace, pomocí které jsou údaje postupně rozebrány, nějakým 

způsobem konceptualizovány a opět složeny, ale již novým způsobem. Při otevřeném 

kódování je text jako celek rozložen na jednotky, těmto jednotkám jsou přiděleny názvy nebo 

jména a s takto nově pojmenovanými částmi textu dále výzkumník pracuje. 

Postupuje se tak, že nejprve analyzovaný text, v našem případě přepsaný rozhovor, 

rozdělíme na jednotky. Jednotkou může být odstavec, věta nebo jen slovo. Hranice jednotky 

by se měly volit především podle významu, což znamená, že můžeme mít různě velké 

významové celky, jednou je jednotkou slovo a podruhé například celé souvětí. Tento postup 

vede k tomu, že se hranice jednotlivých významových jednotek se mohou překrývat. 

Každé takto vzniklé jednotce přidělíme jméno nebo označení, tedy kód, což je slovo 

nebo fráze, která nějakým způsobem vystihuje určitý typ a odlišuje jej tak od ostatních. Při 

volbě daného kódu je třeba si klást otázku jaký jev či téma daná sekvence vystihuje. Různí 

autoři doporučují klást si při kódování různé sady návodných otázek, které slouží jako 

pomůcka pro volbu jména dané pasáže. Může se stát, že určitá jednotka reprezentuje více 

klíčových témat, označíme ji tedy více kódy současně. 

Při otevřeném kódování postupujeme tak, že do datového záznamu vepisujeme 

značky pro ohraničení jednotek a názvy kódů. Jde především o to, vytvořit „nálepku“, která 

by co nejvíce odpovídala povaze našeho datového fragmentu ve vztahu ke zvolené výzkumné 

otázce. Výzkumná otázka tvoří pomyslné síto, skrze které svoje data „pasírujeme“, a tvar 

jednotlivých kódovaných segmentů tak závisí na tom, jak jsou tvarovaná oka tohoto síta. Je 

proto pochopitelné, že týž text okódují dva různí výzkumníci různým způsobem.  
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Úskalí, jimž je třeba se vyhnout při kódování, je mnoho. Především je nutné usilovat 

o vystižení toho, co se objevuje v datech, nikoli toho, co si myslíme my sami. Je zapotřebí 

nevolit kódy příliš obecné, ale na druhou stranu příliš detailní a komplikovaně nazvané kódy 

mohou být v analýze také nepohodlné. Otevřené kódování představuje jednoduchou, zároveň 

však dost pracnou analytickou techniku. Jeho použití se však na počátku bohatě vyplatí, neboť 

směřuje k velmi detailní a hloubkové práci s textem.  

Cílem je strukturovat dosud hrubá data, načrtnout příběh, na němž bude postavena 

výzkumná zpráva. Termín příběh se v kvalitativním výzkumu používá pro zachycení 

získaných nálezů. 

3.2.1 Technika „vyložení karet“ 

Tato technika je tou nejjednodušší nadstavbou nad otevřené kódování, jakou si lze 

představit. Jde o to, že výzkumník vezme kategorizovaný seznam kódů. Kategorie vzniklé 

skrze otevřené kódování uspořádá do nějakého obrazce či linky a na základě tohoto 

uspořádání sestaví text tak, že je vlastně převyprávěním obsahu jednotlivých kategorií. Není 

přitom nutné, aby do výsledné analýzy vstoupily všechny kategorie, které jsme vytvořili – 

můžeme si vybrat jen některé z nich, a to podle toho, do jaké míry se vztahují k naší 

výzkumné otázce, a také podle toho, jaká je mezi nimi vzájemná souvislost. Na rovině tvorby 

textu určeného k publikování vede technika vyložení karet k tomu, že se názvy jednotlivých 

kategorií stávají názvy jednotlivých kapitol. Obsahem těchto kapitol je potom podrobná 

deskripce a interpretace kódů spadajících do té které kategorie. 

 

3.2.2 Kostra analytického příběhu a její vytváření 

Kostra analytického příběhu (někdy označována jako abstrakt nebo základní 

analytický příběh) znamená jednoduchý popis našich kategorií a vztahů mezi nimi. Všechna 

data a kategorie, které chceme mít obsaženy ve výzkumné zprávě, je třeba sloučit do jednotící 

linie. Kostra by v žádném případě neměla být seskupením nesouvisejících výroků. Účelem 

kostry je formulovat klíčová tvrzení, na které výzkumník přišel, a to tak, aby byla soustředěna 

kolem ústředního jevu, který byl zkoumán. Kostra slouží jako osnova pro organizaci 

kvalitativní výzkumné zprávy, která je popisným textem ukazujícím a vykládajícím původní 

data. 
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3.3 Souhrn 

Zpracování dat probíhalo ve dvou hlavních krocích. V prvním kroku jsem nahrávku 

převedla do vhodného formátu, rozstříhala a přepsala. Ve druhém kroku jsem provedla 

kódování nahrávek. 

Kódování probíhalo systémem otevřeného kódování, kde je podstatou najít na 

položenou otázku v rozhovoru klíčové slovo odpovědi. Otázky jsem v přepisech rozhovorů 

značila žlutým pozadím a odpovědi tyrkysovým pozadí. Za každým tématem v přepisu je 

vždy udělán souhrn, který je psaný tučným písmem zelené barvy. Pomocí těchto jednotlivých 

souhrnů jsem dále sestavovala profily jednotlivých studentů. 

 

 Ukázka kódování z rozhovoru dotazatele (D) s Lukášem (L): 

 

Legenda – xxx – podstata otázka, xxx – klíčová slova odpovědi, xxx - podstatný 

výtah z odpovědi/odpovědí 

 

D: Pokud chceš porozumět fyzice, je pro tebe důležité pamatovat si fakta? 

#00:00:06-9#  

 

L: Záleží, jak kdo se to prostě naučí. Někdo se to naučí jen tak, že se naučí a našprtá 

jenom vzorečky a nemusí si k tomu nic pamatovat, prostě ví jenom ty vzorečky. To je těžké 

říct jako. Já si myslím, že není moc důležité si pamatovat ty fakta, stačí, když se naučím ty 

vzorečky. #00:00:35-2# ne fakta/vzorečky, vztahuje se ne k porozumění, ale k projití ve 

škole 

 

Otevřené kódování je ovšem subjektivní záležitostí a proto se nemusí kódování od 

dvou lidí stoprocentně ve všem shodovat. Z tohoto důvodu kódování posuzovala i vedoucí 

práce. Rozdílné názory byly diskutovány a dohodly jsme se na jedné interpretaci.  

 

Přepisy vybraných rozhovorů, včetně kódování, jsou uvedeny dle jednotlivých 

studentů v  Přílohách 5 až 8 



 

14 

 

4 VÝSTUPY 

Přepisy rozhovorů včetně vyznačených poznámek kódování jsou součástí přílohy, 

kde jsou i přepisy rozhovorů, které nebyly dále rozebírány. Následující podkapitoly uvádějí 

detailní popis výstupů pro každého ze čtyř žáků. Jedná se o výsledky z doplňkových šetření – 

dotazníkové šetření postojů k fyzice, názor vyučujícího na studenta, socioekonomické zázemí 

žáka, a ze souhrnného popisu názorů žáka zjištěných rozhovorem. Souhrn byl proveden na 

základě získaného kódování přepsaných rozhovorů. 

V rámci zachování anonymity žáků, byla jejich jména změněna. 

 

4.1 Stručná charakteristika vybraných žáků 

Zde je uvedena stručná charakteristika žáků na základě informací získaných 

z doplňkových šetření (postojový dotazník, názor učitele). Detailnější popis je uveden v rámci 

podrobného výstupu pro každého žáka.  

4.1.1 Klára 

Fyzika není její oblíbený předmět a učí se ji, jen aby postoupila do vyššího ročníku. 

Vyučující je stejného názoru a podotýká, že Klára do hodin často ani nechodí a když už 

přijde, tak je duchem někde jinde. Pololetní známka 5. 

 

4.1.2 Jana 

Janu fyzika baví a chtěla by se jí věnovat i po střední škole ve studiu medicíny. Pro 

Janu je fyzika předmět, který musí úspěšně absolvovat, protože chce studovat medicínu. 

Fyzika ji přijde užitečná a učí se jí průběžně. Vyučující si myslí, že Jana fyziku moc nemusí, 

ale snaží se. V hodinách dává pozor, i když se aktivně moc nezapojuje. Pololetní známka 1. 

 

4.1.3 Lukáš 

Fyzika jako předmět ho nebaví a nepřipadá mu nijak užitečná, ale má své oblíbené 

téma, kterým je Vesmír. Vyučující je přesvědčen, že Lukáš o fyziku žádný zájem nemá 
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a neučí se ji a v hodinách si nedělá, poznámky a na kontrolní otázky neodpovídá i přesto, že je 

dost inteligentní. Pololetní známka 3. 

 

4.1.4 Eva 

K fyzice má Eva neutrální postoj a to jak v užitečnosti, tak i zábavnosti. Vyučované 

látce v hodině moc nerozumí, ale s pochopením jí pomáhá kamarádka. Učitel ví, že Eva 

fyziku nemusí, ale snaží se, i když jí moc nerozumí. V hodinách dává pozor, ale moc se 

nezapojuje. Pololetní známka 2. 

 

4.1.5 Petr 

Janin o rok mladší bratr. Fyzika ho baví a chtěl by se jí věnovat i po střední škole. 

Učí se průběžně a doma si vyučovanou látku opakuje. Učitel o Petrovi řekl, že je vysoce 

inteligentní, aktivní, svědomitý, přemýšlivý a o fyziku má opravdový zájem. Během hodiny 

se zapojuje a úlohy řeší samostatně. Pololetní znamka1. 

 

4.2 Analýza rozhovorů 

4.2.1 Klára 

Klára navštěvuje již podruhé čtvrtý ročník šestiletého studia. Bydlí v bytě s matkou 

a dvěma sourozenci. Nemá svůj vlastní pokoj, ale má svůj pracovní stůl. Doma není moc 

časově vytížena a času na učení má dost, ale tento čas věnuje spíše jiným činnostem než učení 

se do školy. Většinou se dívá na televizi, čte nebo poslouchá hudbu. Do žádného zájmového 

kroužku nechodí a ani jí to nevadí. Její rodiče mají střední vzdělání s maturitou, v jakém 

oboru ovšem neví. Její starší sestra studuje druhý ročník na vysoké škole a mladší bratr 

navštěvuje první ročník základní školy. 

4.2.1.1 Postoj k fyzice 

Fyzika je její nejméně oblíbený předmět, nebaví jí a jde jí jen o to, aby postoupila do 

vyššího ročníku. Ve škole vyučované látce nerozumí a vůbec jí to nevadí. Z hlediska 

užitečnosti má k fyzice neutrální postoj a rozhodně se fyzice nemíní po střední škole věnovat. 

Nemá žádné oblíbené ani nejméně oblíbené fyzikální téma.  
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Myslí si, že fyzika je spíše pro kluky, jelikož se o ni více zajímají a mají na ni lepší 

buňky, jako na většinu technických oborů. 

Podle jejího názoru by mělo být ve výuce více pokusů, což by vedlo k lepšímu 

pochopení vyučované látky a nemělo by to být jen o mechanickém učení. 

4.2.1.2 Vědecké poznatky 

Fakta, vzorce, teorie a porozumění fyzice. Vzorce a vzorečky jsou pro ni podstatnou 

součástí fyziky. Vzorce podle ní vždy musí souviset s probíranou látkou, což vede k lepšímu 

porozumění a také by vždy měly vysvětlovat hlavní pojmy. Bere je jako fakt a nezajímá jí, 

kde se vzaly a ani žádné odvození. Myslí si ovšem, že pro někoho může být odvozování 

vzorců důležité a to hlavně při výpočtu, kdy je student schopen si k dané problematice vzorec 

odvodit sám. Větší hodnotu než jen vzorce má pro Kláru teorie. Ve vyučovací hodině pochopí 

z výkladu problém, což je podle ní ve fyzice nejdůležitější. Pokud by viděla jen vzorec, 

nevěděla by, co to znamená a nemělo by to pro ni vůbec žádnou hodnotu. Teorie je pro ni na 

prvním místě a vzorce podle ní z teorie vyplývají a jejich přesné znění je důležité jen pro 

výpočet příkladů. Taky zastává názor, že pokud student rozumí teorii, umí si vzorec bez 

větších problémů odvodit. 

Pro Kláru je důležité pamatovat si fakta. Důvodem je lepší porozumění vyučované 

látky. Pokud si pamatuje fakta, dává jí fyzika větší smysl.  

Vědecké principy a teorie. Vědecké principy a teorie Klára jednoduše přijímá. 

Předpokládá, že vědci mají ve všem pravdu a tudíž bychom jim měli věřit. Podle ní se nemůže 

stát, že bude nějaká vědecká teorie špatná, jelikož by to bylo velice skandální a tudíž tuto 

možnost vůbec nepřipouští. Myslí si také, že vědci se nemusí vždy shodovat, jelikož každý 

může mít na danou problematiku jiný pohled a tudíž vidět i něco jiného. Než ale teorii vypustí 

„do světa“ musí se podle ní shodnout na jednom závěru. Nemělo by se stávat, že bychom 

teorii nerozuměli, jelikož musí být dostatečně vysvětlena do nejmenšího detailu, aby jí mohl 

porozumět každý. Klára je také přesvědčena o tom, že všechny jevy nejsou zcela vysvětlitelné 

a to především ve Vesmíru. Nemyslí si také, že jevy které nejdou vysvětlit v dnešní době, 

budou časem objasněné. Nepřipouští ani fakt, že by mohly být v budoucnu nějaké lepší 

technologie, které tyto zatím nevysvětlitelné jevy vysvětlí. 

Učebnice. Ve škole používají učebnice fyziky z vydavatelství Prometheus. Kláře se 

líbí jak je členěná a jak na sebe kapitoly navazují. Všechny kapitoly spolu podle ní souvisí 

a jsou poskládané v pořadí tak, aby na sebe přesně navazovaly, a jsou různě propojené a to tak 
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že v nějaké se objeví to, co známe už z minulé kapitoly. Líbí se jí i množství obrázků a nic by 

na této učebnici neměnila. 

Zájem mimo školu – pořady, olympiády a pokusy. Mimo školu se o fyziku nezajímá. 

Nikdy nedělala žádnou fyzikální olympiádu a ani neviděla její zadání. Myslí si ovšem, že pro 

ostatní lidi může být fyzika velice zajímavá, jelikož má něco do sebe. Podle Kláry je fyzika 

dobře pochopitelná věda, jejíž zákony si můžeme představovat a vídat i ve světě kolem nás, 

tzn. v běžném životě. Kláru ovšem tyto představy nelákají a nemíní se jimi ani zabývat. 

Viděla už pár fyzikálních pořadů, které se jí dokonce i líbily, ale její nezájem 

o fyziku nezměnily. Na další pořad by se podívala, kdyby se hodně nudila a narazila by na to 

v televizi náhodou. Je přesvědčena, že tyto pořady jsou pro lidi, které fyzika nebo dané 

fyzikální téma zajímá velice užitečné a poučné a lidé z toho můžou čerpat i v běžném životě. 

Schopnost učit se, tvrdá práce versus vrozené schopnosti. Klára zastává názor, že 

každý se může naučit i těžkou látku, ale musí sám chtít. Záleží to především na jeho postoji 

k fyzice a na tom jak k ní přistupuje. Základem je podle ní, aby dával člověk pozor především 

při výkladu ve škole, což mu usnadní porozumět látce lépe, než kdyby se ji učil sám doma. 

Pokud chtějí studenti zvládat fyziku s přehledem, měli by se učit hravým způsobem 

a to hledat různé zdroje, na kterých se můžou něco dozvědět a dívat se na jednu věc z více 

různých pohledů a pak si najít ten, který mu nejvíce vyhovuje. 

Každý se podle ní může v učení zlepšit. Musí se začít více snažit, poslouchat výklad 

v hodinách a hlavně se více učit. 

Co se týká vrozených schopností, jsou podle ní stejně důležité jako tvrdá práce. 

Pokud má člověk vrozené schopnosti, ale nedělá vůbec nic, je to úplně k ničemu. Vždycky je 

potřeba se učit, což člověku s vrozenými schopnostmi může jít mnohem lépe, než někomu 

kdo je vůbec nemá. Člověk bez vrozených schopností nikdy nebude tak dobrý, i když bude 

dřít sebevíc. 

Poznávání a učení se. Pokud látku jednou pochopíme, nemusíme si ji tolik opakovat. 

Pokud to nepochopí z učebnice hned, tak jí stálé čtení vůbec nepomůže a nejlepší řešení je 

najít si daný problém na jiném zdroji, který pro ni může být více srozumitelný a na pochopení 

mnohem lepší. 

Když se Klára učí, je pro ni lepší opakovat si látku vlastními slovy, což sice může 

vést k tomu, že látku špatně pochopí, špatně si ji vyloží a pak špatně naučí, ale ještě nikdy se 

jí to nestalo. Dobré pro pochopení je převést si látku do různých souvislostí s běžným 

životem, což pomáhá k lepší představě daného problému. Nadrtit do sebe definice bez 
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pochopení je podle ní úplně k ničemu a člověk se může velice snadno splést nebo ve stresu 

zapomenout jak daná definice zněla. Pokud ale definice pochopíme, nemusíme se je drtit 

slovo od slova, což může být pro někoho velice náročné. Definice jsou sice hodně důležité, 

ale důležitější je znát veškeré souvislosti a hlavně jim dobře rozumět. 

Přemýšlet o svých vlastních zkušenostech by nemělo být moc důležité. Teorie by 

měla jít dobře pochopit i bez spojování s běžným životem, což ale může být pro někoho 

hodně důležité a může mu to pomoct. Může to být dobré z důvodu lepšího pochopení, protože 

někomu to může dát smysl až po převedení do praxe. 

Při řešení fyzikálních příkladů nemůžeme dojít špatnou úvahou k dobrému výsledku. 

Když problém pochopí úplně jinak než je, špatně si ho vyloží a začne nad ním přemýšlet, 

nemůže nikdy dojít špatnou úvahou k dobrému výsledku. Možná to ovšem jde při řešení 

příkladů, kde si například vzpomene na špatný vzoreček, ale čísla budou stejné, takže je jedno 

kterým dělí a kterým násobí, jelikož výsledek bude v obou případech stejný. Ale to by podle 

Kláry musela být hodně velká náhoda, a jelikož učitel se zaměřuje i na postupy, příklad by 

stejně nebyl uznaný. Takže má sice špatnou úvahu, stejný výsledek jako má vyjít, ale ve 

výsledku je to stejně špatně. 

Nejpodstatnější při učení je pro Kláru teorie. Pokud jednou pochopíme teorii, 

můžeme si z ní vyvodit i vzorečky, které jsou důležité při počítání. Kdybychom ovšem znali 

jen vzorce, ale vůbec bychom nevěděli, k jakému tématu se vztahují nebo co znamenají, je 

nám to úplně k ničemu. Většinu vzorců se ovšem musí naučit zpaměti, jelikož je pro ni 

odvození z teorie složité a neumí ho. Pořád ale musí tu teorii znát a nejde se jen naučit 

vzoreček. Nejčastěji se učí ze sešitu a učebnice. Učebnice je pro Kláru lepší, jelikož je tam 

teorie více rozepsaná a pro ni lépe pochopitelná. Nyní dostala i knihu o elektřině 

a magnetismu, do které občas nahlédne, jelikož je pro ni lepší mít dva výklady. Někdy k učení 

využívá i internet, a to v případech, kdy z učebnice teorii nepochopí. 

 Příprava na písemnou práci a odhad známky. Učí se jen den před termínem písemné 

práce, což pro ni vzhledem k výsledkům není dostačující, ale nemíní na tom nic měnit. 

Připouští, že kdyby se učila fyziku více, nemusela by z ní na vysvědčení propadat, ale jelikož 

k ní nemá žádný vztah a nebaví ji, učit častěji se nebude a bude jen doufat, že to její učení 

bude stačit, aby nemusela na konci roku dělat z fyziky reparát. Před písemnou prací si přečte 

teorii, aby měla aspoň tušení, o co v příkladech půjde. Vzhledem k tomu, že píšou jenom ze 

slovních úloh, dává větší důraz na počítání příkladů. Přepočítává si příklady, které počítali 

v hodině, a také počítá příklady, které jim posílá kantor na zopakování a které jí ovšem moc 
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počítat nejdou. Podle jejího názoru bývají v písemných pracích těžší příklady, než ty, které 

dostali na opakování. 

Klára se většinou nesnaží po odevzdání písemné práce svou známku odhadovat. 

Nedělá to, aby se pak mohla nechat překvapit. Nikdy jí nenapadlo, že by porovnávala své 

výsledky se spolužáky, i když oni to často mezi sebou dělají. Když písemku odevzdá, ví, že to 

dopadlo špatně pouze v případě, že nic nenapíše, což se jí ovšem nestává. Jestli má zbytek 

dobře, neumí posoudit. Nějak to napsala, nějak to dopadne. 

4.2.1.3 Názor vyučujícího 

Klára fyziku nemusí a ani se nesnaží něčemu porozumět, či něco naučit. Žije asi 

v jiném světě a často do hodin fyziky ani nechodí. Mimo běžnou výuku se fyzice nevěnuje. 

Klára je v hodinách úplně mimo, sice nevyrušuje, ale duchem je někde jinde. Na položenou 

otázku nereaguje a často si ani nedělá v hodinách poznámky. Vůbec není schopná řešit 

příklady u tabule. Na písemné práce Klára většinou ani nechodí, a když jde pak následně na 

náhradní termín, nic nenapíše a nikdy nic neumí. Ještě nenapsala nic do žádné písemné práce. 

Situaci vůbec neřeší, je jí to zřejmě úplně jedno. Při vyvolání k tabuli Klára sice jde, ale mlčí. 

Na žádné konzultace nechodí, zřejmě nemá potřebu. 

Její pololetní známka z fyziky byla 5. 

4.2.1.4 Můj názor 

Kláru znám už od malička.. Od Kláry vím, že ji fyzika absolutně nezajímá, a i přesto, 

že jsem jí nabízela pomoc s učením, aby alespoň nepropadla, tak to vůbec neřešila. Klára má 

svůj svět a vůbec neřeší, co bude. Její celkový přístup ke škole, je zcela bez zájmu a to 

naprosto ve všech předmětech. 

4.2.2 Jana (39:40) 

Jana navštěvuje čtvrtý ročník šestiletého cyklu. Bydlí s matkou, otcem, dvěma bratry 

a třemi sestrami v horské chatě. Její starší sestra (19 let) studuje v šestém ročníku na 

gymnáziu, mladší bratr (16 let) studuje ve třetím ročníku na gymnáziu, mladší bratr (15 let) 

navštěvuje osmou třídu základní školy, mladší sestra (12 let) navštěvuje šestou třídu základní 

školy a nejmladší sestra (11 let) navštěvuje čtvrtou třídu základní školy. Oba rodiče mají 

středoškolské vzdělání. Otec je kovářem, věnuje se oborům kuchař, stolař a podnikatel. Matka 
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má se věnuje podnikání a je majitelka a provozovatelka horské chaty. Marie má svůj vlastní 

pokoj s vlastním pracovním stolem. 

Rozhovor byl udělán i s jejím mladším bratrem Petrem a je uveden na straně 30. 

4.2.2.1 Postoj k fyzice 

Janu fyzika baví a chtěla by se jí věnovat i po střední škole. Fyzika, kterou dělají ve 

škole, jí přijde užitečná. Vyučované látce v hodině ne vždy zcela rozumí, ale doma si ji 

opakuje a učí se průběžně. Před písemnou prací počítá příklady z učebnice nebo ze sbírky 

a připravuje se, jak nejlépe dokáže. Její nejoblíbenější téma je elektřina a nejméně oblíbeným 

tématem byla teorie relativity. 

Na hodinách fyziky jí vyhovuje, že vyučující nedává důraz na vzorce a teorii ale na 

přemýšlení a řešení příkladů. Nelíbí se jí, že vyučující dává do písemné práce příklady, které 

nikdy neřešili. Ideální výuka by podle ní měla vypadat tak, že vyučující probere teorii, na 

příkladech ji vysvětlí a předvede pokusy. Následně by měl vyučující učivo zopakovat, shrnout 

ho a spočítat příklady. Měl by jim také průběžně zadávat domácí úkoly. 

Je přesvědčená, že fyzikou se můžou zabývat kluci i holky, záleží na tom, koho to 

baví a zajímá se o tento předmět. 

4.2.2.2 Vědecké poznatky 

Fakta, vzorce, teorie a porozumění fyzice. Porozumění fyzice a pamatování si vnímá 

jako propojené. Nejprve se snaží danou látku pochopit a při tom si to zapamatuje. Při řešení 

příkladů je pro ni opět důležité nejprve pochopit teorii, látku, kterou si přečte v učebnici. Jako 

podstatné vnímá obojí, i když nakonec jako důležitější uvádí teorii, protože tu se učí raději. 

Vzorce potřebuje k tomu, aby „něco mohla vypočítat v životě.“ Je přesvědčena, že vzorce 

a teorie spolu souvisí, a zajímá ji, jak se vzorce odvozují, ale odvození se rozhodně neučí 

nazpaměť. 

Vědecké principy a teorie. Vědu má ráda právě proto, že v ní jsou na rozdíl od 

češtiny fungující pravidla. Nové teorie musí být podloženy a tomu se snaží porozumět, 

a pokud se jí to nepodaří, tak je přijme. Když něčemu nerozumí, tak ji to štve. Myslí si, že 

vědci se nemusí ve všem shodovat, jelikož každý z nich může z daného problému vyvodit jiný 

závěr, který musí vždy podložit, takže by se ve výsledku měli na dané teorii shodnout. Je 

přesvědčená, že vědcům můžou porozumět všichni, kteří mají o fyzice nějaké ponětí, ale 

pokud jí vůbec nerozumí, nemusí jim nová teorie vůbec nic říkat. Nepochopení nové teorie 
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může také záviset na tom, že se nám nad ní vůbec nechce přemýšlet. Nemyslí si, že jdou 

všechny jevy kolem nás vysvětlit, jelikož ve skutečnosti ani nevíme jak daný problém 

pojmenovat (cit. „No já mám takovou teorii, že třeba křesťané říkají, že to je Bůh, jiní že je to 

Alláh, že to pojmenovávají a dávají tomu nějaké vlastnosti a přitom třeba vůbec neví, co to je 

a nedokážou to pořádně vysvětlit.“). Zatím nevysvětlitelné jevy můžou být ovšem časem 

vysvětleny, pokud časem nezemřeme. Teď to nejde vysvětlit, protože ještě nemusí být 

objeveny všechny věci, které se dají využít, například vynálezy. Ve fyzice jsou některé věci 

na pochopení složitější. 

Zájem mimo školu – pořady, olympiády, pokusy. Nad tím, co dělali ve škole, 

přemýšlí i doma. Na fyzikální televizní pořady se nedívá, televizi nesleduje vůbec. Občas 

sleduje na internetu pořad Discovery – kanál zaměřující se na dokumentární programy, hlavně 

populární vědu, technologie a dějiny. Neví, o žádném fyzikálním kroužku, ale chodila by do 

něj podle toho, co by se tam dělalo, jak často by byl a jak dlouho by trval. Pokud by byl celý 

odborný a bez pokusů, chodila by tam pouze v případě, kdy by to potřebovala, tj. kdyby 

něčemu nerozuměla a chtěla to pochopit. V 1. E se pokoušela řešit fyzikální olympiádu, ve 

které neuspěla. Vadilo jí, že to sama nedokázala vyřešit, ale je přesvědčena o tom, že kdyby ji 

to někdo ukázal, tak by si řekla, že je to logické a přišla by na to. Ve škole měli také soutěž 

v dělání pokusů, ale jelikož neměla žádnou skupinu, nezúčastnila se jí, ale kdyby nebyla 

sama, určitě by se snažila vymyslet něco zajímavého. Doma dělali s bratrem pokusy 

s hmotou, kterou bratr sám vyrobil. Jinak mají doma také skládačku na vyrábění elektrických 

obvodů, což ji bavilo. Elektřina ji baví, ale nemíní být elektrikářem, jelikož je to podle jejího 

názoru nebezpečné. 

Schopnost učit se, tvrdá práce versus vrozené schopnosti. Obtížnou látku se může 

naučit každý, koho to zajímá, ale musí především chtít. Během života se učíme logicky 

přemýšlet, a na vrozených schopnostech v podstatě nezáleží. Důležité je, jestli chceme 

a necháme si poradit. Pokud někdo nechce něco pochopit, tak to nepochopí. Člověk, který má 

vrozené schopnosti (Jana k nim dle jejího názoru nepatří), může pochopit danou látku 

rychleji, “v přírodních vědách je to plus“.  

Čím víc a častěji se člověk učí, tím líp to učení jde. (cit. „Třeba v 1. E jsem se na 

chemii učila dva dny strašně moc hodin a teďka mi stačí čtyři hodiny a umím to. Člověk se 

učí čím dál rychleji.“). Nečte články několikrát, ale dělá si výpisky a hledá v článku 

souvislosti. Nezná případ, kdy by ji víc naučené látky pomohlo v pochopení daného 
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problému, ale může se stát, že to někomu pomůže. Myslí si, že pokud nechápeme předchozí 

látku, ale navazující pochopíme, můžeme pak pochopit i tu předchozí. 

Poznávání a učení se. Danou látku se snaží říkat vlastními slovy, lépe tomu pak 

rozumí a rozhodně se neučí nazpaměť, to by zabralo hodně času. Ve škole v hodinách fyziky 

především poslouchá a teorii si nepíše, píše pouze příklady a výpisky z teorie si dělá doma 

sama. Při učení přemýšlí nad vlastními zkušenostmi a nad tím, že už se jí to třeba stalo (cit. 

„Potom třeba jsme brali motory a já jsem zjišťovala, jaké máme doma v autech.“). Je 

přesvědčená, že ke stejnému výsledku je možné sice dojít jinou cestou, ale původní úvaha 

musí být stejná. Při učení je pro ni podstatné především pochopení dané látky a mít praxi 

v počítání příkladů. Jako první se učí teorii, potom až vzorce U jednodušších vzorců by asi 

byla schopná odvodit teorii, pokud by znala význam veličin, ale u složitějších vzorců spíše ne. 

Při učení využívá nejen učebnici, ale i přehled středoškolské fyziky a testy z fyziky. 

Učebnice. Na učebnici jí vadí, že ve shrnutí nejsou všechny vzorečky dané kapitoly 

nebo všechno to, co by si měla z kapitoly vzít. Chtěla by tyto věci do shrnutí doplnit a líp to 

tam rozepsat. Někdo se z učebnice učí jenom shrnutí, ale tím pádem to nemůže pochopit. 

Učebnice mají jasnou strukturu, jsou dobře rozdělené a navazují na sebe. Kapitoly na sebe 

také hodně navazují (cit. „Teďka byl nejprve stejnosměrný proud, teďka máme zase střídavý 

proud a navazuje to na sebe. Třeba i ty vzorečky z první kapitoly se použijí na příklady 

z druhé.“). 

Příprava na písemnou práci a odhad výsledné známky. Na písemnou práci se učí 

vždy hodně dopředu a má vždy stejný proces (cit. „Třeba i týden dopředu před písemkou, 

nebo když se chýlíme ke konci toho tématu, což já poznám díky učebnici, on se podle toho asi 

řídí, tak si najdu chvilku, přečtu si třeba po deseti těch dvacet stránek. Potom si to začnu číst 

znovu a už si dělám ty výpisky. Potom v tom opravdu hledám nějaké souvislosti, a když vím, 

že tomu takhle rozumím, tak začnu počítat příklady. Vypočítám si příklady, které nám poslal 

na email, to tak dělá, tam pošle tak dvacet příkladů. Taky se podívám na příklady, které jsme 

řešili v hodinách tak, abych tomu rozuměla a abych to tak nějak uměla vyřešit. Až už je jasné, 

kdy to píšeme, třeba, že to píšeme za tři dny, tak jdu třeba na počítač a tam jsou nějaké 

stránky, třeba „příklady.eu“ a tam jsou ty příklady řešené, takže jsem si jistá, že jsem to třeba 

vyřešila dobře. Na těch stránkách si je pak propočítávám, tam jich je opravdu hodně, takže 

mám co dělat a pak když jsem si jistá, že to zvládnu tak už píšu vlastně tu písemku.“). 

Výpisky z učebnice si dělá vždy, když má čas, většinou delší dobu před písemnou prací. 

Termín je jim vždy hlášen dopředu, ale poznají to i podle učebnice. Vzorečky odvozuje 
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z teorie a při propočítávání příkladů si je zapamatuje. Dříve jí vyjadřování ze vzorců dělalo 

problém, ale to cvičila a teď už to zvládá. Je schopná odhadnout svou výslednou známku 

z písemné práce. Párkrát si porovnávala výsledky se spolužáky, teď se spíš ptá spolužačky na 

postup. Několikrát se jí stalo, že měla špatnou úvahu, což jí v danou chvíli nedošlo. 

Jana velmi často odpovídala na otázky uvedením vlastní strategie, kterou při učení 

používá. Když se zabývá fyzikou, jde jí zejména o pochopení, když něčemu nerozumí, štve ji 

to. Důležité je při učení chtít; sama si umí naplánovat a realizovat strategii učení, která jí 

pomůže dosáhnout výsledku, který chce. Jako motivaci v podstatě vůbec nezmiňuje známky. 

4.2.2.3 Názor vyučujícího 

Vyučující si myslí, že Jana fyziku moc nemusí, ale snaží se, jelikož chce jít studovat 

medicínu a je si vědoma toho, že ji bude potřebovat. Jana má také snahu fyzice porozumět, 

i když ne vždy porozumí. V hodinách Jana pozor dává, i když se aktivně moc nezapojuje. U 

tabule je schopná řešit lehčí příklady (vzorové, ty, co byly již někdy řešeny) samostatně, 

ostatní příklady řeší s pomocí. Před písemnou prací se připravuje, řeší domácí úkoly a umí 

vzorečky. V písemné práci vyřeší vzorové příklady a také ty, které řeší za domácí úkol. 

Příklady, které nikdy neviděla, nevyřeší a často u složitějších neporozumí ani zadání. Jana je 

spíše introvert, těžko se vyjadřuje, ústní projev je nesouvislý a postrádá logickou stavbu. 

S pomocí dokáže odpovědět na jednoduché otázky. Na konzultace nechodí, jelikož asi nemá 

potřebu. 

Poslední známka na vysvědčení byla 1. 

4.2.2.4 Můj názor 

Musím souhlasit s vyučujícím, že Jana působí spíše jako introvert. Při rozhovoru se 

snažila odpovědi rozvíjet sama, ale občas se stalo, že odpovídala na něco jiného. Často se 

ujišťovala v tom, na co jsem se ptala. Podle mého názoru je velice cílevědomá. Při učení se 

spokojí jedině s maximem a učí se tak, aby měla vše za 1.  

4.2.3 Lukáš (21:56) 

Lukáš navštěvuje třetí ročník šestiletého cyklu. Bydlí s matkou i otcem v bytě a má 

jednoho třináctiletého bratra. Pokoj má spolu s bratrem a má svůj vlastní pracovní stůl. Oba 

rodiče mají středoškolské vzdělání, otec v oboru zemědělství a matka v oboru ekonomie. 

Bratr navštěvuje základní školu. 
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4.2.3.1 Postoj k fyzice 

Fyzika Lukáše nebaví, nepřipadá mu nijak užitečná a jde mu jen o to, aby postoupil 

do vyššího ročníku. Vyučované látce rozumí jen málokdy. Při přípravě na písemnou práci se 

vyučovanou látku snaží teprve den před písemnou prací pochopit, počítá příklady z učebnice. 

Připravuje se, ale nedává do toho maximum. I přes tvrzení, že ho fyzika vůbec nebaví, má své 

oblíbené téma, kterým je Vesmír. Jeho nejméně oblíbená témata jsou gravitační pole 

a Einsteinovy teorie. 

V hodinách fyziky mu vyhovují pokusy, které provádí vyučující a které jsou 

zajímavé. Tvrdí, že učitel se často na začátku hodiny „zakecá“ a pak nestihne dostatečně 

vysvětlit látku. Má také pocit, že učitel je na některé žáky „zasedlý“. Ideální výuku by si 

představoval tak, že by byly zápisy na dataprojektoru, mělo by se dělat více pokusů, učitel by 

neměl dávat těžké příklady a měl by si především ověřit, jestli žáci látce dostatečně rozumí. 

Myslí si, že fyzika je spíše pro kluky, jelikož uvažují více logicky, hledají jak látce 

porozumět a moc se ji neučí. 

4.2.3.2 Vědecké poznatky 

Fakta, vzorce, teorie a porozumění fyzice. Fakta význam nemají, v běžném životě je 

nevyužijeme (cit. „Ne nejdu kolem a neřeknu si, jo kámen padá, protože zrychlení je 9,81.“). 

Stačí, pokud se naučí vzoreček, kde se zajímá o to, co jednotlivé veličiny znamenají. Jak se 

vztahuje k hlavním pojmům, pro něj vůbec není důležité. Zřejmě se nevztahuje k porozumění 

fyzice, ale pouze k tomu, aby prošel ve škole. To ukazuje i jeho smýšlení o teorii, která by 

byla dobrá, pokud by se chtěl zajímat o fyziku, nicméně má nedostatečnou sebedůvěru, že by 

i tak ve škole dosáhl lepšího výsledku/lepší známky. 

Vědecké principy a teorie. Vědecké principy a teorie podle něj nedávají často smysl, 

ovšem přijme je, jelikož má pocit, že už je nebude nikdy v životě potřebovat. Vědci se ne 

vždy shodují, což by mohlo být způsobené nepřesností měření a taky tím, že na jednu věc 

může mít každý vědec jiný pohled. Na výsledku se vědci můžou shodnout, musí dát napřed 

vše dohromady a na jednom se shodnout. 

Zájem mimo školu – pořady, olympiády a pokusy. Mimo školu se o fyziku nezajímá. 

Když ještě navštěvoval základní školu, viděl v televizi pořad o fyzice, ale po nástupu na 

gymnázium ten malý zájem, který měl, upadl úplně. Na základní škole fyziku moc neuměl 

a vnímal ji jen jako vzorečky bez teorie. Pokusy ho baví, doma si ještě žádný nedělal, jelikož 

na to nemá čas. Přemýšlel nad tím, že by si nějaký zkusil pomocí internetu vymyslet. Ve 
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škole dělají pokusy za jedničky, ovšem zastává názor, že je to především pro ty, co to mají 

nerozhodně. Jelikož mu známka vychází přesně a k lepší známce mu to nepomůže, tak i přes 

to všechno přemýšlí, že by pokus s někým udělal. Ve třídě má dva kluky a holku co dělají 

fyzikální pokusy a olympiády, jejíž zadání už viděl, ale přišlo mu velice složité, takže nemá 

v plánu ji zkusit. 

Schopnost učit se, tvrdá práce versus vrozené schopnosti. Pro pochopení a naučení se 

vyučované látky ve fyzice jsou podstatné vrozené schopnosti, bez kterých těžší učivo 

pochopit nejde, jinak je to v zeměpise, kde záleží mnohem více na píli než na vrozených 

schopnostech, které zde nehrají vůbec žádnou roli. Fyzika je pro něj více o pochopení, než 

o nadrcení se dané látky, ale co nepochopí, je nucen se doslova naučit. Pokud by něco 

nepochopil z učebnice, ale zajímalo by ho to, tak by odpovědi hledal i na jiných zdrojích. Učí 

se spíše vzorečky, teorii si čte na wikipedii a zkouší si počítat příklady. Zřejmě má představu, 

že teorii se lze naučit a počítání příkladů ne. Průběžné učení a opakování vede podle něj 

k lepšímu porozumění, ale nedělá to tak. 

Poznávání a učení se. Na písemnou práci se učí pouze vzorečky bez teorie, jelikož 

teorie se v písemné práci neobjevuje. Kdyby psali i z teorie, tak by se ji především snažil 

pochopit, jelikož je to lepší pro porozumění a může vidět více spojitostí, než kdyby se ji jen 

natvrdo naučil. Viz předchozí odstavec - o teorii má však představu, že se naučit lze, na rozdíl 

od počítání. Počítá příklady z internetové sbírky, kde jsou i postupy a podle postupu se snaží 

počítat sám. Dostávají příklady na procvičení a většina je právě na internetových sbírkách (cit. 

„jmenuje se vaščák.cz, nebo tak asi“) i s postupy a tyto příklady vyhledává a snaží se je 

počítat, jelikož se většinou objevují i v písemné práci. Vlastní zkušenosti nebere při učení 

vůbec v úvahu, ale myslí si, že pro někoho by mohly být důležité, jen ho nenapadlo jak. 

Fyziku bere jako vědu, kde se učí věci, které člověka moc nezajímaly. Zastává názor, že 

špatnou úvahou můžeme dosáhnout správného výsledku pouze v případě, kdy se ve vzorečku 

rovnají dvě hodnoty, jedna se má dělit a jedna násobit, což je hodně velká náhoda, jinak to 

považuje za nepravděpodobné. 

Učebnice. Při učení nevyužívá učebnici, občas si počítá příklady ze sbírky. 

Nepotřebuje znát teorii. Učebnice jsou podle něj staré a nelíbí se mu. Myslí si, že jsou v nich 

udávány staré hodnoty měření, které už byly i přeměřeny a chtěl by mít učebnice s novými 

hodnotami. Do učebnic by také doplnil přesné postupy pokusů, které by se daly dělat doma, 

což by mu mohlo pomoci lépe pochopit dané učivo. Kdyby ho učivo bavilo, tyto pokusy by si 

doma rád prováděl. Kapitoly v učebnici bere spíše jako celek. 
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Příprava na písemnou práci a odhad známky. Jako přípravu na písemnou práci 

počítá příklady ze sbírky. Vzorečky se učí spíše zpaměti a pracovat s nimi ve smyslu 

vyjadřování veličin umí. Většinou také ví, jakou výslednou známku má z písemné práce 

očekávat, někdy ale bývá překvapen. 

Lukáš velmi často při dotazu na obecné principy či ideje ohledně fyzikální vědy 

a učení se fyzice vztahoval odpovědi k vlastní zkušenosti s předmětem fyzika, k vlastní 

strategii jak absolvovat tento předmět s dostačující známkou.  

4.2.3.3 Názor vyučujícího 

Vyučující je přesvědčen, že Lukáš o fyziku zájem nemá (myslí, že nejen o ni), neučí 

se, i když je dost inteligentní a výsledky bohužel neodpovídají jeho možnostem. Během 

výuky Lukáš nedává pozor, neustále vyrušuje, nedělá si poznámky, a na kontrolní otázky 

neodpovídá, protože ani neví, na co se vyučující ptá. Při vyvolání k tabuli často odmítá jít, ale 

když musí tak lehčí příklady vyřeší s menší dopomocí. Je přesvědčen, že před písemnou prací 

nedělá Lukáš domácí úkoly a neřeší ani příklady, které jsou žákům zasílány, a které se pak 

objevují v písemné práci. Když Lukáš něco umí, tak jsou to vzorečky. Umí je bez pochopení 

a často je neumí použít. Při písemné práci se Lukáš snaží opisovat, občas vyřeší vzorový 

příklad, který již viděl a není příliš složitý. Náročnější příklady, které nikdy neviděl se ani 

nepokouší řešit. Když je Lukáš vyvolán k ústnímu zkoušení, odmítá jít k tabuli a raději si 

nechá dát za pět. Na konzultace nechodí, jelikož nejspíš nemá potřebu. 

4.2.3.4 Můj názor 

Lukáš na mě působil jako velice pohodový člověk. Při rozhovoru sám rozvíjel 

odpovědi. Co se týče jeho přístupu, musím souhlasit s vyučujícím. Lukáš je inteligentní kluk, 

který je bohužel přesvědčený, že střední školou stačí jen projít, jelikož nic z toho nebude 

nikdy potřebovat. Ještě neví, čemu by se chtěl v budoucnu věnovat, má nejspíš na 

rozhodování ještě spoustu času. 

4.2.4 Eva (37:56) 

Eva navštěvuje čtvrtý ročník šestiletého cyklu. Bydlí s matkou, otcem bratrem 

a sestrou v rodinném domě. Mladší bratr (15 let) navštěvuje devátou třídu základní školy 

a mladší sestra (7 let) navštěvuje první třídu základní školy. Oba rodiče mají střední odborné 
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učiliště bez maturity. Otec je vyučen jako zámečník a matka jako obráběčka kovů. Eva má 

svůj vlastní pokoj s vlastním pracovním stolem. 

4.2.4.1 Postoj k fyzice 

Eva má k fyzice neutrální postoj a to jak v oblasti užitečnosti, tak i z hlediska 

zábavnosti. Vyučované látce v hodině nerozumí, ale s pochopením jí pomáhá kamarádka. 

Vyučovanou látku se před písemnou prací učí již od doby, kdy jim byl sdělen termín písemné 

práce. Jejím nejoblíbenějším tématem je Vesmír a nejméně oblíbeným je tuhé těleso. 

K tomu, co jí vyhovuje a nevyhovuje na způsobu, jakým její vyučující učí, se 

nevyjádřila. V ideální výuce by podle ní mělo být více pokusů a také by se měly pořádat 

exkurze. 

Je přesvědčená, že fyzika je pro všechny, které to baví a na pohlaví nezáleží. 

4.2.4.2 Vědecké poznatky 

Fakta, vzorce, teorie a porozumění fyzice. Fakta jsou pro ni důležitá, jelikož se na 

nich zakládá fyzika, ale je třeba, aby si každý myslel i něco svého. Nepřijme je jen tak, ale 

přemýšlí proč to zrovna tak funguje, popřípadě si je nechá i vysvětlit od kamarádky, ke které 

chodí na doučování. Pokud se neshoduje její názor s učebnicí, vyhledává ve více zdrojích 

a snaží se přemýšlet a hledat, jak to je. U vzorečku ji zajímá, co znamená, z čeho vyplynul a k 

čemu se váže, ale nejde úplně do detailů. Mezi vzorci se snaží hledat souvislosti. Teorie je 

podle ní hodně důležitá, jelikož díky ní může lépe porozumět příkladům. Je pro ni důležitější 

než vzorce. Pokud by teorii vůbec neznala, tak samotné vzorce spíš nedokáže pochopit. Je 

přesvědčená, že vzorce se vztahují k hlavním pojmům, můžeme pomocí nich počítat a dávají 

nám důležitá fakta k danému tématu. Pomocí teorie můžeme daný problém popsat a pomocí 

vzorců ho pak vypočítat. Vzorce jsou možná jen matematický zápis teorie. 

 Pokud něčemu špatně porozumí, řeší s kamarádkou proč je to jinak a ne tak, jak si 

myslela. 

Vědecké principy a teorie. Vědecké principy přijme, jelikož všechno nemusí dávat 

smysl. Je přesvědčena, že bychom se jimi měli zabývat. Nemyslí si, že se vědci ve svých 

názorech vždy shodují, což může být způsobené především různými úhly pohledu – 

přirovnává to například k různým názorům na film, který s kamarádkou viděly. Je mnoho 

různých teorií, které se zkoumají, ale nakonec se musí přijít na to, která je ta správná. 

Několikrát se jí stalo, že si teorie vysvětlovala jinak, než to ve skutečnosti bylo, ale na 
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doučování o tom diskutovala s kamarádkou, proč je to zrovna tak a ne jinak a většinou si 

uvědomila, že se mýlila. Nemyslí si, že všechny jevy, které se dějí kolem nás, jdou vysvětlit. 

V dnešní době je spousta jevů nevysvětlených, což je dobře, jelikož máme pořád co zkoumat. 

Myslí si, že jevy se vysvětlují postupně, tudíž nemůžeme na všechny přijít najednou, ale 

časem bychom je vysvětlit měli. Teď to nejde, protože například všude se nemůžeme dostat, 

nemáme dobrou techniku, obecně úroveň, abychom se tím dokázali zabývat nějak víc. 

Zajímá ji spíš biologie. O fyziku se zajímala na základní škole. Teď se třeba hodně 

zajímá o rychlost světla. 

Zájem mimo školu – pořady, olympiády, pokusy… Na základní škole se o fyziku 

zajímala i mimo školu, ale po přechodu na školu střední, se jí fyzika zdála být jiná. Teď ji spíš 

zajímá biologie. Někdy se o fyziku vážně zajímá i teď, ale především v souvislosti s biologií. 

Pár fyzikálních pořadů v televizi už viděla. Hodně ji zajímá Vesmír, ale pořady o něm 

nevyhledává, jen na ně většinou náhodně narazí. Na televizi se moc nedívá, jelikož na ni 

nemá čas, takže na fyzikální a biologické pořady narazí tak jednou za měsíc. Pokud ji zaujme 

něco na internetu, vyhledává si o tom informace. Ve fyzice ji zajímá především Vesmír, ale 

přijde jí zajímavá také elektřina, ale spíše ve vizuální podobě. Nenavštěvuje žádný fyzikální 

kroužek, a ani o žádném neví. Fyzikální olympiádu již viděla, ale nikdy ji neřešila a jiná 

fyzikální soutěž ji nezajímá. Baví ji fyzikální pokusy, které má v plánu dělat i ve škole, 

jelikož za ně dostávají jedničku. Bude dělat nejspíš něco z elektřiny, jelikož si ji spojila 

s biologií a s tím, co ji zajímá. Pokusy ji baví i ve škole a učitel jim vždy vysvětlí, proč to tak 

funguje. 

Schopnost učit se, tvrdá práce versus vrozené schopnosti. Každý se může naučit 

danou látku, třeba i tu obtížnou. (cit. „: No já myslím, že někomu to jde hůř, ale když na tom 

třeba někdo hodně zapracuje a nechá se právě doučovat, tak si myslím, že je to pak právě 

možné u každého.“) Nějaký vliv mají i vrozené schopnosti, ale jde hlavně o práci a o to chtít – 

uvádí svoji vlastní pozitivní zkušenost, kdy si zlepšila známku. Pokud je někdo nemá, ale 

pořádně „zamaká“, může dosáhnout podobných výsledků jako ten, kdo vrozené schopnosti 

má. Vrozené schopnosti jsou dobré pro lepší pochopení, ale může to pochopit i ten, komu se 

to dobře vysvětlí. Vrozené schopnosti jsou podstatné u vědců. V biologii jde především o to, 

jestli to člověka baví a snaží se. V zeměpise a podobných předmětech jde především o píli než 

o vrozené schopnosti, ale vrozené schopnosti mohou pomoci i u zeměpisu, třeba má někdo víc 

buňky na to se učit mechanicky. Opakování fyzikálního učiva rozhodně neuškodí, ale 

nejdůležitější je ho pochopit. Je dobré pamatovat si i předchozí učivo, jelikož si pak můžeme 
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vše dávat do souvislostí. Fyzika je vlastně takový balík, ve kterém učivo na sebe navazuje. Je 

názoru, že rozhodně neuškodí, když si pamatujeme tu látku předtím. 

Poznávání a učení se. Učí se vlastními slovy, hlavně tak, aby to pochopila. Pokud by 

měla naučené jen fráze, tak by je při písemné práci zapomněla. Když si přečte kapitolu 

v učebnici, většinou ji pochopí správně, když si není jistá, konzultuje to s kamarádkou. Myslí 

si, že je důležité, aby při učení přemýšlela o svých vlastních zkušenostech, a může ji to také 

pomoct při řešení písemné práce a pro představení si daného problému. Při učení přemýšlí 

o svých vlastních zkušenostech, zejména když se učí biologii. Mnohokrát se jí stalo, že došla 

špatnou úvahou k správnému výsledku, což byla podle ní obrovská náhoda. Při učení jsou pro 

ni podstatné vzorečky i teorie. Teorie je dost důležitá, jelikož kdyby měla jen holý vzorec, 

nevěděla by, kde ho má použít a proč. Vždy se snaží zjistit, proč se v daném příkladu používá 

daný vzorec. Jako nejlepší učivo uvádí kromě Vesmíru i vrhy. 

Učebnice. Učebnici si ještě nekoupila, ale při hodině využívá tu od spolusedící (cit. 

„A ona je ta učebnice právě hodně dobrá, když třeba zrovna něco nechápu a diskutujeme 

o tom s kamarádkou, tak se pak třeba ještě inspirujeme z učebnice, takže jako ta učebnice teda 

hodně pomůže.“) Některé učebnice jsou podle ní dobře napsané, u ostatních by chtěla, aby 

byly psané zábavnější formou, aby se učivo lépe učilo. V biologii se setkala se studijním 

textem, který byl napsaný velmi dobrým stylem, jako by se s nimi autor bavil. Na učebnicích 

fyziky jí vadí zejména styl, jak jsou napsané - nudně, je to holé vysvětlování. Také by chtěla 

učivo v učebnici více vztahovat k běžnému životu, což by se pak dalo mnohem lépe 

představit. Obrázků je podle ní v učebnici dostatek. Kapitoly v učebnici na sebe navazují (cit. 

„No ony na sebe bohužel dost často navazují, což je špatné, protože když ta předchozí nešla, 

tak pak nejde moc ani ta další.“). 

Příprava na písemnou práci a odhad výsledné známky. Chodí na doučování, tam 

počítá a snaží se vše pochopit (cit. „No takže jedu na to doučování a kamarádka to dělá tak, že 

mi to nejprve vysvětlí a ukáže mi, kde tak použít ty vzorce a pak mě teda nechá a dá mi 

příklady. Já je pak počítám sama a snažím se na to sama přijít no, a když něco nevím, tak se jí 

na to právě zeptám. Ona mi to zase třeba vysvětlí, pak už to líp pochopím a pak zase počítám 

ty příklady.“). Propočítává si příklady ze sešitu, od vyučujícího, ty se často objevují 

v písemných pracích, a řešení těchto příkladů hledá na internetu. Učí se především vlastními 

slovy, jelikož se jí to pak lépe pamatuje. Některé vzorce si umí odvodit z teorie, protože jinak 

by se jich musela učit hodně a to by si nezapamatovala. Zbytek se učí zpaměti a hledá systém 

jak si je zapamatovat. Vyjadřování a dosazování do vzorců jí občas dělá problém. Svou 
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výslednou známku dokáže většinou vždycky odhadnout. Většinou ví, že něco napsala špatně. 

U jedné písemky neočekávala tak špatný výsledek, jaký nakonec měla. 

4.2.4.3 Názor vyučujícího 

Eva fyziku nemusí, ale snaží se, i když jí moc nerozumí. Mimo běžnou výuku se 

fyzice nevěnuje. Během výkladu dává pozor, i když se aktivně moc nezapojuje, snaží se plnit 

úkoly a na písemky se naučit. Na písemné práce se připravuje, umí vzorečky a řeší domácí 

úkoly. V písemné práci je schopná vyřešit vzorové příklady nebo ty, které řeší za domácí 

úkol. Příklady, které nikdy neviděla, nevyřeší, často u složitějších neporozumí ani zadání. Eva 

je introvert a tudíž se při ústním zkoušení těžce vyjadřuje, ústní projev je nesouvislý 

a postrádá logickou stavbu. S pomocí dokáže odpovědět na jednoduché otázky. Na konzultace 

nechodí, nejspíš nemá potřebu. 

Poslední známka na vysvědčení byla 2. 

4.2.4.4 Můj názor 

Eva na mě působila, jako velice otevřený člověk. Při rozhovoru se hodně rozpovídala 

a odpovědi byly logické. S Evou proběhl pro mě nejpříjemnější rozhovor. Jde na ní vidět, že jí 

fyzika moc nejde, ale že se jí velice snaží porozumět. 

4.2.5 Petr (28:05) 

Petr navštěvuje třetí ročník šestiletého cyklu. Bydlí s matkou, otcem, bratrem 

a čtyřmi sestrami v horské chatě. Jeho starší sestra (19 let) studuje v šestém ročníku na 

gymnáziu, starší sestra (17 let) studuje ve čtvrtém ročníku na gymnáziu, mladší bratr (15 let) 

navštěvuje osmou třídu základní školy, mladší sestra (12 let) navštěvuje šestou třídu základní 

školy a nejmladší sestra (11 let) navštěvuje čtvrtou třídu základní školy. Oba rodiče mají 

středoškolské vzdělání. Otec je kovářem, věnuje se oborům kuchař, stolař a podnikatel. Matka 

se věnuje podnikání a je majitelka a provozovatelka horské chaty. Nemá svůj vlastní pokoj, 

ale má svůj vlastní pracovní stůl. 

4.2.5.1 Postoj k fyzice 

Fyzika ho baví a chtěl by se jí věnovat i po střední škole. Fyzika, kterou dělají ve 

škole, mu přijde užitečná. Ne vždy vyučované látce rozumí, ale doma si ji opakuje a učí se 

průběžně. Před písemnou prací počítá příklady z učebnice nebo ze sbírky a připravuje se, jak 

nejlépe dokáže. Jeho nejoblíbenější fyzikální téma je mechanika a žádné neoblíbené fyzikální 
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téma nemá. Na způsobu výuky se mu líbí, že se vyučující nedrží pouhých osnov, ale 

vysvětluje učivo tak, aby mu studenti lépe porozuměli. Občas se ale vyučující nevěnuje 

fyzice, a diskutuje o něčem jiném. V hodinách určitě nechce mít zápisy na dataprojektoru, ale 

mohly by na něm být obrázky a videa. Taky by chtěl v hodinách pokusy, které by byly 

doprovázeny výpočty a odůvodněním. 

Je přesvědčen, že fyzikou se můžou zabývat kluci i holky, záleží to především na 

schopnostech a snaze. 

4.2.5.2 Vědecké poznatky 

Fakta, vzorce, teorie a porozumění fyzice. Základní fakta je důležité si pamatovat, ale 

velkou úlohu v pamatování fyziky hraje hlavně rozum a pochopení učiva, i když 

zapamatování faktu mu pomáhá, pokud např. potřebuje počítat příklady na čas. Vzorce se 

snaží odvozovat sám, jelikož ho zajímá, kde se vzaly. Znalost vzorců je dobrá především pro 

výpočet příkladů. Díky vzorcům může vidět fyzikální vztahy, ale důležitá je i teorie, jelikož to 

spolu hodně souvisí. Moc se neučí, prostě si to přečte a pak si učivo pamatuje. Pamatuje si 

vzorečky a cit. „jak jen ten vzoreček vidím, tak asi zase vidím ty vztahy a tím pádem i tu 

teorii.“  Vzorce a teorie jsou na stejné úrovni, pořád se propojují a jedno bez druhého 

nefunguje. Hlavní vzorce souvisí s hlavními pojmy a nelze je brát jedno bez druhého. 

Vědecké principy a teorie. Cit. „Fyzika je věda, která zkoumá přírodu a příroda je 

vlastně plná zákonů, které fungují a musí dávat smysl, protože vlastně cokoliv co existuje 

a nefunguje, je nesmyslné.“ Některé jevy jsou zatím nevysvětlené, ale spousta z nich se čím 

dál více vysvětluje. Některé jevy jsou velice složité a nemusí jít nikdy vysvětlit. Ve fyzice je 

pořád co bádat, ale určitě existuje hranice, kam až se můžeme dostat. 

Zájem mimo školu – pořady, olympiády, pokusy… Doma studuje literaturu navíc, aby 

lépe pochopil učivo a prostudoval ho lépe do hloubky. Na fyzikální televizní pořady se dívá, 

jenom pokud na ně náhodou narazí. Baví ho spíše technické pořady, které jsou třeba o nových 

technických prostředcích. Tyto pořady v televizi nevyhledává, většinou se podívá spíše na 

internet. V televizi na fyzikální pořad natrefí tak jednou do měsíce a na internetu se dívá tak 

jednou do týdne. Je úspěšným řešitelem fyzikálních olympiád, které zkouší řešit každý rok. 

Loňský rok se dostal do krajského kola ve Zlíně, kde skončil na druhém místě. Líbí se mu, že 

je na olympiády dost času a může si úlohy řádně prostudovat a zapřemýšlet nad nimi, což 

třeba v běžných testech ve fyzice nemůže, kvůli času je donucen učit se vzorce nazpaměť. 

Nemyslí si, že by mu více času pomohlo vypočítat všechny podčásti úloh, které nevyřešil. 
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Měl pocit, že se občas nedrželi témat, která se probírají ve škole, a tudíž nebyl schopen tyto 

úlohy řešit. Jinou fyzikální soutěž ještě nezkusil. Doma si sestavoval pár elektrických obvodů. 

Schopnost učit se, tvrdá práce versus vrozené schopnosti. Je přesvědčen, že se každý 

může naučit i obtížnou látku, ale každý na to potřebuje jiný čas. Vrozené schopnosti hrají 

nějakou roli, ale málo kdo je umí rozvíjet. Vrozené schopnosti můžou pomoct z části 

i v zeměpise, ale také je potřeba si sednout a studovat, jako u humanitních předmětů, ale 

převyšuje snaha. Zeměpis vnímá spíš jako takový vědecký a částečně humanitní obor. 

Opakováním se učivo lépe vštípí do paměti, protože podle jeho názoru pokud se člověk naučí 

rázově jednu věc, tak ji rychle zapomene. Důležitější je tvrdá práce (cit. „ Tvrdá práce je 

určitě důležitější, protože, když má někdo vrozené schopnosti nebo spíš má na to talent 

a nevyužije toho, tak k čemu potom té společnosti nebo k čemu jemu samotnému to je, když 

to nevyužije.“). Vrozené schopnosti pomáhají k rychlejšímu naučení se. Člověk může být 

dobrým výzkumníkem i bez vrozených schopností, hlavně se musí zajímat a pracovat v oboru. 

Pokud si budeme látku stále opakovat, tak je to lepší, jelikož opakováním vnímáme všechny 

věci zároveň a potom je jednodušší vše pochopit. 

Poznávání a učení se. Při učení je nejdůležitější pochopení. Snaží se vyjadřovat 

odbornými názvy, a snaží se to říkat tak, aby to dávalo smysl. Rozhodně je lepší opakovat si 

vlastními slovy, jelikož když se něco naučí nazpaměť, má pocit, že mu to rychle odejde 

z paměti. Při učení je důležité přemýšlet o vlastních zkušenostech, vidíme v přírodě různé 

jevy, tak není důvod si je nepropojit s fyzikou. Příklady jsou taky částečně založeny na tom, 

že člověk musí mít vlastní zkušenosti, aby vlastně věděl, jak je má řešit. Promítá si děje, které 

se dějí kolem nás i do toho co se učili ve škole. Myslí si, že špatnou úvahou můžeme 

dosáhnout správného výsledku v případě, že v daném příkladě tak vychází hodnoty, s jinými 

hodnotami by to nevyšlo. Při učení jsou podstatné vzorečky, obzvlášť v případech, kdy 

potřebuje něco rychle vypočítat. Musíme chápat význam vzorečků a podmínky, se kterými se 

vzorec pojí, a taky znát co veličiny znamenají. Znát jen vzorečky bez dané teorie by nešlo. 

Teorii mají pouze u ústního zkoušení, a jeho znalosti jsou dostatečné. Při učení využívá sešit, 

učebnici, přehled středoškolského učiva, kde je teorie, a odvození, dále pak používá knihu 

s řešenými příklady. Zadání příkladů i se správnými výsledky je podle něj dost důležité. 

Učebnice. Na starším vydání učebnice by nic neměnil, je tam pěkně vysvětlené 

odvození vzorců. Obrázky jsou užitečné a není jich tam přehnaně mnoho, vždy se pojí 

s něčím podstatným, obecně v jiných předmětech bývá mnoho obrázků, které se nepojí 

s tématem, a to by chtěl učebnicím velmi výrazně vytknout. V učebnici je podstatné, jak na 
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sebe kapitoly navazují (cit. „Ono když se probere jeden důležitý celek, tak část z toho jednoho 

celku se promítá a používá se potom v té části druhé, takže určitě to spolu všechno souvisí.“). 

Příprava na písemnou práci a odhad známky.  Před písemnou prací si propočítává 

příklady z hodin i ze sbírek. Také počítá příklady, které jim posílá vyučující na email. Teorii 

už má naučenou. Několikrát odhadnul svou výslednou známku z písemné práce, většinou ví, 

jak písemnou práci napsal. 

4.2.5.3 Názor vyučujícího 

Petr je aktivní, svědomitý, pečlivý, přemýšlivý, vysoce inteligentní, má opravdový 

zájem o fyziku a řeší fyzikální olympiády. Během vyučování se aktivně zapojuje a samostatně 

řeší úlohy. Úlohy u tabule je schopen řešit samostatně a bezchybně. Na písemnou práci se 

určitě připravuje, řeší ji obecně, logicky, myslí v souvislostech a řeší samostatně i složitější 

úlohy. Písemnou práci řeší výborně. Ústní zkoušení mu nevadí, je v něm aktivní, má 

kultivovaný ústní projev, který je logicky členěný a ví, o čem mluví.  

4.2.5.4 Můj názor 

S Petrem jsme měli rozhovor mimo vyučování, jelikož hodinu fyziky nechtěl 

zameškat. Jak již zmínil vyučující, Petr se snažil mluvit velice kultivovaně a vždy přemýšlel 

nad svou odpovědí. Jsem přesvědčená, že pokud bychom měli na rozhovor více času, mohli 

bychom jít ještě více do hloubky. Podle mého názoru ho fyzika opravdu velice baví a určitě se 

jí bude věnovat i na vysoké škole.  
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ZÁVĚR 

V rámci bakalářské práce byly zjišťovány názory a představy žáků o fyzice a 

poznávání a učení se tomuto předmětu. Celkem bylo provedeno devět rozhovorů, z nichž pět 

(z toho jeden pilotně) bylo přepsáno a detailně analyzováno.  

Vzhledem k tomu, že se jednalo o kvalitativní charakter výzkumu, nelze získaná 

zjištění zobecnit. V rámci závěru jsou pro jednotlivá výzkumná témata uvedeny souhrnně 

nejdůležitější názory všech žáků, se kterými jsem provedla rozhovor, a doporučení pro další 

možnou úpravu dotazníku EBPAS. Při dalším pokročilejším zpracování by bylo možné 

identifikovat kategorie odpovědí, které žáci při rozhovorech uvádějí.  

Rozhovorů se zúčastnili tito žáci: 

Klára, pro kterou fyzika není oblíbený předmět a učí se ji, jen aby postoupila 

do vyššího ročníku. Vyučující je stejného názoru a podotýká, že Klára do hodin často 

ani nechodí a když už přijde, tak je duchem někde jinde. Pololetní známka 5. 

Jana, kterou fyzika baví a chtěla by se jí věnovat i po střední škole ve studiu 

medicíny. Pro Janu je fyzika předmět, který musí úspěšně absolvovat, protože chce 

studovat medicínu. Fyzika ji přijde užitečná a učí se jí průběžně. Vyučující si myslí, 

že Jana fyziku moc nemusí, ale snaží se. V hodinách dává pozor, i když se aktivně 

moc nezapojuje. Pololetní známka 1. 

Lukáš, kterého fyzika jako předmět nebaví a nepřipadá mu nijak užitečná, ale 

má své oblíbené téma, kterým je Vesmír. Vyučující je přesvědčen, že Lukáš o fyziku 

žádný zájem nemá a neučí se ji a v hodinách si nedělá, poznámky a na kontrolní 

otázky neodpovídá i přesto, že je dost inteligentní. Pololetní známka 3. 

Eva, která má k fyzice neutrální postoj a to jak v užitečnosti, tak i zábavnosti. 

Vyučované látce v hodině moc nerozumí, ale s pochopením jí pomáhá kamarádka. 

Učitel ví, že Eva fyziku nemusí, ale snaží se, i když jí moc nerozumí. V hodinách 

dává pozor, ale moc se nezapojuje. Pololetní známka 2. 

Petr což je Janin o rok mladší bratr. Fyzika ho baví a chtěl by se jí věnovat i po 

střední škole. Učí se průběžně a doma si vyučovanou látku opakuje. Učitel o Petrovi 

řekl, že je vysoce inteligentní, aktivní, svědomitý, přemýšlivý a o fyziku má 

opravdový zájem. Během hodiny se zapojuje a úlohy řeší samostatně. Pololetní 

znamka1. 
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Prvním z výzkumných témat se týkalo první dimenze v dotazníku EBPAS a sice názoru žáků 

na strukturu vědeckých poznatků. Zda vnímají znalosti z fyziky jako provázané, jak spolu 

souvisí vzorce a teorie, apod.  

Děvčata zastávají názor, že teorie je důležitější než vzorce a že je třeba pro 

pochopení počítání příkladů. I když Eva na konci své úvahy dochází k tomu, že vzorce jsou 

možná jen matematický zápis teorie. Úspěšný žák Petr uvádí, že obojí je stejně důležité, 

prolíná se. Lukáš, který je učitelem charakterizován jako inteligentní kluk, ale zřejmě je jeho 

strategií absolvovat předmět s minimem úsilí, zmiňuje vlastní zkušenost, kdy mu stačí ve 

fyzice pouze vzorečky. Nicméně dále uvádí, že „teorie by byla dobrá, kdyby se chtěl o fyziku 

zajímat“. 

V názoru na fakta se žáci vcelku liší. Podle Lukáše nemají význam, protože je 

v běžném životě nevyužijeme. Naopak podle Evy se na nich zakládá fyzika.  Petr uvádí, že je 

důležité si pamatovat základní fakta a dále zmiňuje, že vybavení z paměti může ušetřit čas (na 

rozdíl třeba ve srovnání s odvozováním). Všichni až na Lukáše uvádějí, že pro zapamatování 

si učiva mu potřebují porozumět. 

Žáci často dané otázky vztahovali k vlastní zkušenosti. V případném dalším 

realizování rozhovorů může být zajímavé odlišovat vlastní zkušenost žáků s fyzikou jako 

školním předmětem a jejich představu o fyzice-vědě. 

Poznávání a učení se fyzice bylo v dotazníku EBAPS zjišťováno v rámci další 

dimenze, i když v rámci rozhovoru se tyto dvě dimenze poměrně dost prolínaly. 

 

Druhým výzkumným tématem byla druhá dimenze v dotazníku EBAPS a to jaký je charakter 

poznávání a učení se fyzice. Jestli přírodním vědám porozumíme lépe, jestliže si je budeme 

spojovat s vlastními myšlenkami/představami a jestli je učení se vlastními slovy efektivnější. 

Všichni žáci se shodli na tom, že teorii je nejdůležitější pochopit. Pokud by se člověk 

snažil něco naučit nazpaměť, tak by to rychle zapomněl. Klára je názoru, že je důležité 

definice pochopit a ne je do sebe jenom nadrtit. Jana v hodinách fyziky především poslouchá 

a píše si jen příklady a výpisky z teorie si dělá doma sama a rozhodně se neučí nazpaměť. 

Lukáš se teorii vůbec neučí, jelikož se neobjevuje v písemných pracích, ale kdyby se 

objevovala tak by se ji snažil především pochopit, jelikož to může vést k lepšímu porozumění 

a může vidět více spojitostí. Eva se učí vlastními slovy tak, aby to pochopila, pokud by měla 

naučené jen fráze, tak by je při písemné práci zapomněla. Petr se při učení snaží vyjadřovat 

vlastními slovy a odbornými názvy a říkat si to tak, aby to dávalo smysl. 
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Až na Kláru a Lukáše, který nebere vlastní zkušenosti při učení vůbec v úvahu, si 

všichni myslí, že je při učení nad vlastními zkušenostmi důležité přemýšlet. Eva využívá 

vlastních zkušeností především při psaní písemné práce, kdy si daný problém představuje. 

Petr si spojuje s fyzikou různé jevy v přírodě. 

Při učení je pro všechny žáky až na Lukáše důležitější teorie než vzorečky. Pokud 

žák pochopí správně teorii, je schopen si vzorečky odvodit. Pokud by znali pouze vzorečky 

a ne teorii, nic by jim to neříkalo. Klára se většinu vzorců musí naučit zpaměti, jelikož si je 

podle teorie není schopná odvodit. Jana se první učí teorii a pak až vzorce, pokud teorii zná, je 

schopná si ji vyvodit i ze vzorců. Lukáš se učí pouze vzorce bez teorie. Pro Petra jsou při 

učení důležitější vzorečky, ale je třeba chápat jejich význam a podmínky, se kterými se vzorce 

pojí. Petrovy znalosti teorie jsou dostatečné. 

Třetím hlavním tématem je pátá dimenze v dotazníku EBAPS týkající se zdroje schopnosti 

učit se. Zda jsou důležitější vrozené schopnosti, tvrdá práce nebo schopnost učit se. 

Pro Kláru jsou vrozené schopnosti stejně důležité jako tvrdá práce, kdy člověk bez 

vrozených schopností nebude nikdy tak dobrý jako ten, který je má. Lukáš je přesvědčen, že 

bez vrozených schopností nejde těžší učivo vůbec pochopit. Ostatní žáci zastávají názor, že 

vrozené schopnosti jsou dobré pro rychlejší pochopení daného fyzikálního problému a učení 

jde díky nim rychleji, nicméně nejsou nejdůležitějším faktorem. Nejdůležitější je tvrdá práce. 

Jana řekla, že každý kdo chce a nechá si poradit, je schopen se naučit. Ona má vše vydřené. 

Co se týče učení se těžší látce, děvčata zastávají názor, že pokud se chce, může se jí 

naučit každý. Podle Petra se jí taky může naučit každý, ale chce to čas a Lukáš je názoru, že 

bez vrozených schopností to nejde. 

Jana je názoru, že čím častěji se člověk učí, tím to jde lépe. Podle Lukáše vede 

průběžné opakování k lepšímu porozumění, ale on to tak nedělá. Eva je přesvědčena, že 

průběžné opakování neuškodí, ale je důležité ho pochopit. Petr považuje opakování látky za 

lepší, jelikož vnímáme všechny věci zároveň a potom je jednodušší vše pochopit. 

 

Dalším tématem bylo získat názor na učebnice, které žáci používají. 

Kláře a Petrovi se členění učebnice, i to jak, na sebe kapitoly navazují, líbí. 

Vyhovuje jim i množství obrázků a na učebnici by nic neměnili. Janě chybí ve shrnutí 

kapitoly vzorečky a to, co by si měla z kapitoly vzít a chtěla by to do učebnice určitě doplnit. 

Lukášovi se zdají být učebnice staré a nelíbí se mu, také jsou v nich udávány staré hodnoty 

a určitě by do nich doplnil více obrázků a přesné postupy pokusů, které by mohl dělat doma. 
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Eva by chtěla, aby byly psané zábavnější formou a chtěla by je kvůli představivosti vztahovat 

více k běžnému životu.  

Poslední částí bylo zjištění, jak se studenti připravují na písemné práce. Jak dlouho se 

připravují, jestli používají jen sešity a učebnice, nebo i vyhledávají v jiných zdrojích, 

například na internetu nebo v jiných učebnicích či knihách. 

Klára se učí jen den před písemnou prací, což je pro ni nedostačující, ale nemíní na 

tom nic měnit. Na rozdíl od Kláry se Jana připravuje třeba už týden dopředu. 

Před písemnou prací si Klára přečte teorii, přepočítává si příklady z vyučovacích 

hodin a příklady ze sbírky, které jim učitel posílá na přepracování. Jana si přečte učebnici, 

udělá si výpisky, hledá souvislosti a počítá příklady. Lukáš počítá pouze příklady ze sbírky. 

Evě s přípravou pomáhá hodně doučování a propočítává si příklady ze sešitu a sbírky. Petr má 

teorii naučenou a stejně jako ostatní propočítává příklady ze sešitu a sbírky. 

Klára se po odevzdání písemné práce nesnaží svou známku odhadovat. Naopak Jana, 

Eva a Petr jsou schopni svou známku odhadnout. Lukáš taky ví co má z práce očekávat, ale 

bývá někdy překvapen. 

Cílem bakalářské práce zaměřené na zjišťování epistemologických názorů studentů 

na fyziku, konkrétně na strukturu vědeckých poznatků, charakter poznávání a učení se fyzice 

a na zdroje schopnosti učit se bylo použít kvalitativní charakter výzkumu a zaměřit se na 

hlubší prozkoumání představ žáků.  

Z výsledků bakalářské práce je patrno, že při výuce fyziky by se měl klást důraz 

nejen na samotnou výuku, ale i na zjišťování názorů žáků na průběh výuky a na materiály, 

které jsou na školách používány. Pokud by to bylo z časových důvodů možné a našel by se 

prostor k tomu, aby nejpozději na konci prvního ročníku výuky fyziky byl proveden 

epistemologický výzkum žáků, mohlo by to vést nejen ke změně postojů vyučujícího 

k žákovi, ale i postojů žáků k výuce fyziky a fyzice jako vědě, což by mohlo vést k vzrůstu 

zájmu o fyziku. 

Pro realizaci rozhovorů byli vybráni žáci s rozdílnými a podobnými postoji k fyzice a 

rozdílnými výkony, kterých dosahují v tomto předmětu. I žáci s podobnými postoji, zde 

konkrétně Klára a Lukáš, které fyzika nebaví a nezajímá, zastávají rozdílné názory. Shodují se 

v představě, že při učení není nutné vztahovat si učivo k vlastní zkušenosti. Také hůře 

odhadují, jak dobře či špatně napsali písemnou práci.  

Přestože se otázky rozhovoru primárně netýkaly motivace, žáci ji sami explicitně 

nebo mezi řádky velmi často zmiňují. 



 

38 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1] Kol. autorů: Epistemológia súčasnej vedy a vzdelávanie v 21. Storočí [online]. [cit. 

2015-05-20]. Dostupné z 

http://www.ddp.fmph.uniba.sk/pomoc/historia_filozofia/epistemologia/epistemologia.ht

ml 

[2] EBPAS - Epiestemological Beliefs Assessment For Physical Science [online]. [cit. 2015-

07-14]. Dostupné z http://www2.physics.umd.edu/~elby/EBAPS/home.htm 

[3] Kekule, M., Zajacova, B. (2014) Students´ Epistemological Beliefs – adapting the 

EBAPS instrument in the Czech Republic In: Dvořák, L., Koudelková, V. ICPE-EPEC 

2013 Conference Proceedings. Charles University in Prague, MATFYZPRESS, Prague. 

ISBN 978-80-7378-266-5 pp. 882-891. 

[4] Katedra didaktiky fyziky [cit. 2015-07-17]. Dostupné z: http://kdf.mff.cuni.cz/ 

[5] Švaříček, Šeďová: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál 2007 

[6] Program F4 [online]. [cit. 2014-12-10]. Dostupné z: 

https://www.audiotranskription.de/english/f4.htm 

[7] Louca, Elby, Hammer, Kagey: Epistemological Resources: Applying a New 

Epistemological Framework to Science Instruction. Educational Psychologist, 39(1), 

2004 

[8] EPISTEMOLOGICAL BELIEFS ASSESSMENT FOR PHYSICAL SCIENCE 

(EBAPS). Dostupné on-line (14.7.2015) 

http://www2.physics.umd.edu/~elby/EBAPS/home.htm 

[9] Elby, Lising: The impal of epistemology on leasing: A case study from introductory 

physics. Am. J. Phys.73(4) 2005 

[10] Webové stránky: 

http://www.ddp.fmph.uniba.sk/pomoc/historia_filozofia/epistemologia/epistemologia.ht

ml 

[11] Webové stránky: http://oltk.upol.cz/encyklopedie/index.php5/Epistemologie 

 

http://www.ddp.fmph.uniba.sk/pomoc/historia_filozofia/epistemologia/epistemologia.html
http://www.ddp.fmph.uniba.sk/pomoc/historia_filozofia/epistemologia/epistemologia.html
http://www2.physics.umd.edu/~elby/EBAPS/home.htm
http://www2.physics.umd.edu/~elby/EBAPS/home.htm
http://www.ddp.fmph.uniba.sk/pomoc/historia_filozofia/epistemologia/epistemologia.html
http://www.ddp.fmph.uniba.sk/pomoc/historia_filozofia/epistemologia/epistemologia.html
http://oltk.upol.cz/encyklopedie/index.php5/Epistemologie


 

39 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 – Vzor dotazníku EBAPS 

Příloha 2 – Vzor dotazníku pro studenta 

Příloha 3 – Vzor dotazníku pro učitele 

Příloha 4 – Podklady k rozhovoru 

Příloha 5 – Rozhovor s Janou 

Příloha 6 – Rozhovor s Lukášem 

Příloha 7 – Rozhovor s Evou 

Příloha 8 – Rozhovor s Petrem 

 

Součástí této práce je i přiložené CD s textem práce a digitálními nahrávkami rozhovorů se 

studenty, které jsou zpracovány v této bakalářské práci. 



 

 

PŘÍLOHY



Příloha č. 1 - vzor dotazníku EBAPS 

 1  

 



Příloha č. 1 - vzor dotazníku EBAPS 

 2  

 



Příloha č. 1 - vzor dotazníku EBAPS 

 3  

 



Příloha č. 1 - vzor dotazníku EBAPS 

 4  

 



Příloha č. 1 - vzor dotazníku EBAPS 

 5  

 



Příloha č. 1 - vzor dotazníku EBAPS 

 6  

 



Příloha č. 1 - vzor dotazníku EBAPS 

 7  

 

 



Příloha č. 2 - vzor dotazníku pro studenta 

 1  

Dotazník pro studenta 

Část 1.:  

Jméno:………………………………………………………………………………………….. 

Věk:……………………………………………………………………………………………... 

Ročník:………………………………………………………………………………………….. 

Oblíbený předmět:……………………………………………………………………………..... 

Nejméně oblíbený předmět:…………………………………………………………………….. 

Zájmy:…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Bydlím: 

a) sám/sama 

b) jenom s matkou 

c) jenom s otcem 

d) s matkou i otcem 

Bydlím v: 

a) ubytovně 

b) garsonce 

c) v bytě 2+1 

d) v bytě 3+1 

e) v bytě 4+1 

f) v rodinném domě 

Mám svůj vlastní pokoj: 

a) ano 

b) ne 

Mám svůj vlastní stůl: 

a) ano 

b) ne 

Mám sourozence: 

a) ne 

b) ano 

kolik:…… 

pohlaví a věk:…………………………………......................................... 

…………………………………………………………………………... 
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Pokud nemám sourozence, tuto část přeskočím. 

Jsem ze sourozenců: 

a) nejstarší 

b) prostřední 

c) nejmladší 

d) jiné:……………………. 

Kteří sourozenci studují a co:  

(př. Starší sestra studuje ve 4. ročníku na gymnáziu) 

1. sourozenec:……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………. 

2. sourozenec:……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………..... 

3. sourozenec:……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………. 

4. sourozenec:……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………. 

 

Dosažené vzdělání otce:………………………………………………………………………… 

               obor:…………………………………………………………………………………... 

Dosažené vzdělání matky:……………………………………………………………………… 

              obor:…………………………………………………………………………………… 

Moje poslední známka z fyziky na vysvědčení:                1          2          3          4          5 

Jak mě baví fyzika: 

a) fyzika mě nebaví, jde mi jen o to, abych postoupil/postoupila do 

vyššího ročníku 

b) fyzika mě nebaví, ale snažím se jí pochopit 

c) k fyzice mám neutrální postoj 

d) fyzika mě baví 

e) fyzika mě baví a chtěl/chtěla bych se jí věnovat i po střední škole 

Jak mi připadá fyzika ve škole užitečná: 

a) fyzika jako předmět mi nepřipadá užitečná, jde mi jen o to, abych 

postoupil/a do vyššího ročníku 

b) fyzika jako předmět mi nepřipadá užitečná, ale rád/a se dozvídám něco 

o fyzice mimo školu 

c) k fyzice mám z hlediska užitečnosti neutrální postoj 

d) fyzika, kterou děláme ve škole mi přijde užitečná 

e) fyzika, kterou děláme ve škole mi přijde užitečná a chtěl/a bych se jí 

věnovat i po střední škole 
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Moje oblíbené téma ve fyzice:………………………………………………………………….. 

Moje nejméně oblíbené téma ve 

fyzice:………………………………………………………… 

Co mi vyhovuje na způsobu, jakým můj učitel fyziku vyučuje:.………….....………………..... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Co mi nevyhovuje na způsobu, jakým můj učitel fyziku vyučuje:……………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Jak by podle mě měla vypadat ideální výuka fyziky: 

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Fyzika je spíš:                           pro kluky                         pro holky 

Proč?.............................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Část 2. 

Pochopení vyučované látky ve fyzice: 

a) vyučované látce v hodině zcela rozumím, doma si nemusím opakovat 

b) ne vždy vyučované látce v hodině zcela rozumím, doma si ji opakuju 

c) ne vždy vyučované látce zcela rozumím, ale stačí mi to a doma si 

neopakuju 

d) vyučované látce rozumím jen málokdy 

e) vyučované látce nerozumím, ale s pochopením mi pomáhají 

spolužáci/rodiče 

f) vyučované látce nerozumím a ani mi to nevadí 

Příprava na písemnou práci z fyziky: 

a) před písemnou prací si vyučovanou látku neopakuju 

b) před písemnou prací si zopakuju pouze vzorečky 

c) před písemnou prací si vyučovanou látku raději alespoň jednou 

zopakuji 
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d) vyučovanou látku si opakuju jenom den před písemnou prací 

e) vyučovanou látku se den před písemnou prací snažím pochopit 

f) vyučovanou látku se učím od doby, kdy nám byl sdělen termín 

písemné práce 

g) vyučovanou látku se učím průběžně 

Počítání fyzikálních příkladů před písemnou prací: 

a) před písemnou prací si doma žádné příklady nepočítám 

b) před písemnou prací si počítám pouze příklady ze sešitu (spočítané 

v hodinách) 

c) před písemnou prací počítám příklady z učebnice/ze sbírky 

Co si myslím o své přípravě na písemnou práci: 

a) nepřipravuju se, spoléhám na to, že mi někdo pomůže 

b) jen si něco přečtu, tak abych z fyzika nepropadl/nepropadla 

c) připravuju se, ale nedávám do toho maximum 

d) připravuju se, jak nejlépe dokážu 
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DOTAZNÍK PRO VYUČUJÍCÍHO 

Jméno studenta: 

Pololetní známka studenta: 

Jak byste popsal celkový postoj žáka k fyzice? 

 

 Věnuje se žák fyzice i mimo běžnou výuku? (např. řeší olympiády, navštěvuje kroužek, víte o 

domácích pokusech a podobně) 

 

Jak byste popsal chování žáka během výuky/výkladu? (např. zapojuje se aktivně, vyrušuje, 

nedává pozor a podobně) 

 

Jak je žák schopen řešit příklady u tabule? 

 

Jak byste popsal přípravu žáka na písemnou práci? (např. nepřipravuje se, umí jen vzorečky a 

podobně) 

 

Jak je student schopen vyřešit písemnou práci? 

 

Jaký má student postoj k ústnímu zkoušení? 

 

Jste v kontaktu s rodiči? (Jak?) 

 

Chodí student na konzultace? (Proč?) 
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PODKLADY K ROZHOVORU 

Pokud chceš porozumět fyzice je pro tebe důležité pamatovat si fakta? Jak? 

ANO    Proč? 

 Pomáhá ti to nějak k pochopení vyučované látky? Jak? 

 Využíváš je nějak při počítání příkladů? Proč? 

NE      Proč? 

 Myslíš si tedy, že to pro tebe nemá vůbec žádný význam? Proč? 

 Myslíš si, že by to mohlo být pro někoho důležité? Proč? 

Co vzorce, vzorečky? Jsou pro tebe ve fyzice podstatná jenom znění vzorce, nebo tě i 

zajímá, kde se vzaly? 

ZAJÍMÁ   Proč? 

 K čemu jsou vzorce dobré? 

 Jak ti pomáhají porozumět fyzice? 

NEZAJÍMÁ    Proč? 

Jsou vzorce to hlavní pro porozumění fyziky? Je podstatnější teorie? 

 

Co si myslíš o vztahu nejdůležitějších vzorců k hlavním pojmům? 

- vzorce vyjadřují hlavní pojmy 

 

Někdo řekl: Vědecké principy či teorie často nedávají smysl. V takových případech je 

pak člověk musí přijmout a dále se jimi nezabývat, protože ve vědě nemusí dávat smysl 

všechno. Souhlasíš s tímto tvrzením?  

ANO    Proč? 

 Myslíš, že se vždycky vědci shodují? 

 Dokážeme všemu, co říkají porozumět?  Jak je to možné? 

 Umíme vždycky všechny jevy vysvětlit? Jak je to možné? 

NE      Proč? 

 Jsou některé jevy nevysvětlitelné? Proč? 

 Co může být důvodem, že všechno smysl nedává? 
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Zajímáš se o fyziku i mimo školu? 

ANO    Proč? 

 Sleduješ nějaké pořady v televizi? Jaké? 

 Máš možnost navštěvovat nějaký fyzikální kroužek? 

 Jaký? 

 Jak často? 

 Co tam děláte? 

 Řešíš fyzikální olympiády?  

 Jaké? 

 Jaká se ti zdá náročnost? 

 Jaké máš výsledky? 

 Zajímají tě fyzikální soutěže? 

 Jaké? 

 Co tam děláš? 

 Děláš si sám pokusy? 

 Jaké? 

 Kde? 

 S kým? 

NE         Proč? 

 Znáš někoho, kdo se o ně zajímá? 

(Pokud ano, zeptám se na otázky viz. ANO) 

 

Myslíš, že je každý schopný naučit se danou látku i tu obtížnou? 

NE    Proč? 

 Vrozené schopnosti 

 Jak se to pozná? 

 Musí se učit? 

 Zvyklý se učit 

 tzn. Pokud se někdo učí často, jde mu to lépe? Proč? 

 Může se tedy každý v učení zlepšit? Proč? 

ANO 

 Jakým způsobem se musí učit? 

Co si myslíš o tvrdé práci a vrozených schopnostech? 

Co je podle tebe důležitější? 

Můžeme pílí dosáhnout lepšího výsledku? 

 

Myslíš si, že fyziku víc pochopíš, když si ji budeš stále opakovat? 

 Myslíš si, že ti víc naučené látky v něčem pomáhá? V čem? 

 ( Propojují se ti různé kapitoly?) 
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Když se učíš na písemku z fyziky, snažíš se říkat si učivo vlastními slovy?  

Proč? 

Myslíš že ti to nějak pomůže? 

 

Pokud se chceš dobře naučit fyziku, je důležité, abys přemýšlel o svých vlastních 

zkušenostech? 

ANO    Proč? 

 Pomáhají ti nějak zkušenosti při řešení fyzikálních problémů? Jak? 

 Pomáhají ti nějak zkušenosti pochopit lépe vyučovanou látku? Jak? 

NE   Proč? 

 Myslíš si tedy, že to pro tebe nemá vůbec žádný význam? Proč? 

 Myslíš si, že je to pro někoho důležité? Proč? 

 

Je nějaká možnost, že i špatnou úvahou můžeš dosáhnout správného výsledku? 

  Pokud je špatná úvaha, ale dobré čísla, jde to 

 

Co je pro tebe při učení podstatné? 

 Vzorečky. Proč? 

 Učíš se i teorii? Proč? 

 Je nějak podstatná? Proč? 

 Myslíš si, že ti při řešení problémů stačí jenom vzorečky? Proč? 

 Teorie. Proč? 

 Může si člověk pomocí pochopení fyzikálních principů odvodit vzoreček? 

 Stačí znát k počítání pouze teorii? 

 Zkušenosti 

 Co je pro tebe nejdůležitější? 

Využíváš při učení i učebnici? ( nějakou jinou literaturu?) 

ANO    Jak? 

NE 

 

Jak se ti líbí struktura učebnice? Co by jsi změnil?  

 

Je pro tebe podstatné jestli a jak na sebe v učebnici navazují kapitoly, nebo je 

bereš jako jednotlivé víceméně uzavřené celky? 
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Jakým způsobem se připravuješ na písemnou práci z fyziky?  

( Tady mám jen pod body na co se tak ptát) 

 Příklady 

o projde si z hodiny 

o propočet z hodiny 

o počítá jiné 

 sbírka – Jaká? 

 učebnice 

 Teorie 

o Učíš se jí zpaměti? / Vlastní slova? 

Proč? Proč ne jinak? 

 

Učíš se zpaměti všechny vzorečky? 

 Umíš si nějaké odvodit z teorie? 

 Umíš vyjádřit z jednoho vzorce a použít v jiném? 

Jsi schopný odhadnout svou výslednou známku z písemné práce? 

 pocit z napsání 

 porovnání výsledků se spolužáky 

 délka přípravy 
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Jana (J) délka rozhovoru 39:40; Dotazatel (D) 

Legenda – xxx – podstata otázka, xxx – klíčová slova odpovědi, xxx - podstatný výtah 

z odpovědi/odpovědí 

 

D: Dobře, jdeme na to. Pokud chceš porozumět fyzice, je pro tebe důležité pamatovat si 

fakta? #00:00:08-7#  

 

J: Ano a taky ne. Nejprve si o tom něco přečtu a pak se to snažím pochopit a vlastně při 

tom, jak se to snažím pochopit, tak si to zapamatuju. #00:00:21-9# snaží se to pochopit, pak si 

pamatuje 

 

D: A když třeba někde napíšou, že je to tak a tak, ale ty z tvých vlastních zkušeností si 

myslíš, že je to úplně jinak, přemýšlíš nad tím, že by to mohlo být špatně, nebo se s tím smíříš, 

protože víš, že oni jsou vědci a bude to určitě pravda. #00:00:38-7#  

 

J: Ne, já se nad tím zamyslím a pak mi dojde, že to vlastně tak není, tak se nejprve 

naštvu a potom to řeším. Ptám se třeba ostatních nebo se i zeptám učitele, anebo si to nějak 

zjistím, podle toho co to je. #00:00:52-9#  

 

D: Dobře. Když si teda pamatuješ ty fakta, pomáhá ti to nějak k pochopení vyučované 

látky? #00:00:58-9#  

 

J: Jako když si o tom něco přečtu? #00:01:03-6#  

 

D: Třeba když víš, že míč padá shora dolů.(smích) #00:01:07-2#  

 

J: Tak jestli mi to pomáhá k zapamatování? #00:01:10-7#  

 

D: No když se učíš a znáš při tom ty fakta, jestli ti to nějak pomáhá. #00:01:13-2#  

 

J: Určitě. My píšeme takové písemky, kdy dostaneme příklady a musíme je vypočítat. Já 
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si ale musím přečíst třeba dvacet stránek v učebnici o tom, proč že se to tak počítá a všechno a 

potom zvládnu příklady. #00:01:29-4# fakta se naučí, pak je používá při řešení příkladů 

 

D: Dobře. Když máš vzorce, je pro tebe podstatné i to, z čeho vyplývají, nebo vidíš 

vzorec a vezmeš to tak, že máš vzoreček, tak se naučíš vzoreček. #00:01:40-6#  

 

J: Ne takhle jsem se vzorečky neučila, možná na základní škole. Když mám vzoreček, 

tak si musím říct, proč jsou tam ty veličiny a proč to na tom závisí. Třeba že pády závisí na 

hmotnosti a tak. #00:01:56-7# přemýšlí nad významem veličin 

 

D: A pomáhají ti vzorečky samy o sobě k porozumění fyziky nebo samotné vůbec? 

#00:02:03-5#  

 

J: Některé ano. Některé když dostanu vzoreček, tak to pochopím třeba naopak proč to 

tak závisí. #00:02:10-8#  některé vzorce ji pomáhají k porozumění teorie 

 

D: Myslíš si, že jsou vzorečky to hlavní k porozumění fyziky nebo je podstatnější ta 

teorie? #00:02:17-7#  

 

J: Obojí. Já nevím. #00:02:20-9#  

 

D: Tak co je hlavní pro tebe? #00:02:22-8#  

 

J: Raději se učím tu teorii, jak to všechno funguje, a pak i k tomu vzorečky, abych něco 

mohla vypočítat v životě. #00:02:30-7#  

 

D: Takže učíš se oboje, ale čemu bys třeba dala větší váhu nebo je to stejné? #00:02:35-

9#  

 

J: Větší váhu bych dala určitě teorii. #00:02:38-6# podstatnější je teorie, ale k počítání 

příkladů potřebuje vzorce 
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D: A myslíš si, že ty vzorce nějak na tu teorii navazují? #00:02:42-2#  

 

J: Já myslím, že ano. Jako závisí na tom určitě. #00:02:47-7#  

 

D: Co si myslíš o vztahu nejdůležitějších vzorců k hlavním pojmům? To znamená, že 

máš třeba v učebnici nějaký nadpis a k tomu se vážou nějaké vzorce, myslíš, že to spolu nějak 

souvisí nebo to vůbec nesouvisí? #00:03:05-2#  

 

J: Ano. Například, no nevím. Někdy jsou i takové vzorečky, že mám nějakou látku a v té 

mám vzoreček, a když to nepochopím, tak se pak můžu dostat k tomu, jak vlastně vznikl. Nejprve 

byl nějaký velký vzorec a pak se to vykrátilo a nakonec vzniklo tohle. #00:03:29-2#  

 

D: Takže tě tedy zajímá, jak se ty vzorce odvozují a jak na sebe navazují? #00:03:33-5#  

 

J: Ano, řeším to, ale ne že bych se to musela nazpaměť naučit. #00:03:37-5#  

 

D: Jasně. Ale zajímá tě třeba, že to se odvodilo z toho a z toho protože to a to. 

#00:03:43-6#  

 

J: Ano. #00:03:44-8# vzorce a teorie spolu souvisí, zajímá ji, jak se vzorce odvozují, 

ale rozhodně se to neučí nazpaměť 

Shrnutí – první část 

Fakta, vzorce, teorie a porozumění fyzice. Snaží se faktům rozumět, pomáhají to 

k lepšímu pochopení dané látky. Naučí se je z učebnice, a potom je používá při řešení příkladů. 

Počítá pomocí vzorců, u kterých přemýšlí nad významem jednotlivých veličin. Některé vzorce ji 

pomáhají k lepšímu porozumění teorie a vidí třeba více souvislostí mezi vzorci a teorií. 

Podstatnější je pro ni teorie a vzorce využívá pouze při řešení příkladů. Je přesvědčena, že vzorce 

a teorie spolu souvisí, a zajímá ji, jak se vzorce odvozují, ale odvození se rozhodně neučí 

nazpaměť. 
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D: Dobře. Teď ti řeknu větu. Vědecké principy či teorie často nedávají smysl a v 

takových případech je člověk musí přijmout a dále se jimi nezabývat, protože ve vědě nemusí 

dávat smysl všechno. Souhlasíš s tím? #00:04:01-3#  

 

J: Ve vědě nemusí dávat smysl všechno? Jako já mám vědu právě proto, že tam jsou 

nějaká pravidla a ty fungují ne jako třeba v češtině, tam ty pravidla fungují úplně jinak. 

#00:04:16-2#  

 

D: Jo. A třeba když vyjde nějaká nová vědecká teorie a ona ti třeba nedává vůbec žádný 

smysl, přijmeš ji celou, protože je to fakt nebo se snažíš zjistit, proč ta teorie funguje zrovna tak a 

co to vlastně znamená? #00:04:34-0#  

 

J: No když někdo dá nějakou teorii, tak ji musí i nějak podložit a na to se právě podívám 

a potom si z toho udělám vlastní názor nebo to přijmu. Podle toho co to zrovna je. #00:04:46-0# 

novým teoriím a principům se snaží porozumět, jinak je přijímá 

 

D: Dobře, ale není to tak, že kdybys jí vůbec nerozuměla, tak ji přijmeš takovou jaká je, 

ale snažíš se tedy zjišťovat, co to znamená? #00:04:54-7#  

 

J: Snažím se zjišťovat, co to znamená. #00:04:57-0#  

 

D: A myslíš si, že vědci se vždycky shodují, když vytváří nějaké nové teorie? 

#00:05:02-3#  

 

J: Ne, nemusí. Já moc vědců neznám, ale myslím, že určitě se ve všem shodovat nemusí. 

#00:05:08-6# vědci se nemusí ve všem shodovat 

 

D: A čím si myslíš, že to může být způsobené? #00:05:11-3#  

 

J: Tak každý vědec může přijít na něco jiného a z toho si něco dokáže, ale někdo může 
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přijít na něco úplně jiného a z toho taky něco dokáže a ten výsledek se nemusí shodovat, i když 

začali stejně. #00:05:28-5# každý vědec může z daného problému vyvodit jiný výsledek 

 

D: Takže si myslíš, že je tam hlavní problém v tom, jak se na ten daný problém dívají 

nebo v čem si myslíš, že může být problém?  #00:05:35-8#  

 

J: Nevím. #00:05:36-8#  

 

D: Ty jsi říkala, že každý může přijít na jiné řešení a tím pádem jsou ty řešení různé, 

takže se neshodují… #00:05:44-3#  

 

J: Ale když přijdou na to jiné řešení, tak musí hlavně podložit, že to tak opravdu je a to 

vědci dělají ne?(smích) #00:05:53-1#  

 

D: Jo vědci to musí nějak dokázat. (smích) #00:05:55-8#  

 

J: Musí.(smích) #00:05:56-2# vědci mohou přijít na různá řešení, ale vždy je musí 

podložit, takže by se měli ve výsledku shodnout 

 

D: A myslíš si, že dokážeme porozumět úplně všemu, co vědci říkají nebo je něco co 

nikdy nepochopíme? #00:06:01-5#  

 

J: Když známe základy tak ano. Máme nejprve nějaké základy a ti vědci přijdou ještě na 

něco v tom třeba. Nevím, na konkrétním příkladu by to bylo lepší. #00:06:17-1#  

 

D: Zkus si to představit, že vyjde nějaká nová teorie a někdo ji třeba pochopí okamžitě, 

protože se tím třeba zabývá, a potom jsou třeba takoví, kteří tu teorii vůbec nepochopí. Čím si 

myslíš, že to může být způsobené? #00:06:34-5#  

 

J: No hlavně ten vědec už toho zná víc. Má nějakou věc, kterou řeší a zná nějaké 

vlastnosti a potom ho napadne třeba ještě něco navíc. Člověk, který vůbec nic o té věci nevěděl, 
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tak mu to teď nemusí vůbec nic říkat, když přijde na něco nového. #00:06:54-6# porozumět 

vědcům mohou všichni, kdo mají o fyzice nějaké ponětí, pokud jí vůbec nerozumí, nemusí 

jim nový objev vůbec nic říkat 

 

D: Určitě. A myslíš si, že to závisí ještě na něčem, kromě toho, že pokud nemáme 

základy tak tomu samozřejmě nemůžeme porozumět, myslíš si, že to závisí ještě na něčem? 

#00:07:08-5#  

 

J: No hlavně na tom, že neznáme ty základy a potom taky třeba když se nám vůbec 

nechce nad tím přemýšlet.(smích) #00:07:19-7# nepochopení může záviset i na tom, že se nám 

nechce vůbec přemýšlet 

 

D: Dobře.(smích) A myslíš si, že všechny jevy, které jsou kolem nás, jdou vysvětlit? 

#00:07:24-7#  

 

J: Určitě existují i věci, které lidský mozek nedokáže vůbec vysvětlit. #00:07:30-5#  

 

D: A proč si teda myslíš, že je neumíme vysvětlit? #00:07:33-8#  

 

J: No já mám takovou teorii, že třeba křesťané říkají, že to je Bůh, jiní že je to Alláh, že 

to pojmenovávají a dávají tomu nějaké vlastnosti a přitom třeba vůbec neví, co to je a nedokážou 

to pořádně vysvětlit. #00:07:49-8# ve skutečnosti nevíme, co to je, tak to neumíme vysvětlit 

 

D: Jasně. A třeba ve fyzice? Třeba já nevím, hodně se řešila speciální teorie relativity. 

Spousta lidí tomu nerozumí. Třeba potom taky ve Vesmíru je zatím spousta nevysvětlených věcí. 

#00:08:08-4#  

 

J: No s relativitou jsem měla taky problém, protože to je takové, že z ničeho nic vymyslí 

nějaký vzoreček, ale když jsem to potom zkoumala, protože mě to opravdu štvalo, že tomu 

nerozumím, tak jsem zjistila, že tam opravdu platí pravidlo, že nic není rychlejší než světlo a taky 

že něco vůči něčemu se pohybuje a něco na tom jako je, ale je to takové složitější na pochopení. 
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#00:08:39-3# některé věci jsou na pochopení složitější 

 

D: Dobře a v tom Vesmíru, třeba když máme ty jevy, které ještě neumíme vysvětlit, 

myslíš si, že někdy časem to vysvětlit půjde nebo vlastně proč my to teď neumíme vysvětlit? 

#00:08:51-0#  

 

J: Určitě. Možná časem to půjde vysvětlit. Kdysi si všichni mysleli, že je Země placatá a 

teď víme, že je kulatá. Určitě někdy se může stát, že to vysvětlíme, pokud teda nezemřeme 

všichni. (smích) #00:09:04-0# zatím nevysvětlené jevy můžou jít časem vysvětlit, pokud 

všichni nezemřeme 

 

D: Jasně.(smích) A napadá tě nějaký důvod, proč to teď nejde a někdy časem by to jít 

mohlo? #00:09:11-8#  

 

J: Ještě nemusí být objeveny všechny věci, které se dají využít. Můžeme ještě nějaký 

vynález vyrobit, kterým to třeba zjistíme nebo něco takového. #00:09:27-6# teď to nejde 

vysvětlit, protože ještě nemusí být objeveny všechny věci, které se dají využít, např. 

vynálezy 

Shrnutí – druhá část 

Vědecké principy a teorie. Novým teoriím a principům se snaží především porozumět, a 

pokud se jí to nepodaří, tak je přijme. Myslí si, že vědci se nemusí ve všem shodovat, jelikož 

každý z nich může z daného problému vyvodit jiný závěr, který musí vždy podložit, takže by se 

ve výsledku měli na dané teorii shodnout. Je přesvědčená, že vědcům můžou porozumět všichni, 

kteří mají o fyzice nějaké ponětí, ale pokud jí vůbec nerozumí, nemusí jim nová teorie vůbec nic 

říkat. Nepochopení nové teorie může také záviset na tom, že se nám nad ní vůbec nechce 

přemýšlet. Nemyslí si, že jdou všechny jevy kolem nás vysvětlit, jelikož ve skutečnosti ani 

nevíme jak daný problém pojmenovat (cit. „No já mám takovou teorii, že třeba křesťané říkají, že 

to je Bůh, jiní že je to Alláh, že to pojmenovávají a dávají tomu nějaké vlastnosti a přitom třeba 

vůbec neví, co to je a nedokážou to pořádně vysvětlit.“). Zatím nevysvětlitelné jevy můžou být 

ovšem časem vysvětleny, pokud časem nezemřeme. Teď to nejde vysvětlit, protože ještě nemusí 
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být objeveny všechny věci, které se dají využít, například vynálezy. Ve fyzice jsou některé věci 

na pochopení složitější. 

 

D: Jo, určitě. Tady jde vyloženě o ten tvůj názor. Tady není, že něco říkáš dobře a něco 

špatně. Je to hlavně o tom, jak ty se podíváš na věc a co si o ní myslíš ty. Dobře. Zajímáš se o 

fyziku i mimo školu? #00:09:42-7#  

 

 #00:00:30-1#  

 

J: No mimo školu nevím. Fyziku mám ve škole a to co se učíme ve škole tak třeba 

potom zkoumám a přemýšlím nad tím i doma. #00:00:42-0# nad tím, co dělali ve škole, 

přemýšlí i doma 

 

D: Dobře. Díváš se třeba na nějaké televizní pořady fyzikální? #00:00:43-5#  

 

J: Na televizi se vůbec nedívám. #00:00:49-3# na televizi se vůbec nedívá 

 

D: Vůbec jo. #00:00:50-8#  

 

J: Někdy se ale podívám na internet na discovery. #00:00:54-9# někdy se dívá na 

internetu na discovery 

 

D: Takže na internet. Dobře. Asi tě teda nezajímá, kdy běží nějaké fyzikální pořady. 

Třeba teďka běžely pokusy nebo něco takového. #00:01:03-9#  

 

J: Dívali jsme se na přírodu, jako videa o přírodě a to bylo zajímavé a na to jsme se 

dívali. #00:01:11-1#  

 

D: Ale vyloženě že, by ses dívala na fyzikální pořady tak to asi ne. #00:01:16-5#  

 

J: Ne nemám čas na sledování televize a ani nevím, že něco takového běží. #00:01:21-5#  
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D: Dobře. Máš možnost navštěvovat nějaký fyzikální kroužek? #00:01:25-4#  

 

J: Nevím o žádném fyzikálním kroužku. #00:01:32-0#  

 

D: A chodila bys do něj, kdyby nějaký byl? #00:01:34-7#  

 

J: Kdyby byl fyzikální kroužek tak podle toho, co by se tam dělalo. #00:01:39-6#  

 

D: Takže jsou jenom určité témata, která by tě zajímala a některé tě zajímají míň? 

#00:01:43-3#  

 

J: No spíš jak by se tam k tomu tématu stavěli, kdyby se dělaly opravdu nějaké zajímavé 

pokusy a mělo to nějakou systematiku. Taky podle toho, jak často by byl a jak dlouho by trval. 

#00:01:59-8#  

 

D: Dobře. Kdyby byl ale vyloženě nějaký odborný tak bys tam chodila? #00:02:05-5#  

 

J: Třeba přímo? #00:02:07-0#  

 

D: No přímo odborná fyzika, bez nějakých obrázků třeba. #00:02:12-4#  

 

J: Podle toho jestli bych to potřebovala, nebo jestli bych tomu třeba zrovna nerozuměla a 

chtěla to pochopit, tak bych tam chodila a jinak asi ne. #00:02:22-6# o žádném fyzikálním 

kroužku neví, ale chodila by do něj podle toho, co by se tam dělalo a jak často by byl a jak 

dlouho by trval, pokud by byl celý odborný a bez pokusů, chodila by tam pouze v případě, 

kdyby něčemu nerozuměla a chtěla to pochopit 

 

D: Dobře. Řešíš nějakou fyzikální olympiádu? #00:02:26-1#  

 

J: Řešila jsem v 1. E, protože jsem to chtěla zkusit. Dostali jsme příklady, které jsme 
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nějak vypočítali a určitě taky nějaké špatně (smích) a ani nevím, jestli to profesor kontroloval a 

potom jsme počítali normální příklady. Bylo to takové, že mi vadilo, že to sama nedokážu 

vyřešit. #00:02:50-9# řešit fyzikální olympiádu se pokoušela 

 

D: Takže se ti to zdálo být hodně těžké ty příklady v té olympiádě? #00:02:56-5#  

 

J: Těžké je jenom to co neumíme, takže mi hodně vadilo, že jsem to nedokázala vyřešit, 

ale kdyby mi to někdo ukázal, jak se to řeší, tak si řeknu, že je to logické a už bych na to přišla a 

už by to potom šlo. #00:03:13-4# vadilo ji, že to sama nedokázala vyřešit, ale je přesvědčena, 

že kdyby ji to někdo ukázal, tak by si řekla, že je to logické a přišla by na to 

 

D: Takže ty jsi na to ale nepřišla. A myslíš si, že to třeba záviselo i na tom, kolik jsi na 

to měla času? Někdo toho má třeba hodně a nestíhá a říkali mi, že kdyby tomu věnovali víc času, 

tak by to vyřešili. Myslíš si, že to u tebe nějak záviselo na tom čase? #00:03:32-0#  

 

J: My jsme na to měli hodně času. Nám ty příklady poslal brzo a až v únoru byla ta 

olympiáda. #00:03:38-5#  

 

D: Takže spíš jenom, že jsi nevěděla. #00:03:41-6#  

 

J: Ano nevěděla jsem. #00:03:44-1#  

 

D: Dobře. Zajímají tě i nějaké další fyzikální soutěže než jenom ta olympiáda? 

#00:03:49-5#  

 

J: Byla tady soutěž, že měla být skupina a měla něco udělat, tak to by bylo zajímavé, 

jenomže jsem neměla žádnou skupinu, kdo by do toho se mnou šel. Ale jinak bych určitě 

vymyslela něco zajímavého. #00:04:03-9#  

 

D: To bylo, jak jste měli přímo pokusy? #00:04:05-8#  
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J: Ano. #00:04:06-9#  

 

D: Ale kdybys teda našla někoho, koho by to zajímalo, tak bys do toho šla, jo? 

#00:04:12-3#  

 

J: Jo to bych šla. #00:04:14-2# ve škole měli soutěž s děláním pokusů, ale jelikož 

neměla žádnou skupinu a nezúčastnila se jí 

 

D: Dobře. Děláš si doma nějaké pokusy sama? #00:04:16-6#  

 

J: Někdy s bráchou. Třeba, a to jsem nedělala moc s ním, ale dělal výrobu, teď si asi 

moc nevzpomenu, nějak to zavařil a byla z toho nějaká hmota, a potom jsme to zkoumali. 

#00:04:37-5# doma dělali s bratrem pokusy, se hmotou, kterou sám vyrobil 

 

D: To se ani brácha nepochlubil. (smích) #00:04:40-5#  

 

J: Ne? (smích) #00:04:40-8#  

 

D: To se ho možná ještě zeptám. (smích) #00:04:43-2#  

 

J: Anebo taky máme skládačky, které spojujeme a vyrobíme si třeba nějaký elektrický 

obvod a uděláme si třeba zvonek a takové věci. #00:04:56-5# doma mají skládačku na 

vyrábění elektrických obvodů 

 

D: Takže tohle děláte a máte tu možnost dělat si třeba elektrické obvody. A baví tě to 

hodně? #00:05:03-5#  

 

J: Elektřina to mě baví no. Ale že bych třeba někdy v budoucnu chtěla pracovat jako 

elektrikář tak to asi ne, to je takové hodně nebezpečné. #00:05:10-5#  elektřina ji baví, ale 

nemíní být elektrikářem 
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Shrnutí – třetí část 

Zájem mimo školu – pořady, olympiády, pokusy. Nad tím, co dělali ve škole, přemýšlí i 

doma. Na fyzikální televizní pořady se nedívá, televizi nesleduje vůbec. Občas sleduje na 

internetu pořad Discovery. Neví o žádném fyzikálním kroužku, ale chodila by do něj podle toho, 

co by se tam dělalo, jak často by byl a jak dlouho by trval. Pokud by byl celý odborný a bez 

pokusů, chodila by tam pouze v případě, kdyby něčemu nerozuměla a chtěla to pochopit. V 1. E 

se pokoušela řešit fyzikální olympiádu, ve které neuspěla. Vadilo ji, že to sama nedokázala 

vyřešit, ale je přesvědčena o tom, že kdyby ji to někdo ukázal, tak by si řekla, že je to logické a 

přišla by na to. Ve škole měli také soutěž v dělání pokusů, ale jelikož neměla žádnou skupinu, 

nezúčastnila se jí, ale kdyby nebyla sama, určitě by se snažila vymyslet něco zajímavého. Doma 

dělali s bratrem pokusy se hmotou, kterou bratr sám vyrobil. Jinak mají doma také skládačku na 

vyrábění elektrických obvodů, což ji bavilo. 

 

 

D: Ale doma si ty pokusy s těmi lehkými obvody děláš a baví tě. Dobře. Myslíš si, že je 

každý schopný naučit se danou látku a i tu obtížnou? #00:05:22-9#  

 

J: Každý, no každý kdo se to naučí, koho to zajímá a kdo chce. Jak vidím své spolužáky, 

tak oni jsou takoví, že si říkají, že to nikdy nebudou potřebovat, nebudou si nad tím lámat hlavu a 

že na to nemají čas a různé výmluvy, ale kdyby se nad tím zamysleli, tak je to třeba začne bavit, 

ale když ne, tak se to ani nenaučí. #00:05:50-7#  

obtížnou látku se může naučit každý, koho to zajímá a kdo chce 

 

D: Dobře. Myslíš si, že jsou nějak důležité vrozené schopnosti při učení? #00:05:53-5#  

 

J: Vůbec nevím. Žádný učený z nebe nespadl. (smích) #00:06:01-4#  

 

D: Jo, takže třeba když jsou dva lidi, a jeden má vrozené schopnosti konkrétně na tu 

fyziku, myslíš si, že mu pak jde něco líp nebo mu to jde úplně stejně, nebo co myslíš? #00:06:13-

5#  
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J: Vrozené schopnosti, jako že víc logicky přemýšlí. Podle mě logicky přemýšlet se učí 

člověk v životě. Během života se naučíme logicky přemýšlet. #00:06:26-7# logicky přemýšlet se 

učíme během života 

 

D: Takže vrozené schopnosti třeba u tebe nehrají vůbec žádnou roli? #00:06:32-2#  

 

J: Podle mě moc ne. Možná nějaké jsou, ale moc je neberu v úvahu. Záleží na tom, kdo 

chce a ten kdo chce, tak něco dokáže. #00:06:43-2# nezáleží na vrozených schopnostech, ale na 

tom, jestli chceme 

 

D: A třeba ta dřina? Myslíš si, že to hodně závisí na té dřině, jako kolik tomu věnuje ten 

člověk času a jak moc chce? #00:06:52-0#  

 

J: Podle toho, kdo tomu říká dřina. Mě tohle to opravdu baví a je pravda, že když chce 

někdo něco pochopit z fyziky, tak se opravdu dře a dumá nad tím a někdo se nad tím zamyslí a 

hned na to přijde a už to umí. #00:07:09-4# někdo dře a dumá nad tím, někdo se nad tím 

zamyslí a hned na to přijde 

 

D: Jo a myslíš si, že úplně každý člověk je třeba schopný pochopit ty hodně složité 

vědecké principy, když třeba ho to hodně zajímá, myslíš, že je schopný to pochopit? #00:07:24-

1#  

 

J: Když je někdo tvrdohlavý a má svoje věci, co si on myslí celou dobu a nechce to 

vyvrátit, tak to nechce ani pochopit, tak to nepochopí. #00:07:36-2# pokud někdo nechce něco 

pochopit, tak to nepochopí 

 

D: A když třeba on ví, že je nějaký fyzikální problém a chce vědět, proč to tak je a má k 

tomu ty správné zdroje, myslíš si, že tomu dokáže porozumět proč to tak funguje nebo se může 

stát, že to ten člověk nikdy nepochopí? #00:07:53-2#  
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J: Může se stát, že to nikdy nepochopí, když tomu nebude věřit. Prostě když to nepřijme. 

#00:08:02-4#  

 

D: Dobře. Myslíš si, že to může záviset i na tom, jak často se člověk učí, jako s tím 

pochopením? Když se třeba někdo učí častěji, tak se mu třeba líp učí nebo neučí anebo je to 

stejné? #00:08:17-4#  

 

J: Ano. Mě vůbec nešlo se učit, ale čím víc se učím, tak tím rychleji to jde. Třeba v 1. E 

jsem se na chemii učila dva dny strašně moc hodin a teďka mi stačí čtyři hodiny a umím to. 

Člověk se učí čím dál rychleji. #00:08:37-4# čím víc se člověk učí, tím to jde líp 

 

D: Dobře. Co si myslíš o té tvrdé práci jako takové a vrozených schopností? Myslíš si, 

že ta tvrdá práce je pro tebe na vyšším místě než ty vrozené schopnosti? #00:08:49-4#  

 

J: Určitě pro někoho vrozené schopnosti hrají roli, že mu to jde a tak tomu moc nedává, 

ale třeba zrovna já to mám takové vydřené, že se opravdu učím a potřebuju to umět opravdu tak, 

abych si byla jistá, že napíšu písemku třeba na jedničku. #00:09:12-1#  

vrozené schopnosti určitě hrají u někoho roli, Marie je nemá to má vše vydřené 

 

D: Jasně. Takže konkrétně u tebe je to všechno vydřené a nemáš tam ty schopnosti. 

#00:09:20-5#  

 

J: Ano. #00:09:21-1#  

 

D: A myslíš si, že třeba někdo, kdo má ty vrozené schopnosti je schopný tomu 

porozumět nějak líp než někdo, kdo ty vrozené schopnosti nemá, ale přesto se snaží? #00:09:30-

9#  

 

J: Když má vrozené schopnosti, tak to, no když se nad tím zamyslí a řeší to, tak na to 

třeba přijde rychleji, než ten kdo se s tím dře, ale tady ve škole jsou takové věci, že nad tím ani 

moc přemýšlet nemusíme, jenom to pochopit a třeba ten s vrozenými schopnostmi to pochopí 
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taky rychleji. #00:09:56-8# ten s vrozenými schopnostmi to může pochopit rychleji 

 

 #00:00:34-4#  

 

D: Ale, nemyslíš si teda, že ty vrozené schopnosti hrají u toho člověka nějakou zásadní 

roli. #00:00:39-2#  

 

J:To si nemyslím. #00:00:40-7# nemyslí si, že vrozené schopnosti hrají nějakou 

zásadní roli 

 

D: A myslíš si, že je to stejné třeba i v biologii, zeměpise a tady těch předmětech, myslíš 

si, že je to tam taky na stejné úrovni jako v té fyzice? #00:00:51-6#  

 

J: No takový zeměpis a dějepis to jsou předměty, ve kterých se to člověk musí naučit, 

třeba ty data a tak všechno a potom ta biologie, chemie jsou předměty, ve kterých se to člověk 

musí zaprvé naučit, ale taky to pochopit, protože když se to pochopí, tak se to potom i líp učí, 

takže když má někdo vrozené schopnosti na přírodní vědy, tak má opravdu plus a bude se mu v 

tom dařit. #00:01:26-9# vrozené schopnosti na přírodní vědy jsou plus 

 

D:  A třeba když jsou dva lidi, ty jsi tedy říkala, že když má ty vrozené schopnosti, tak 

tomu rychleji porozumí, tak myslíš si, že se může stát, že někdo, kdo ty vrozené schopnosti má 

tak něco pochopí, třeba když máš nějaký problém, tak ten, kdo ty vrozené schopnosti má, ho 

pochopí a ten kdo ty vrozené schopnosti nemá, ho nemůže pochopit? #00:01:48-4#  

 

J: No že by ho vůbec nepochopil nikdy. Když mu to ten, co to pochopil, to nějak 

vysvětlí, pak se ten první nad tím třeba ještě víc zamyslí, tak někdy to pochopit může, když chce. 

#00:02:05-6# každý kdo chce a nechá si poradit, může pochopit daný problém 

 

D: Dobře, takže vrozené schopnosti hrají možná nějakou maličkou roli. #00:02:11-8#  

 

J: Já to tak beru. #00:02:13-0#  
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D: Jo, určitě. Já ti to vůbec nevyvracím. (smích) Dáme si další. Myslíš si, že když si 

budeš látku opakovat stále dokola, tak ji víc pochopíš? #00:02:28-8#  

 

J: Třeba když se naučím nějakou stránku v biologii a budu si ji stále opakovat? 

#00:02:35-5#  

 

D: No spíš třeba v té fyzice. Ono v té biologii není moc co chápat. (smích) #00:02:41-6#  

 

J: No ve fyzice. Pořád si to opakovat dokola naučené, tak to taky nestojí za moc. Někdo 

se naučí ve fyzice nějaké Newtonovy zákony nazpaměť, ty definice, ale pokud si to řekne stokrát 

a nezamyslí se nad tím, tak to nepochopí. #00:03:05-2# pokud si budeme stále opakovat, ale 

nezamyslíme se, tak to nepochopíme 

 

D: Dobře. A když mám třeba nějaký konkrétní odstavec v učebnici a přečteš si ho 

poprvé a nepochopíš to, pak podruhé, potřetí a nepochopíš a když si to pak přečteš třeba po 

dvacáté, tak už to třeba pochopíš? Myslíš si, že to tak může být? #00:03:22-1#  

 

J: Takhle to normálně nedělám, ale kdybych to tak dělala tak nevím. Stane se, že si 

přečtu článek, tak se stane, že nevím třeba, co jsem to četla, tak si ho přečtu znovu pozorněji a už 

to jde líp. #00:03:38-9#  

 

D: Jasně. Ono když si to přečteš podruhé, tak určitě. Kdyby sis to třeba desetkrát 

přečetla a neviděla v tom vůbec žádnou souvislost, myslíš, že když si to přečteš po dvacáté, tak v 

tom ty souvislosti můžeš najednou vidět? Na tom úplně stejném článku? #00:03:52-9#  

 

J: Já když dostanu takový článek, tak si ho jednou přečtu a když to nepochopím, tak si 

dělám výpisky. Já v tom potom najdu něco, co spolu souvisí. Takhle já se učím. Já nedělám 

vůbec, že bych si to četla několikrát. #00:04:10-8#  nečte články několikrát, dělá si výpisky a 

hledá souvislosti 
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D: Dobře. Myslíš si, že ti třeba víc naučené látky ve škole v něčem pomáhá? Třeba když 

máte na začátku semestru nějaký problém, který nějak pochopíš, ale není to úplně stoprocentní, 

jak bys chtěla, ale třeba tím odstupem času, když už jste za půl roku, tak se může stát, že to co 

bylo na začátku, že to chápeš nějak líp? #00:04:34-3#  

 

J: To se mi nestalo asi. Nevím takový případ, že bych to pak pochopila líp, když si to 

znovu zopakuju, to co jsem tenkrát moc neuměla. Jo ve fyzice to tak určitě může být. Může se to 

tak stát. #00:04:53-1# nezná případ, kdy by jí víc naučené látky pomohlo v pochopení, ale 

může se stát, že to tak je 

 

D: A čím si myslíš, že to je způsobené nebo jak je to možné, že to napřed nechápeš a pak 

už jo. #00:05:00-0#  

 

J: Je to způsobené třeba tím, že ta látka, kterou moc nepochopím, může navazovat i na to 

další učivo a když to další učivo pochopím, tak třeba pochopím i to předešlé. #00:05:12-8#  

pokud nechápeme předchozí látku, ale navazující pochopíme, můžeme pak pochopit i tu 

předchozí 

Shrnutí – čtvrtá část 

Schopnost učit se, tvrdá práce versus vrozené schopnosti. Obtížnou látku se může naučit 

každý, koho to zajímá, ale musí především chtít. Během života se učíme logicky přemýšlet, a 

nezáleží na vrozených schopnostech, ale na tom, jestli chceme. Někdo dře a dumá nad tím, někdo 

se nad tím zamyslí a hned na to přijde. Pokud někdo nechce něco pochopit, tak to nepochopí. 

Čím víc a častěji se člověk učí, tím líp to učení jde. (cit. „Třeba v 1. E jsem se na chemii učila 

dva dny strašně moc hodin a teďka mi stačí čtyři hodiny a umím to. Člověk se učí čím dál 

rychleji.“). Vrozené schopnosti určitě hrají u někoho roli, ale Marie to má vše vydřené. Nemyslí 

si, že vrozené schopnosti hrají nějakou zásadní roli, ale člověk, který je má, může pochopit danou 

látku rychleji. Pokud má někdo vrozené schopnosti na přírodní vědy tak má plus a bude se mu 

v tom opravdu dařit. Každý kdo chce a nechá si poradit, může pochopit daný problém i bez 

vrozených schopností. Nečte několikrát články, ale dělá si výpisky a hledá v článku souvislosti. 

Nezná případ, kdy by ji víc naučené látky pomohlo v pochopení daného problému, ale může se 
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stát, že to někomu pomůže. Myslí si, že pokud nechápeme předchozí látku, ale navazující 

pochopíme, můžeme pak pochopit i tu předchozí. 

 

D: Dobře. Když se učíš na písemku z fyziky, snažíš se to říkat vlastními slovy nebo se to 

prostě nadrtíš? #00:05:23-5#  

 

J: Ve fyzice si to vždycky říkám vlastními slovy. Pořádně ani zápisy si ve fyzice nepíšu. 

Já poslouchám pana učitele, jak to on vysvětluje a na co dává důraz, a pak si to čtu v učebnici. 

Prostě abych to já chápala. Já se neučím ve fyzice věty nazpaměť, to ne. #00:05:43-7# 

v hodinách především poslouchá a zápisky si nepíše, rozhodně se neučí nazpaměť 

 

D: Jo, takže ty jsi říkala, že v hodinách učitele posloucháš. A děláš si ty výpisky sama 

doma nebo stíháš teda i ty výpisky ve škole? #00:05:52-9#  

 

J: Ve škole si výpisky moc nedělám, jenom když si počítáme příklady, tak si je zapíšu. V 

hodině jenom poslouchám a potom mám učebnici a tu se přečtu. Když si ji čtu podruhé, tak si 

dělám ty výpisky a potom si na to vypočítám příklady a pak můžu napsat písemku. #00:06:13-9# 

ve škole si píše pouze příklady, doma si pak dělá výpisky z teorie 

 

D: Dobře. Myslíš si, že ti nějak pomáhá to, že se to učíš vlastními slovy a ne to že se to 

drtíš nazpaměť?  #00:06:21-7#  

 

J: Určitě. #00:06:23-9#  

 

D: A v čem si myslíš, že je to teda pro tebe lepší? #00:06:26-3#  

 

J: Určitě to je lepší. Kdybych se to učila nazpaměť, tak to nechápu a další učivo pak taky 

nechápu a zabere to spoustu času, takže je rozhodně lepší, když to pochopím takhle sama, jak to 

chci. #00:06:40-6# je lepší učit se to vlastními slovy, lépe to pak chápe 

 

D: Dobře. Pokud se chceš dobře naučit fyziku, je pro tebe důležité, abys přemýšlela o 
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svých vlastních zkušenostech, které máš třeba ze života? #00:06:48-6#  

 

J: Jestli to je to důležité? #00:06:50-4#  

 

D: Jestli je to pro tebe důležité nějak. #00:06:52-8#  

 

J: No, je pravda, že když se něco učím, tak si třeba vzpomenu, že už se mi to stalo někdy 

něco s tím. Potom třeba jsme brali motory a já jsem zjišťovala, jaké máme doma v autech. 

(smích) Takové věci jsem zjišťovala. #00:07:13-0# když se něco učí, nad vlastními 

zkušenostmi přemýšlí 

 

D: Takže takhle se ti to alespoň trošku nějak prolíná s tím, co se učíš. #00:07:19-0#  

 

J: Ano. #00:07:20-0# vlastní zkušenosti se jí prolínají s tím, co se učí 

 

D: A pomáhá ti to třeba nějak k pochopení nebo řešení příkladů ve škole? To, že máš 

nějaké ty vlastní zkušenosti. #00:07:26-9#  

 

J: Přímo u příkladů na vzorečky, které máme, se může stát. Třeba jak jsme brali 

kapaliny, tak jak to doopravdy je, to určitě pomáhá hodně v těch příkladech. #00:07:40-6#  

 

D: Jo, takže ty vlastní zkušenosti ti pomáhají hodně u toho učení. #00:07:45-2#  

 

J: Ano. #00:07:46-1#  

 

D: Dobře. Je nějaká možnost, že i špatnou úvahou můžeš dosáhnout správného 

výsledku? Třeba při počítání příkladů nebo při řešení nějakého problému. #00:07:57-1#  

 

J: Při počítání příkladů, když budu mít špatnou úvahu, no to by chtělo na konkrétním 

příkladě.(smích) #00:08:05-6#  
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D: Klidně to dej na konkrétní příklad, jestli tě nějaký napadá. #00:08:08-6#  

 

J: Třeba kulička se vznáší mezi elektricky nabitými deskami a vznáší se tam. Tak jaká je 

intenzita toho deskového kondenzátoru. No tak si musím uvědomit, že je horizontálně, protože 

kdyby byla vertikálně tak to tam asi nelítá a spadne dolů. Tak když mě to napadne dát 

horizontálně tak přijdu na to, že se tam ty síly musí vyrovnat a už na to přijdu. Kdyby mě to ani 

nenapadlo, tak ten příklad nevypočítám. #00:08:45-9#  

 

D: Takže vlastně když máš teda špatnou úvahu, tak dojdeš k jakému výsledku? 

#00:08:52-2#  

 

J: Když si myslím, že ta špatná úvaha je dobrá, tak dojdu ke špatnému výsledku. To už 

prostě nezměním. #00:09:04-4# pokud si myslí, že její špatná úvaha je dobrá, dojde 

k špatnému výsledku 

 

D: Jo. A třeba myslíš si, že se může stát, když máš třeba v příkladech konkrétně špatnou 

úvahu, tak ten výsledek jako takový se bude rovnat tomu, co má učitel nebo vlastně tomu, jak to 

mělo vyjít. #00:09:19-2#  

 

J: Tak to se mi taky stávalo, že to učitel vypočítal tak a já jsem to vypočítala jinak a měli 

jsme stejný výsledek, protože jsem to počítala jinou cestou. #00:09:34-7#  

 

D: Ale ta úvaha tam byla správná. #00:09:37-6#  

 

J: Úvaha byla stejná. #00:09:40-3#  

 

D: Co je pro tebe při učení podstatné? Když se učíš, učíš se teorii, vzorečky nebo z těch 

vlastních zkušeností třeba? #00:09:52-1#  

 

 #00:00:09-1#  
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J: Co je podstatné, pochopit to a mít hodně praxi v počítání spousty příkladů ať už to 

mám naučené tak automaticky a už abych to chápala, a to je důležité při tom učení. #00:00:27-4# 

při učení je podstatné především pochopení 

 

D: Jo. A je pro tebe podstatnější učit se teorii nebo samotné vzorečky? #00:00:32-7#  

 

J: Když se naučím tu teorii tak z toho potom vyvozuju ty vzorečky, takže je podstatné 

vlastně obojí a vyplývá to samo ze sebe. #00:00:45-4# podstatná je i teorie i vzorečky 

 

D: A kdybys měla třeba jenom ty vzorečky, jsi schopná si z toho vyvodit tu teorii? 

#00:00:50-4#  

 

J: Ano to taky. Když mám třeba, že hustota se rovná hmotnost děleno objem, tak si z 

toho zase vyvodím, že si vezmu krychli o hraně jeden metr a už tam mám nějakou hustotu, už to 

zjistím, co to vlastně znamená a jak se to počítá. #00:01:16-2# je schopná vyvodit teorii ze 

vzorců 

 

D: A myslíš si, že bys tomu rozuměla třeba, i kdybys neznala vůbec žádnou teorii kolem 

a měla napsané jenom ty vzorečky? #00:01:23-1#  

 

J: Ty vzorečky se značí písmeny, tak bych potřebovala mít vypsané, co jaké písmeno 

znamená, třeba součinitel nebo něco takového, a podle to jak by byl složitý. Kdyby nebyl moc 

složitý, tak by se to jakžtakž ještě dalo vysvětlit, co vlastně říká ten vzoreček, ale nějaký složitý 

to už asi moc ne. #00:01:47-6# u jednodušších vzorců by asi byla schopná odvodit teorii, 

pokud by znala význam veličin 

 

D: Takže je pro tebe jednodušší mít vzorečky a pak z toho odvozovat teorii nebo mít 

teorii a vyvozovat z ní vzorečky? #00:01:56-9#  

 

J: Jednodušší. Já se vždycky nejprve naučím teorii a potom vzorečky, takže spíš tu teorii 

se naučím první. #00:02:06-9# první se učí teorii, potom vzorečky 
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D: Takže pokud vlastně neznáš tu teorii kolem, tak ty vzorečky se neučíš. Spíš je pro 

tebe lepší pochopit tu teorii nebo snažíš se pochopit tu teorii kolem a potom teda až ty vzorečky. 

#00:02:18-8#  

 

J: Ano. #00:02:20-1#  

 

D: Dobře. Ty teda při učení využíváš učebnici, říkala si. Sešit s poznámkami si tedy 

děláš sama a využíváš třeba i nějakou jinou literaturu k tomu? Třeba nějaké encyklopedie. 

#00:02:35-7#  

 

J: Mám ještě takový přehled středoškolské fyziky nebo testy z fyziky, takových knížek 

máme spoustu a ty si taky čtu a taky je využívám. Ne jenom tu učebnici. #00:02:52-0# k učení 

využívá i přehled středoškolské fyziky nebo testy z fyziky 

Shrnutí – pátá část 

Poznávání a učení se. Danou látku se snaží říkat vlastními slovy, lépe tomu pak rozumí 

a rozhodně se neučí nazpaměť. Ve škole v hodinách fyziky především poslouchá a teorii si 

nepíše, píše pouze příklady a výpisky z teorie si dělá doma sama. Při učení přemýšlí nad 

vlastními zkušenostmi a nad tím, že už se jí to třeba stalo (cit. „Potom třeba jsme brali motory a 

já jsem zjišťovala, jaké máme doma v autech.“). Je přesvědčená, že řešení problému může dojít 

ke špatnému výsledku, a to v případě, kdy je přesvědčená, že je její úvaha správná. Při učení je 

pro ni podstatné především pochopení, pak také teorie i vzorečky. Jako první se učí teorii, potom 

až vzorce. Je schopná vyvodit si teorii ze vzorců, pokud teorii zná. U jednodušších vzorců by asi 

byla schopná odvodit teorii, pokud by znala význam veličin, ale u složitějších vzorců spíše ne. Při 

učení využívá nejen učebnici, ale i přehled středoškolské fyziky a testy z fyziky. 

 

D: Dobře. A vy teď berete elektřinu. Když si třeba vezmeš tu učebnici elektřiny, líbí se ti 

ta struktura té učebnice, jak je ta učebnice napsaná nebo bys na ní chtěla něco změnit? #00:03:08-

5#  
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J: Vadí mi na tom, že je tam celá kapitola a tam se různě odvodí ty vzorečky, je tam 

teorie a pak na konci je shrnutí. V tom shrnutí nejsou třeba obsaženy všechny vzorečky, není to 

tam, to co bych si opravdu měla z toho všeho vzít. Někteří se opravdu naučí jen to shrnutí a pak 

to nemůžou zvládat, nemůžou to pochopit. #00:03:36-4#  

ve shrnutí by chtěla všechny vzorečky, nebo to, co by si měla z toho všeho vzít 

 

D: Takže bys chtěla třeba konkrétně do těch učebnic, do toho shrnutí víc vzorečků. 

#00:03:41-7#  

 

J: Ano a líp to tam rozepsat. #00:03:45-1# do shrnutí by chtěla více vzorečků a líp to 

tam rozepsat 

 

D: Jo a ještě líp rozepsat. Dobře. Když ty třeba pochopíš tu teorii bez toho shrnutí, ty si 

přečteš ty teorie v té učebnici, a potom si přečteš jenom to shrnutí, myslíš si, že to někomu může 

stačit, když si přečte jenom to shrnutí? Ono vlastně to, co je v tom shrnutí obsahuje stručně tu 

teorii a někdo třeba, jak jsi říkala, jde a naučí se jenom to shrnutí, myslíš si, že z toho může 

pochopit celou tu teorii nebo vůbec? #00:04:18-7#  

 

J: Něco málo určitě, ale že by znal všechno do detailů a uměl si ty vzorečky odvodit a 

takové věci, tak z toho asi ne. Ale někomu to třeba stačí, že si řekne, že napíše písemku na trojku, 

tak se naučí jenom tohle. #00:04:37-6# někdo se učí jenom shrnutí, ale může pochopit jen 

něco málo z teorie a stačí mu to 

 

D: Takže v tom shrnutí jsou jenom nějaké základy? #00:04:40-8#  

 

J: Ano. To jsou vlastně jenom základy. #00:04:44-5# shrnutí jsou jenom základy 

 

D: Dobře. Pro tebe ty základy nestačí a spíš tě zajímá ta fyzika hlouběji, než že by sis 

přečetla jenom ty základy. #00:04:51-6#  

 

J: Takhle si to ani nezapamatuju, kdybych si přečetla jenom to shrnutí.  #00:04:57-5#  
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D: Dobře. Je pro tebe podstatné, jestli na sebe navazují kapitoly v učebnici nebo to 

bereš, že jsou to jenom rozkouskované kapitoly nebo ten celek? #00:05:10-1#  

 

J: Navazuje to na sebe. Teďka byl nejprve stejnosměrný proud, teďka máme zase 

střídavý proud a navazuje to na sebe. Třeba i ty vzorečky z první kapitoly se použijí na příklady z 

druhé. #00:05:30-6# kapitoly na sebe navazují 

 

D: Takže si myslíš, že ty učebnice mají nějakou strukturu, když jsou psané. #00:05:36-

4#  

 

J: Mají strukturu, jsou dobře rozdělené a navazují na sebe. To je jako když se nenaučíme 

písmena, tak asi nepůjdeme do druhé třídy.(smích) #00:05:47-1# učebnice mají strukturu, jsou 

dobře rozdělené a navazují na sebe 

Shrnutí – šestá část 

Učebnice. Na učebnici ji vadí, že ve shrnutí nejsou všechny vzorečky dané kapitoly nebo 

všechno to, co by si měla z kapitoly vzít. Chtěla by tyto věci do shrnutí doplnit a líp to tam 

rozepsat. Někdo se z učebnice učí jenom shrnutí, ale tím pádem může pochopit jen něco málo 

z teorie, jelikož shrnutí jsou jenom základy. Učebnice mají jasnou strukturu, jsou dobře rozdělené 

a navazují na sebe. Kapitoly na sebe také hodně navazují (cit. „Teďka byl nejprve stejnosměrný 

proud, teďka máme zase střídavý proud a navazuje to na sebe. Třeba i ty vzorečky z první 

kapitoly se použijí na příklady z druhé.“). 

 

D: Dobře. Půjdeme dál. Jakým způsobem se připravuješ na písemnou práci z fyziky? 

#00:05:57-4#  

 

J: Celý ten proces jak se připravuju? (smích) #00:06:01-1#  

 

D: Ano. (smích) #00:06:02-6#  

 



Příloha č. 5 – Rozhovor s Janou 

25 

 

J: Dobře. Tak nejprve poslouchám tu teorii a příklady, jak je řeší pan profesor v hodině. 

Třeba i týden dopředu před písemkou, nebo když se chýlíme ke konci toho tématu, což já poznám 

díky učebnici, on se podle toho asi řídí, tak si najdu chvilku, přečtu si třeba po deseti těch dvacet 

stránek. Potom si to začnu číst znovu a už si dělám ty výpisky. Potom v tom opravdu hledám 

nějaké souvislosti, a když vím, že tomu takhle rozumím, tak začnu počítat příklady. Vypočítám si 

příklady, které nám poslal na email, to tak dělá, tam pošle tak dvacet příkladů. Taky se podívám 

na příklady, které jsme řešili v hodinách tak, abych tomu rozuměla a abych to tak nějak uměla 

vyřešit. Až už je jasné, kdy to píšeme, třeba, že to píšeme za tři dny, tak jdu třeba na počítač a 

tam jsou nějaké stránky, třeba příklady eu a tam jsou ty příklady řešené, takže jsem si jistá, že 

jsem to třeba vyřešila dobře. Na těch stránkách si je pak propočítávám, tam jich je opravdu 

hodně, takže mám co dělat a pak když jsem si jistá, že to zvládnu tak už píšu vlastně tu písemku. 

#00:07:46-8#  

 

D: Dobře. A ještě teda ty si ty výpisky vypisuješ hned po té hodině, když něco ve škole 

proberete nebo až když už víš, že budete psát tu písemku? #00:07:56-6#  

 

J: Když si udělám čas, třeba i dva týdny před písemkou. #00:08:01-8#  

 

D: Prostě když máš čas. Není to, že přijedeš domů, sedneš si a hned to dopíšeš. 

#00:08:06-8#  

 

J: Takhle to nezvládám, ale není to, že bych si napsala všechny výpisky najednou. 

Dělám si to tak po kouskách. #00:08:18-1# výpisky z učebnice si dělá, když má čas, vždy je to 

delší dobu před písemnou prací 

 

D: Dobře. Učíš se zpaměti všechny vzorečky nebo si je umíš nějak odvodit z teorie? 

#00:08:26-0#  

 

J: Já se je vždycky snažím odvodit z té teorie. Já opravdu nevím, že bych se učila 

vzorečky nazpaměť, a když už si počítám ty příklady, tak to už si je vlastně zapamatuju a není, že 

bych seděla a říkala si je. #00:08:43-9# vzorečky odvozuje z teorie, zapamatuje si je při 
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počítání příkladů 

 

D: Určitě. Dělá ti problém různé vyjadřování ze vzorců, že z jednoho vyjádříš a z 

druhého b a dosadíš to všechno do třetího. #00:08:53-2#  

 

J: S tím jsem měla ze začátku, když jsme začali počítat příklady tady s panem 

profesorem, na základce to tak vůbec nebylo. No ale s tím mi zase hodně pomohla matematika a 

musela jsem se to prostě naučit. Cvičila jsem a počítala a teďka myslím, že už takové věci 

zvládám. #00:09:14-7# s vyjadřováním ze vzorců měla na začátku problém, ale cvičila a teď 

už to zvládá 

 

D: Dobře. Jsi schopná odhadnout svou výslednou známku z písemné práce? #00:09:19-

6#  

 

 #00:00:01-9#  

 

J: Ano, to jsem. My píšeme takové, že nám dá třeba pět příkladů a každý oznámkuje 

zvlášť a potom udělá průměr a z toho je známka. Když třeba vím, že jsem tam něco popletla, tak 

za ten příklad bude trojka, za ten to a za ten to, anebo když vím, že jsem ho vůbec nevypočítala 

tak mám pětku. Takže odevzdám práci a už tak tuším, jak jsem to napsala. #00:00:31-8#  

 

D: A porovnáváte si třeba výsledky mezi sebou nebo vůbec ne? #00:00:36-8#  

 

J: Když dostaneme opravené písemky? #00:00:39-3#  

 

D: Ne, když odevzdáš písemku a někdo si třeba zapíše, kolik mu to vyšlo a potom to 

porovnává se spolužáky, tak jestli to taky děláš. #00:00:49-3#  

 

J: Párkrát jsme to tak udělali, ale to opravdu jen když se to stihne. Jinak ne. Není to 

podstatné si napsat výsledky, a jestli to vyšlo stejně, spíš se potom zeptám spolužačky, jak se to 

počítá nebo jestli jsem to udělala správně a tak. #00:01:12-1# párkrát si porovnávali mezi 
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sebou výsledky, teď se spíš ptá spolužačka na postup 

 

D: A víš o tom, že bys někdy vypočítala příklad, odevzdala písemku a pak ti došlo, že jsi 

to počítala úplně špatně, stalo se ti to někdy? #00:01:19-6#  

 

J: Určitě se mi to stalo několikrát, že jsem to vypočítala špatně a myslela jsem si v tu 

dobu, že je to dobře. Pak jsem se šla učitele zeptat, jak to, že je to špatně a on mi to řekl a pak mi 

došlo, že jasně a proč jsem to neudělala tak. #00:01:43-5# několikrát se ji stalo, že měla 

špatnou úvahu, což ji v danou chvíli nedošlo 

 

D: Jo, to je vlastně ta špatná úvaha u těch příkladů. Ale když tu písemku odevzdáš, tak 

dokážeš relativně přesně odhadnout, co bys mohla dostat. #00:01:57-3#  

 

J: Jo. #00:01:58-6# dokáže přesně odhadnout co by měla dostat za známku 

Shrnutí – sedmá část 

Příprava na písemnou práci a odhad výsledné známky. Na písemnou práci se učí vždy 

hodně dopředu a má vždy stejný proces (cit. „Třeba i týden dopředu před písemkou, nebo když se 

chýlíme ke konci toho tématu, což já poznám díky učebnici, on se podle toho asi řídí, tak si najdu 

chvilku, přečtu si třeba po deseti těch dvacet stránek. Potom si to začnu číst znovu a už si dělám 

ty výpisky. Potom v tom opravdu hledám nějaké souvislosti, a když vím, že tomu takhle 

rozumím, tak začnu počítat příklady. Vypočítám si příklady, které nám poslal na email, to tak 

dělá, tam pošle tak dvacet příkladů. Taky se podívám na příklady, které jsme řešili v hodinách 

tak, abych tomu rozuměla a abych to tak nějak uměla vyřešit. Až už je jasné, kdy to píšeme, 

třeba, že to píšeme za tři dny, tak jdu třeba na počítač a tam jsou nějaké stránky, třeba příklady eu 

a tam jsou ty příklady řešené, takže jsem si jistá, že jsem to třeba vyřešila dobře. Na těch 

stránkách si je pak propočítávám, tam jich je opravdu hodně, takže mám co dělat a pak když jsem 

si jistá, že to zvládnu tak už píšu vlastně tu písemku.“). Výpisky z učebnice si dělá vždy, když má 

čas, většinou delší dobu před písemnou prací. Termín je jim vždy hlášen dopředu, ale poznají to i 

podle učebnice. Vzorečky odvozuje z teorie a při propočítávání příkladů si je zapamatuje. Dříve 

jí vyjadřování ze vzorců dělalo problém, ale cvičila a teď už to zvládá. Je schopná odhadnout 
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svou výslednou známku z písemné práce. Párkrát si porovnávala výsledky se spolužáky, teď se 

spíš ptá spolužačky na postup. Několikrát se jí stalo, že měla špatnou úvahu, což jí v danou chvíli 

nedošlo. 

 

D: Dobře. Moc ti děkuju. #00:02:01-1#  
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Lukáš (L) délka rozhovoru 21:56; Dotazatel (D) 

 

Legenda – xxx – podstata otázka, xxx – klíčová slova odpovědi, xxx - podstatný výtah 

z odpovědi/odpovědí 

 

D: Pokud chceš porozumět fyzice, je pro tebe důležité pamatovat si fakta? #00:00:06-9#  

 

L: Záleží, jak kdo se to prostě naučí. Někdo se to naučí jen tak, že se naučí a našprtá 

jenom vzorečky a nemusí si k tomu nic pamatovat, prostě ví jenom ty vzorečky.To je těžké říct 

jako. Já si myslím, že není moc důležité si pamatovat ty fakta, stačí když se naučím ty vzorečky. 

#00:00:35-2# ne fakta/vzorečky, vztahuje se ne k porozumění, ale k projití ve škole 

 

D: Takže když jsou nějaké fakta, nemyslíš si, že ti pomůže, že to je proto a proto? 

#00:00:40-2#  

 

L: Nevím, asi ne. #00:00:45-0#  

 

D: Myslíš si, že je pro někoho důležité znát ty fakta?  #00:00:45-6#  

 

L: Asi někdo, kdo chce té fyzice porozumět nějak víc tak asi, asi jo. #00:00:50-8#  

 

D: Takže pro tebe ty fakta, jako takové nemají žádný význam? #00:00:56-2#  

 

L: Ne nejdu kolem a neřeknu si, jo kámen padá, protože zrychlení je 9,81 a tak, to si 

neřeknu. #00:01:04-4# fakta význam nemají, nevyužije je v běžném životě 

 

D: Takže pro tebe jsou teda důležitější ty vzorečky, a myslíš si, že jsou nějak podstatné a 

zajímá tě i, kde se vzaly, nebo vidíš vzoreček a řekneš si "jo vzoreček, mám vzoreček". 

#00:01:16-3#  

 

L: Spíš vidím vzoreček a naučím se ho a podle něho počítám ty příklady. #00:01:21-4#  

 

D: Takže jako kde, odkud přišel, z jaké teorie.  #00:01:23-7#  

 

 

L: Ne to ne. #00:01:24-3#  

 

D: Vůbec tu teorii kolem? #00:01:26-1#  

 

L: Ne. #00:01:27-1# teorie nezajímá 

 

D: Dobře. Myslíš si, že ty vzorečky, třeba v té učebnici se nějak vztahují k těm hlavní 

pojmům? #00:01:33-4#  

 

L: Asi jo. Já nevím. Možná. #00:01:38-1#  
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(smích) #00:01:38-2#  

 

D: Tak možná, nebo co? #00:01:40-0#  

 

L: Já nevím. #00:01:40-2# Jo vztahujou, určitě vztahujou. #00:01:44-1# neví 

 

D: Vztahuje se to nějak? #00:01:44-9#  

 

L: Jo. #00:01:44-9# jo. 

 

D: A je to pro tebe důležité, jestli to má nějaký vztah? #00:01:49-4#  

 

L: Ani ne. #00:01:50-0#  

 

D: Takže tě to jako.. #00:01:51-9#  

 

L: Nezajímá. #00:01:51-9# není to pro něj důležité 

 

D: Ty bereš vzoreček jako takový? #00:01:54-0#  

 

L: No, jo prostě. #00:01:54-0# bere vzoreček jako takový 

 

D: A zajímá tě třeba co v tom vzorečku co znamená, nebo .. #00:01:58-3#  

 

L: Jo to jo. To se vždycky podívám, co co znamená. #00:02:00-5#  

 

D: A když máš třeba ten vzoreček a víš, že P je výkon, zajímá tě třeba i co ten výkon je, 

nebo prostě to bereš jak to je? Většina příkladů je stavěná tak že výkon rovná se, příkon rovná se, 

je to tam v jednom, tak jestli tě i zajímá, co co znamená, nebo to vezmeš jo výkon je to, děleno 

tím. #00:02:19-4#  

 

L: Jo podívám se, co je třeba výkon a příkon, jako třeba u těch konvic a tak, jak to bývá, 

tak to se podívám. #00:02:25-0# jo, podívá se. 

 

D: Jo. Dobře. A myslíš si, že k porozumění jsou nejdůležitější ty vzorečky nebo je tam 

důležitá i ta teorie, když to ty chceš pochopit. #00:02:35-5#  

 

L: Tak kdybych se chtěl nějak zajímat o tu fyziku, tak bych se asi učil i tu teorii, ale mě 

stačí tou fyzikou prolézt, takže se vždycky naučím nějaké vzorečky a to stačí na trojku. 

#00:02:48-2# teorii ano, kdyby se chtěl zajímat o fyziku; vzorečky stačí na trojku 

 

D: Jasně. Takže ta teorie jde úplně kolem, nezajímá tě to ani. A myslíš si, že kdyby ses 

třeba učil i tu teorii, že bys byl lepší v té fyzice, nebo jako.. #00:03:00-7#  

 

L: Já nevím. Ale tak podle mě, no pan učitel tam někdy dává takové příklady, které no já 

nevím, to bych ani nespočítal, kdybych se naučil i tu teorii. #00:03:08-9#  
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Nevěří si, že by měl lepší výsledek, i kdyby se teorii naučil. 

 

D: Myslíš si, že by ti to vůbec.. #00:03:11-0#  

 

L: No jako možná dva mínus. (smích) #00:03:12-5#  

Shrnutí – první část 

Fakta, vzorce, teorie a porozumění fyzice. Fakta význam nemají, v běžném životě je 

nevyužijeme (cit. „Ne nejdu kolem a neřeknu si, jo kámen padá, protože zrychlení je 9,81.“). 

Stačí, pokud se naučí vzoreček, kde se zajímá o to, co jednotlivé veličiny znamenají. Jak se 

vztahuje k hlavním pojmům, pro něj vůbec není důležité. Zřejmě se nevztahuje k porozumění 

fyzice, ale pouze k tomu, aby prošel ve škole. To ukazuje i jeho smýšlení o teorii, která by byla 

dobrá, pokud by se chtěl zajímat o fyziku, nicméně má nedostatečnou sebedůvěru, že by i tak ve 

škole dosáhl lepšího výsledků/lepší známky.  

 

 

D: No to už není taková motivace, že. (smích) #00:03:16-9# Dobře. Teď ti řeknu větu. 

Vědecké principy či teorie často nedávají smysl. V takových případech je pak člověk musí 

přijmout a dále se jimi nezabývat, protože ve vědě nemusí dávat smysl všechno. Souhlasíš s tímto 

tvrzením? #00:03:30-5#  

 

L: Hm. Nevím. Já si myslím, že třeba teorie relativity a tak, to je strašná kravina, nevím, 

proč se to vůbec učíme, to prostě vůbec nedává žádný smysl ta teorie, nebo tak. #00:03:41-5#  

 

D: No dilatace času třeba. #00:03:43-7#  

 

L: No to jsou strašné blbosti, že třeba když někdo letí v té.. #00:03:48-5#  

 

D: Raketě. #00:03:48-5#  

 

L: No v raketě, tak je mladší než ten, co je na zemi. #00:03:50-7#  

 

D: No my to teďka zrovna v semestru bereme a taky to jde trochu mimo moje chápání. 

(smích) #00:03:55-9#  

 

L: No to je jasné. #00:03:58-0#  

 

D: Mám s tím asi stejný problém. #00:03:59-1# Dobře. Takže si myslíš, že ve vědě 

nedává spousta věcí smysl, a bereš to teda jako fakt nebo nad tím i přemýšlíš, třeba čím by to 

mohlo být způsobené. #00:04:12-3#  
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L: Jako třeba čím by mohlo být způsobené to, že on stárne pomaleji? #00:04:16-8#  

 

D: Třeba. #00:04:16-10#  

 

L: Ne asi ne. #00:04:18-8#  

 

D: Takže řekneš si, jo je to třeba blbost, ale prostě se s tím ..#00:04:22-5#  

 

L: Jo je to blbost, ale nějak se s tím srovnám. Prostě už to stejně nebudu nikdy 

potřebovat, tak se to naučím na tu jednu písemku. #00:04:28-1# Ve vědě nedává všechno smysl, 

ale srovná se s tím, jelikož má pocit, že to nebude nikdy potřebovat. 

 

D: Dobře. A myslíš si, že ti vědci, když něco zkoumají, že se vždycky shodují, nebo se 

někdy.. #00:04:34-2#  

 

L: No já si myslím, že ne. #00:04:35-2#  

 

D: A čím si myslíš, že by to mohlo být způsobené? #00:04:37-3#  

 

L: Nějakou nepřesností měření a tak. Že to zkouší v různých podmínkách, nebo jako 

většinou to musí zkoušet v těch jednotných podmínkách, ale vždycky se asi něco pokazí, že není 

vždycky všechno stejné. #00:04:49-6#  

 

D: Jo. A myslíš si, že třeba se nemusí shodovat i názorově, že na to může mít každý jiný 

pohled nebo... #00:04:55-0#  

 

L: Jo to určitě taky může mít každý jiný pohled. #00:04:58-3#  

 

D: Takže jako i na to, že jeden se na to dívá tak a druhý jinak? #00:05:03-2#  

 

L: No. #00:05:03-8# Vědci se podle něj neshodují, což může být způsobené 

nepřesností měření a různými pohledy na jednu věc 

 

D: A myslíš si, že je pak třeba problém to srovnat ty pohled a dát to do tvaru, aby tam 

byl nějaký správný výsledek? Že každý na to má třeba úplně odlišný názor? #00:05:12-7#  

 

L: No nevím. Možná se zkusí dohodnout a něco pořeší. #00:05:18-7# Asi pak dobrý. 

#00:05:21-7#  

 

D: Takže si myslíš, že se na výsledku můžou vědci shodnout. #00:05:24-3#  

 

L:Jo. #00:05:25-0#  

 

D: A co si myslíš, že je pro to, aby se shodli podstatné? #00:05:28-6#  

 

L: No to fakt nevím. Asi by si to měli zkusit dát dohromady, to jedno měření a 
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považovat ho že "to" bude platit "teď" a nic, přes to nejede vlak, prostě tohle bude platit. 

#00:05:40-9# na výsledku se vědci shodnout můžou, musí dát vše dohromady a shodnout se 

na jednom  

Shrnutí – druhá část 

Vědecké principy a teorie. Vědecké principy a teorie podle něj nedávají často smysl, 

ovšem přijme je, jelikož má pocit, že už je nebude nikdy v životě potřebovat. Vědci se ne vždy 

shodují, což by mohlo být způsobené nepřesností měření a taky tím, že na jednu věc může mít 

každý vědec jiný pohled. Na výsledku se vědci můžou shodnout, musí dát napřed vše dohromady 

a na jednom se shodnout. 

 

D: Dobře. Půjdeme na další. Zajímáš se o fyziku mimo školu? #00:05:45-8#  

 

L: Ne. #00:05:45-9#  

 

D: Takže žádné pořady v televizi. Vůbec nikdy tě to nelákalo? #00:05:50-3#  

 

L: Jednou jsem se díval na takového toho. On byl angličan a točil ty fyzikální věci. Bylo 

to na ČT1, tak na to jsem se někdy díval, ale to bylo ještě předtím, než jsem přišel na gympl. 

#00:06:02-0# o fyziku se mimo školu nezajímá, když navštěvoval základní školu, viděl 

v televizi pořad o fyzice 
 

D: A třeba na základce tě to nějak zajímalo ta fyzika? #00:06:04-8#  

 

L: My jsme moc neuměli fyziku. Jakože měli jsme ji ale jen třeba "F" se rovná a tak. 

#00:06:09-6#  

 

D: Takže vyloženě jenom vzorce. #00:06:10-9#  

 

L:No. #00:06:11-3#  

 

D: Nějak vás tu teorii vůbec… #00:06:13-1#  

 

L: Ne. #00:06:14-2# na základní škole moc fyziku neuměli, vnímal ji jako vzorečky 

bez teorie 

 

D: To bude právě asi ten problém. A nějaký fyzikální kroužek nebo olympiády? 

#00:06:21-0#  

 

L: Nee. (smích) #00:06:21-5#  

 

D: A třeba pokusy? #00:06:22-8#  



Příloha č. 6 – Rozhovor s Lukášem 

6 

 

 

L: Pokusy mě baví. #00:06:24-4#  

 

D: Baví tě pokusy. A dělal sis třeba doma nějaký pokus?  #00:06:28-3#  

 

L: Ne, ale už nad tím přemýšlím, jako nad těma pokusama, že když třeba někdo ze 

spolužáků udělá nějaký pokus, že bych si ho i zkusil doma. Ale tak většinou na to nemám čas, 

protože musím dělat něco úplně jiného do školy. #00:06:39-6#  

 

D: Jasně. Ale napadlo tě, že by jsi je zkusil?  #00:06:44-0#  

 

L: Jo jo. #00:06:44-6#  

 

D: A nezkoušel jsi třeba už pokusy, jak za ně dostáváte jedničky? #00:06:48-5#  

 

L: Ne to ne. #00:06:49-7#  

D: Nedělal jsi žádný takový, jo? A napadlo tě, že bys něco zkusil vymyslet? #00:06:53-

5#  

 

L: Jo, ale tak musel bych se podívat na internet a asi něco udělám ještě do konce 

školního roku, ale mě to jako k lepší známce nepomůže. To je hlavně pro ty, co chcou lepší 

známku, jakože mě to vychází úplně přesně, takže už bych s tím nemohl nic dělat, jako s tou 

známkou. #00:07:05-9#  

 

D: Ale tak máš ještě pořád čtvrt roku ne?  Tak to by asi šlo s tím ještě něco udělat ne? 

#00:07:11-3#  

 

L: Nevím. Tak teď bereme jakési momenty síly, tak to vůbec nechápu, jak může zvolit 

osu otáčení, když se to vůbec neotáčí, no a takovéhle kraviny. #00:07:18-9#  

 

D: No to je právě ta fyzika.( smích) #00:07:22-9# Dobře. A kdyby jsi teda dělal ten 

pokus, dělal by jsi ho sám, nebo bys ho radši dělal s někým? #00:07:26-6#  

 

L: No radši s někým. Určitě. #00:07:28-0#  

 

D: Jakože by to pro tebe bylo míň práce, nebo třeba jednoduší na přemýšlení? 

#00:07:32-6#  

 

L: Spíše bysme mohli udělat více pokusů. Nebo tak. Že bysme si třeba rozdělili každý 

jeden pokus, že by spolu třeba nějak souvisely a bylo by to asi lepší. #00:07:41-2#  

 

D: Jo, určitě. Takže byste měli třeba jedno téma, udělali na to dva různé pokusy. A chtěl 

by jsi si ten svůj vymyslet vyloženě sám, nebo by jsi poslouchal že to nemáš dělat tak ale radši to 

udělat tak. #00:07:51-4#  

 

L: Já bych se asi podíval na internet. A nějaký bych si tam vybral, nějaký pokus. 
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#00:07:55-5#  

Pokusy ho baví, doma si ještě žádný nedělal, jelikož na to nemá čas. Přemýšlel nad 

tím, že by si nějaký zkusil pomocí internetu vymyslet. Ve škole dělají pokusy za jedničky, 

ovšem nastává názor, že je to především pro ty, co to mají nerozhodně, a jelikož mu to 

vychází přesně, k lepší známce mu to nepomůže, ale i přes to všechno přemýšlí, že by pokus 

s někým udělal. 

 

D: Takže bys určitě využil ten internet. Dobře. A znáš třeba někoho, kdo dělá fyzikální 

olympiády nebo si doma dělá ty pokusy? #00:08:03-2#  

 

L: Jo. Od nás nějací dva kluci dělají fyzikální olympiády jako ze třídy. No dva kluci a 

jedna holka dělají pokusy. #00:08:09-6#  

 

D: A viděl jsi třeba někdy to zadání té olympiády? #00:08:13-0#  

 

L: Jo jo jo. Jednou jsem si to četl. Ale skončil jsem u půlky příkladu, protože jsem se 

ztratil. ( smích) #00:08:18-6#  

 

D: Takže ti to přišlo nějak hrozně moc složité? #00:08:21-8#  

 

L: No. #00:08:22-3#  

 

D: A nepřemýšlel jsi ani nad tím, že bys to třeba zkusil? #00:08:25-3#  

 

L: Nee. #00:08:26-4# ve třídě má dva kluky a jednu holku co dělají fyzikální pokusy 

a olympiády, zadání olympiády už viděl a přišlo mu velice složité, takže nemá v plánu ji 

zkusit 

Shrnutí – třetí část 

Zájem mimo školu – pořady, olympiády a pokusy. Mimo školu se o fyziku nezajímá. 

Když ještě navštěvoval základní školu, viděl v televizi pořad o fyzice, ale po nástupu na 

gymnázium ten malý zájem, který měl, upadl úplně. Na základní škole fyziku moc neuměl a 

vnímal ji jen jako vzorečky bez teorie. Pokusy ho baví, doma si ještě žádný nedělal, jelikož na to 

nemá čas. Přemýšlel nad tím, že by si nějaký zkusil pomocí internetu vymyslet. Ve škole dělají 

pokusy za jedničky, ovšem nastává názor, že je to především pro ty, co to mají nerozhodně, a 

jelikož mu to vychází přesně, k lepší známce mu to nepomůže, ale i přes to všechno přemýšlí, že 

by pokus s někým udělal. Ve třídě má dva kluky a holku co dělají fyzikální pokusy a olympiády, 

jejíž zadání už viděl, ale přišlo mu velice složité, takže nemá v plánu ji zkusit. 

 

D: Dobře. Myslíš si, že je každý schopný naučit se danou látku, třeba i tu obtížnou, v té 
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fyzice? #00:08:32-9#  

 

L: Hm. Já si myslím že, jako musíš mít pro to nějaké, nějaké vrozené to musíte mít 

alespoň trošku, že se to nemůžete prostě jen tak našprtat všechno úplně přesně na jedničku, 

abyste tomu rozuměli, jako třeba nějací kluci co tomu fakt rozumí. Takže tak jako. #00:08:50-7#  

 

D: Takže jsou podstatné ty vrozené schopnosti? #00:08:53-9#  

 

L: No. #00:08:54-3#  

 

D: Někdo se může učit, jak chce.. #00:08:56-4#  

 

L: Někdo je jako třeba lepší ve fyzice, někomu jdou mnohem líp třeba jazyky. 

#00:09:00-8#. 

 

D: Takže jsou podstatné schopnosti. A myslíš si, že je to stejné třeba i v zeměpise? Nebo 

tam hodně záleží na té píli spíš? #00:09:08-6#  

 

L: No v zeměpise se to spíš dá všechno naučit. #00:09:11-6#   

 

D: Takže pro člověka, který má vrozené schopnosti třeba na fyziku a snaží se co nejvíc, 

tak bude skvělý, protože má ty vrozené schopnosti a učí se, ale když by v té fyzice ty vrozené 

schopnosti neměl, tak se může učit, jak chce, a nikdy nedosáhne stejného výsledku jako ten, co 

má ty vrozené schopnosti. #00:09:32-1#  

 

L: No já si myslím, že nikdy nedosáhne. #00:09:33-6#  

 

D: A proč si myslíš, že to tak je? #00:09:35-6#  

 

L: No to nevím vůbec. #00:09:39-5#  

 

D: Nenapadá tě, proč by měly být ty vrozené schopnosti důležitější? #00:09:43-8#  

 

L: No to nenapadá. #00:09:45-8# naučit se ve fyzice obtížnou danou látku, tak aby ji 

člověk pochopil, bez vrozených schopností nejde, v zeměpise ovšem záleží spíše na píli než 

na vrozených schopnostech 

 

  #00:00:02-5#  

D: A jakým stylem se třeba učíš fyziku? #00:00:04-9#  

 

L: Fyziku? No spíš jenom teda ty vzorce, podívám se na internet a přečtu si to na 

wikipedii, protože pan profesor nám moc neříká tu teorii. No takže si přečtu tu teorii, podívám se 

na vzorce a zkusím si vypočítat pár příkladů na nějakých stránkách, jestli to jako chápu. Takže 

aspoň něco. #00:00:24-9#  

 

D: Hm. Takže je pro tebe teda fyzika víc o pochopení nebo naučení ve smyslu nadrcení 
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se učiva? #00:00:30-6#  

 

L: Jak které učivo. Některé chápu, třeba vrhy nebo tak, to jsem pochopil celkem, ale 

třeba tu teorii relativity jsem absolutně nechápal, to jsem se musel hodně naučit. #00:00:40-9#  

 

D: Dobře. A třeba v tom zeměpise? Jak je to třeba tam? #00:00:44-4#  

 

L: V tom zeměpise, no já nevím. Třeba někomu dělá problém poznat něco na slepé 

mapě, to mi vůbec nedělá problémy. Mě ten zeměpis docela baví, ty státy, hlavní města a třeba 

řeky. Takže jako když třeba bereme nějaké složení Země nebo tak, tak to se naučím. #00:01:00-

3#  

 

D: A myslíš si, že třeba v tom zeměpise jsou nějak podstatné ty vrozené schopnosti, 

nebo je to spíš o tom nadrcení se? #00:01:06-6#  

 

L: Já si myslím, že ne, že tam se to dá spíš nadrtit. Tam je vlastně jenom ta teorie, tam se 

nic nepočítá. #00:01:13-0#  

 

D: Takže v zeměpise není moc věcí na chápání, tak se dají nadrtit. #00:01:17-9#  

 

L:Jo. #00:01:18-3# Učí se spíše vzorečky, teorii čte na wikipedii a zkouší si počítat 

příklady. Fyzika je na pochopení, ale některé věci se musel doslova naučit, jelikož je 

nepochopil. Zeměpis je celý o naučení a vrozené schopnosti nehrají žádnou roli. 

 

 

D: A myslíš si, že ti pomůže, když si budeš danou látku opakovat dokola? #00:01:27-5#  

 

L: No kdybych se to průběžně učil, když to někdo vysvětluje, tak to bude asi lepší, než 

když se to učím třeba den před písemkou, nebo nevím, jenom chvilku před ní. #00:01:36-5#  

 

D: A myslíš si, že třeba když máš nějaký odstavec o nějakém zákoně a jednou si ho 

přečteš a vůbec to nepochopíš, o co tam jde, a když si ho pak přečteš třeba po páté, že už ti pak 

dojde, o co tam jde nebo je to nějak jinak? #00:01:52-6#  

 

L: No tak kdybych si to přečetl po několikáté, tak už by se to alespoň trošku dalo. 

#00:01:56-3#  

 

D: Takže si myslíš, že pokud si něco budeš stále opakovat, tak to můžeš časem 

pochopit? #00:02:03-4#  

 

L: Jo časem jo. #00:02:04-7# časté opakování vede k lepšímu pochopení, ovšem 

nedělá to tak 

 

D: Dobře. A třeba když něco nechápeš, hledal bys to třeba i na jiných zdrojích nebo.. 

#00:02:09-7#  
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L: No kdyby mě to zajímalo, jakože mě to chytlo, a kdybych fakt chtěl vědět, o co tam 

jde tak bych si to asi našel. #00:02:16-6#  

 

D: Jo. Takže kdyby jsi to z té učebnice nepochopil, ale opravdu by tě to zajímalo, tak 

bys šel a někde si to našel. #00:02:22-6#  

 

L: Určitě. #00:02:24-0# pokud by něco nepochopil z učebnice a zajímalo by ho to, 

hledal by odpovědi na jiných zdrojích 

Shrnutí – čtvrtá část 

Schopnost učit se, tvrdá práce versus vrozené schopnosti. Pro pochopení a naučení se 

vyučované látky ve fyzice jsou podstatné vrozené schopnosti, bez kterých těžší učivo pochopit 

nejde, jinak je to v zeměpise, kde záleží mnohem více na píli než na vrozených schopnostech, 

které zde nehrají vůbec žádnou roli. Fyzika je pro něj více o pochopení, než o nadrcení se dané 

látky, ale co nepochopí, je nucen se doslova naučit. Pokud by něco nepochopil z učebnice, ale 

zajímalo by ho to, tak by odpovědi hledal i na jiných zdrojích. Učí se spíše vzorečky, teorii se čte 

na wikipedii a zkouší si počítat příklady. Průběžné učení a opakování vede podle něj k lepšímu 

porozumění, ale nedělá to tak.  

 

D: Dobře, půjdeme dál. Když se učíš na písemku, tak se učíš jenom ty vzorečky nebo i 

někdy tu teorii nebo tu teorii absolutně vůbec? #00:02:33-5#  

 

L: No když vím, že jí pan profesor nedává do písemky teorii, tak se učím jenom ty 

vzorečky. #00:02:39-4#  

 

D: A kdyby jsi třeba věděl, že píšete z teorie, učil by jsi se to vlastními slovy nebo by ses 

to musel spíš nadrtit tak, jak je to v té učebnici? #00:02:47-4#  

 

L: Hm, snažil bych se to spíš pochopit, ale tak kdybych tomu vůbec nerozuměl tak 

prostě úplně nadrtit. #00:02:52-6#  

 

D: A myslíš si, že je pro tebe v něčem to pochopení lepší? #00:02:55-2#  

 

L: Jo, je to lepší. Pak tomu rozumím víc. Jakože v těch vzorečcích něco dává spolu víc 

smysl a vidím v tom jako tu spojitost. #00:03:05-0#  

 

D: Jo, takže pro tebe je lepší tu teorii zkusit pochopit, protože si toho pak nemusíš tolik 

pamatovat?. #00:03:12-1#  

 

L: No mně by to pak pomohlo třeba při počítání těch příkladů. #00:03:16-8# na 

písemku se učí vzorečky, jelikož z teorie nepíšou, kdyby z ní ale psali, pokusil by se o 
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pochopení, jelikož je to lepší a víc by tomu rozuměl a viděl by spojitosti ve vzorečcích, 

kdyby tomu nerozuměl, tak by se to nadrtil 

 

D: A přemýšlel bys třeba nějak o těch vlastních zkušenostech, třeba i při učení těch 

příkladů? Jako že by sis to nějak spojoval s tím co se běžně děje kolem tebe a jak to funguje? 

#00:03:27-8#  

 

L: No já mám na fyziku názor takový, že posbírali takové věci, jako které člověka moc 

nezajímají a pak se to prostě učí. Prostě zrychlení a nevím no. Gravitační pole a takové blbosti. 

#00:03:41-6#  

 

D: Jo, jasně, každý na to může mít svůj názor. Takže ty vlastní zkušenosti jako nijak 

neřešíš, jestli tam nějaké jsou nebo vůbec nejsou. #00:03:51-2#  

 

L:No. #00:03:51-6#  

 

D: A myslíš si, že pro někoho by mohly být ty vlastní zkušenosti nějak důležité a že 

prostě ty vlastní zkušenosti nějak používá při počítání nebo pro pochopení? #00:04:03-3#  

 

L: Asi jo. Asi je to pro někoho důležité. #00:04:06-2#  

 

D: A nenapadá tě třeba, v čem by to mohlo někomu pomoct? #00:04:10-0#  

 

L: Ne. #00:04:11-5# vlastní zkušenosti ve fyzice nijak nebere v úvahu, vnímá fyziku 

jako vědu, kde se učí věci, které člověka moc nezajímaly, pro někoho můžou být vlastní 

zkušenosti důležité, ale neví jak 

 

D: Dobře. Myslíš, že je nějaká možnost, že i špatnou úvahou můžeš dosáhnout 

správného výsledku třeba v příkladech? #00:04:16-6#  

 

L: Asi jo, když se nějak spletu a pak to vyjde dobře. No ale pan učitel to neuzná, protože 

je to špatný postup a on si bude myslet, že si to někde opsala, takže opsala a za pět.(smích) Takže 

to radši asi jenom tu špatnou úvahu. #00:04:36-1#  

 

D: Jasně. Ale když máš třeba nějaký postup, ve kterém ti ty výsledky pořád nějak 

navazují, když je pak pořád dosazuješ a je to špatná úvaha, tak myslíš si, že ten výsledek může 

být správně? #00:04:47-2#  

 

L: Nevím. Třeba když se tam někde spletu v desetinné čárce tak to potom asi nemůže 

být nic správně. #00:04:55-8#  

 

D: A myslíš si, že když máš třeba nějaký vzoreček, třeba a krát b děleno c, ale ty si na 

něj nevzpomeneš a hodíš ho do tvaru a krát c děleno b, tak myslíš, že to může pak vyjít dobře? 

#00:05:10-4#  

 

L: Jo, to může vyjít dobře. #00:05:12-6#  
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D: Aha. A jak je to možné? #00:05:13-8#  

 

L: Když jsou třeba a a nebo to b a c stejné. #00:05:17-6#  

 

D: No přesně tak. No ono se to pak právě stát může. Tam je ale právě to, že pokud vám 

učitel kontroluje ty postupy a ty to tam napíšeš, tak ti sice vyšel výsledek, ale špatná úvaha 

#00:05:32-6#  

 

L: No jako že jsem se prostě třeba podíval k sousedovi, že tam má ten výsledek, tak jsem 

to tam najednou napsal. #00:05:37-3#  

 

D: Ne jako ono ti to může vyjít, že jo, protože pokud máš opravdu béčko a céčko 

naprosto stejnou hodnotu, tak ti vyjde úplně stejný výsledek. Akorát ten vzoreček, do kterého 

dosazuješ, máš špatně. Jako tam jde o to, že kdyby sis třeba napsal, že d se rovná a dosadil jenom 

hodnoty, tak ti nemůže říct půl slova, protože tam nepíšeš, co co znamená, ale jestli tam napíšeš a 

krát c a dosadíš ty hodnoty, tak ten výsledek bude sice stejný, ale ten vzoreček do kterého jsi 

dosazoval je špatný. #00:06:06-8#  

 

L: Jo no. #00:06:08-3#  

 

D: Dobře, takže tou špatnou úvahou.. #00:06:09-8#  

 

L: Nedosáhnu správného výsledku. #00:06:11-3#  

 

D:A myslíš, že to jde, i když máš třeba nějaký dlouhý rozbor příkladu a přemýšlíš nad 

tím úplně špatně, tak se pak dostaneš třeba ke správnému výsledku? #00:06:20-1#  

 

L: No u nějakého příkladu asi ne, protože tam je hodně vzorečků najednou, takže tam asi 

ta jedna chyba to hodně změní ten výsledek. #00:06:28-4#  

 

D: Jako myslíš, když to tam na sebe hodně navazuje? #00:06:31-7#  

 

L: Jo. #00:06:32-0# špatnou úvahou můžeme dosáhnout správného výsledku, pouze 

pokud máme vzoreček, ve kterém se dvě hodnoty rovnají, což bývá velká náhoda, jinak je 

to nepravděpodobné 
 

D: Dobře, dobře. Využíváš při učení učebnici nějak? #00:06:40-4#  

 

L: Učebnici ne. Jako někdy si počítám příklady ze sbírky, ale spíš je stránka na 

internetu, kde to má nějaký fyzik i s postupem a kdyžtak si ho opíšu a pak si to třeba zkusím sám 

vypočítat #00:07:05-9#  

 

D: Dobře. Takže bereš pořád, že ten postup je hodně důležitý. 

učebnici nevyužívá, občas sbírka 
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 #00:00:01-9#  

 

D:Takže když se teda učíš, jsou pro tebe podstatné jenom ty vzorečky? #00:00:06-3#  

 

L: No většinou spíš jo. #00:00:08-4#  

 

D: Hm a tu teorii bereš jenom... #00:00:09-7#  

 

L: Jako kdyby tam v té písemce byla i teorie tak se jí fakt naučím, ale když vím, že ne, 

tak se jí neučím. #00:00:16-6#  

 

D: Ale v těch vzorečcích tě ta teorie zajímá. Jako ona tam svým způsobem trochu je, aby 

si třeba věděl, co co znamená. #00:00:25-4#  

 

L: Že třeba když něco vrhnu třeba rychlostí dvacet metrů za sekundu, tak je to jak kdyby 

to letělo jenom těch deset, jako když třeba něco letí. #00:00:34-2# podstatné jsou vzorečky, 

teorie ho nezajímá, jelikož v písemce není, kdyby ta byla, naučí se jí 

 

D: Jasně. Dobře, my jsme řešili tu sbírku. Počítáš si teda příklady. Máš nějakou svojí 

nebo jen počítáš to na internetu. #00:00:44-7#  

 

L: Jo to na tom internetu, jako na to se teda většinou dívám, protože tam už je to 

vypočítané a pak podle toho postupu se snažím počítat nějaké ty příklady z té sbírky. #00:00:53-

8#  

 

D: Jo a máš třeba nějaké oblíbené stránky na tom internetu? #00:00:57-4#  

 

L: Jo, jo. #00:00:57-6#  

 

D: A vzpomeneš si, jak se jmenovaly?. #00:00:58-8#  

 

L: Nevím. Ale je to, no on je fyzik, Vaščák myslím nebo tak nějak. Vaščák cz nebo tak 

asi. #00:01:08-7#  

počítá příklady z internetové sbírky, snaží se podle postupu počítat sám 

 

D: Ono potom dobré stránky jsou na ty příklady www fyzikální úlohy tečka cz ono ty 

stránky vytváří u nás na katedře a jsou tam postupy a taky jsou k těm příkladům i rozbory. Ty si 

napřed můžeš k tomu příkladu rozkliknout ten rozbor a potom až ten postup a pak později 

výsledek nebo prostě ten vzoreček. Takhle je to super. Nebo si zrovna rozděláš ten celkový 

vypočet. Je to tam právě hodně řešené, což je pro mě třeba super. #00:01:37-7#  

L: Aha. #00:01:39-0#  

Shrnutí – pátá část 
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Poznávání a učení se. Na písemnou práci se učí pouze vzorečky bez teorie, jelikož teorie 

se v písemné práci neobjevuje. Kdyby psali i z teorie, tak by se ji především snažil pochopit, 

jelikož je to lepší pro porozumění a může vidět více spojitostí, než kdyby se ji jen natvrdo naučil. 

Počítá příklady z internetové sbírky, kde jsou i postupy a podle postupu se snaží počítat sám. 

Dostávají příklady na procvičení a většina je právě na internetových sbírkách i s postupy a tyto 

příklady vyhledává a snaží se je počítat, jelikož se většinou objevují i v písemné práci. Byl 

okrajově seznámen s internetovou sbírkou fyzikální úlohy.cz, kde může najít rozbory i postupy 

příkladů. Vlastní zkušenosti nebere při učení vůbec v úvahu, ale myslí si, že pro někoho by 

mohly být důležité, jen ho nenapadlo jak. Fyziku bere jako vědu, kde se učí věci, které člověka 

moc nezajímaly. Zastává názor, že špatnou úvahou můžeme dosáhnout správného výsledku 

pouze v případě, kdy se ve vzorečku rovnají dvě hodnoty, jedna se má dělit a jedna násobit, což 

je hodně velká náhoda, jinak to považuje za nepravděpodobné. 

 

D: Dobře. Jak se ti líbí třeba struktura učebnice? #00:01:42-4#  

 

L: No já jsem se na ni ještě ani moc nedíval.(smích) Vím, že v zadu je sbírka a že jsou 

tam nějaké ty teorie, ale my bereme strašně staré učebnice, jako tady na škole, a to si myslím, že 

je chyba, že by se to mělo třeba nějak, jakože renovovat nebo tak ty učebnice, že by měly být 

prostě novější. No mě se prostě nelíbí ta struktura učebnice. #00:02:04-3#  

 

D: No a co bys třeba teda změnil v té učebnici? #00:02:07-2#  

 

L: Jako určitě za tu dobu co to vyrobili, se něco změnilo, třeba ty čísla a tak, že to pak ti 

vědci naměřili třeba přesněji nebo tak, tak to by tam mohlo být. #00:02:16-7#  

 

D: Takže si myslíš, že by to třeba mělo být nějak přepočítané na nové hodnoty nebo bys 

tam něco i doplnil, já nevím, třeba obrázky? #00:02:24-3#  

 

L: Jo obrázky by tam byly dobré. Nebo třeba kdyby tam byly popsané pokusy, které si 

třeba můžeme udělat doma, a byl by tam přesně postup toho pokusu a možná by se to učivo pak 

dalo i mnohem líp pochopit. #00:02:36-8# učebnice staré, nelíbí se mu, přepočítal by hodnoty, 

doplnil obrázky a pokusy s přesným postupem, které by se daly dělat doma (pomoc 

pochopit lépe učivo), 
D: Aha. No já třeba vím, že v některých kapitolách ty pokusy jsou, ale myslíš si, že by 

tam spíš měli psát ty pokusy, které si člověk může běžně vyzkoušet jako spíš doma než ve škole? 

#00:02:48-1#  

 

L: Jo, jo. Radši zkoušet doma. #00:02:50-1#  

 

D: A zkoušel bys ty pokusy, kdyby tam ta možnost byla? #00:02:53-6#  
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L: Kdyby mě to učivo nějak chytlo, nebo kdyby mě to třeba zajímalo tak bych si je i 

vyzkoušel. #00:02:57-8#  

kdyby ho učivo chytlo, pokusy by doma dělal 

 

D: Dobře. A třeba přijde ti, že ty kapitoly v té učebnici na sebe nějak navazují nebo že je 

to jedna kapitola, konec a pak druhá kapitola a konec, že to nemá vůbec žádnou souvislost spolu. 

#00:03:08-3#  

 

L: No jako asi to nějak souvisí spolu. Jako je nějaké rozlišné učivo, které spolu nějak 

moc nesouvisí, ale většinou to spolu pak souvisí. #00:03:18-5#  

kapitoly v učebnici bere spíše jako celek 

Shrnutí – šestá část 

Učebnice. Při učení nevyužívá učebnici, občas si počítá příklady ze sbírky. Nepotřebuje 

znát teorii. Učebnice jsou podle něj staré a nelíbí se mu. Myslí si, že jsou v nich udávány staré 

hodnoty měření, které už byly i přeměřeny a chtěl by mít učebnice s novými hodnotami. Do 

učebnic by také doplnil obrázky a přesné postupy pokusů, které by se daly dělat doma, což by mu 

mohlo pomoci lépe pochopit dané učivo. Kdyby ho učivo bavilo, tyto pokusy by si doma rád 

prováděl. Kapitoly v učebnici bere spíše jako celek. 

 

D: Takže to teda bereš spíš jako nějaký celek, který na sebe ve výsledku nějak navazuje. 

Dobře. A teď teda když se učíš, tak počítáš teda z těch sbírek a ty příklady co vám posílá pan 

učitel, ti přijdou těžké nebo na stejné úrovni jak už jste počítali? #00:03:38-3#  

 

L: No jako on ty příklady většinou zkopíruje jenom z té stránky, kde jsou ty postupy. On 

tam jenom někdy nějaké ty čísla změní, nebo tam dá příklady ze sbírky a to je tak všechno. 

#00:03:50-1#  

 

D: Jo. Takže máš třeba možnost si najít, jak se ten příklad počítá? #00:03:54-0#  

 

L: Jo. #00:03:54-4#  

příklady, které zasílá učitel na opakování jsou většinou z internetu, tak se dívá na 

jejich postupy 

D: A dává vám to pak do písemky? #00:03:56-6#  

 

L: No některé určitě. #00:04:01-4#  

 

D: Dobře. Vzorečky se teda učíš zpaměti nebo si je odvozuješ? #00:04:05-2#  

 

L: Spíš zpaměti. #00:04:05-8#  
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D: Takže všechno zpaměti. #00:04:08-1#  

 

L: Ale jakože třeba to vyjadřování ze vzorců umím. #00:04:12-5#  

vzorečky se učí spíše zpaměti a pracovat se vzorci ve smyslu vyjadřování veličin 

umí 

D: Super. A jsi třeba schopný odhadnout svou výslednou známku z písemné práce, když 

písemku odevzdáš? #00:04:19-7#  

 

L: No jako většinou teda vím, co mám čekat. #00:04:22-6#  

 

D: A stalo se ti někdy, že jsi třeba čekal, no já nevím dvojku a dostal jsi čtverku? 

#00:04:27-4#  

 

L: Jo to byla teďka poslední písemka. Jakože dostal jsem sice dvojku, ale mě se zdálo, 

že ten první příklad mám úplně celý dobře a měl jsem tam všechno vypočítané, ale on mi za něj 

dal trojku, protože mu tam něco chybělo, ale já jsem myslel, že jsem odpověděl na všechno. No 

takže nevím. #00:04:42-0#  

většinou ví, co má z písemné práce čekat, někdy je ale překvapen 

Shrnutí – sedmá část 

Příprava na písemnou práci a odhad známky. Jako přípravu na písemnou práci počítá 

příklady ze sbírky. Vzorečky se učí spíše zpaměti a pracovat s nimi ve smyslu vyjadřování 

veličin umí. Většinou také ví, jakou výslednou známku má z písemné práce očekávat, někdy ale 

bývá překvapen. 

 

D: Jo dobře. Takže ti moc děkuju. 
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Eva (E) délka rozhovoru 37:56; Dotazatel (D) 

 

D: Myslíš si, že když chceš porozumět fyzice, tak je pro tebe nějak důležité pamatovat si 

fakta? #00:00:05-6#  

 

E: Tak já si myslím, že určitě. Na těch faktech se to dost zakládá, ale tak musím si o tom 

myslet i něco svého. Takže úplně jenom fakta se asi učit nemůžu. #00:00:16-8# fakta jsou 

důležitá, zakládá se na nich fyzika, ale je třeba si myslet i něco svého 

 

D: A když třeba zjistíme, že tohle je tak a tak, ale ty si z toho co znáš, myslíš, že je to 

jinak, tak to potom vezmeš, jakože jo tohle bude asi pravda a to co si myslím já je špatně, nebo to 

máš úplně jinak? #00:00:33-2#  

 

E: No já se většinou zeptám kamarádky, která tomu hodně rozumí. Určitě se jí na to ale 

zeptám, protože mně se právě tohle někdy stává, že to chápu špatně. #00:00:42-8# pokud něco 

pochopí špatně, řeší to s kamarádkou, proč je to tak a ne jinak 

 

D: Takže se ti někdy stane, že něco vidíš napsané, že je to tak a tak, ale ty sis myslela, že 

je to úplně jinak. #00:00:50-7#  

 

E: No právě. #00:00:50-9#  

 

D: A přijmeš to teda většinou tak, jak je to někde napsané třeba v učebnici nebo nad tím 

přemýšlíš a myslíš si třeba, že ty můžeš mít lepší názor na to? #00:01:00-3#  

 

E: No, to si občas myslím.(smích) Většinou se ale někdy podívám i někde jinde, jak je to 

tam třeba napsané a když potom všechny ty knížky říkají to samé, tak teda potom určitě pravdu 

nemám. #00:01:10-3# fakta nepřijímá jen, tak, snaží se přemýšlet a hledat proč to tak je 

 

D: Ale stává se ti to. #00:01:12-2#  

 

E: Jo, stává. #00:01:13-2#  

 

D: A pomáhá ti ta znalost těch fakt třeba k pochopení té vyučované látky, kterou třeba 

zrovna probíráte? #00:01:20-5#  

 

E: No docela i jo. Třeba já chodím na to doučování z fyziky dost, jakože ke kamarádce. 

Ona mi to umí vysvětlit strašně dobře a ty fakta pomůžou. Já se na ně třeba napřed před tím 

doučováním podívám, abych tak věděla, o co zhruba jde a ona mi je pak vlastně vysvětlí. 

#00:01:42-5# na fakta se nejprve podívá a pak si je nechá vysvětlit 

 

D: Jo. Tak to máš teda super. A pomáhá ti teda hodně, že jdeš k někomu, kdo ti to 

vysvětlí úplně jinak? #00:01:51-3#  

 

E: Jo pomáhá. Ono právě to vysvětlování učitele vždycky každému úplně nesedne no. 

#00:01:56-5# chodí na doučování ke kamarádce, která ji vždycky vše vysvětlí 
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D: Jasně, ono každý to asi vnímá jinak. A využíváš tu znalost fakt nějak k počítání 

příkladů? #00:02:02-8#  

 

E: No to jo. #00:02:04-1#  

 

D: A napadá tě teď jak třeba? #00:02:06-8#  

 

E: No já nevím. Jako asi jde třeba o vzorečky hodně. Jako ty využívám strašně moc, ale 

zase pravda je, že když je těch vzorečků zase šíleně moc, tak je lepší tomu zase rozumět obecně, 

protože když mám jenom vzorečky a nevím, kde je použít, tak to moc nejde. #00:02:26-6#  

 

D: Takže vlastně ty vzorečky jsou pro tebe svým způsobem důležité, a zajímá tě třeba i, 

kde se ty vzorečky vůbec vzaly, nebo vidíš napsaný vzoreček a vezmeš to jako fakt? #00:02:40-

0#  

 

E: tak jako půl na půl.(smích) Jako třeba chci jako vědět, co ten vzoreček znamená a k 

čemu se tak váže, ale jako že bych se v tom úplně strašně vrtala tak to jako asi ne. #00:02:53-0# 

zajímá ji, co daný vzoreček znamená a k čemu se váže, ale úplně do detailů nejde 

 

D: Jo jako takže nějaké odvození, jako z čeho to vyplynulo a proč to tak je... #00:02:57-

9#  

 

E: No to z čeho to plyne jo a proč to tak je tak na půl no. #00:03:02-4# zajímá ji, z čeho 

to vyplynulo a občas i proč to tak je 

 

D: Takže něco tě na tom zajímá a nemáš to tak, že bys třeba viděla vzoreček a víš, 

jenom že třeba t je čas p je výkon. Takže to nějak zkoumáš. #00:03:14-6#  

 

E: Jo no. Jako ono většinou třeba když jsou čtyři vzorečky, tak se tam dá zjistit, že je to 

prakticky jeden, který se nějak dá prostě upravit, takže ono je pak asi lepší si pamatovat ten 

jeden, než ty čtyři. #00:03:25-1# hledá souvislosti mezi vzorci 

 

D: Dobře. Takže ono potom tím, že je to tak, je pro tebe třeba důležitá ta teorie? 

#00:03:32-3#  

 

E: Jo ta je podle mě hodně důležitá. #00:03:35-8#  

 

D: A učíš se teda třeba víc tu teorii nebo spíš ty vzorce? #00:03:39-2#  

 

E: No já se učím spíš, no jako nevím jak to popsat. Prostě se tak nějak naučím tu teorii, 

ale ne úplně jako třeba kdo to vyrobil nebo tak, ale hlavně se učím teorii, abych mohla pochopit 

ty příklady. Takže asi spíš tak. Jako ono se to tak zvláštně učím, protože třeba vím, že když jsem 

psala písemku, tak jsem měla příklady spočítané úplně všechny, protože jsem věděla tu teorii o 

příkladech. Jako pak jsem se nenaučila třeba takovou tu teorii samotnou, takže tu teorii jsem 

neměla vůbec. #00:04:07-1# teorie je pro ni podstatná, díky ní lépe rozumí příkladům 
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D: Jo. Takže píšete písemky, kde máte i příklady i teorii? #00:04:11-1#  

 

E: Někdy jo. Jako ono většinou jsou jenom ty příklady, ale tak ta teorie je tam někdy 

taky a to mě pak dost překvapí. #00:04:18-1#  

 

D: Dobře. A třeba k tomu porozumění té fyziky jako takové, jsou pro tebe důležitější ty 

vzorce nebo ta teorie? #00:04:24-4#  

 

E: Asi spíš ta teorie si myslím. Jako z těch vzorců to pak jenom spočítám. Jako jde to z 

nich třeba nějak pochopit, ale když vůbec neznám tu teorii, tak si myslím, že to moc dobře 

pochopit nejde. #00:04:34-4# důležitější je pro ni teorie, pokud by ji vůbec neznala, tak 

vzorce spíš nepochopí 

 

D: Takže když někdo vidí třeba jenom vzoreček, tak si myslíš, že to nemusí vědět hned 

proč zrovna je to tak a co to znamená. #00:04:41-8#  

 

E: No jako já si myslím, že teda ne. #00:04:43-5#  

 

D: Takže ta teorie je pro tebe prostě na prvním místě. #00:04:46-6#  

 

E: No asi vždycky jo. #00:04:49-7#  

 

D: Určitě. A myslíš si třeba, že ty vzorečky se nějak vztahují k těm hlavním pojmům, 

které třeba zrovna probíráte? Nebo třeba v učebnici? #00:05:01-0#  

 

E: Aha. To ani nevím.(smích) Jako asi jo, já si myslím, že určitě. No určitě se k tomu 

danému tématu nějak vážou. #00:05:08-8# přesvědčená, že vzorečky se k hlavním pojmům 

vztahují 

 

D: A proč si třeba myslíš, že to tak je? #00:05:11-8#  

 

E: Tak když máme třeba já nevím, kapitolu o napětí, tak ty vzorečky se k tomu vážou 

hodně. Vlastně že z těch vzorečků pak počítáme to napětí. Jako ono to asi jde teoreticky taky 

nějak vysvětlit, ale ty vzorečky nám pak dají ty důležité fakta k tématu, si myslím já. #00:05:28-

3# pomocí vzorců můžeme počítat, dávají nám důležitá fakta k danému tématu 

 

D: Jo. Ale pořád jsou ty vzorečky teda nějakým způsobem důležité? #00:05:34-4#  

 

E: Já si myslím, že určitě. Jako když máme ty vzorce, tak můžeme vypočítat třeba 

přesně to napětí nebo ten proud, a když máme tu teorii tak to zase můžeme popsat jak to 

vypočítat. Takže si myslím, že ty vzorečky, no jako možná jsou jenom ten matematický zápis té 

teorie no. #00:05:53-8# vzorce jsou důležité, pomocí nich počítáme, ale pomocí teorie 

můžeme daný problém popsat, vzorce jsou možná jen matematický zápis teorie 

 

D: Dobře. A myslíš si, že je možné úvahou dosáhnout stejného výsledku jako když bys 
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nějaké naměřené hodnoty dosadila přímo do vzorce bez toho, abys ten vzoreček k teorii přesně 

znala? #00:06:04-7#  

 

E: No jako někdo to tak asi určitě umí.(smích) #00:06:08-5#  

 

D: Jo, že někdo se třeba naučí jenom tu teorii a ví okamžitě jak z ní odvodit ten 

vzoreček. #00:06:14-6#  

 

E: Já si myslím, že někdo ty vzorečky vymyslet musel a určitě je vymýšlel z té teorie, 

takže tak asi. #00:06:19-8#  

Shrnutí – první část 

Fakta, vzorce, teorie a porozumění fyzice. Fakta jsou pro ni důležitá, jelikož se na nich 

zakládá fyzika, ale je třeba, aby si každý myslel i něco svého. Nepřijme je jen tak, ale přemýšlí 

proč to zrovna tak funguje, popřípadě si je nechá i vysvětlit od kamarádky, ke které chodí na 

doučování. U vzorečku ji zajímá, co znamená, z čeho vyplynul a k čemu se váže, ale nejde úplně 

do detailů. Mezi vzorci se snaží hledat souvislosti. Teorie je podle ní hodně důležitá, jelikož díky 

ní může lépe porozumět příkladům. Je pro ni důležitější než vzorce. Pokud by teorii vůbec 

neznala, tak samotné vzorce spíš nedokáže pochopit. Je přesvědčená, že vzorce se vztahují 

k hlavním pojmům, můžeme pomocí nich počítat a dávají nám důležitá fakta k danému tématu. 

Pomocí teorie můžeme daný problém popsat a pomocí vzorců ho pak vypočítat. Vzorce jsou 

možná jen matematický zápis teorie. 

 Pokud něčemu špatně porozumí, řeší s kamarádkou proč je to jinak a ne tak, jak si 

myslela. 

 

D: Jo určitě. Teď ti řeknu větu. "Vědecké principy či teorie často nedávají smysl. V 

takových případech je pak člověk musí přijmout a dále se jimi nezabývat, protože ve vědě nemusí 

dávat smysl všechno." Souhlasíš s tímto tvrzením? #00:06:38-1#  

 

E: Jo protože zase všechno nám dávat smysl nemůže. A pravda je, že bychom se v tom 

měli tak trochu vrtat. Takže si myslím, jako že všechno smysl určitě dávat nemusí, ale to přece 

vůbec neznamená, že se tím nebudeme zabývat. #00:06:54-7# vědecké principy přijme, 

všechno smysl dávat nemusí, ale měli bychom se jimi zabývat 

 

D: Dobře. A třeba ty sama se tím zabýváš, třeba když vidíš nějakou teorii, ale nadává ti 

vůbec žádný smysl proč to tak je a co tím myslí, snažíš se pak zjistit víc? #00:07:07-9#  

 

E: Jo tak to já se ptám. Třeba když z toho píšeme zrovna písemku, tak to se vždycky 

ptám, protože to učivo si potřebuju nějak vysvětlit, jinak se to vlastně vůbec nenaučím. 
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#00:07:16-8#  

 

D: A třeba, když je to zrovna něco, co se ve škole vůbec nebere, zajímá tě to? Jako když 

vědci přijdou s něčím novým, zajímá tě, proč to tak je? #00:07:26-8#  

 

E: Jo to mě zajímá hodně v biologii. #00:07:29-3# vědeckými principy se zabývá 

především v biologii 

 

D: Jo v biologii to tak taky je. A když třeba v té fyzice něco vymyslí? #00:07:35-7#  

 

E: To já jsem se zajímala na základní škole. Pak mě to nějak na té střední přešlo.(smích) 

Ale jo to jsem se jako zajímala. Mě třeba hodně zajímá ta rychlost toho světla, že je nejvyšší. 

Jakože oni někde vyzkoumali, v tom Rusku nebo tam někde myslím, jako že je něco rychlejšího 

myslím. Tak to mě třeba docela zajímalo. #00:07:54-4# ve fyzice se hodně zajímala o rychlost 

světla 

 

D: Aha, takže něco jo a něco vůbec. #00:07:58-3#  

 

E: Jo něco mě zajímalo. #00:08:00-6#  

 

D: Dobře. A myslíš si, že vědci se ve svých názorech vždycky shodují? #00:08:04-4#  

 

E: Tak to si určitě nemyslím. #00:08:05-8#  

 

D: Myslíš si, že jsou třeba různé teorie? #00:08:08-7#  

 

E: Já si myslím, že je hodně různých teorií a prostě pak se to nějak zkoumá, a pak se 

třeba přijde na to, která je ta správná, nebo která je ta nejpravděpodobnější. #00:08:18-5# je 

mnoho různých teorií které se zkoumají a pak se přijde na to, která je ta správná 

 

D: A proč si myslíš, že teda vědci můžou mít na jednu danou věc různé teorie? 

#00:08:24-1#  

 

E: Tak já nevím. Tak každý na tu jednu věc může mít úplně jiný názor, takže tam asi 

hodně jde o ten úhel pohledu. Každý si to prostě vysvětluje jinak, protože má na to jiný názor, si 

myslím. #00:08:37-3# různé teorie na jednu věc můžou být způsobené různým úhlem 

pohledu 

 

D: No jako určitě. Takže každý se třeba může na daný problém dívat jiným způsobem, 

takže si to pak i jinak vysvětlí, jo? #00:08:45-5#  

 

E: Jo. #00:08:46-3#  

 

D: A stalo se ti třeba někdy, že sis něco vysvětlovala jinak, než někdo jiný a měli jste 

dva různé názory na jednu věc? #00:08:52-8#  
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E: Jo ale tak to je i v normálním životě. (smích). Když se bavíme třeba s nějakou 

kamarádkou o nějakém filmu třeba. Jako když to takhle převedu. #00:09:01-9#  

 

D: No jasně. #00:09:02-7#  

 

E: Jako pak třeba se jedné může líbit, ale druhá ho třeba nemusí mít vůbec ráda. 

#00:09:07-3#  

 

D: No a v té fyzice se ti to třeba někdy stalo? #00:09:10-1#  

 

E: V té fyzice třeba u doučování hodně často. (smích) No jako že já si to vysvětlím třeba 

nějak jinak a ono to třeba je úplně jinak. #00:09:22-1#  

 

D: A dáš potom teda hned na ten názor toho druhého, máš svůj nebo o tom třeba nějak 

diskutujete? #00:09:27-4#  

 

E: No my o tom teda většinou diskutujeme, ale tak většinou má pak pravdu ona.(smích) 

Jako ale když ona mi to hodně vysvětlí, tak já pak většinou pochopím a většinou mi dojde, že ten 

druhý názor je lepší teda. #00:09:41-0# pokud má se svou doučující různé názory na daný 

problém, vždy o tom diskutují, proč je to zrovna tak a většinou to pochopí a dojde jí, že se 

mýlila 

 

D: Tak to je super. Ale tak máte třeba každá ten svůj argument. #00:09:44-1#  

 

E: Jo to určitě. #00:09:46-0#  

 

D: Jo takže to porovnáváte. Nejsi ale ten typ, že víš, že ona je třeba v té fyzice lepší, tak 

musí mít pravdu, protože ona je ta lepší. #00:09:55-9#  

 

 #00:02:02-6#  

 

E: No to ne. Jako většinou ne teda. Jako já pak většinou dojdu k tomu, že ten můj názor 

není zas tak úplně skvělý, jako ona mi to totiž fakt hodně vysvětluje, takže vlastně pochopím, že 

ten její názor je reálnější. #00:02:14-7# nespokojí se pouze s řešením, potřebuje znát 

především důvod 

 

D: Ale potřebuješ hlavně vědět proč to tak je a nesmíříš se s tím hned. #00:02:20-3#  

 

E: No právě že tohle je fakt dobré, že ona mi vždycky, když něco nechápu přesně, 

vysvětlí proč to tak je. No a tohle je na tom doučování to nejlepší. Ten učitel se tomu prostě tak 

dopodrobna věnovat nemůže za těch 45 minut, si myslím #00:02:32-7#  

 

D: Takže prostě nesmíříš se s tím jenom tak, jakože ty si myslíš, že to je tak, ale ona ti 

říká, že je to jinak. Základem jsou pro tebe teda ty argumenty. #00:02:43-2#  

 

E: Jo. Teda jako většinou jo. #00:02:45-5# základem jsou pro ni argumenty 
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D: Super. A myslíš si, že my umíme vysvětlit všechny jevy, které se dějí kolem nás? 

#00:02:51-6#  

 

E: To si myslím, že určitě ne. Já nevím, třeba ve vesmíru. Já si myslím, že je tam pořád 

spoustu věcí, které vysvětlit nemůžeme. #00:02:58-1# pořád je spousta nevysvětlených věcí 

 

D: A proč si myslíš, že to tak je? #00:03:00-2#  

 

E: No tak za prvé se do některých míst nemůžeme vůbec dostat, si myslím a taky k tomu 

asi nemáme tu techniku a vlastně asi nemáme myslím takovou úroveň, abychom se tím dokázali 

nějak zabývat víc. Ale tak ono je to na druhou stranu takové dobré, protože ono to pak inspiruje k 

tomu, abychom to zkoumali. Kdybychom měli všechno prozkoumané, tak co by nás pak 

zajímalo. (smích) #00:03:24-5# je dobré, že vše ještě neznáme, jinak bychom neměli co 

zkoumat 

 

D: A myslíš si, že někdy časem můžeme některé jevy, které třeba teď nejdou vysvětlit, 

tak časem půjdou vysvětlit? #00:03:30-8#  

 

E: Já si myslím, že určitě. Dřív jsme třeba taky nevěděli co je elektřina a taky jsme na to 

časem přišli. #00:03:37-8# jevy jsou časem vysvětlitelné 

 

D: Takže jako myslíš si, že všechny jevy jsou svým způsobem někdy časem 

vysvětlitelné?  #00:03:43-1#  

 

E: No většina určitě.(smích) #00:03:46-1#  

 

D: A proč to nejde teď a časem to třeba půjde? #00:03:49-3#  

 

E: Já si myslím, že se k tomu musí docházet tak nějak postupně. Že prostě když 

přijdeme na něco, jako na nějakou věc, tak třeba pak z té věci přijdeme třeba na nějakou další. 

Jako já si myslím, že na všechny najednou asi přijít nemůžeme. #00:04:05-8# jevy se vysvětlují 

postupně, na všechny najednou asi přijít nemůžeme 

Shrnutí – druhá část 

Vědecké principy a teorie. Vědecké principy přijme, jelikož všechno nemusí dávat 

smysl. Je přesvědčena, že bychom se jimi měli zabývat. Sama se vědeckými principy zabývá 

spíše v biologii, ve fyzice se zabývala rychlostí světla. Nemyslí si, že se vědci ve svých názorech 

vždy shodují, což může být způsobené především různými úhly pohledu. Je mnoho různých 

teorií, které se zkoumají, ale nakonec se musí přijít na to, která je ta správná. Několikrát se jí 

stalo, že si teorie vysvětlovala jinak, než to ve skutečnosti bylo, ale na doučování o tom 

diskutovala s kamarádkou, proč je to zrovna tak a ne jinak a většinou si uvědomila, že se mýlila. 
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Nemyslí si, že všechny jevy, které se dějí kolem nás, jdou vysvětlit. V dnešní době je spousta 

jevů nevysvětlených, což je dobře, jelikož máme pořád co zkoumat. Myslí si, že jevy se 

vysvětlují postupně, tudíž nemůžeme na všechny přijít najednou, ale časem bychom je vysvětlit 

měli. 

 

 

D: Jo, super. Půjdeme dál. Zajímáš se o fyziku i mimo školu? #00:04:11-0#  

 

E: No to jsem se právě na základní škole zajímala. Potom jsem přišla sem a ta fyzika 

byla taková hodně jiná. Ale tak jako někdy se vážně zajímám, třeba když je něco zajímavého a 

hodně když to souvisí třeba s biologií. Tak to se docela zajímám. #00:04:27-0# o fyziku se mimo 

školu zajímá především v souvislosti s biologií 

 

D: A díváš se třeba na nějaké televizní pořady nebo na něco takového? #00:04:30-9#  

 

E: No myslím, že jsem jich pár viděla. Myslím, že to bylo na Prima Zoom, tam jsou 

hodně pěkné pořady, tak myslím, že tam jsem určitě něco viděla. #00:04:42-1# pár televizních 

pořadů už viděla 

 

D: A zajímá tě to třeba trochu i teďka nebo to po základní škole úplně skončilo? 

#00:04:46-4#  

 

E: Mě Zajímá celkově hodně Vesmír, takže ten mě zajímá docela i teď.  #00:04:51-1# 

teď ji hodně zajímá Vesmír 

 

D: Jo takže třeba když víš, že bude pořad o Vesmíru, třeba hledáš si třeba v programu, 

kdy nějaký bude? #00:04:59-0#  

 

E: No spíš teda zapnu televizi a docela často na něco takového narazím, takže u toho pak 

zůstanu. #00:05:05-2# programy o Vesmíru nevyhledává, většinou zapne televizi a jsou tam 

 

D: Jo ale nejsi taková že, bys hledala v programu, kdy budeš mít ten svůj Vesmír? 

#00:05:10-5#  

 

E: (smích) No to asi ne. #00:05:11-5#  

 

D: Jo takže to necháváš spíš na náhodě.(smích) A jak často na to třeba narazíš? 

#00:05:19-1#  

 

E: No tak jako já teď na televizi moc čas nemám, ale tak nevím no. Kdybych to brala i s 

biologií tak celkově na ty pořady tak jednou za měsíc narazím. Ale jako teď se fakt na televizi 

moc nedívám. #00:05:37-6# na televizi se moc nedívá, na fyzikální a biologické pořady 

naráží tak jednou za měsíc 
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D: A hledáš si třeba něco na internetu o tom, co tě hodně zajímá, co se týče té fyziky?  

Jakože jo tohle nevím co je, ale fakt mě to zajímá. #00:05:50-7#  

 

E: Jo to se stává, když si něco zajímavého přečtu, tak to se dívám. Třeba když čtu něco 

na těch novinkách a je tam něco fakt zajímavého tak to pak hledám. #00:05:59-3# občas 

vyhledává informace o něčem, co ji zaujalo na internetu 

 

D: Jo takže ale nemáš třeba k té fyzice úplný nezájem. #00:06:04-4#  

 

E: No to zase ne. On ten Vesmír je strašně zajímavý. #00:06:07-8# k fyzice nemá úplně 

negativní postoj, zajímá ji Vesmír 

 

D: Takže pro tebe je teda podstatný hlavně ten vesmír. A když by tam bylo třeba něco z 

mechaniky nebo elektřiny? #00:06:16-0#  

 

E: No i ta elektřina je docela zajímavá, ale tam je to spíš pěkné na takovou tu vizuální 

podobu hodně, než teda na nějakou tu technickou. #00:06:26-4# zajímavá je i elektřina, ale 

spíše na vizuální podobu než na technickou 

 

D: Jasně. A hledáš si třeba na internetu nějaké animace, když něco nevíš, nebo když se 

potřebuješ něco naučit do školy? #00:06:33-3#  

 

E: No to ani ne. Já se podívám tak do té učebnice spíš, anebo do knížky, jakože já mám 

docela hodně encyklopedií. #00:06:45-5#  

 

D: Encyklopedie ještě pak pořešíme. Máš možnost navštěvovat nějaký fyzikální 

kroužek? #00:06:46-3#  

 

E: No to ne. Teda jako nevím, nezajímala jsem se o to, takže tohle ne. #00:06:51-8#  

 

D: Takže nevíš vůbec, jestli tady nějaký je? #00:06:54-2#  

 

E: No to nevím. #00:06:55-2#  

 

D: Takže asi ani neznáš někoho, kdo by někam chodil. #00:06:57-7#  

 

E: Neznám. Jako myslím, že z naší třídy nikdo. #00:07:01-1# o žádném fyzikálním 

kroužku nic neví  
 

D: A řešíš třeba nějaké fyzikální olympiády? #00:07:03-2#  

 

E: No.(smích) To spíš kamarádka. Jako já se tak někdy třeba podívám. Jakože jsem se 

dívala, co měla ona, ale tak jako já právě řeším spíš tu biologii. #00:07:15-7# fyzikální 

olympiády už viděla, ale neřeší je 

 

D: Takže u tebe je ta biologie na prvním místě. #00:07:18-2#  
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E: No to mám ten střed zájmů. #00:07:20-8#  

 

D: Ale teda viděla jsi nějaké to zadání fyzikální olympiády?  #00:07:25-3#  

 

E: To jsem viděla. #00:07:25-7#  

 

D: A jak se ti to zdálo? Myslíš, že bys to zvládla nebo se ti to zdálo být hodně složité? 

#00:07:30-6#  

 

E: No tak jako nevím. (smích) Jako zkusila bych to asi spočítat, ale jestli bych došla k 

výsledku to vážně nevím. #00:07:42-5#  

 

D: Určitě. Zajímají tě nějak fyzikální soutěže? #00:07:47-3#  

 

E: To asi moc ne. #00:07:49-7# jiná fyzikální soutěž ji nezajímá 

 

D: Pořád biologie.(smích) Takže spíš biologickou. #00:07:53-7#  

 

E: No ta mě zajímá no. (smích) #00:07:55-6#  

 

D: A znáš teda někoho, kdo ty fyzikální soutěže dělá? #00:07:59-5#  

 

E: Jo vím. Kluci od nás to dělají. #00:08:01-7#  

 

D: Kluci ze třídy jo? #00:08:02-3#  

 

E: Jo. No jako myslím teda, že ti to nějak řeší. #00:08:08-2#  

 

D: Dobře. A děláš si třeba sama nějaké pokusy? #00:08:11-4#  

 

E: Pokusy jo. Jako něco už jsem zkoušela. My právě teď chceme udělat nějaký pokus na 

tu elektřinu, protože to máme za jedničku.(smích) Taková hodně dobrá inspirace. Tak to už jsem 

se třeba hodně dívala všude možně na ten internet. Já jsem si to teda právě tak nějak spojila s tou 

biologií, že prostě elektřina je ze světa přírody a to mě teda hodně i zaujalo, takže jsem se dívala i 

na ty internetové stránky. A to bylo právě docela zajímavé, takže když si to spojím s tím, co mě 

zajímá, tak je to pak dobré. #00:08:46-5# má v plánu dělat ve škole pokusy (dostávají 1), 

nejspíš elektřinu, spojila si ji s biologií a s tím, co ji zajímá 

 

D: Super. A vy teda za to pak dostanete tu jedničku? #00:08:50-2#  

 

E: No v to teda doufám.(smích) #00:08:51-3#  

 

D: A děláte to ve dvojicích nebo to děláš sama? #00:08:53-7#  

 

E: No to můžeme jako dělat jak chceme. Takže my to teda budeme dělat dvě. #00:08:57-
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8# pokus budou dělat ve dvojicích 

 

D: Takže to budete dělat dvě. Ale ty pokusy tě teda zajímají, jak se dělají nějaké ty 

pokusy. #00:09:04-0#  

 

E: No docela právě mě jako ta praxe docela zajímá, že to je potom docela zábava ta 

fyzika, když se to teda dobře pojme. #00:09:10-9# líbí se ji fyzika v praxi 

 

D: A když máte třeba v hodině pokusy, zajímá tě třeba u toho pokusu, proč to funguje 

zrovna tak a ne jinak nebo vysvětlí vám to předem? #00:09:20-9#  

 

E: No učitel nám to napřed většinou vysvětlí no. #00:09:23-0#  

 

D: Takže většinou když děláte nějaký pokus tak máte předem tušení proč to zrovna tak 

funguje.  #00:09:29-3#  

 

E: Jo.  #00:09:30-5# u pokusů ve škole ví, proč to tak funguje 

Shrnutí – třetí část 

Zájem mimo školu – pořady, olympiády, pokusy… Na základní škole se o fyziku 

zajímala i mimo školu, ale po přechodu na školu střední, se ji fyzika zdála být jiná. Někdy se o ni 

vážně zajímá i teď, především v souvislosti s biologií. Pár fyzikálních pořadů v televizi už viděla. 

Hodně ji zajímá Vesmír, ale pořady o něm nevyhledává, jen na ně většinou náhodně narazí. Na 

televizi se moc nedívá, jelikož na ni nemá čas, takže na fyzikální a biologické pořady narazí tak 

jednou za měsíc. Pokud ji zaujme něco na internetu, vyhledává si o tom informace. Ve fyzice ji 

zajímá především Vesmír, ale přijde ji zajímavá také elektřina, ale spíše ve vizuální podobě. 

Nenavštěvuje žádný fyzikální krouže, a ani o žádném neví. Fyzikální olympiádu již viděla, ale 

nikdy ji neřešila a jiná fyzikální soutěž ji nezajímá. Baví ji fyzikální pokusy, které má v plánu 

dělat i ve škole, jelikož za ně dostávají jedničku. Bude dělat nejspíš něco z elektřiny, jelikož si ji 

spojila s biologií a s tím, co ji zajímá. Pokusy ji baví i ve škole a učitel jim vždy vysvětlí, proč to 

tak funguje. 

 

D: Myslíš si, že je každý schopný naučit se danou látku i tu obtížnou? #00:09:37-2#  

 

E: No já myslím, že někomu to jde hůř, ale když na tom třeba někdo hodně zapracuje a 

nechá se právě doučovat, tak si myslím, že je to pak právě možné u každého. #00:09:49-5#  

 

D: A myslíš si, že tam mají nějaký velký vliv vrozené schopnosti toho člověka? 

#00:09:53-9#  
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 #00:00:27-8#  

 

E: No to taky. Jako někdo umí prostě nad tou fyzikou líp přemýšlet a někdo ne. Třeba já 

když jsem přišla, tak jsem měla z fyziky za tři, ale pak jsem se nechala doučovat a vážně jsem se 

to začala učit a teďka mám za dva, takže na tom jde zapracovat. Jako ono je to prostě hodně i o té 

práci a o tom to chtít no. #00:00:47-2# vrozené schopnosti mají vliv, ale jde taky i o práci a 

chtít to 

 

D: Super. #00:00:48-8#  

 

E: Akorát se do toho donutit je trochu horší.(smích) #00:00:51-6#  

 

D: Jo a myslíš si, že když jsou dva lidi a jeden má ty vrozené schopnosti, a oba se učí 

stejnou látku stejným způsobem, tak myslíš si, že je tam potom nějaký rozdíl v tom výsledku? 

#00:01:03-5#  

 

E: No jako já myslím, že když má ty vrozené schopnosti, tak mu to třeba půjde rychleji. 

Jakože samozřejmě, že mít k tomu schopnosti je pak mnohem lepší a lehčí, ale jako myslím si, že 

když na tom ten druhý hodně zamaká, tak to třeba bude mít pomaleji, ale může dosáhnout 

podobných výsledků. #00:01:23-5# pokud nemá vrozené schopnosti, ale pořádně zamaká, 

může dosáhnout podobných výsledků jako ten, kdo vrozené schopnosti má 

 

D: Jo. A když to teda vezmeme konkrétně v té fyzice, kde je to spíš o pochopení? 

#00:01:32-8#  

 

E: No to právě ty vrozené schopnosti jsou fajn u té fyziky, protože pochopit to, je to 

důležité no. Ale tak jako když se třeba najde člověk, který to umí dobře vysvětlit tomu druhému, 

tak si myslím, že to může pochopit každý. Jenom hlavně najít toho člověka. (smích) #00:01:48-

8# vrozené schopnosti jsou dobré pro lepší pochopení, ale může to pochopit i ten, komu se 

to dobře vysvětlí 

 

D: No a třeba pro takové vědce je podstatnější mít ty vrozené schopnosti nebo spíš tu 

celkovou píli a snahu se někam dostat? #00:01:58-5#  

 

E: No u těch vědců si myslím jsou podstatné ty vrozené schopnosti, které jsou hodně 

důležité, protože oni už bádají na té hodně vysoké úrovni a k tomu určitě ty vrozené schopnosti 

mít musí. Teda jako myslím si to. #00:02:08-8# u vědců jsou podstatné vrozené schopnosti 

 

D: A myslíš si třeba, že je to stejné i v té biologii, že musíš mít ty vrozené schopnosti 

nebo tam jde o tu píli hlavně? #00:02:18-0#  

 

E: No já si myslím, že tam jde hlavně o to, jestli to člověka baví nebo ne, protože když 

to člověka baví, tak se dokáže dokopat i k tomu aby se o tom něco nového dozvěděl a aby se to 

učil, a když má ty vrozené schopnosti, tak to jde ještě rychleji. #00:02:34-5# v biologii jde 

především o to, jestli to člověka baví a snaží se 
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D: A třeba když porovnáš učení se do fyziky a do třeba do té biologie, že je tam třeba 

nějaký rozdíl v tom, jestli člověk ty vrozené schopnosti má nebo nemá? #00:02:44-2#  

 

E: Já si myslím, že je to tak u všech předmětů stejné. Někoho to baví a má k tomu 

předpoklady a někoho to baví a tak úplně k tomu předpoklady nemá, ale stejně když na tom 

zamaká tak může dojít docela dost daleko, takže ty schopnosti to podle mě jenom docela hodně 

ulehčují. #00:03:05-7# vrozené schopnosti pouze ulehčují učení 

 

D: Jo a myslíš si, že třeba je nějaký rozdíl v tom když se učíš na fyziku a když se učíš na 

biologii? Jako hlavně v tom stylu toho učení. #00:03:15-9#  

 

E: No je. Jako mě třeba ta biologie za prvé baví, ale na tu fyziku se člověk učí průběžně. 

Jako na oboje se učím tak, abych to pochopila, protože ani ta biologie mi tak nepřijde o 

mechanickém učení, tam člověk taky vlastně musí vědět, o co tam jde. #00:03:33-7#  

 

D: A když vezmu třeba zeměpis? #00:03:36-6#  

 

E: Jo no. Jako v tom zeměpise je to zase hodně o té prostorové představivosti, a v té 

fyzice musím jít zase do hloubky toho předmětu. Ale jako já si to většinou musím stejně všechno 

představit. #00:03:52-7#  

 

D: A myslíš si, že jsou u toho zeměpisu ty vrozené schopnosti důležité? #00:03:57-3#  

 

E: No na zeměpis nevím. Ale tak určitě má někdo víc buňky na to učit se třeba víc 

mechanicky a někdo se učí zase tak, že to spíš pochopí a právě když se učí spíš tak, že to pochopí 

tak je lepší ta fyzika. #00:04:15-1# fyzika je lepší když se člověk učí stylem pochopení a ne 

nazpaměť 

 

D: No to bude asi takhle. U té fyziky asi záleží víc na tom pochopení a zeměpis se spíš 

učí. #00:04:22-1#  

 

E: No přesně. Jako já to nemůžu říct přesně, ale třeba jak já se učím, tak ten zeměpis se 

musím víc učit nazpaměť. Prostě že se naučím zápis. #00:04:31-8#  

 

D: A myslíš si, že jsou v tom zeměpise nějakým způsobem hodně důležité ty vrozené 

schopnosti nebo tam jde hlavně o tu píli? #00:04:38-0#  

 

E: Jako já myslím, že u těchhle předmětů jde hlavně o tu píli. Tam jde prostě o to se to 

pořádně nadrtit, nebo jako já nevím. Jako samozřejmě je třeba důležité vědět, kde který světadíl 

leží, ale to se dá prostě všechno naučit. V té fyzice se to musí hlavně všechno pochopit. 

#00:04:55-0# v zeměpise a podobných předmětech jde především o píli než o vrozené 

schopnosti 

 

D: Jo takže, v té fyzice jsou teda ty vrozené schopnosti důležitější? #00:04:59-8#  
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E: No já si myslím, že určitě. #00:05:02-4#  

 

D: A v tom zeměpise teda závisí víc na té píli, než na těch schopnostech? #00:05:07-3#  

 

E: No já si myslím, že na té píli tam určitě závisí víc. Hlavně jako se teda udržet u toho 

učení. Jako když mám ty schopnosti tak, jako nevím k čemu tam tak pomůžou, jako možná se tak 

maximálně rychleji naučit. #00:05:20-7#  

 

D: Jo, super. Půjdeme zase dál. Myslíš si, že látku ve fyzice víc pochopíš, když si ji 

budeš stále opakovat? #00:05:31-4#  

 

E: No, já si myslím, že párkrát si to zopakovat určitě neuškodí, ale je třeba to hlavně 

jednou pochopit a pak už si to člověk docela pamatuje. My jsme třeba měli jednou ve fyzice 

bombastické učivo a já si ho pamatuju doteď a to jsem si ho zopakovala jenom dvakrát.(smích). 

Takže si myslím, že jde hodně o to, jaké to učivo je. Ono když je těžké, tak se asi musí opakovat 

pořád dokola. #00:05:57-4# opakování učiva neuškodí, ale nejdůležitější je ho pochopit 

 

D: A myslíš si, že když se to třeba pořád dokola učíš, nebo když už máš víc té naučené 

látky, tak ti to pak v něčem může pomoct? Když třeba vezmeme, že ty kapitoly nějak navazují a 

ty si pak později vzpomeneš, že se to vztahuje k tomu, co už jste třeba jednou brali. #00:06:16-7#  

 

E: No většinou si na to třeba vzpomenu, pokud si to teda pamatuju, ale hodně mi to 

pomáhá, když si pamatuju to učivo předtím. Ono si to pak všechno můžu dát do souvislostí. 

#00:06:29-5# pomáhají pamatovat si předchozí učivo, pak si vše může dát do souvislostí 

 

D: Takže si myslíš, že je to pro tebe svým způsobem nějak důležité? #00:06:33-5#  

 

E: Já si myslím, že je. (smích) #00:06:36-4#  

 

D: Takže když si třeba budu tu látku pořád opakovat pořád dokola, myslíš, že to pro mě 

bude lepší v něčem? #00:06:46-0#  

 

E: No ona ta fyzika je podle mě takový balík. Takže já si myslím, že ty věci, teda jako 

ne úplně všechny, ale že na sebe navazují. Právě tohle je i u těch teorií. Abychom objasnili jednu, 

tak napřed objasníme tu před ní a ta další na ní pak naváže. Takže si myslím, že rozhodně 

neuškodí, když si pamatujeme tu látku předtím. #00:07:05-5# fyzika je balík, učivo v ní na sebe 

navazuje 

 

D: Jo, takže si myslíš, že fyzika jako taková na sebe pořád nějakým způsobem navazuje. 

#00:07:10-6#  

 

E: Jo, já si myslím, že jo. Jako asi v různých obměnách a někdy ne úplně pochopitelně, 

ale navazuje na sebe. #00:07:17-4#  
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Shrnutí – čtvrtá část 

Schopnost učit se, tvrdá práce versus vrozené schopnosti. Každý se může naučit danou 

látku, třeba i tu obtížnou. (cit. „: No já myslím, že někomu to jde hůř, ale když na tom třeba 

někdo hodně zapracuje a nechá se právě doučovat, tak si myslím, že je to pak právě možné u 

každého.“) Nějaký vliv mají i vrozené schopnosti, ale jde hlavně o práci a o to chtít. Pokud někdo 

nemá, ale pořádně zamaká, může dosáhnout podobných výsledků jako ten, kdo vrozené 

schopnosti má. Vrozené schopnosti jsou dobré pro lepší pochopení, ale může to pochopit i ten, 

komu se to dobře vysvětlí. Vrozené schopnosti jsou podstatné u vědců. V biologii jde především 

o to, jestli to člověka baví a snaží se. V zeměpise a podobných předmětech jde především o píli 

než o vrozené schopnosti. Opakování fyzikálního učiva rozhodně neuškodí, ale nejdůležitější je 

ho pochopit. Je dobré pamatovat si i předchozí učivo, jelikož si pak můžeme vše dávat do 

souvislostí. Fyzika je vlastně takový balík, ve kterém učivo na sebe navazuje. 

 

 

D: A když se třeba učíš na písemku, snažíš si to říkat vlastními slovy nebo se to učíš 

slovo od slova? #00:07:24-5#  

 

E: To určitě vlastními slovy. Já si to musím říct tak, abych to hlavně pochopila sama, 

takže si myslím, že když se to naučím přesně z učebnice, tak to nepochopím. Budu sice umět ty 

fráze, ale ty pak stejně při testu zapomenu. Já si to radši řeknu těma vlastními slovy a zhruba vím, 

jak to funguje. #00:07:42-5# učí se vlastními slovy, hlavně tak, aby to pochopila, naučené 

fráze by při testu zapomněla 

 

D: Takže je to pro tebe důležité. #00:07:46-5#  

 

E: Jo je. Já se tak učím skoro všechny předměty. Jako musí se to třeba pořád týkat toho 

faktu a aby se to nijak nezměnilo, ale abych to prostě nějak věděla svými slovy hlavně já. 

#00:07:57-2#  

 

D: A myslíš si, že se třeba může stát, že si to přebereš úplně jinak a naučíš se to třeba 

špatně? Stalo se ti to někdy? #00:08:07-2#  

 

E: No to ani ne. Jako já se vždycky radši zeptám. Já vždycky něco plácnu a kamarádka 

mi třeba řekne, že je to špatně a upozorní mě na to.(smích)  Ale většinou je to prostě tak, že si tu 

kapitolu přečtu a většinou to jde pochopit správně. #00:08:23-8# většinou si kapitolu přečte a 

pochopí ji správně, když si není jistá, konzultuje to s kamarádkou 

 

D: A myslíš si teda, že ti to nějakým způsobem víc pomáhá, když to znáš vlastními 

slovy? #00:08:30-1#  
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E: Jo to určitě. Jako já si ani nějak nedovedu představit, že bych se to učila slovo od 

slova a pak si to ještě všechno pamatovala. (smích) #00:08:37-4#  

 

D: Super. A je při učení důležité, abys přemýšlela o svých vlastních zkušenostech, které 

znáš třeba z běžného života? #00:08:44-8#  

 

E: No, to se mi stává spíš u té biologie, ale tak i u té fyziky myslím, že jo. #00:08:55-6# 

při učení je důležité přemýšlet o vlastních zkušenostech 

 

D: A pomáhá ti to třeba nějakým způsobem u písemky? #00:08:59-7#  

 

E: Jo. My tam máme třeba u těch příkladů, jako já nevím, když jde třeba o nějaké těleso, 

tak jsou tam třeba jeřáby a tak podobně, tak je třeba fajn představit si, jak vypadá třeba jeřáb a ty 

ramena, protože si to vlastně musím nakreslit i u toho, jako aby šlo dobře poznat, kde a jak tam 

působí ty síly, což jde pak docela dobře, když už vím, jak vypadá jeřáb.(smích) #00:09:22-2# 

vlastní zkušenosti ji pomáhají u písemné práce 
 

D: Jasně.(smích) Takže pořád svým způsobem z těch vlastních zkušeností nějak čerpáš. 

A je to třeba i v případech, kdy víš, že něco se děje tak a tak, ale vy jste se to třeba učili, že je to 

úplně jinak, bereš pak tu tvojí teorii za správnou nebo to přehodnotíš? #00:09:42-5#  

 

 

 #00:01:08-9#  

 

 

E: No. Tak to se mi teda moc často nestává. Ale tak jako nevím. Já třeba vím, že když 

máme v písemce nějaké těleso, tak já si ho třeba představuju úplně jinak, a ono pak vypadá ještě 

úplně jinak. (smích)  Tak to se mi stává. Jako většinou to přijmu tak, jak to vypadá, ale stejně si o 

tom myslím naprosto svoje. (smích) #00:01:35-1#  

 

D: A když už jsme u toho počítání. Stalo se ti třeba někdy, že jdeš po ulici, teď vidíš 

padat míč, vzpomeneš si třeba hned, jak se to počítalo, když jste to zrovna brali ve škole? 

#00:01:51-6#  

 

E: Jo tak na ten míč si zrovna vzpomenu. To bylo právě to skvělé učivo.(smích) To byly 

právě ty vrhy a to byla naprostá bomba. #00:02:00-7#  

 

D: No neříkám, že to hned musíš přesně počítat, ale vzpomeneš si, že to bylo tak a tady s 

tím a počítalo se to tak a tak. #00:02:07-6#  

 

E: No na tohle si vzpomenu. To bylo nejlepší učivo fyziky, teda jako kromě toho 

vesmíru samozřejmě. (smích)  #00:02:12-2#  

 

D: Jasně.(smích) Ale takže si teda promítáš to, co jste se učili do běžného života. 

#00:02:16-8#  
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E: No jako u tohohle zrovna jo. #00:02:18-9# občas si promítá učivo v běžném životě 

 

D: Určitě. Myslíš si, že je nějaká možnost, že i špatnou úvahou můžeš dosáhnout 

správného výsledku? #00:02:25-2#  

 

E: No jako náhoda může být vždycky. Jako mě už se stalo hodně krát, že mi třeba vyšel 

stejný výsledek, ale došla jsem k tomu třeba úplně jinak, než jsem měla. (smích) A navíc ještě 

vůbec ne správně. #00:02:37-9# špatnou úvahou můžeme dojít ke správnému výsledku jen 

velkou náhodou 
 

D: Takže se ti to přímo stalo. #00:02:39-4#  

 

E: Jo. To je prostě náhoda. #00:02:42-4#  

 

D: A myslíš si, že to závisí na čem, že se to může stát. Nebo teda proč můžeme mít 

naprosto špatnou úvahu a nakonec z toho je správný výsledek? #00:02:52-0#  

 

E: No já to většinou přičítám fakt té náhodě. Jako že ty čísla jsou tam třeba dost 

podobné, a když to třeba nějak vydělím, tak to v důsledku vyjde stejně, akorát to mám teda 

postavené úplně na hlavu tu úvahu. #00:03:06-7#  

 

D: Jo jasně. Tak dál. Co je pro tebe u učení podstatné, vzorečky, teorie nebo co se spíš 

učíš? #00:03:15-6#  

 

E: No, já si většinou sednu a začnu si počítat příklady, k tomu si dám vzorečky, které 

mám na papíře vedle. Potom jako z těch vzorečků a příkladů se nějak snažím pochopit tu teorii, 

která je v tom příkladu. #00:03:31-1# při učení jsou podstatné vzorečky i teorie 

 

D: Takže si vypíšeš zvlášť na papír vzorečky, a když pak počítáš příklad, tak se podíváš, 

jaké máš veličiny, a pak se podíváš, kterým vzorečkem by se to dalo vypočítat? #00:03:40-8#  

 

E: Jo přesně tak. Je to nejlepší. #00:03:43-8#  

 

D: Dobře. A učíš se třeba i tu teorii? #00:03:46-1#  

 

E: No tu teorii si vždycky přečtu, před písemkou. #00:03:49-9# teorii si vždycky před 

písemkou přečte 

 

D: Dobře. A je pro tebe důležité, abys tu teorii naprosto přesně chápala, nebo ti stačí, že 

víš, že z toho vyplynul nějaký vzoreček? #00:03:58-5#  

 

E: No ta teorie je podle mě dost důležitá, protože když mám jenom tak holý vzoreček a 

vůbec nevím, kde ho mám použít, tak to je mi úplně na nic. #00:04:07-0# teorie je dost důležitá, 

kdyby byl jen holý vzorec, neví, kde ho má použít 
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D: Dobře. Takže se to neučíš jenom tak, že víš, že tady ty typy příkladů se počítají tak a 

tak a tady ty typy zase jinak. #00:04:14-0#  

 

E: Ne to ne. To jsem právě zkoušela, ale to mi teda vůbec nepomohlo. Já si prostě sednu 

a počítám si ty příklady a snažím se prostě přijít na to, proč tam ten vzoreček je a jaký tam 

pasuje. #00:04:24-6# vždy se snaží zjistit, proč se v daném příkladu používá daný vzorec 

 

D:Jo, určitě. A myslíš si, že jsou tam pro tebe nějak důležité ty vlastní zkušenosti? 

#00:04:30-9#  

 

E: No. Já si myslím, že jo. Teda jako určitě u něčeho jo. Musím si ten příklad jako 

hlavně představit jak to tam všechno je. Ony tam právě bývají příklady, které jsou docela reálné, 

takže je potom hodně fajn, když si to člověk umí představit, což hodně to počítání ulehčí. 

#00:04:51-8# vlastní zkušenosti jsou dobré pro představení si daného problému 

Shrnutí – pátá část 

Poznávání a učení se. Učí se vlastními slovy, hlavně tak, aby to pochopila. Pokud by 

měla naučené jen fráze, tak by je při písemné práci zapomněla. Když si přečte kapitolu 

v učebnici, většinou ji pochopí správně, když si není jistá, konzultuje to s kamarádkou. Myslí si, 

že je důležité, aby při učení přemýšlela o svých vlastních zkušenostech, a může ji to také pomoct 

při řešení písemné práce a pro představení si daného problému Občas si učivo promítá i v běžném 

životě. Mnohokrát se jí stalo, že došla špatnou úvahou k správnému výsledku, což byla podle ní 

obrovská náhoda. Při učení jdou pro ni podstatné vzorečky i teorie. Teorie je dost důležitá, 

jelikož kdyby měla jen holý vzorec, nevěděla by, kde ho má použít a proč. Vždy se snaží zjistit, 

proč se v daném příkladu používá daný vzorec.  

 

 

D: Super. Používáš při učení teda i tu učebnici? #00:04:56-2#  

 

E: No já jsem si ji ještě ani nekoupila. (smích) My máme teďka totiž druhou. Jako ale 

tak já se do ní dívám, třeba včera jsem se dívala, k spolusedící. A ona je ta učebnice právě hodně 

dobrá, když třeba zrovna něco nechápu a diskutujeme o tom s kamarádkou, tak se pak třeba ještě 

inspirujeme z učebnice, takže jako ta učebnice teda hodně pomůže. #00:05:16-0# učebnicí se 

inspiruje při diskuzích s kamarádkou 

 

D: Jo. Takže při učení se teda spíš učíš z těch učebnic, když je teda máš, nebo třeba z 

poznámek ze sešitu? #00:05:23-1#  

 

E: No tak půl na půl. Jako já si ze sešitu a z učebnice vytáhnu vzorečky, potom si teda 

napočítám nějaké ty příklady, no a když něco nechápu tak se zase inspiruji učebnicí nebo ze 
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sešitu. #00:05:38-6# při učení používá sešit i učebnici 

 

D: A používáš třeba ještě nějakou jinou knížku nebo ty encyklopedie, které si říkala, že 

máš? #00:05:43-7#  

 

E: No ty encyklopedie spíš jenom z toho vlastního zájmu. Nějak to k té fyzice ani moc 

nepoužívám. #00:05:51-1#  

 

D: Určitě. Jak se ti třeba líbí ta struktura těch učebnic? #00:05:56-9#  

 

E: No ony jsou docela některé dobře napsané, ale mohly by být ještě tak, no nevím jak to 

popsat, že třeba vím, že jak jsme měli třeba olympiádu do biologie, tak jsme k tomu dostali 

takovou knížku, tak ta byla šíleně dobře napsaná. Jako já nevím ten styl toho psaní, jako ten 

člověk co to psal se s námi o tom, jakoby bavil. A to by bylo teda fajn, kdyby tak byly napsané 

učebnice všechny.(smích) #00:06:24-1# některé učebnice jsou dobře napsané 

 

D: Dobře. Moc teda nevím, jak si jí mám představit.(smích) A třeba když si vezmeš tu 

učebnici té fyziky, co bys na tom změnila, aby to bylo pro tebe lepší? #00:06:33-2#  

 

E: Ten styl psaní. No vlastně aby se to prostě nějak dostalo do té hlavy. Mě přijde, že oni 

to mají napsané tak hodně nudně. Třeba ty úvody jsou napsané docela dobře, ale pak už je to 

jenom takové holé vysvětlování. #00:06:46-8# chtěla by, aby byly učebnice psané zábavnější 

formou, aby se to lépe učilo 

 

D: Takové jako hodně teoretické ti to přijde, jo? #00:06:49-4#  

 

E: Jo. Jako oni tam třeba, jako když to vezmu na tu příručku z té biologie, tak oni to tam 

vždycky k něčemu přirovnávali a díky tomu jsem si dokázala skvěle představit, jak to funguje. Já 

nevím. Třeba přenos informací. To bylo třeba přirovnané k továrně. #00:07:06-5#  

 

D: Dobře, takže bys třeba chtěla, aby tam bylo víc takových příkladů, jako aby to víc 

vztahovali k tomu běžnému životu pro tu představivost? #00:07:14-2#  

 

E: Jo, protože to se dá pak hodně dobře představit, když vím, jak to vypadá normálně 

běžně v životě. #00:07:19-1# učivo by chtěla vztahovat více k běžnému životu 

 

D: Jo, takže ta teorie, je teda pro tebe dobrá a potřebuješ ji, ale spíš bys to změnila. A 

třeba obrázky, je jich tam dost? #00:07:26-6#  

 

E: No obrázky bych asi ani neměnila. Přijde mi, že je jich tam docela dost a já si spíš 

potřebuju ty obrázky představit z toho textu. Jako já se spíš hodně učím tak, že si dovedu většinu 

představit. #00:07:40-6# obrázků je v učebnici dostatek 

 

D: A je pro tebe v té učebnici podstatné, jak na sebe navazují kapitoly nebo to bereš jako 

jednotlivé oddělené části, anebo je to pro tebe jeden celek? #00:07:52-0#  
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E:No ony na sebe bohužel dost často navazují, což je špatné, protože když ta předchozí 

nešla, tak pak nejde moc ani ta další.(smích) Ale jako jo, jde to, ale vím, že to na sebe navazuje 

hodně. Třeba ta elektřina. Tam je vlastně Ohmův zákon a ještě předtím byly ty kondenzátory a to 

na sebe šíleně navazuje. #00:08:15-6# kapitoly v učebnici na sebe hodně navazují 

 

D: Dobře, takže to nebereš jako rozkouskované. #00:08:18-7#  

 

E: Ne to určitě není. #00:08:20-9#  

 

D: Takže podle tebe ty učebnice mají nějaký svůj systém? #00:08:25-3#  

 

E: Já si myslím, že to má systém. #00:08:26-9#  

 

D: A měnila bys na něm něco, na tom systému, jak je to psané nebo něco jiného? 

#00:08:32-1#  

 

E: Na tom systému ani moc ne. #00:08:34-5#  

 

D: Takže bys teda té učebnici dodala jenom to porovnání s tím běžným životem. 

#00:08:41-1#  

 

E: Jo, to jo. #00:08:42-8# do učebnici by přidala hlavně porovnání s běžným životem 

Shrnutí – šestá část 

Učebnice. Učebnici používá. (cit. „A ona je ta učebnice právě hodně dobrá, když třeba 

zrovna něco nechápu a diskutujeme o tom s kamarádkou, tak se pak třeba ještě inspirujeme 

z učebnice, takže jako ta učebnice teda hodně pomůže.“) Některé učebnice jsou podle ní dobře 

napsané, u ostatních by chtěla, aby byly psané zábavnější formou, aby se učivo lépe učilo. Také 

by chtěla učivo v učebnici více vztahovat k běžnému životu, což by se pak dalo mnohem lépe 

představit. Obrázků je podle ní v učebnici dostatek. Kapitoly v učebnici na sebe navazují (cit. 

„No ony na sebe bohužel dost často navazují, což je špatné, protože když ta předchozí nešla, tak 

pak nejde moc ani ta další.“). 

 

 

D: Dobře. Jakým způsobem se připravuješ na písemnou práci? #00:08:45-6#  

 

E: No mám teda to doučování. #00:08:49-4#  

 

(Bohužel zrovna proběhlo hlášení z rozhlasu a rozhovor byl na chvíli vyrušen a 

přerušen) #00:08:58-4#  
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E: No takže jedu na to doučování a kamarádka to dělá tak, že mi to nejprve vysvětlí a 

ukáže mi, kde tak použít ty vzorce a pak mě teda nechá a dá mi příklady. Já je pak počítám sama 

a snažím se na to sama přijít no, a když něco nevím, tak se jí na to právě zeptám. Ona mi to zase 

třeba vysvětlí, pak už to líp pochopím a pak zase počítám ty příklady. #00:09:19-6# chodí na 

doučování, nechá si to vysvětlit, počítá příklady, a když neví, kamarádka ji poradí 

 

D: Jo, a počítáš si teda příklady, které jste už počítali v hodině, nebo používáš nějakou 

sbírku nebo z čeho? #00:09:26-0#  

 

E: No pan profesor nám posílá na email. #00:09:30-1#  

 

D: Takže si propočítáváš ty, co vám posílá na email? #00:09:33-3#  

 

E: Jo. Jako někdy se občas díváme i do internetových sbírek a tam většinou bývají 

podobné, protože on tak dělá ten výběr a někdy když máme velké štěstí tak je tam i dá do 

písemky. (smích) Takže ty si hlavně počítám. No a vlastně pak i ty co máme v sešitě. #00:09:50-

8# propočítává příklady ze sešitu, příklady od vyučujícího (často se objevují v písemných 

pracích), hledá řešené příklady na internetu 
 

D: No a ty si je jenom projdeš nebo je třeba i sama propočítáš sama? #00:09:53-5#  

 

E: Já si to většinou úplně celé propočítám. #00:09:57-6#  

 

 

 #00:00:41-9#  

 

 

D: Jasně. A jakou teda tu sbírku internetovou používáš? Vzpomeneš si teď na nějakou 

jako na nějaké ty stránky? #00:00:47-1#  

 

E: Jo tam je fyzika, jako příklady z fyziky tečka eu myslím, že tak se to nějak píše. 

#00:00:54-4#  

 

D: A tu teorii když se učíš, tak si ji říkáš hlavně těmi vlastními slovy, je to pro tebe pro 

pochopení lepší? #00:01:01-0#  

 

E: Jo, to je fakt nejlepší, než se to naučit úplně přesně, protože já přesně vím, že mi to 

pak vypadne, takže když to vím vlastními slovy, tak si to i pamatuju. #00:01:10-3# učí se 

především vlastními slovy, lépe se jí to pamatuje 

 

D: Jo. A třeba ty vzorečky se učíš z paměti nebo si je umíš odvodit? #00:01:15-5#  

 

E: No jako jak které. Některé se teda naučím zpaměti, protože to dovození mi moc nejde 

a některé si teda docela dokážu z té teorie odvodit. Akorát třeba v té elektřině je jich třeba tolik, 

že se fakt snažím spíš hledat, jak se to dá odvodit, protože já si to prostě všechno nezapamatuju. 
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#00:01:34-8# některé vzorce si umí odvodit z teorie, zbytek se učí zpaměti 

 

D: Takže se spíš snažíš hledat nějaký systém v tom, jak ty vzorečky spolu souvisí. 

#00:01:39-1#  

 

E: No jak si to hlavně nějak zapamatovat. #00:01:40-8# hledá systém, jak si je 

zapamatovat 

 

D: A umíš třeba bez problému něco vyjádřit z jednoho vzorce, pak něco z druhého a 

nakonec to všechno dosadit do třetího? #00:01:46-2#  

 

E: No u některých mi to jde, ale u některých už mi to jde hůř. (smích) #00:01:50-4# 

vyjadřování a dosazování do vzorců ji občas dělá problém 

 

D: Dobře. Ještě jedna otázka. Jsi schopná odhadnout svou výslednou známku z 

písemky? #00:01:55-7#  

 

E: No to jako většinou vždycky. (smích) Jako někdy mě to docela překvapí, ale většinou 

teda jako vím, že jsem něco naspala špatně, anebo že jsem tam napsala úplnou blbost. Většinou to 

teda vím. Ale tak jako já si vždycky strašně v duchu přeju, aby to tak nebylo.(smích) #00:02:13-

3# svou výslednou známku dokáže odhadnout, většinou ví, že něco napsala špatně 

 

D: A stalo se ti někdy, že sis myslela, že to máš skvěle napsané a že to máš dobře a 

přitom jsi to měla špatně? #00:02:21-4#  

 

E: Jo, to se mi u jedné písemky stalo. Já tam mám myslím napsané, že nejhorší učivo 

fyziky je tuhé těleso. (smích) Ten výsledek jako překvapil mě i moji kamarádku. No jako já jsem 

teda věděla, že tam mám něco špatně, akorát to bylo teda ještě mnohem horší, než jsem to čekala. 

#00:02:42-8# u jedné písemky neočekávala tak špatný výsledek, jaký nakonec měla 

Shrnutí – sedmá část 

Příprava na písemnou práci a odhad výsledné známky. Chodí na doučování, tam počítá 

a snaží se vše pochopit (cit. „No takže jedu na to doučování a kamarádka to dělá tak, že mi to 

nejprve vysvětlí a ukáže mi, kde tak použít ty vzorce a pak mě teda nechá a dá mi příklady. Já je 

pak počítám sama a snažím se na to sama přijít no, a když něco nevím, tak se jí na to právě 

zeptám. Ona mi to zase třeba vysvětlí, pak už to líp pochopím a pak zase počítám ty příklady.“). 

Propočítává si příklady ze sešitu, od vyučujícího, ty se často objevují v písemných pracích, a 

řešení těchto příkladů hledá na internetu. Učí se především vlastními slovy, jelikož se jí to pak 

lépe pamatuje. Některé vzorce si umí odvodit z teorie, zbytek se učí zpaměti a hledá systém jak si 

je zapamatovat. Vyjadřování a dosazování do vzorců ji občas dělá problém. Svou výslednou 
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známku dokáže většinou vždycky odhadnout. Většinou ví, že něco napsala špatně. U jedné 

písemky neočekávala tak špatný výsledek, jaký nakonec měla. 

 

 

D: Dobře, to už je asi tak všechno.(smích) Moc děkuju.  #00:02:46-8#  
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Petr (P) délka rozhovoru 28:05; Dotazatel (D) 

 

 #00:00:06-1#  

 

D: Pokud chceš porozumět fyzice, je pro tebe důležité pamatovat si fakta? #00:00:09-3#  

 

P: No tak jako nějaké základní fakta je možná důležité si pamatovat, ale velkou úlohu v 

pamatování fyziky podle mě hraje hlavně rozum a pochopení daného učiva. #00:00:22-9# 

základní fakta je důležité si pamatovat, ale velkou úlohu v pamatování fyziky hraje hlavně 

rozum a pochopení učiva 

 

D: A pomáhá ti třeba v něčem to, že si ty fakta pamatuješ? #00:00:27-0#  

 

P: Tak při řešení příkladů a podobně mi určitě pomáhá, když jich mám několik 

propočítaných nazpět, hlavně když teda potřebuju příklady počítat na čas, třeba při písemce, ale 

jinak se snažím řešit příklady tak, abych si nemusel pamatovat přímo daný postup, ale abych na 

něj hlavně sám přišel. #00:00:52-6#  

 

D: Dobře. A u vzorců a vzorečků je pro tebe podstatné jenom to, jak zní nebo si je umíš 

všechny odvodit a zajímá tě třeba, i kde se vzaly? #00:01:00-5#  

 

P: Snažím se je rozhodně sám odvozovat. #00:01:03-1# vzorce se snaží odvozovat sám 

 

D: A zajímá tě, kde se vzaly? Vím, že na středních školách se to moc neodvozuje, tam 

většinou dostaneš jen vzoreček. #00:01:11-6#  

 

P: Já mám doma knížku a tam si zjišťuji, odkud ty vzorce vznikají, anebo se je snažím 

odvozovat sám. #00:01:22-3# zajímá ho, kde se vzorce vzaly 

 

D: Tak to je super. A k čemu si myslíš, že je dobré ty vzorečky znát? #00:01:26-4#  

 

P: Je dobré je znát k tomu abychom mohli počítat. Je to zase s tím časem. Když něco 

řešíme, tak abychom u toho příkladu nemuseli otevřít literaturu, hledat to nebo se na to snažit 

nějak rychle přijít a pomůže nám to především rychleji vyřešit příklad. #00:01:48-1# znalost 

vzorců je dobrá pro výpočet 

 

D: A pomáhají ti vzorečky nějak porozumět fyzice, rozumíš ji díky nim líp? #00:01:53-

7#  

 

P: Ještě jednou jak to bylo? #00:01:55-4#  

 

D: Pomáhají ti nějak vzorečky porozumět fyzice? #00:01:58-1#  

 

P: Vzorečky. Pomáhají mi porozumět fyzice především v tom, že vidím ty vztahy. Třeba 

když si odvodím nějaký složitější vzorec pro výpočet nějaké hledané veličiny, tak vidím, na čem 

to závisí, jestli přímo úměrně nebo nepřímo úměrně, druhou mocninou a podobně.  #00:02:16-2# 
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díky vzorcům může vidět fyzikální vztahy 

 

D: Určitě. Jsou pro tebe vzorce to hlavní pro porozumění fyziky nebo je podstatnější 

teorie? #00:02:22-3#  

 

P: Já si třeba myslím, no nevím. Já si myslím, že takhle. Základní vzorečky jsou pro mě 

důležité a ty se teda učím. Neučím se žádné extrémně dlouhé vzorce, které si kdykoliv můžu 

odvodit a základní teorie je tedy podle mě také velice důležitá. Ale teďka co tedy u mě převažuje 

a co je pro mě důležitější, jo? Asi ty vzorce. #00:02:58-3# důležité jsou vzorce i teorie, ale spíše 

převažují vzorce 

 

D: Dobře, takže většinou teda jdeš a učíš se třeba jenom vzorečky než tu teorii, jo? 

#00:03:02-5#  

 

P: No jako moc se neučím. Já si to teda přečtu a pak si ho pamatuju. #00:03:08-3#  

 

D: A když třeba odvozuješ ty vzorečky, tak je pro tebe asi důležitá ta teorie ne? 

#00:03:13-0#  

 

P: Ano. Jako takhle. Nejsem si úplně jistý, ale nejspíš to bude tak, že si asi pamatuju ty 

vzorečky a jak ten vzoreček vidím, tak asi zase vidím ty vztahy a tím pádem i tu teorii. Ono to 

prostě spolu souvisí #00:03:24-7# teorie a vzorce spolu souvisí 

 

D: Takže to máš pořád spojené? #00:03:26-6#  

 

P: Ano. #00:03:27-3#  

 

D: Takže když to tak vezmeme, tak pro tebe je to třeba úplně na stejné úrovni? 

#00:03:32-1#  

 

P: Ano. #00:03:32-6#  

 

D: Takže ty musíš vlastně znát tu teorii, abys věděl, jak jsou ty vzorečky. #00:03:36-3#  

 

P: Jasně jedno bez druhého asi nefunguje. #00:03:39-1# vzorce i teorie jsou na stejné 

úrovni, pořád se mu propojují, jedno bez druhého nefunguje 
 

D: Dobře. Co si myslíš o vztahu nejdůležitějších vzorců k hlavním pojmům? Většinou 

třeba v učebnici. #00:03:47-8#  

 

P: O vztahu hlavních vzorců k hlavním pojmům. Tak určitě spolu souvisí. Já si myslím, 

že je to hodně podobná otázka jako byla ta minulá. (smích) Tak bych to mohl akorát zopakovat, 

že to prostě spolu souvisí a nelze brát jedno bez druhého. #00:04:08-9# hlavní vzorce a hlavní 

pojmy spolu souvisí, nelze brát jedno bez druhého 
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Shrnutí – první část 

Fakta, vzorce, teorie a porozumění fyzice. Základní fakta je důležité si pamatovat, ale 

velkou úlohu v pamatování fyziky hraje hlavně rozum a pochopení učiva. Vzorce se snaží 

odvozovat sám, jelikož ho zajímá, kde se vzaly. Znalost vzorců je dobrá především pro výpočet 

příkladů. Díky vzorcům může vidět fyzikální vztahy, ale důležitá je i teorie, jelikož to spolu 

hodně souvisí. Vzorce a teorie jsou na stejné úrovni, pořád se propojují a jedno bez druhého 

nefunguje. Hlavní vzorce souvisí s hlavními pojmy a nelze je brát jedno bez druhého. 

 

 

 

D: Dobře. Teď ti přečtu tvrzení. „Někdo řekl, že vědecké principy a teorie často nedávají 

smysl a v takových případech je pak člověk musí přijmout a dále se jimi nezabývat, protože ve 

vědě nemusí dávat smysl všechno.“ Souhlasíš s tímto tvrzením? #00:04:23-3#  

 

P: No rozhodně s tímto nesouhlasím. Tak protože vlastně fyzika je věda, která zkoumá 

přírodu a příroda je vlastně plná zákonů, které fungují a musí dávat smysl, protože vlastně 

cokoliv co existuje a nefunguje, je nesmyslné. Pro nás je smyslné jakoby to co funguje a my 

vnímáme, že to tak je. #00:04:49-6# fyzika je věda plná zákonů které fungují 

 

D: A myslíš si, že jsou některé jevy nevysvětlitelné? #00:04:52-3#  

 

P: Takhle, některé jevy jsou doposud nevysvětleny, ale určitě spoustu jevů se vysvětluje 

čím dál tím dál a dál a více. A u některých jevů je možné, že je člověk v průběhu své existence 

ani nevyřeší, protože jsou velice složité. #00:05:14-3# některé jevy jsou zatím nevysvětlené, ale 

spousta se čím dál více vysvětluje, některé jsou velice složité a nemusí jít nikdy vysvětlit 

 

D: A co si myslíš, že může být tím důvodem, že nedává všechno smysl, třeba v té 

přírodě a proč teda ty jevy nejdou všechny vysvětlit? #00:05:21-3#  

 

P: Je to podle mě o složitosti těch jevů. Ne že by to nějak nedávalo smysl, ale člověk si 

to nedokáže vysvětlit, protože už tak je toho na něj moc.  #00:05:31-5#  

 

D:A myslíš si, že třeba někdy v budoucnu to půjde vysvětlit? #00:05:35-1#  

 

P: Myslím si, že sousta jevů ještě bude vysvětlena, že v té fyzice je pořád co bádat, ale 

přece jenom ta hranice kam až se můžeme dostat, určitě existuje. #00:05:47-9# ve fyzice je 

pořád co bádat, ale určitě existuje hranice, kam až se můžeme dostat 
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Shrnutí – druhá část 

Vědecké principy a teorie. Myslí si, že bychom se měli zabývat vědeckými principy a 

teoriemi, i když nedávají smysl, jelikož fyzika je věda plná zákonů, které fungují. Některé jevy 

jsou zatím nevysvětlené, ale spousta z nich se čím dál více vysvětluje. Některé jevy jsou velice 

složité a nemusí jít nikdy vysvětlit. Ve fyzice je pořád co bádat, ale určitě existuje hranice, kam 

až se můžeme dostat. 

 

 

D: Dobře. Zajímáš se o fyziku i mimo školu? #00:05:51-7#  

 

P: Ano zajímám se. Vždycky k probíranému učivu studuji literaturu navíc, abych to 

učivo více pochopil a probral ho více do hloubky. #00:06:03-7# studuje literaturu navíc, aby 

lépe pochopil učivo do hloubky 

 

D: A sleduješ třeba i nějaké televizní pořady? #00:06:06-0#  

 

P: Televizní pořady zaměřené na fyziku tak na ty se moc nedívám, jenom tak náhodně 

když na nějaký natrefím. #00:06:15-0# na televizní pořady se dívá, jenom pokud na ně 

náhodně narazí 

 

D: A máš třeba nějaké oblíbené téma pořadů, nebo je něco co když víš, že se ti třeba 

nelíbí, tak by ses na to vůbec nepodíval? #00:06:26-8#  

 

P: Spíše mě baví takové ty technické pořady. Právě že v televizi jsou více ty pořady 

biologické, kde jsou nějaká zvířata, tak na ty se občas dívám. Spíš mě ale baví ty technické 

pořady, jako o nějakých nových technických prostředcích a podobně. #00:06:48-1# baví ho spíše 

technické pořady třeba o nových technických prostředcích 

 

D: A třeba takové ty pokusy, které v televizi běží? #00:06:51-5#  

 

P: Tak to nevím no. No přímo pokusy. Tak takové pořady jsem asi ještě nezastihnul. 

Nepamatuji si, že bych někdy takový nějaký viděl. Spíš bývají ty pořady, kde ukazují tu vědu, na 

co se přišlo a podobně. #00:07:11-5#  

 

D: Dobře. A vyhledáváš si třeba ty programy dopředu nebo čekáš, jestli náhodou na 

nějaký nenarazíš? #00:07:18-3#  

 

P: V televizi náhodou, ale občas, když chci něco vědět, tak se podívám na internet. 

#00:07:25-6# v televizi pořady nevyhledává, většinou se podívá spíše na internet 

 

D: Určitě. A jak často to třeba bývá? #00:07:27-3#  
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P: Jak často. Takhle na televizi natrefím na něco zajímavého, což může být tak jednou 

do měsíce. Trefím to velmi hrubě. Co se tak dívám na internet tak to bývá častěji, já nevím, třeba 

tak jednou do týdne. #00:07:43-7# v televizi na něco natrefí tak jednou do měsíce, na 

internetu hledá tak jednou do týdne 

 

D: Dobře. Řešíš nějaké fyzikální olympiády? #00:07:46-5#  

 

P: Ano, řeším. Zatím co jsem na gymnáziu, tak každý rok a i letos a už mám vyřešené 

domácí kolo fyzikální olympiády, teda doufám, že je to domácí, prostě to, co máme vyřešit doma 

a právě dvacátého pátého pojedu s panem Jaškem do Zlína. #00:08:06-0# řešitel fyzikálních 

olympiád 

 

D: Super. Jaká se ti zdá být ta náročnost? #00:08:08-7#  

 

P: Takhle. Jako některé úlohy byly trochu těžší, ale potom jsem na ně přišel. Ono je 

hlavně důležité to, že na to mám čas a můžu si to pořádně prostudovat. To se mi líbí, že třeba i na 

těch olympiádách jsou třeba čtyři úlohy na čtyři hodiny. To je tedy dost času. Občas třeba 

nějakých deset minut nebo nějaký čas zbude, ale je dost času na to, že člověk může zapřemýšlet. 

Právě třeba při těch testech ve fyzice nemůžu, že bych si třeba jenom ty vzorce odvodil, proto se 

je musím naučit a jsem donucen, abych neztrácel čas. #00:08:47-3# líbí se mu, že je na 

olympiády dost času a může si úlohy řádně prostudovat 

 

D: Dobře. A nějaké tvoje výsledky? #00:08:51-5#  

 

P: Výsledky. Tak třeba minulého kola. To jsem domácí udělal, pak jsem psal ve škole a 

to bylo asi okresní nebo školní, já teďka nevím, a to jsem postoupil. Pak se jelo, myslím, že loni, 

a to bylo do Zlína, ale tam už jsem nepostoupil a to už bylo myslím i poslední kolo. Nevím, jestli 

jsem byl úspěšný řešitel, to si teďka podle bodů nejsem moc jistý, ale rozhodně jsem nebyl mezi 

prvními. Možná to bylo nějaké šestnácté až osmnácté místo, ale to si radši nikam nezapisujte, to 

je opravdu hodně velký odhad. (smích) Jenom to plus mínus kolo, že jsem se dostal do toho 

Zlína, víc už teda nevím. #00:09:30-0# je úspěšným řešitelem, dostal se až do krajského kola 

ve Zlíně 

 

D: A už jsi měl někdy v olympiádách nějaký hodně velký úspěch, kromě toho, že ses 

dostal do těch posledních kol, což už je teda hodně velký úspěch. #00:09:38-5#  

 

P: Ano, v tom krajském už teda dál jít nešlo a to už bych se asi ani nedostal. Jiný úspěch 

asi ne. #00:09:46-4#  

 

 #00:00:33-3#  

 

D: A myslíš si, že kdybys na to měl třeba ještě více času, než jste měli, že už bys to 

zvládl? #00:00:38-0#  

 

P: Myslíš, že by ten termín toho konání byl posunut na vzdálenější? #00:00:42-7#  
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D: Ne, spíš myslím, že kdybyste to místo čtyř hodin mohli psát třeba šest. #00:00:47-0#  

 

P: Myslím si, že to už spíš vyhovuje ta hodinka na úlohu těchto náročností. Myslím si, 

že je taková střední, jako dobrá. #00:00:58-2# nemyslí si, že by mu víc času na výpočet 

pomohlo 

 

D: A zdálo se ti třeba, že by v nějakém kole byla pro tebe ta úloha neřešitelná nebo jsi na 

všechny znal ten postup? #00:01:05-3#  

 

P: Ne na všechny jsem rozhodně nevěděl, spoustu jsem jich, no spoustu, tam jich nebylo 

moc.(smích) U některých úloh jsem nevyřešil podčásti úloh, ale přišlo mi, že právě v tom 

krajském kole se nedrželi tématu toho, co se probírá ve škole, což se teda většinou dělá, protože 

my jsme zrovna celý rok brali nějakou elektřinu a podobně, ale na tom krajském kole mi přijde, 

že spíš dávali učivo tohoto ročníku, ty síly, třecí síly a podobně a to se jim moc nepovedlo. 

#00:01:38-8# nevyřešil některé podčásti úloh, měl pocit, že moc nedrželi témat, které se 

probírají ve škole 

 

D: Takže to bylo teda spíš z důvodu, že tam bylo učivo, které jste ještě nebrali. 

#00:01:44-3#  

 

P: Ale já si myslím, že většina škol má teda podobné téma v tom samém ročníku, takže 

mě trochu udivilo, i teda pana učitele když jsme se o tom pak bavili, že tam opravdu dali jiné 

téma a učivo. #00:01:58-7#  

 

D: Jo takže, tady tohle byl teda největší problém. #00:02:00-3#  

 

P: Ano. #00:02:01-5# největším problémem nevyřešení byla neznalost učiva 

 

D: Zajímají tě ještě nějaké další fyzikální soutěže, kromě té olympiády, třeba nějaké 

pokusy nebo nějaká jiná soutěž? #00:02:12-2#  

 

P: Jo pokusy. Ve třídě se někteří této soutěže účastní a nahráli nějaká videa, ale já jsem 

se teda neúčastnil. Co se týče fyzikálních soutěží, tak jsem byl jenom na té olympiádě, ale dívám 

se na jiné soutěže, které se organizují, ale zatím jsem se do žádné z nich neuchytil a do žádné 

jsem se ještě nevrhl. #00:02:33-7#  jinou soutěž ještě nezkusil 

 

D: Dobře. A děláš si třeba pokusy doma sám? #00:02:37-2#  

 

P: Moc ne. #00:02:39-3#  

 

D: Moc ne nebo vůbec? #00:02:41-1#  

 

P: Takhle, počkat, já přemýšlím, jestli jsem nějaké dělal. Jo, dělal jsem nějaké. 

Sestavoval jsem si pár elektrických obvodů, ale to bylo fakt jenom takové minimum. #00:02:56-

3# doma si sám sestavoval pár elektrických obvodů 
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Shrnutí – třetí část 

Zájem mimo školu – pořady, olympiády, pokusy… Doma studuje literaturu navíc, aby 

lépe pochopil učivo a prostudoval ho lépe do hloubky. Na fyzikální televizní pořady se dívá, 

jenom pokud na ně náhodou narazí. Baví ho spíše technické pořady, které jsou třeba o nových 

technických prostředcích. Tyto pořady v televizi nevyhledává, většinou se podívá spíše na 

internet. V televizi na fyzikální pořad natrefí tak jednou do měsíce a na internetu se dívá tak 

jednou do týdne. Je úspěšným řešitelem fyzikálních olympiád, které zkouší řešit každý rok. 

Loňský rok se dostal až do krajského kola ve Zlíně, kde skončil na druhém místě a které už dále 

nepokračovalo. Líbí se mu, že je na olympiády dost času a může si úlohy řádně prostudovat. 

Nemyslí si, že by mu více času pomohlo vypočítat všechny podčásti úloh, které nevyřešil. Měl 

pocit, že se občas nedrželi témat, která se probírají ve škole, a tudíž nebyl schopen tyto úlohy 

řešit. Jinou fyzikální soutěž ještě nezkusil. Doma si sestavoval pár elektrických obvodů. 

 

D: Dobře. Myslíš si, že je každý schopný naučit se danou látku i tu obtížnou, ve fyzice? 

#00:03:02-9#  

 

P: Myslím si, že ano, ale samozřejmě každý na to potřebuje jiný čas, aby to nastudoval. 

Někomu stačí chvilička nebo pár minut, aby se na to podíval. Někdo ale, aby se to naučil, tak 

třeba potřebuje mnohem více hodin a třeba i poradu někoho jiného kdo tomu rozumí. #00:03:28-

5# každý se může naučit i obtížnou látku, ale každý na to potřebuje jiný čas 

 

D: A myslíš si, že jsou tam třeba důležité vrozené schopnosti, že tam hrají velkou nebo 

nějakou roli? #00:03:34-1#  

 

P: Jo, hrají tam nějakou roli. Ale musím říct, že já si myslím, že spousta lidí má nějaké 

vrozené schopnosti, ale málo kdo je dokáže rozvíjet a nezahodit je někam pryč. #00:03:50-8# 

vrozené schopnosti hrají nějakou roli, ale málo kdo je umí rozvíjet 

 

D: A myslíš si, že to hraje stejnou roli třeba i v zeměpise, jako vrozené schopnosti 

versus učení? #00:03:58-1#  

 

P: V zeměpise, no to je takový obor, který je částečně spíš takový vědecký a částečně 

humanitní bych řekl. Tam se studuje nějaká doprava a průmysl ale zároveň se tam studují i 

přírodní jevy jako je v atmosféře a biosféra a myslím si, že u těch humanitních je to spíš, že 

člověk sedne a studuje a dívá se na to, ale tím, že ten zeměpis je částečně i ten vědecký obor, tak 

když tomu člověk rozumí a má i nějaké vrozené schopnosti, že se třeba za život i naučil sledovat 

nějaké ty podmínky v přírodě třeba, tak mu to může trošičku pomoct. #00:04:42-2#  vrozené 
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schopnosti můžou pomoct z části i v zeměpise, ale také je potřeba si sednout a studovat, 

jako u humanitních předmětů 

 

D: Jo, ale ty vrozené schopnosti myslíš, že nehrají nějakou velkou roli. #00:04:45-6#  

 

P: myslím si, že převyšuje spíše ta snaha. #00:04:48-2# převyšuje spíše snaha 

 

D: A myslíš si, že to závisí i na tom, jak je člověk zvyklý se učit? Třeba jak dlouho nebo 

jak často. #00:04:58-8#  

 

P: Myslím si, že určitě na tom záleží. Takhle, pokud se člověk naučí rázově jednu věc, 

tak ji rychleji zapomene, ale když se to učí pravidelně a ty následující dny si t předešlé učivo 

opakuje tak pak se mu to učivo lépe vštípí do paměti, protože si ho už několikrát zopakoval a má 

ho tam po delší dobu uložené. #00:05:29-6# opakování učiva se lépe vštípí do paměti a tím 

pádem jsou déle uložené 

 

D: Dobře, takže je důležité si to učivo častěji opakovat, než se jenom podívat. 

#00:05:35-2#  

 

P: Ano to je. #00:05:36-9#  

 

D: Co si myslíš o tvrdé práci a vrozených schopnostech? Ty jsi teda říkal, že ta tvrdá 

práce je důležitější. #00:05:44-9#  

 

P: Myslíš asi při učení tvrdá práce. (smích) #00:05:48-4#  

 

D: Ano při učení. (smích) #00:05:51-5#  

 

P: Dobře. Tvrdá práce ano.  Myslím si, že je určitě důležitější, protože, když má někdo 

vrozené schopnosti nebo spíš má na to talent a nevyužije toho, tak k čemu potom té společnosti 

nebo k čemu jemu samotnému to je, když to nevyužije. #00:06:08-2# důležitější je tvrdá práce, 

pokud máme talent a nevyužijeme toho, tak je nám to k ničemu 

 

D: Jasně. A třeba když má někdo vrozené schopnosti a někdo je nemá a učí se stejnou 

látku stejnou dobu, myslíš si, že tam může být nějaký rozdíl ve výsledku? #00:06:17-4#  

 

P: Myslím si, že ano, protože jsi řekla podmínku, že se učí stejnou dobu a určitě ten, kdo 

má vrozené schopnosti a má na to talent tak se toho naučí za stejnou dobu více než ten, co se to 

stejnou dobu učí, ale ty vrozené schopnosti nemá. #00:06:39-6# vrozené schopnosti pomáhají 

k lepšímu učení 

 

D: Jo a myslíš si, že třeba když někdo ty vrozené schopnosti ve fyzice nemá, tak se může 

stát nějakým super výzkumníkem? #00:06:48-5#  

 

P: Je to možné, myslím si. Neznám teda žádný případ, ale myslím si, že kdyby na tom 

fakt makal a od rána do večera se o to zajímal a snažil se na sobě v tomto oboru pracovat, tak je 
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nějaká možnost aby toho dosáhl. #00:07:06-6# může být dobrým výzkumníkem i bez 

vrozených schopností, hlavně se musí zajímat a pracovat v oboru 

 

D: Myslíš si, že fyziku víc pochopíš, když si ji budeš stále opakovat? To znamená, že 

máš třeba z jedné učebnice danou látku, přečteš si ji poprvé a nepochopíš to, pak si ji přečteš po 

druhé, po třetí pak třeba po čtvrté, myslíš si, že tím, že to budeš číst pořád dokola to samé, že to 

třeba líp pochopíš? #00:07:24-3#  

 

P: Takhle, pokud je ten problém trošičku složitější a přečte si to ten člověk víckrát tak 

vlastně tak to bude lepší. Když si to přečte jednou a je to složitější tak nepochytí všechny ty věci 

nebo části toho textu najednou, ale když si to přečte víckrát, tak už si zaznamená a vnímá 

všechny ty věci zároveň a proto je to podle mě pro něho mnohem jednodušší to potom pochopit. 

#00:07:56-8# opakováním vnímáme všechny věci zároveň a potom je jednodušší vše 

pochopit 

Shrnutí – čtvrtá část 

Schopnost učit se, tvrdá práce versus vrozené schopnosti. Je přesvědčen, že se každý 

může naučit i obtížnou látku, ale každý na to potřebuje jiný čas. Vrozené schopnosti hrají nějakou 

roli, ale málo kdo je umí rozvíjet. Vrozené schopnosti můžou pomoct z části i v zeměpise, ale 

také je potřeba si sednout a studovat, jako u humanitních předmětů, ale převyšuje snaha. 

Opakováním se učivo lépe vštípí do paměti a tím pádem je déle uložené. Důležitější je tvrdá 

práce (cit. „ Tvrdá práce je určitě důležitější, protože, když má někdo vrozené schopnosti nebo 

spíš má na to talent a nevyužije toho, tak k čemu potom té společnosti nebo k čemu jemu 

samotnému to je, když to nevyužije.“). Vrozené schopnosti pomáhají k rychlejšímu naučení se. 

Člověk může být dobrým výzkumníkem i bez vrozených schopností, hlavně se musí zajímat a 

pracovat v oboru. Pokud si budeme látku stále opakovat, tak je to lepší, jelikož opakováním 

vnímáme všechny věci zároveň a potom je jednodušší vše pochopit. 

 

 

D: Když se učíš na písemnou práci z fyziky, snažíš se říkat si učivo vlastními slovy? 

#00:08:03-6#  

 

P: Především se ho snažím pochopit, to je podle mě nejdůležitější. #00:08:09-8# při 

učení je pro něj nejdůležitější pochopení 

 

D: Takže vlastně ho napřed pochopíš a tím, že ho pochopíš si schopný si ho i odříkat. 

#00:08:13-8#  

 

P: Jo ale snažím se taky učit vyjadřovat těmi odbornými názvy a jazykem, třeba se mi to 
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bude někdy hodit, nevím. (smích) Když si třeba opakuji tak už se to snažím říkat tak, aby to 

dávalo posloupnost a aby to dávalo smysl a tak podobně. #00:08:33-4# snaží se vyjadřovat 

odbornými názvy, snaží se to říkat tak, aby to dávalo smysl 

 

D: Dobře a myslíš si, že ti to pomáhá, když to vlastně svým způsobem se učíš vlastními 

slovy a není to tak, že by ses drtil slovo od slova. #00:08:45-2#  

 

P: To určitě ne, že bych se učil něco slovo od slova. Potom, když si to opakuji nazpátek, 

tak přece jenom seberu ten význam a snažím se ho nějak logicky uspořádat do vět. #00:09:00-2#  

 

D: Jasně. Myslíš si teda, že je to pro tebe lepší, než se to nadrtit? #00:09:03-8#  

 

P: Rozhodně je to lepší. Když se někdy něco naučím nazpaměť slovo od slova, celé 

odstavce textu, tak mi to velmi rychle odejde z paměti, bych teda řekl, ale když něco pochopím a 

vidím tam ten smysl, tak na to můžu intuitivně přijít i po delší době a řešit taky různé problémy. 

#00:09:31-5# když se něco naučí nazpaměť má pocit, že mu to rychle odejde z paměti 

 

D: Pokud se chceš dobře naučit fyziku, je pro tebe důležité, abys přemýšlel o svých 

vlastních zkušenostech? #00:09:37-5#  

 

 

 #00:00:12-1#  

 

 

P: Určitě si myslím, že je důležité přemýšlet o vlastních zkušenostech, protože vlastně 

už od předešlých zkušeností se to může propojit s tím, co děláme, s tou fyzikou, protože vlastně 

fyzika je věda, která zkoumá základní jevy v přírodě. Kdysi to byla věda, která zahrnovala 

všechno, jako biologii, chemii, prostě všechno a teď se to jenom z toho oboru vyčlenilo a určitě 

my všichni žijeme v prostředí, v přírodě a vidíme ty jevy, tak proč si je nepropojit s tou fyzikou a 

využít toho. #00:00:46-5# přemýšlet o vlastních zkušenostech je důležité, vidíme v přírodě 

jevy, tak proč si je nepropojit 

 

D: A myslíš si, že ti to třeba nějak pomáhá při řešení příkladů? #00:00:49-2#  

 

P: Určitě to pomáhá. Vlastně příklady jsou taky částečně založeny na tom, že člověk 

musí mít vlastní zkušenosti, aby vlastně věděl, jak je má řešit. #00:01:01-8# příklady jsou 

částečně založeny na vlastních zkušenostech, takže je dobré je znát 

 

D: Dobře. A napadlo tě někdy, když jsi šel a viděl jsi třeba padat míč, tak by sis to třeba 

promítl do toho, co jste se učili? Že třeba jo, to se počítá tak a tak. Neříkám, že bys to začal hned 

číselně řešit.(smích) #00:01:16-1#  

 

P: Jo přesně tak. Jako asi si nevytáhnu hned papír a začnu počítat.(smích) Ale jinak mě 

to tedy často napadá. #00:01:22-8# promítá si děje kolem sebe i do toho co se učili ve škole 

 

D: Super. A pomáhají ti třeba ty vlastní zkušenosti nějak pochopit vyučovanou látku, 



Příloha č. 8 – Rozhovor s Petrem 

11 

 

kterou třeba zrovna probíráte? #00:01:30-1#  

 

P: Samozřejmě. Máš hodně podobné otázky (smích). Tak zase žijeme v té přírodě a 

všechno se to promítá v té fyzice. #00:01:46-1#  

D: Dobře. Myslíš, že je nějaká možnost, že i špatnou úvahou jde dosáhnout správného 

výsledku? #00:01:51-9#  

 

P: Je taková možnost. Výsledek může být třeba správný, ale postup ne, ale tím, že ten 

výsledek je správný a postup ne, tak to je důsledek toho, že to akorát v tom daném případě takhle 

vychází. Kdyby byl ovšem jiný příklad, teda stejného typu, ale jiné hodnoty, tak pak už to tím 

špatným postupem určitě nemůže vyjít. #00:02:13-4# špatnou úvahou můžeme dosáhnout 

správného výsledku v případě, že v daném příkladě tak vychází hodnoty, s jinými 

hodnotami by to nevyšlo 

 

D: Přesně tak. Co je pro tebe při učení podstatné? Ty jsi teda říkal, že se spíš učíš oboje, 

ale že ty vzorečky jsou pro tebe podstatnější. #00:02:24-6#  

 

P: Ano, protože když potřebuju něco rychle vypočítat, tak je použiju a vzorečky s tou 

teorií souvisí, takže ať znám jedno nebo druhé, tak si to vždycky propojím. #00:02:36-1# při 

učení jsou podstatné vzorce, především pro rychlý výpočet 

 

D: Dobře. A myslíš si, že by ti třeba stačilo znát jenom ty vzorečky bez té dané teorie? 

#00:02:42-7#  

 

P: Určitě by to nešlo. Já nevím, mám uvést příklad? Třeba práce je rovna dráha krát síla, 

ale určitě kdybychom nevěděli, že ta síla musí být rovnoběžná s dráhou, kterou to těleso koná, tak 

by třeba někdo mohl ten vzoreček použít třeba na jiný případ, kde ta síla rovnoběžná není a 

rozhodně by to nebylo správné řešení a nevycházelo by to. My musíme chápat ten význam 

vzorečků a podmínky, se kterými se ten vzoreček pojí a hlavně u každé té veličiny přesně znát co 

vyjadřuje. Hlavně znát co ty veličiny vůbec znamenají. #00:03:23-9# musíme chápat význam 

vzorečků a podmínky se kterými se vzorec pojí, znát co veličiny znamenají 

 

D: Dobře. Ty tu teorii teda používáš pro pochopení těch principů, jak to teda funguje, ale 

nemáš to tak, že bys ji zahodil a vůbec ji nepotřeboval. #00:03:34-8#  

 

P: Jako stejně ji použiju. Ta teorie se s tím pochopením principů velmi váže a souvisí, 

protože když znám ten princip, tak hned můžu odvodit tu teorii nebo já nevím nějak. #00:03:50-

7#  

 

D: Jo. A myslíš si, že kdybyste psali spíš písemky na teorii, vy teď teda máte jenom 

příklady, že? #00:03:56-3#  

 

P: Počítáme jenom. Pan učitel nedává teoretické otázky, ale probíráme tu teorii a při 

zkoušení se na ní ptá a chce ji. #00:04:09-0# v písemce nemají teorii, ale je u ústního zkoušení 

 

D: A třeba kdybyste teda psali i písemky na tu teorii, učil by ses tu teorii nějak víc nebo 
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máš dostatečné znalosti teorie? #00:04:17-3#  

 

P: Já si myslím, že ty znalosti jsou dostatečné, protože když už se někdo naučí na ty 

příklady, tak tu teorii vlastně musí znát, aby ty příklady mohl vůbec vypočítat, takže to spolu 

rozhodně souvisí. #00:04:31-5# znalosti z teorie má dostatečné, je třeba k vypočítání 

příkladů 

 

D: Dobře. Když se učíš tak využíváš sešit, učebnici nebo něco jiného? #00:04:36-2#  

 

P: Používám sešit, učebnici a taky náhradní literaturu dodatečnou. #00:04:42-0# sešit, 

učebnice, dodatečná literatura 

 

D: A máš třeba nějakou oblíbenou tu dodatečnou? #00:04:44-9#  

 

P: Oblíbenou. No já jich zas tak moc nemám. Takhle, mám jednu knížku, tu zpracoval 

asi nějaký kolektiv nebo nevím, od nakladatelství Prometheus. Je to fyzika jako přehled 

středoškolského učiva, tak tam spíš čerpám tu teorii a nějaké to odvozování, protože tam příklady 

rozhodně nejsou. Kvůli příkladům jsem si pořídil další literaturu a to je, no asi si bohužel 

nevzpomenu, jak se to jmenuje. Tam právě je zadání příkladů i se správnými výsledky, což je 

podle mě dost důležité. #00:05:26-2# přehled středoškolského učiva- teorie, odvození, jinak 

kniha s řešenými příklady 

Shrnutí – pátá část 

Poznávání a učení se. Při učení je nejdůležitější pochopení. Snaží se vyjadřovat 

odbornými názvy, a snaží se to říkat tak, aby to dávalo smysl. Rozhodně je lepší opakovat si 

vlastními slovy, jelikož když se něco naučí nazpaměť, má pocit, že mu to rychle odejde z paměti. 

Při učení je důležité přemýšlet o vlastních zkušenostech, vidíme v přírodě různé jevy, tak není 

důvod si je nepropojit s fyzikou. Na vlastních zkušenostech jsou také založeny příklady. Promítá 

si děje, které se dějí kolem nás i do toho co se učili ve škole. Myslí si, že špatnou úvahou 

můžeme dosáhnout správného výsledku v případě, že v daném příkladě tak vychází hodnoty, s 

jinými hodnotami by to nevyšlo. Při učení jsou podstatné vzorečky, obzvlášť v případech, kdy 

potřebuje něco rychle vypočítat. Musíme chápat význam vzorečků a podmínky, se kterými se 

vzorec pojí, a taky znát co veličiny znamenají. Teorii mají pouze u ústního zkoušení, a jeho 

znalosti jsou dostatečné. Při učení využívá sešit, učebnici, přehled středoškolského učiva, kde je 

teorie, a odvození, dále pak používá knihu s řešenými příklady. 

 

D: Dobře. Jak se ti líbí struktura učebnice, změnil bys na ní něco nebo chtěl bys tam 

něčeho víc nebo míň? #00:05:32-3#  
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P: My teďka máme učebnici mechaniky a myslím si, že bych na ní zatím nic neměnil. 

Mně se líbí. Já mám teďka tu starší, ony jsou totiž dva typy učebnice starší vydání a nové vydání. 

Já mám teda to starší, protože to novější mi přijde, že je takové zjednodušenější. V tom starším je 

to tak pěkně udělané, že se tam i pěkně vysvětlí to odvození vzorečků a mají tam i moc pěkné 

příklady. #00:05:57-9# ve starším vydání, pěkně vysvětlené odvození vzorců 

 

D: A obrázků je tam třeba dost? #00:06:00-1#  

 

P: Obrázky jsou tam většinou ilustrační, jako takové ty náčrty třeba. Jsou tam podle mě 

užitečné a není jich tam přehnaně mnoho, což velmi často bývá, jako třeba, když jsme měli v 

první e tak ty učebnice byly jiného typu a byly hodně obrázkové a některé obrázky mi přišly až 

hodně zbytečné. Kdybych to měl tak zhodnotit, tak i v jiných předmětech dávají v těch 

učebnicích přehnaně moc obrázků, které se ani nepojí s tématem a to bych velmi důrazně chtěl 

vytknout. (smích) To mi totiž přijde naprosto zbytečné. V té starší učebnici mechaniky pokud je 

obrázek tak se pojí k něčemu podstatnému. #00:06:46-4# obrázků je dostatek, vždy se pojí 

s něčím podstatným 

 

D: Takže bys ji nechal jak je, teda alespoň tu starší verzi. #00:06:50-1#  

 

P: Ano. #00:06:53-0#  

 

D: Dobře. Je pro tebe podstatné, jak na sebe navazují ty kapitoly? #00:06:59-0#  

 

P: Rozhodně je to podstatné, protože fyzika a většina těch oborů na sebe navazují. Ono 

když se probere jeden důležitý celek, tak část z toho jednoho celku se promítá a používá se potom 

v té části druhé, takže určitě to spolu všechno souvisí. #00:07:23-1# kapitoly na sebe navazují a 

je to podstatné 

 

D: Jo, takže všechno v učebnici na sebe podle tebe navazuje a nejsou to vyloženě 

oddělené kapitoly. #00:07:30-1#  

 

P: Navazuje to. #00:07:31-2#  

 

D: Dobře. #00:07:32-7#  

Shrnutí – šestá část 

Učebnice. Na starším vydání učebnice by nic neměnil, je tam pěkně vysvětlené odvození 

vzorců. Obrázků je v učebnici dostatek a vždy se pojí s něčím užitečným. V učebnici je 

podstatné, jak na sebe kapitoly navazují (cit. „Ono když se probere jeden důležitý celek, tak část 

z toho jednoho celku se promítá a používá se potom v té části druhé, takže určitě to spolu 

všechno souvisí.“). 
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(Sdělení studenta, že mu začíná za tři minuty fyzika a otázka jestli to všechno stihneme) 

#00:07:45-7#  

 

D: Když se učíš na písemku, tak počítáš ty příklady, předpokládám. #00:07:48-9#  

 

P: Ano. #00:07:49-6# před písemnou prací propočítává příklady 

 

D: A propočítáváš si i z hodiny nebo jenom ze sbírek? #00:07:53-5#  

 

P: I z hodiny propočítávám, jestli jsem je pochopil. Vezmu si zadání, projdu si to a 

snažím se to pochopit, protože mi přijde, že v hodinách často řešíme zajímavé příklady a potom 

počítám příklady i ze sbírek. #00:08:08-2# příklady z hodin i ze sbírek 

 

D: Jo a počítáš asi i ty co vám profesor posílá. #00:08:11-9#  

 

P: Ano pan učitel nám posílá na email zadání několika příkladů. #00:08:14-7# příklady 

od učitele 

 

D: Dobře. A poslední otázka. Jsi schopný odhadnout svou výslednou známku z 

odevzdané písemné práce? #00:08:21-1#  

 

P: Několikrát ano. Když si třeba nejsem úplně jistý, tak je to těžké, ale většinou ano. 

#00:08:31-3# známku dokáže většinou odhadnout 

 

D: Takže většinou víš, jak jsi to napsal a nejsi ten typ, co odevzdá písemku a neví, jestli 

je ten postup správný nebo byl úplně špatný. #00:08:39-7#  

 

P: Většinou vím. #00:08:41-0#  

Shrnutí – sedmá část 

Příprava na písemnou práci a odhad známky.  Před písemnou práci si propočítává 

příklady z hodin i ze sbírek. Také počítá příklady, které jim posílá vyučující na email. Teorii už 

má naučenou. Několikrát odhadnul svou výslednou známku z písemné práce, většinou ví, jak 

písemnou práci napsal.  

  

 

D: Dobře. A ještě když se učíš vzorečky tak je většinou odvozuješ, ale jsou i takové, 

které se musíš učit zpaměti? #00:08:49-2#  

 

P: No z toho co jsme probírali, si nevzpomínám. Jenom jak jsme měli speciální teorii 

relativity. To bylo trošku těžší téma a my jsme si s panem učitelem odvozovali ty vzorečky. 

Samozřejmě, že během deseti minut si ten vzoreček nedokážu odvodit, tak jsem se ho musel 
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naučit nazpaměť, ale samozřejmě jsem se díval i na to odvození a líbilo se mi, že nám ho pan 

učitel ukázal, protože já jsem ho ani nikde v té literatuře pořádně nenašel, takže se mi od pana 

učitele velmi líbilo, že nám ho ukázal. #00:09:23-1# vždy ho zajímá odvození, ale u těch 

dlouhých se vzorce učí nazpaměť, jelikož by odvození v hodině nestihl 

 

P: Dobře, tak to je všechno. (smích) #00:09:27-0#  

 


