BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Miriam Vítková
Základní modely jednoduchých elektrických obvodů a
jejich využívání ve výuce fyziky
Katedra didaktiky fyziky

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: FMUZV

Praha 2019

Ráda bych poděkovala mé vedoucí RNDr. Ireně Dvořákové, Ph.D., za cenné rady,
předávání zkušeností, vstřícnost a čas věnovaný konzultacím a vypracování této
bakalářské práce. Děkuji také učitelům a učitelkám, kteří se mnou byli ochotní vést
rozhovor, a také těm, kteří mi vyplnili dotazník.

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a výhradně
s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů.
Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající
ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost,
že Univerzita Karlova má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako
školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona.

V ……..…...... dne............

podpis

Název práce: Základní modely jednoduchých elektrických obvodů a jejich využívání
ve výuce fyziky
Autor: Miriam Vítková
Katedra / Ústav: Katedra didaktiky fyziky
Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky
Abstrakt: V práci se zabývám jednoduchými modely elektrických obvodů, které jsou
používané ve výuce fyziky. Nejprve jsem z dostupných zdrojů vybrala přehled
modelů, které jsem následně hodnotila, zda jsou k předvádění ve třídách při
vyučování vhodné či se spíše hodí pro diskuzi ve třídě a společné hledání chyb. Pro
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Úvod
V bakalářské práci se zabývám využíváním modelů elektrických obvodů ve výuce
fyziky. Nejprve se budu věnovat modelům obecně, a poté se zaměřím na mylné
představy žáků při chápání elektrických obvodů. Následně se podívám na několik
konkrétních příkladů modelů elektrických obvodů. Pomocí dotazníkového šetření
a strukturovaných rozhovorů s učiteli jsem zjišťovala, zda, jaké a jak využívají
modely přímo ve výuce.

Tímto tématem jsem se rozhodla zabývat z toho důvodu, že jsem se při své výuce
na základní škole setkávala s chybnými představami žáků při výuce elektrického
proudu. V průběhu výuky fyziky vznikaly a stále vznikají modely a přirovnání, které
mohou usnadnit pochopení těžko představitelného elektrického proudu v elektrickém
obvodu. Ten je žáky pro svoji neviditelnost ve vodičích hůře uchopitelný než
například některé veličiny z mechaniky.
Pokud se někteří vyučující snaží žákům elektrický proud přiblížit pomocí nějakého
modelu, tak použitím nevhodného modelu se mohou dopouštět ještě větší
mystifikace, než jakou měl žák před seznámením se s ním (příklad uvedu dále).
Proto budu v této práci nahlížet na několik modelů z více úhlů, abych je porovnala
a zjistila, zda jsou více nebo méně vhodné pro prezentaci ve třídě. K tomu využiji
i zkušenosti učitelů, kteří s modely elektrického proudu pracují nebo naopak s nimi
z určitých důvodů nepracují.
Cílem této práce je vytřídit z vybraných modelů takové, které jsou k předvádění ve
třídách při vyučování vhodné a na ty, které se hodí spíše pro diskuzi ve třídě
a společné hledání chyb.
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1 Rešerše dostupných materiálů
Dříve než se budu věnovat konkrétním kapitolám, které souvisí s modely
ve vyučování fyzice, ráda bych uvedla, že se pokusím názory autorů vyjadřovat
nezkresleně a citace budu uvádět v uvozovkách a kurzívou.

1.1 Názornost ve vyučování fyzice
Dle knížky Didaktika fyziky [1] je jednou z funkcí vyučování fyziky vytváření
představ a pojmů na základě vjemů získaných pomocí smyslů. Se světem se většinou
setkáváme cestou smyslového poznání, a to vede ke všem našim poznatkům o světě.
Obsah vyučování fyziky je tvořen fyzikálními zákonitostmi objektivního světa.
Nelze si však vystačit pouze se smyslovou stránkou poznání. Konkrétní skutečnosti
jsou popisovány teoriemi, přechází se od jedinečného k obecnému. Pouze předvádění,
pozorování a popis názorného materiálu nesplňuje cíle vyučování, neboť neodhaluje
strukturu ani podstatu zkoumaného jevu a omezuje se pouze na vnější stránku
jednotlivých objektů.
O. Lepil v [1] o názornosti píše: „Názorná složka vyučování však je právě jedním
z didaktických prostředků, jež podněcují myšlení. Informace získané smysly jsou
materiálem rozumové činnosti, která umožňuje proniknout i za hranice pouhého
smyslového poznání.“
Názorně vyučované poznatky přijímají žáci s větším zájmem. Aktivněji i pozorněji
pronikají k podstatě předmětů a vlivů. Názornost vede k trvalejším vědomostem
a celkově pomáhá vytvářet kladný vztah jak k vyučovanému předmětu, tak k fyzice
samotné.
Avšak nesmí se to s množstvím názorného materiálu přehnat. Je potřeba jej správně
metodicky použít, aby to nevedlo žákovskou pozornost špatným směrem.
Pro osvojení správných a trvalých vědomostí při předvádění názorných vyučovacích
poznatků je potřeba rozbor usměrněný učitelem.
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1.2 Pojem model
Historickým vývojem pojmu model se zabývají knížky [1] a [2]. Zde uvedeme
stručný přehled.
Již ve starověku se objevují první myšlenkové konstrukce podobné moderním
modelům. Mezi nimi můžeme jmenovat např. představy Demokrita o atomech, jejich
tvaru a způsobech spojování, i o atomových vírech a deštích, kterými se snažil
vysvětlit fyzikální vlastnosti různých látek. Se vznikem starověké astronomie jsou
spojovány první vědecké modely např. Ptolemaiův model Země a vesmíru.
V 17. století položili G. Galileo a I. Newton základy vědeckého modelování.
Pojmy model ani modelování však nebyly použité. Newton potřeboval modely, aby
objasnil podstatu jevů, jako jsou gravitace nebo světlo. Místo příliš složitého
originálního objektu se zkoumal jiný, lépe známý objekt, který byl s originálem
v určitých rysech stejný (podobou, shodnou funkcí, shodnou strukturou apod.).
V druhé polovině 19. století se začíná slovo model používat v přírodních vědách
v dnešním smyslu. C. Maxwell a H. Hertz zkoumali vztah mezi originálem a jeho
zobrazením. Maxwell při modelování zdůrazňoval názornost modelu a také možnost
objasnění fyzikálního jevu před dobudováním jeho ucelené teorie.
Ve 20. století přináší fyzika zvrat k do té doby chápanému pojetí modelu.
Mechanický výklad fyzikálních jevů přestává fungovat a mnohdy musí být vyloučen.
Z důvodu, že se jevy v mikrosvětě řídí jinými zákonitostmi než v makrosvětě,
nemohou být v makrosvětě objasňovány.
V Didaktice fyziky [1] popisuje O. Lepil (cituji):
„Jak vyplývá z historie modelování ve fyzice, představuje model jednak myšlenkově
nebo i prakticky zhotovenou strukturu, zobrazující určitou část skutečnosti
ve zjednodušené (schematizované nebo idealizované) a názorné formě, jednak
zobrazení určité oblasti jevů pomocí oblasti, která je lépe prozkoumaná a lépe
dostupná smyslovému vnímání a myšlení.“
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Pojem model má v různých oborech jiný význam. Když se zaměříme pouze na
vědu, jsou vidět dva principiální přístupy:
V prvním pojetí jde o tzv. model skutečnosti. Zkoumání modelu umožňuje získat
zprostředkované poznání originálního objektu. Model je vždy chudší než skutečnosti.
Jako příklad můžeme uvést hmotný bod modelující nějaký konkrétní objekt o
skutečných rozměrech.
V druhém pojetí chápeme model jako interpretaci určité matematické teorie.
Systém axiomů je bohatší. V tomto pojetí je model bohatší než originál.

1.3 Klasifikace modelů
Klasifikace modelů se liší podle kritérií klasifikace a jejich podrobnosti. Závisí
na volbě autorů, zda je třídí podle obsahů, prostředků, cílů nebo zaměření. Každá
ze skupin by šla navíc dále dělit.
Klasifikace vycházející z didaktických potřeb od H. Mucke uvedené v knížce
Modelování a modely ve vyučování fyziky [2]:
❖ Modifikující – Originál se od modelu liší kromě nepodstatných maličkostí
v měřítku. Lze přenést výsledky experimentu na originál.
❖ Transformační – Přenáší děje z originálu na v podstatě souhlasný systém. Slouží
ke zjednodušenému objasnění chování originálu. Obecně nelze přenášet závěry
z modelu na originál.
❖ Simulační (imitující) – Činnosti modelu se řídí vlastními zákonitostmi lišícími se
od originálu. Originální děje jsou napodobovány pouze formálně, vnějškově.
❖ Ilustrující – Originální děje se znázorňují obrazně. Uživatel při pozorování
modelů asociuje zákony, což je jejich pracovní a ilustrující funkce.
❖ Formalizující – Popisují originální děje matematickými znakovými systémy.
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Ve stejné publikaci je uvedena také základní klasifikace od V. Štoffa: (cituji)
❖ „modely materiální:
➢ prostorově podobné: makety, prostorové modely,
➢ fyzicky podobné: modely mající mechanický, dynamický, kinematický aj.
charakter fyzikální podobnosti s originálem,
➢ matematicky podobné: analogové modely, strukturní modely, číslicové stroje,
funkcionální kybernetická zařízení.
❖ modely ideální:
➢ obrazné (ikonické): modely – idealizace, modely – analogie, stálé modelové
představy,
➢ smíšené (obrazně – znakové): náčrtky, schémata, grafy, mapy, strukturní
vzorce.
➢ znakové (symbolické): určitým způsobem interpretované znakové systémy.“
Klasifikace fyzikálních explanačních modelů z knížky Žákovské prekoncepce
ve výuce fyziky dle D. Mandíkové - J. Trny [3]: (cituji)
❖ „vědecké: Jejich autorem je fyzik – vědec a hlavní funkcí je usnadnění bádání
nebo prostředek komunikace s jinými vědci;
❖ výukové (vzdělávací): Jejich autorem je fyzik – učitel (didaktik fyziky) a hlavní
funkcí je výuka (vzdělávání) neodborníku ve fyzice, tedy převážně žáků a studentů
ve školách;
❖ žákovské: Jejich autorem je sám žák, vznikají nejdříve jako prekoncepce před
výukou na základě vlastní zkušenosti s pomocí intuice a jejich hlavní funkcí je
žákova odpověď na vlastní otázky typu: „Proč?“. Později během výuky se tyto
prekoncepční explanační modely mění v žákovské koncepční explanační modely
(žákovo pojetí učení).“
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1.4 Modely ve vyučování fyzice
Fyzika jako vyučovací předmět seznamuje žáky se zobecněnými výsledky celé
historie lidského poznání fyzikálního obrazu světa. Ukazuje fyzikální jevy v těch
nejzákladnějších a nejpodstatnějších souvislostech. Ty jsou nejvýrazněji vystiženy
právě pomocí modelů, tudíž si použití modelů jako prostředku názorného vyučování
nemusíme vůbec uvědomit.

Vysvětlující (explanační) modely ve vyučování fyzice
Jak je uvedeno v [2], vyučování fyzice má jako jeden ze základních úkolů
vysvětlování

určitého

probíraného

fyzikálního

jevu. Ve vědeckém

pojetí

vysvětlování jde o to nalézt zákony, hypotézy a teorie k objasnění jevů dosud
nevysvětlitelných. Ve vyučování se vysvětlování liší v tom, že seznamuje žáky s již
objevenými teoriemi, zákony, principy tak, aby je žák pochopil a sám dokázal
vysvětlit.
Ve vyučování jsou používané explanační modely převzaté z vědy a také vytvořené
nové modely z čistě didaktických důvodů. Mezi vysvětlující modely bychom mohli
zařadit modely polí (elektrického a magnetického) pomocí siločar a magnetických
indukčních čar. Další důležité modely jsou například model ideálního plynu, model
kovové látky, model atomu aj. Mnohé fyzikální analogie mají funkci vysvětlujících
modelů. Mezi specificky didaktický vysvětlující model můžeme zařadit modelování
sil mezi částicemi pomocí dvou koulí spojených pružinkou.
Žák se nesmí spokojit s poznáním modelu, je potřeba, aby si spojil model
s fyzikální skutečností. Měl by být schopen na základě svého pochopení předvídat
i průběh budoucích dějů.
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Explanační modely, aby motivovaly žáky žádoucím způsobem, včetně jejich
poznávací potřeby, by dle [4] měly splňovat následující podmínky: (cituji)
•

„přizpůsobení stupni psychického vývoje žáka, speciálně úrovni jeho
schopností abstrakce a představivosti,

•

názornost pro žáka přístupných představ reálných i abstraktních zobrazení
fyzikálních objektů a jevů.

•

Strukturace jako prostředek aktivního a dlouhodobého zapamatování,

•

zřetelnost způsobu tvorby modelu a celé metody modelování ve fyzice,
vedoucí k žákovu osvojení této metody jako součásti jeho fyzikálního
myšlení.“

Většina explanačních modelů jsou kombinací různých druhů modelů, proto je těžké
stanovit univerzální postup jeho tvorby. Ve [4] jsou uvedeny čtyři fáze:
1. Vymezení reálného fyzikálního systému, který budeme zkoumat. Vychází se
zde z cílů vzdělávání.
2. Abstrakce fyzikálního systému. Vybíráme pouze hlavní rozhodující jevy
a proměnné. Podle věku a schopností žáků volíme míru zjednodušení.
3. Tvorba explanačního modelu.
4. Ověření funkčnosti explanačního modelu, jestli se shoduje s původním
reálným systém. Také tato fáze slouží k ukotvení poznatků a objektů či jevu
ve vědomí žáka.

Ideální modely a jejich místo ve vyučování fyzice
Následující podkapitoly jsou volným zpracováním dle knížky [2] (str. 50 - 96).
A) Modely – idealizace
Fyzikální skutečnost je příliš složitá, abychom ji mohli úplně popsat. Proto je
důležitá abstrakce, která dává možnost pozorovat objekt pouze z určitého hlediska
a zanedbat ostatní. Předpokládáme při tom, že určité rysy objektu jsou zcela
7

dokonalé, nerušené jakýmikoliv vlivy. To je podstatou idealizace. Mezi realitou
a takto vytvořeným idealizovaným systémem je složitý vztah. Prověří-li praxe jeho
oprávněnost a užitečnost, může být tato idealizace nazvána fyzikálním modelem.
Na ideálních modelech byla vybudována celá klasická fyzika. Pojem model se však
dlouho v této podobě nepoužíval. Existují modely – idealizace, které jsou určitou
mezní hodnotou, přirozeně se nevyskytují. Např. hmotný bod (těleso se zanedbanými
rozměry, má pouze hmotnost a polohu), ideálně tuhé těleso (nedeformovatelné
těleso), ideální kapalina (nestlačitelná kapalina bez vnitřního tření) aj.
Jako jiná idealizace je ve fyzice vnímaná linearizace fyzikálních zákonů. Většina
fyzikálních systémů popisuje nelineární systém. Pro zjednodušení a řešitelnost
jistých situací se fyzika dopouští idealizace tím, že zlinearizuje řešený systém. Poté
může zjednodušené řešení vést k zobecnění.
S ideálními modely se pracuje i ve vyučování fyziky. Žáci se mohou naučit
pracovat se složitějšími systémy přes zjednodušené. Je ovšem důležité, aby si
uvědomovali, že mezi ideální situací a realitou bude rozdíl. Avšak také to, že
idealizace není špatně, pouze je to mezistupeň ke správnému pochopení reality.

B) Modely – analogie
Fyzikální analogie je skupinou modelů, která se liší svou fyzikální podstatou
od modelovaného objektu. Pojem analogie určuje jistou podobnost, obdobu či shodu
v řadě vlastností nebo postup, při němž se dávají podobné jevy nebo události
do souvislostí.
Analogie má velký význam pro vědu, ale má i svá omezení, například neumí sama
objasnit příčinu.
Některé analogie v historii fyziky vedly k významným objevům, jiné naopak
zavedly vědu do slepé uličky. Např. analogie mezi lomem světla a chováním
mechanické částice vedla Newtona k závěru, že je rychlost světla v opticky hustších
prostředí větší než v opticky řidších. Teprve experimenty, které umožnily měřit
rychlost světla, ukázaly, že tato analogie byla chybná.
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Nejprve se používaly mechanické analogie pro popsání elektrických jevů. Později
se to ukázalo jako nefunkční. Dnes se naopak používají elektrické modely pro
zkoumání mechanických kmitů.
Analogii můžeme použít i mezi fyzikálním a matematickým systémem.
Ve vyučování fyzice se hovoří o modelu – analogii mezi dvěma oblastmi, pokud
podává nové informace z pohledu žáka, nebo objasňuje funkci druhé oblasti, nebo
srovnáním obou oblastí dojde žák k hlubšímu pochopení určitého jevu nebo oblasti.
Jelikož mohou nevhodně použité fyzikální analogie vytvářet u žáků zkreslené
představy, někteří didaktikové fyziky se jim vyhýbají.

Vachek a Lepil v [2] stanovují shrnutí, za jakých podmínek je vhodné použít ve
vyučování fyzice analogií jako modelů: (cituji)
1. „Mezi oběma oblastmi musí existovat podstatné fyzikální analogie.
2. Oblast fyziky, kterou srovnáváme, musí být žákům lépe známá (nebo alespoň
lépe srozumitelná) než oblast nově poznávaná.
3. Analogie musí být ověřena vyučovací praxí, tzn., nesmí vést k vytváření
představ, které jsou chybné z hlediska fyzikálního nebo z hlediska vytváření
vědeckého světového názoru.“

C) Grafické modely
Tato skupina modelů úzce souvisí s předchozími skupinami. Mají rysy obrazových
modelů i rysy znakových modelů, které někdy převládají. Pro porozumění těmto
modelům potřebujeme mít určitou praxi v jejich užití.
Jejich úkolem není pouze zjednodušeně zobrazit fyzikální realitu, ale mnohdy také
objasňovat fyzikální podstatu či průběh zkoumaných jevů. Bývají často součástí
nějaké teorie, jindy pouze nějakou teorii doplňují či ilustrují.
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Jako příklady můžeme uvést např. zobrazení vlnění libovolného druhu jako
sinusoidy nebo různých silových polí pomocí siločar, indukčních čar či proudnic.
Mezi grafické modely řadíme také náčrtky a zjednodušené obrazy fyzikálních
předmětů (tzv. schémata). Schémata se využívají pro znázornění složitějších zařízení
a velmi často se pro jejich kreslení využívá dohodnutých značek (symbolů a znaků)
pro znázornění konkrétních prvků. Ve schématu se neřeší reálné uspořádání ani
velikost prvků.
Již od 17. století se objevuje jedno z nejdůležitějších grafických zobrazení,
tj. znázorňování vektorových veličin orientovanými úsečkami. Velmi důležité je také
grafické zobrazení závislosti dvou fyzikálních veličin.
Ve vyučování má nákres i schématický náčrtek velký význam. Učitel z něj může
vycházet i jej může mít jako vyústění celého výkladu. A pro žáka může být oporou
v paměti a příště z něj vycházet ve vlastních úvahách.
I u těchto modelů si může žák odnést zkreslené představy reálného světa. Některým
žákům může připadat plošnost obrázků nepřehledná a mají problém vytvořit si
prostorovou představu. Jiní mají problémy s měřítkem. Některé součástky bývají
znázorňovány mnohem větší či menší, než je jejich reálná velikost. Také některé
fyzikální jevy nebo děje, vysvětlované na ideálních situacích, mohou vytvořit
špatnou představu. Navíc jsou všechna tato zobrazení statická. Zachycují konkrétní
okamžik, a to i u dějů, které jsou v procesu.

D) Znakové modely
Ve vyučování fyzice je používáno mnoho znaků. Tímto pojmem je myšlen
jakýkoliv symbol, který je vytvořen dohodou. Jedná se jak o znaky přejaté
z matematiky (číslice, znaky pro početní operace aj.), z přírodních věd (např.
chemické značky), z technických věd i z jiných oborů, tak především o vlastní
specifické znaky. Jsou tím myšlena převážně písmena pro označování veličin.
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Je důležité neměnit během vyučování zavedené označení veličin. Žáci je již mají
propojené s určitými situacemi, rovnicemi, definicemi a změna by pro ně mohla být
velmi matoucí.
Někteří z žáků mohou mít pocit, že označení veličiny nějak souvisí s danou
veličinou. U veličin historicky starších se lze odkázat na první písmeno latinského
názvu veličiny, avšak s rozvojem fyziky a rozšířením do celého světa toto
označování přestalo platit.
Jelikož je více fyzikálních veličin než písmen v abecedě, je jedno písmeno
využíváno pro více veličin. Například písmeno Q je označením pro veličiny
elektrického náboje, tepla a hmotnostního toku kapaliny. Vzhledem k tomu, že jsou
tyto veličiny používány v různých oborech fyziky, zpravidla nevadí, že jsou
označovány stejným znakem.

E) Myšlenkový experiment
Tento termín má dva významy. Za myšlenkový experiment se někdy považuje
přípravná fáze experimentu. V této fázi si experimentátor vytvoří reálný experiment
pouze v hlavě, poté přistoupí k samotné konstrukci. Tento význam však není příliš
běžný. Ve většině případů se pod pojmem myšlenkový experiment rozumí pokus,
který je prováděn v ideální sféře vědomí. Reálné objekty a fyzikální děje jsou
nahrazeny myšlenkově možnými.
Myšlenkovými pokusy zkoumáme situace vědecky možné, avšak prakticky
nerealizovatelné. Jsou v něm dodržovány a využívány všechny platné fyzikální
zákony a známá fakta, takže je libovůle vyloučena. Mezi takové pokusy patří
např. mechanický systém bez tření, optický systém bez vad, elektrický systém bez
odporu.
Často se používá ve vyučování fyzice pro své ideální výsledky a obvykle
jednodušší řešení úloh. Myšlenkové experimenty by však neměly plně nahradit
reálné experimenty, neboť žáci by mohli mít chybnou představu o fungování světa.
Je důležité jim vysvětlit, že pouze na myšlenkovém experimentu a bez reálného
experimentu nelze potvrdit vystavěnou teorii.
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1.5 Mylné žákovské prekoncepce v elektrických obvodech
Žákovskými prekoncepcemi jsou veškeré představy a teorie, se kterými přichází
žák do vyučování.
Prekoncepcí se zaobírají [3] a její definice zní: (cituji)
„Prekoncepce jsou představy a interpretace objektů a jevů, které si člověk vytváří
od raného dětství na základě bezprostředního vnímání a pozorování okolního světa,
na základě manipulace s objekty tvořícími tento svět a na základě intuitivního
zobecňování svých zkušeností.“
Každý žák vstupuje do hodin fyziky již s funkčními teoriemi o tom, jak svět
funguje. A protože v jeho světě fungují, má je velmi dobře odůvodněné i velmi dobře
vštípené. Úkolem každého učitele (nejen učitele fyziky) je mu tyto představy buď
potvrdit, upravit, nebo zcela vyvrátit. Způsob, jak žák pojme učivo ve škole, se
nazývá žákovská koncepce . Na tvorbu koncepcí mají vliv prekoncepce, které mohou
koncepce zkreslit. Proto může žák, který prošel středoškolským vzděláním, i při
studiu na vysoké škole či v běžném životě mít velmi špatné představy i o základních
pojmech z fyziky.
Chybná prekoncepce bývá označovaná také jako miskoncepce.
V [3] jsou uvedené příklady chybných prekoncepcí v elektřině a magnetismu. Pro
elektrický proud a napětí ve stejnosměrných obvodech mají tento přehled
nejčastějších miskoncepcí: (cituji)
❖ „Elektrický proud
➢ Žárovka spotřebovává částečně nebo úplně elektrický proud.
➢ Hodnota proudu naměřeného v sériovém obvodu závisí na tom, v kterém
místě měříme.
➢ Jas žárovek závisí na jejich postavení v sériovém obvodu.
➢ Proud jde jak z „+“, tak z „-“ pólu zdroje. K rozsvícení žárovky jsou potřeba
oba proudy.
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❖ Elektrický proud – elektrická energie
➢ Elektrický proud je totéž jako energie.
❖ Elektrický proud a napětí
➢ Elektrický proud a elektrické napětí existují pouze společně.
➢ Napětí mezi všemi body sériového elektrického obvodu je stejné.
❖ Rozvětvené elektrické obvody
➢ Změna v jedné větvi paralelního obvodu vždy ovlivní napětí v druhé větvi
(i v případě, že větve jsou připojeny přímo ke zdroji napětí).
➢ Proud se v uzlu rozdělí tak, jako by nevěděl, co bude dál.
➢ Proud protéká postupně jednotlivými prvky obvodu a jeho velikost ovlivňuje
jen to, kudy prošel.
➢ Zvýšením odporu v sériovém elektrickém obvodu dojde ke zvýšení
elektrického proudu.
➢ Velikost elektrického proudu je závislá na postavení rezistoru vůči zdroji.
➢ Baterie je zdrojem konstantního proudu bez ohledu na změny v připojeném
obvodu.
❖ Spojování zdrojů
➢ Dvě baterie spojené paralelně dodávají více energie a také větší napětí než
dvě baterie v sérii.
➢ Dvě baterie spojené paralelně dodávají stejně energie i napětí jako dvě
baterie v sérii.“
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2

Modely elektrických obvodů
Jak jsem uvedla v úvodu, zajímá mne, jaké modely elektrických obvodů se ve

výuce fyziky v ČR i v zahraničí používají a zda mohou pomoci při k lepšímu
pochopení u žáků a případně odhalování žákovských chybných prekoncepcí. Proto
zde uvádím jednak přehled používaných modelů, jednak jejich zhodnocení z hlediska
možného využití ve výuce.

2.1 Vodní model
Představení modelu
Vodní model vytváří analogii základních elektrických veličin k chování vody.
Tento model můžeme rozdělit na tři podtypy. V prvním se bude jednat pouze
o malou ilustraci pro lepší pochopení napětí, ve druhém budeme pracovat s nádobami
s vodou spojenými trubkou. Ve třetím typu vytvoříme analogii elektrického obvodu
k uzavřenému vodnímu potrubí složeného z čerpadel, trubek a vodních kol.
1) První vodní analogie je pomocí řeky, která teče z hor do moře. Napětí je zde
popsáno jako rozdíl potenciální energie, kterou má řeka například u pramene
v horách a u ústí do moře. Odporem zde můžou být kameny, které brání řece téct,
případně nějaké její zúžení.

Obr. 1 Jedno z přirovnání o proudu částic z učebnice pro 6. třídu [5]
2) V druhé analogii mějme (nebo si jen představme) dvě nádoby s vodou spojené
trubkou. Tyto nádoby mají různě vysoké hladiny. Dochází k vyrovnání hladin
a v trubce teče voda. Tento proud vody je jako elektrický proud. Pokud dojde ke
srovnání hladin, proud neteče. Rozdíl hladin je v elektřině jako napětí a výška
hladiny jako potenciál. Čím větší bude rozdíl hladin, tím větší proud poteče, stejně
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jako v elektřině. Pokud bychom trubku zúžili nebo do ní přidali nějakou překážku,
zmenšil by se proud. Takto můžeme ilustrovat odpor případně vodivost.

Obr. 2 Jednoduchý obvod z učebnice pro 8. třídu [6]
Na obrázku 2 je vidět obvod se žárovkou, který je namodelován pomocí spojených
nádob, mezi nimiž teče voda, která otáčí s vodním kolem.

Obr. 3 Napětí a proud pomocí spojených nádob ze Školní encyklopedie Věda [7]
U obrázku 3 je popisek: (cituji)
„Chování elektrického náboje v obvodu objasňuje model spojených nádob.
Výškový rozdíl hladin představuje elektrické napětí, průtok vody hadicí elektrický
proud. Se vzrůstajícím napětím (převýšením) roste proud (průtok).“
Na obrázku 4 je vytvořený okruh s konstantním proudem mezi spojenými
nádobami. Mohli bychom to vnímat jako přechod mezi druhou a třetí analogií.
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Obr. 4 Konstantní rozdíl tlaků vytvořený čerpadlem, který je mezi nádobami
z College physics [8]
3) Ve třetí analogii, například jmenovanou v [9] nebo [10], modelujeme jednoduchý
obvod jako uzavřené potrubí s vodou. Nejjednodušší takový model se skládá
z čerpadla, trubek a jednoho vodního kola. Čerpadlo simuluje baterii, trubky vodiče
a vodní kolo funguje jako nějaký spotřebič, pro jednoduchost třeba žárovka.
Voda v okruhu protéká dokola. Nejprve pomocí čerpadla nahoru, poté teče
trubkami k vodnímu kolu, kde předá část své energie, a teče zpátky do čerpadla.
Proud vody je opět jako elektrický proud. Rozdíl výšek, kam čerpadlo čerpá vodu
(a tedy rozdíl hydrostatického tlaku) odpovídá rozdílu potenciálů (a tedy napětí)
v elektrickém obvodu. Stejně tak potenciální energie, kterou ztrácí voda při průchodu
přes vodní kolo, je jako napětí v elektrickém obvodu. Čím víc čerpá čerpadlo vodu,
tím větší je proud. Jako odpor je tu opět zúžení v nějakém místě potrubí nebo nějaká
jiná překážka. Např. kamínky, štěrk, nějaká propustná blanka atd.
Pokud chceme měřit velikost proudu v potrubí, vložíme měřák tak, aby skrz něj
protékala voda. Kdybychom chtěli měřit rozdíl výšky, kterou voda ztratí, přiložíme
měřítko zvenku potrubí. Stejně je tomu tak, když budeme měřit elektrický proud
nebo napětí v obvodu. Ampérmetr zapojíme sériově do obvodu, ale voltmetr
zapojujeme paralelně k té součástce, na které měříme napětí.
Pokud potřebujeme v obvodu použít vypínač, přidáme do potrubí v daném místě
uzávěr.
Tento obvod můžeme upravit přidáním dalších žárovek, které lze zapojit sériově
nebo paralelně.
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V sériovém zapojení teče voda trubkami z čerpadla přes dvě a více vodních kol
a zpátky. O kolik vystoupá voda čerpadlem vzhůru, o tolik musí stéct při pohánění
všech vodních kol dohromady. Stejně je tomu v sériovém obvodu s elektrickým
napětí. Jeden proud vody teče přes všechny vodní kola stejně, jako jeden elektrický
proud teče přes všechny žárovky.

Obr. 5 Vodní potrubní model sériového obvodu se dvěma žárovkami z [9]
Na obrázku 5 jsou dva potrubní modely, kde na levém je názorně ukázán součet
rozdílů výšek vody (= napětí) a na pravém jeden (elektrický) proud.
V paralelním zapojení teče voda trubkami z čerpadla a větví se na dvě či více cest,
kde na každé je jedno vodní kolo, poté se vodní cesty zase spojí v jednu a vrací se do
čerpadla. Výšku, o kterou voda vystoupá čerpadlem, ztratí na všech větvích. Stejně
tak je tomu s elektrickým napětím. Proud vody se v tomto obvodu rozdělí do všech
větví, a poté se spojí do jednoho, stejně je to s elektrickým proudem.

Obr. 6 Vodní potrubní model paralelního obvodu se dvěma žárovkami z [9]
Na obrázku 6 je na potrubním modelu vlevo vidět stejný rozdíl výšky vody
(= napětí) a na tom vpravo rozdělení (elektrického) proudu na větvích obvodu.
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Vodní model lze použít i na složitější elektrické součástky (jako např. kondenzátor
či tranzistor) nebo veličiny (například kapacita).
Zhodnocení modelu
Vodní model je pro žáky lehce uchopitelný, jelikož mají s vodou osobní zkušenost.
Přirovnání elektrického proudu k proudu vody je jednoduché, jelikož se v obou
případech pohybují nějaké částice. U napětí, jakožto rozdílu potenciální energie, se
ve vodní analogii pracuje s rozdílem hladin, které mají také rozdílnou potenciální
energii.
Nejjednodušší ukázkou toho, jak působí na vodu změna potenciální energie, je
právě tekoucí řeka nebo spojené nádoby o rozdílných hladinách. Když žáci vědí,
proč voda teče dolů, snadněji nahlédnou na to, jak působí napětí v elektrických
obvodech.
Odpor je modelován pomocí nějaké překážky nebo zúžením toku. Tady je důležité
vysvětlit si s žáky, co se děje s vodou v místě zúžení.
Pro správnost a funkčnost modelu s potrubím je nutná představa jeho naplněnosti
a uzavřenosti. Potrubí nesmí obsahovat žádné místo plné vzduchu, ani být někde
přerušené. Jako vypínač slouží uzávěr v potrubí, nikoli jeho přerušení.
Je jasně vidět, že se uvede všechno do pohybu ve chvíli, kdy je puštěno čerpadlo.
I tato vlastnost je analogická chování elektrického obvodu. A nezáleží na tom, jak
dlouhé by potrubí bylo.
Vodní model je vhodným modelem elektrického proudu v sériovém a paralelním
obvodu, jelikož se v tomto modelu názorně ukáže, co se s proudem děje. Velmi
nápomocný může být i s napětím, avšak pro některé žáky je představa rozdílu hladin
na čerpadlu a vodních kolech už komplikovanější.
Jak uvádí Julian Hamm v [10], není úplně zřejmý rozdíl mezi tím, co teče dokola
v potrubí a co se v něm přenáší. Tedy mezi vodou a tlakem.
Také případné reálné sestrojení tohoto modelu může být zavádějící v případě, kdy
učitel nepoužije čerpadlo, ale simuluje jej on sám. Například použije kelímek
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pro přelívání vody z místa pod kolem nahoru do nádoby. Tento způsob může vytvořit
chybné pochopení funkce baterie, neboť žáci neuvidí potřebu uzavřenosti obvodu.

2.2 Kuličkový model
Představení modelu
Kuličkový model je buď reálný, nebo počítačově nasimulovaný pohyb kuliček po
dráze, která představuje nějaký jednoduchý obvod nebo jen vodič. Kuličky většinou
symbolizují elektrický náboj.
1) V reálném experimentu je pro kuličky vytvořena nějaká dráha, která představuje
vodič. Na místě zdroje je zde buď nějak zautomatizovaný sběrač/zásobovač kuliček,
který přesune kuličku z konce dráhy na počátek, nebo to musí udělat představitel
modelu sám. Zde uvedeme několik příkladů:
a) Prvním typem je ukázka, jak funguje celý jednoduchý obvod. Na obrázcích 7 a 8
jsou vidět dva typy reálných modelů ukázaných v [11].
Na obrázku 7 lze vidět nejjednodušší obvod složený ze zdroje, rezistoru a
spojujících vodičů. Tento model je zde nasimulovaný pomocí nakloněné roviny, na
které je vytvořená dráha pro kuličku. Ta projde nejprve modelem vodiče, což jsou
schůdky, a poté rezistorem, který je představován širší oblastí vyplněnou
zatlučenými hřebíky. Na místě zdroje je zde sám učitel. Obrázek 8 je pouze ukázka
toho, co vlastně dělá baterie a proč musí být obvod uzavřený. Učitel zde sáhl po
dětské hračce skládající se ze skluzavky pro tučňáky a eskalátorů. Pohybující se
náboje jsou zde tučňáci, vodič klouzačka a baterie jsou eskalátory.

Obr.7 Jednoduchý obvod poháněný učitelem

19

Obr. 8 Hračka využitá jako model elektrického obvodu
b) Druhým typem fyzického modelu je simulace pouze některé části obvodu,
v uvedených případech se jedná o vnitřní odpor vodiče.
V těchto modelech se pouští více kuliček najednou po nakloněné rovině, ve které
jsou nějaké překážky. Obrázek 9 zachycující moment z videa [11] ukazuje pohyb
stříbrných kuliček mezi barevnými nepohybujícími se kuličkami. Na obrázku 10, což
je fotka z videa [12], jsou pouštěné pingpongové míčky v dráze upevněné na dveřích
místnosti.

Obr. 9 (vlevo) a 10 (vpravo) Fyzické modely elektrického odporu
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2) Počítačový kuličkový model představený ve videu [13], se kterým zde
pracujeme, je simulace jednoduchého obvodu složeného z baterie, vodičů, vypínače a
nejprve jedné, později více žárovek. Celý model je prezentován pomocí videa.
Baterie je zde jako výtah, který silou dostává kuličky nahoru, odkud se posouvají
vodičem ve stejné výšce a stejně vzájemně vzdálené kvůli odpudivé síle mezi sebou.
Při průchodu žárovkou ztrácejí svou výšku, až se dostanou na úroveň baterie, ke
které se přesunou vodičem opět ve stejné výšce a rozestupu. Elektrický proud je v
tomto modelu definován jako proud nabitých částic (měřený v počtu částic za
sekundu). Rozdíl výšky mezi vodiči symbolizuje jejich napětí.

Obr. 11 Snímek videa kuličkového modelu
V tomto modelu je také ukázáno, jak funguje vypínač. Je to ukázáno dvoufázově.
Ve chvíli, kdy se obvod přeruší, se kuličky nejprve nashromáždí před vypínačem, a
pak se následně vrátí zpátky na své místo na základě odpudivé síly. Poté je řečeno, že
se obě fáze dějí najednou.

Obr. 12 (vlevo) a 13 (vpravo) První a druhá fáze přerušeného obvodu
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Pokud použijeme tento model na sériové zapojení, zjistíme, že baterie musí
vyzvednout kuličku na takovou výšku, jakou kulička ztratila celkově u všech žárovek.
Navíc je zřejmé, že stejný proud protéká všemi žárovkami.

Obr. 14 (vlevo) a 15 (vpravo) Kuličkový model sériového obvodu
Pokud v obvodu, který máme namodelovaný na obrázku 14, sepneme vypínač,
který je paralelně k prostřední žárovce, vidíme (viz obrázek 15), že žárovka přestala
svítit, a také, že ostatní začaly svítit o něco silněji.
V případně paralelního zapojení je vidět, jak se proud postupně rozdělí do různých
větví, klesne v každé žárovce o stejnou výšku, a v rovině se vrátí zpátky společně do
baterie.

Obr. 16 (vlevo) a 17 (vpravo) Kuličkový model paralelního obvodu
Při vypnutí vypínače u jedné ze žárovek se jas ostatních žárovek nezměnil.
Pomocí tohoto jednoduchého modelu lze vysvětlit nejen složitější součástky
v obvodu, ale i jevy a zákony, které se v obvodech vyskytují. V tomto videu jsou na
něm ještě ukázány Kirchhoffovy zákony. V dalších videích jsou pomocí kuličkového
modelu vysvětlovány baterie, rezistory, kondenzátory, tranzistory a mnoho dalšího.
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Zhodnocení modelu
Reálné modely mohou být pro žáky celkem názorné. V prvních dvou modelech (1a)
je velmi hezky vidět, že obvod, aby fungoval, musí být uzavřený, a také, že baterie
dodává obvodu energii, kterou poté obvod spotřebovává. Je tu vidět, že i vodič má
nějaký vnitřní odpor. Pokud se kuličky nashromáždí na jednom místě, může to u
žáků vyvolat mylnou představu, že by taková situace mohla nastat i ve vodiči.
V dalších dvou modelech je názorně vidět pohyb elektronů mezi atomy ve vodiči.
Mezi kuličkami v experimentu však nepůsobí odpudivá síla, tudíž hromadění kuliček
může být matoucí. Pokud bychom měnili sklon nakloněné roviny, můžeme na tom
hezky ukázat, že zvětšování napětí ovlivňuje proud.

V počítačovém modelu je dobře vidět, že se vše dá do pohybu ve chvíli, kdy
propojím celý obvod. Princip, na kterém funguje vypínač, může být pro žáky velmi
matoucí. Není důvod, proč by se měly náboje dál hýbat, když se obvod rozpojí. Při
přerušení obvodu přestane působit okamžitě síla, která způsobovala elektrický proud.
Nevidím tedy důvod ukazovat to dvojfázově.
Velmi názorná je představa ztráty výšky (rozdíl potenciální energie) jakožto napětí.
V sériovém zapojení je vidět, že stejný proud teče všemi žárovkami, a že se výškové
rozdíly při průchodu přes žárovky musí na baterii sečíst. Naopak v paralelním se
musí všechny větve dostat na stejnou úroveň, tudíž napětí se všude rovná, ale proud
se rozdělí.
Pro některé žáky může být matoucí pohyb kuliček. Nemusí si být jisti, co kuličky
mají představovat a jak to souvisí s vodiči v realitě. Jestli jsou to pohybující se
elektrony ve vodiči nebo něco jiného.
Dle mého názoru je tento model velmi dobře zpracovaný. Pokud s žáky učitel
rozebere problematiku pohybu nábojů ve vodiči a fungování vypínače, dokáže velmi
názorně ukázat princip sériového a paralelního zapojení. Navíc jsou ke konci videa
vysvětleny Kirchhoffovy zákony, které mohou být pro některé žáky takto snáze
pochopitelné.
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Jelikož na toto video navazují další videa [14] využívající tento model, lze jím
prokládat celou výuku elektřiny
Jako velkou výhodu vidím dostupnost tohoto modelu pro všechny žáky. Mohou si
ho bez zkreslení znovu prohlédnout doma. Nevýhodou pro žáky, zvláště z nižších
ročníků, jsou vysvětlivky v anglickém jazyce.
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2.3 Byl jednou jeden... vynálezce
Představení modelu
V seriálu Byl jednou jeden… vynálezce se objevil v díle Faraday a elektřina [15]
model elektrického proudu. Tento model měl být asi ukázkou Faradayových představ
o tom, že elektrický proud se přenáší pohybem kladných a záporných iontů.
V tomto modelu leží na stole dva měděné dráty s volnými konci s malou mezerou
mezi nimi. V nich je indukované velké napětí. V jednom drátu běží záporné ionty
jako kluci s mínusem na hrudi a v druhém drátu kladné ionty jako holky s plusem.
Kluci si povídají a komentují, že kladné ionty se pohybují opačným směrem než oni.
Ve chvíli, kdy záporné ionty doběhnou na konec drátu, se potkají s kladnými a
vytvoří výboj.

Obr. 18 Běžící dva druhy iontů ve dvou různých drátech proti sobě

Obr. 19 Setkání kladných a záporných iontů v prostoru mezi dráty
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Zhodnocení modelu
Tento model považuji osobně ze velmi zavádějící. I když přijmeme seriálovou
představu částic jako malých barevných človíčků, kteří běží a v průběhu si vysvětlují,
co se s nimi děje, stále zůstává velká část modelu matoucí.
Ve chvíli, kdy nejsou dráty propojeny, nemá téct žádný proud. Žádný náboj se
v rozpojeném obvodu usměrněně nepohybuje. Až ve chvíli, kdy jsou dráty propojeny
výbojem, začne téct proud. Ten je ovšem v drátech přenášen volnými elektrony
a pouze jedním směrem.
Michael Faraday (1791–1867), který ve videu vystupuje jako představitel
experimentu, zavedl pouze pojem „ion“ [16]. Elektron byl objeven až J. J.
Thomsonem v roce 1897 [17]. V celém díle seriálu však není uvedeno, že by to byla
pouze Faradayova představa a že je to v realitě jinak.
Tento model velmi podporuje častou žákovskou miskoncepci, která tvrdí, že proud
teče ke spotřebiči z obou pólů zdroje.
Domnívám se, že pro běžné využití při výkladu není tento model vhodný. Bylo by
možné ho použít tehdy, kdy žáci již mají velmi dobře vybudované představy
o fungování elektrického obvodu a jsou schopni diskutovat o fyzikálních chybách,
které se v modelu vyskytují.
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2.4 Model lana
Představení modelu
Tímto modelem, se kterým se pracuje v [18] a [19], je kruh tvořen z uzavřeného
lana a žáků, kteří drží lano volně v obou rukách. Baterii buď simuluje sám učitel,
nebo je určen jeden žák, který se snaží pohybovat s lanem. Lano tu ilustruje proud
náboje, který už je v drátu. Například – kolik centimetrů lana projde za minutu,
takový je proud. Některý z žáků může být například žárovka, tzn. uchopí lano co
nejsilněji umí, zjistí, že cirkulující lano ohřívá tomuto žákovi ruce, stejně jako proud
žárovku. Stejně tak můžeme přidat odpory, které budou bránit v pohybu lana. Tím
zjistíme, co dělá s lanem sériové zapojení spotřebičů. Někteří žáci mohou být
ampérmetry, kteří sledují rychlost procházejícího lana. Zjistí, že nezávisí na umístění
v kruhu, rychlost je stejná, stejně jako velikost proudu v jednoduchém obvodu.

Obr. 20 Model lana, kde je baterií učitel
Tímto modelem můžeme ilustrovat i proud v obvodu s paralelním zapojením:
Přidáme další lano, které půjde společně s prvním alespoň přes žáka, který tvoří
baterii. Druhé lano poté půjde i přes další žáky, kteří nedrží první lano. Tím
vytvoříme paralelní větev. Nyní vidíme, že v místě, kde jsou obě lana společná, je
v simulovaném obvodu elektrický proud složený ze dvou proudů, které tečou
v různých větvích.

Obr. 21 Model paralelního obvodu složený ze dvou lan
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Zhodnocení modelu
V tomto modelu si žáci mohou vyzkoušet být součástí elektrického obvodu,
na vlastní kůži pocítit, jak se lano všude rozpohybuje najednou, jako je tomu v
případě elektrického proudu.
Na tomto modelu lze také dobře předvést, jak baterie funguje. Učitel/žák, který
simuluje v modelu baterii, ukazuje, že při zvětšování odporu nezvládne při stejném
působení sil pohybovat lanem stejně rychle. Z lana vůbec neubylo při pohybování
dokola, takže náboj se nikam neztrácí. Ukazuje, že baterie je ta, která do obvodu
dodává energii, aby fungoval.
Žák, který modeluje žárovku, zjistí, že se mu zahřály ruce, stejně jako se rozehřeje
vlákno žárovky, či rezistor. Žáci, kteří mají roli ampérmetru, vyhodnotí, že se proud
pohybuje v celém obvodu stejně rychle. Všechny tyto zkušenosti jsou v elektrickém
obvodu těžko představitelné, proto mi tento model přijde velmi užitečný.
Chování proudu v sériovém zapojení plyne přirozeně z prvního příkladu. Při
použití druhého lana získáváme paralelní zapojení, ve kterém je názorně vidět, že se
elektrický proud dělí do dvou větví, a poté se znovu spojí.
Důležité je správně moderovat celý model. Přidávat součástky do obvodu postupně,
spolupracovat s konkrétními představiteli součástky, ptát se jich na to, co zjistili,
případně chybné představy nasměrovat ke správnému pochopení.
Jak uvádí učitel Julian Hamm [10] někteří žáci, kteří simulují baterii v obvodu,
mohou mít tendenci k vyrovnávání rychlosti lana, i když se v obvodu objevil větší
odpor. Žáci si mohou vytvářet chybnou představu o tom, jak funguje baterie, tím, že
si myslí, že čím větší je v obvodu odpor, tím víc musí baterie pracovat.
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2.5 Dopravní model
Představení modelu
Dopravní model využívá představy elektrického proudu jako proudu aut na silnici
naplněné auty. Auta zde představují nabité částice. Tento model nepracuje s
celkovým obvodem, pouze s některou jeho částí. Využívá zkušenosti žáků se
silničním provozem. Tento model můžeme nalézt v [20].
Nejjednodušším přirovnáním je obyčejný vodič jako víceproudá silnice. Vytváří
pouze ilustraci proudu. Pokud silnici zúžíme např. o jeden pruh, nastane zpomalení
celého provozu, stejně jako odpor rezistoru snižuje proud v elektrickém obvodu.

Obr. 22 Částečná uzávěra na dálnici, která vytvořila odpor pravidelnému provozu

Stejně lze ukázat proud v sériovém i paralelním obvodu. V sériovém celý proud aut
na silnici projede např. přes mýtnou bránu nebo most. V paralelním se může oddělit
jeden pruh z důvodu rekonstrukce silnice a za chvilku se znovu připojí (viz obr. 23).

Obr. 23 Paralelní obvod zobrazený pomocí dopravního modelu
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Zhodnocení modelu
Tento model je velmi jednoduchý, vyžaduje však, aby žáci měli alespoň nějakou
zkušenost se silničním provozem. Pokud žáci nikdy nebo zřídkakdy jeli po
víceproudé silnici, může je to zmást.
Problematická může být neuzavřenost tohoto modelu. Každé auto jede v
normálním životě odněkud někam. Navíc žáci vědí, že auta se na reálných silnicích
předjíždějí, zrychlují, zpomalují, zastavují, nejedou konstantní rychlostí.
Přirovnání odporu k zúžení části silnice je na první pohled příjemné, avšak v
reálném životě bývá nejvíce zpomalen pouze pruh, do kterého se před zúžením
připojují auta, a není důvod, proč by měla ve zpomalené rychlosti pokračovat po
skončení postižené oblasti. Naopak zkušenost ukazuje, že všechna auta zrychlí. Podle
mého názoru, pokud se tento model zidealizuje a podá se dostatečně dobře žákům,
může se použít ve výuce.
Při přirovnání paralelního obvodu k obrázku 23 mohou žáky zmást auta v
protisměru. Nicméně je pěkně vidět, že auta mohou jet rozdílnou rychlostí v
oddělených proudech silnice, ale dohromady projede stejné množství aut. Jako je
tomu s proudem v paralelním obvodu.
Tento model pracuje pouze s proudem, případně s odporem. Vůbec se nezabývá
tím, co je napětí.
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2.6 Další méně propracované modely
1. Pásová pila
Představení modelu
Tento model, který je představen na [10], přirovnává elektrický obvod k pásové
pile, která řeže dřevo. Motor, který pohání jedno kolo pily, je baterií elektrického
obvodu a dřevo je nějaký spotřebič. Dochází zde k přenosu energie, která je právě
viditelná při řezání dřeva. Pokud budeme brát, že jeden coulomb by odpovídal
jednomu centimetru pilového pásu, můžeme měřit proud i přenesenou energii na
dřevo. Poté můžeme pracovat i s napětím.
Zhodnocení modelu
Na tomto modelu je vidět, že jakmile se motor zapne, roztočí se celý řetěz na pile
najednou. Stejně tak je tomu i v případě elektrického proudu. Navíc tento model
pracuje s přenosem a spotřebováváním energie. Počítání napětí přes práci už může
být pro žáky náročné.
U některých žáků může tento model vyvolat otázky, co se stane v obvodu, když
přeřízneme dřevo nebo když pojede pila pouze naprázdno bez řezání.

2. Kruh lidí, z nichž každý drží míč
Představení modelu
V tomto modelu, jak ukazuje [10], dostane každý žák do ruky míč a utvoří
společně s ostatními kruh. Žáci si posílají dokolečka míče. Když přidáme do kruhu
žáka, který bude vyhazovat míč do vzduchu, než ho pošle dál, zpomalíme celý proud
míčů. Takto lze v tomto modelu simulovat odpor.
Zhodnocení modelu
Tento model slouží pouze k vytvoření modelu vodiče a utvrzení představy, že ve
vodiči jsou již náboje přítomné.
Vůbec zde nepracujeme s napětím.
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3. Nakrmení energií
Představení modelů
Do této skupiny zařadím tři ekvivalentní modely.
V prvním, který je uveden v [10], je elektrický obvod přirovnán ke kruhu koní,
kteří jdou těsně za sebou. Vždy projdou přes místo, kde dostanou cukr, až dojdou
k místu, kde je překážka, kterou musí překonat (spotřebič). V místě skoku spotřebují
energii dodanou cukrem a vrátí se zpátky pro cukr. A takto stále dokola.
V druhém případě se nepohybují koně, jak uvádí video [21], ale lidé, kteří
v jednom místě dostávají energické nápoje, aby je posléze vypili v místě překážky,
kterou musí zdolat. Místo s nápoji je baterie a překážka je odpor.

Obr. 24 Pohybující se lidé v obvodu s baterií a rezistorem [21]
Ve třetím případě, také zmíněném v [10], jede po kruhové dráze vlak s nákladními
vagóny, které jsou v jednom místě plněné uhlím a v druhém místě, kde je uhlí
potřeba, je zase vysypávají.
Zhodnocení modelu
Tento jednoduchý model ukazuje, jak funguje obvod složený z baterie a odporu či
spotřebiče.
Spotřebič spotřebovává dodanou energii. Pouze v případě vlakové analogie není
vidět spojitost mezi dodaným uhlím a spotřebovanou energií.
V modelech se nepracuje s napětím.
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4. Změna odporu vodiče s teplotou
Představení modelů
Pohyb elektronu ve vodiči při různých teplotách si můžeme ukázat na těchto dvou
modelech popsaném na stránkách [10].
V prvním pomalu pluje loď ve velkém kruhu na moři. Na lodi je kapitán, který
stále chodí po lodi dopředu a dozadu. Pokud je moře klidné, pohybuje se kapitán
celkem přímo, pokud je moře rozbouřené, pohybuje se kapitán chaotičtěji a pomaleji.
Rychlost lodi představuje náhodný tepelný pohyb elektronů ve vodiči a rychlost
kapitána pomalou driftovou rychlost elektronu. Pokud je vodič teplejší, je náhodná
rychlost elektronu rychlejší, ale driftová je nižší. Odpor vodiče se zvýší.
V druhém modelu máme místnost přeplněnou lidmi. Pokud se pokusíme projít skrz
tuto místnost, bude nám to trvat déle, pokud se budou lidi v místnosti pohybovat.
Stejně jako předchozí model i tento ukazuje, proč se zvětší odpor, když jej budeme
zahřívat.
Zhodnocení modelu
Tyto dva modely pracují pouze s tepelným odporem vodičů. Snadněji
představitelný mi osobně přijde model s přeplněnou místností. Avšak v modelu s
mořem se pracuje s driftovou rychlostí, která může být pro mnohé žáky velmi
užitečná.
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3

Rozhovory s učiteli

3.1 Základní informace o průběhu rozhovorů
Rozhovory (viz příloha 1–5) byly provedeny během jistého semináře dne 7. dubna
2018, kde bylo ze zúčastněných náhodně vybráno pět učitelů. Zvolila jsem si
polostrukturovaný rozhovor. Pro větší otevřenost učitelů jsem se rozhodla nepracovat
se jmény.

3.2 Cíl rozhovorů
Cílem rozhovorů bylo zjistit, jestli vybraní učitelé pracují ve svém vyučování při
probírání elektřiny s modely, a jejich důvody, proč je používají.

3.3 Výsledky rozhovorů
S první učitelkou se mi povídalo příjemně. Bylo z jejího projevu vidět, že se velmi
zajímá o to, jak žákům fyzikální látku přiblížit, aby ji pochopili. Modely obecně
používá, a to z důvodu lepší představitelnosti, využívá již předchozích znalostí žáků
a staví na tom novou látku. V elektřině si zvolila vodní model – proud jako proud
vody, napětí jako výška vody v nádrži, odkud se voda tlačí. Jako důvod používání
vodního modelu mi uvedla, že to s dětmi probrat musí a že u napětí si dokáží
maximálně představit napětí gumy. Ale zhodnotila, že i modely mají své pro a proti.
Musí si být vědoma toho, kde jsou jejich úskalí.
Druhý rozhovor byl s učitelkou, která nejprve moc nevěděla, co si má představit
pod slovem model. Po malém navedení dospěla k závěru, že modely ve fyzice
používá. V elektřině konkrétně používá vodní model – pro proud, napětí a také při
přiblížení paralelních obvodů. Vodní model si zvolila kvůli jeho názornosti a proto,
že kohoutek s vodou je poblíž.
Rozhovor se třetí učitelkou začal zajímavě, protože to byla poprvé učitelka s
dlouholetou praxí. Po delším navádění a přemýšlení jsme dospěli k závěru, že
modely ve fyzice, co ví, tak nepoužívá. V elektřině to zdůvodnila tak, že sdělí žákům,
že jsou věci, kterým úplně nerozumíme, a že se to dozvědí na střední škole.
Se čtvrtým učitelem se mi vedl rozhovor ne úplně jednoduše, jelikož už půl roku
fyziku neučil a tvářil se, že si již vůbec nic nepamatuje. Ale nakonec jsme dospěli k
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tomu, že modely využíval i v elektřině. Také používal vodní model, vybral si ho
kvůli jeho představitelnosti.
Pátý rozhovor jsem vedla s učitelem, který byl velmi zapálený pro učení fyziky.
Modely ve výuce používá a v elektřině konkrétně vodní model. Při jeho popisu
hodnotil, jak ho vnímají žáci. Zda mu rozumí, nebo jsou z něj spíše zmatení. Jako
důvod uvedl nepochopení žáků, pokud se jim látka na něčem konkrétním
nepřipodobní. Vychází ze své zkušenosti jako žák. Hodně dává důraz na to, že jsou
modely problematické, a ne vždy mohou být pro všechny nápomocné.

Rozhovory bych zhodnotila jako nápomocné při tvorbě představy, že se modely ve
výuce fyziky vůbec používají. Bohužel jsem se nedozvěděla o žádném jiném modelu
než o vodním. Přesto bych ohodnotila pozitivně, že někteří z učitelů hodně přemýšlí
nad tím, zda jejich žáci učivo chápou, a že se jim špatně představitelnou látku snaží
přiblížit.
Všichni, kteří modely používají, se shodují, že důvodem, proč modely používají, je
jejich názornost.
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4

Výsledky dotazníkového šetření

4.1 Základní informace o průzkumu
V březnu 2018 bylo zrealizováno dotazníkové šetření (viz příloha 6) mezi učiteli
fyziky z různých stupňů vzdělání.

Průzkum proběhl formou online dotazníku.

Učitelé byli vybráni mojí vedoucí práce jako vhodný vzorek. Osloveno bylo přes
padesát lidí, avšak pouze čtrnáct z nich zaslalo své odpovědi.
Z důvodu nepochopení slova „model“ byla po získání devíti vyplněných dotazníků
do úvodního textu doplněna věta: „Termínem "model" myslím přiblížení nějakého
jevu pomocí formulace např. "chová se jako", nemám tím na mysli například model
letadla v nějakém měřítku.“

4.2 Cíl šetření
Cílem výzkumu bylo vytvořit si představu, zda učitelé ve vyučování fyziky
(především při výuce elektřiny) používají modely. Pokud ano, zjistit jaké a proč,
případně které se jim neosvědčily.

4.3 Výsledky
Šetření se zúčastnilo čtrnáct respondentů, z toho osm žen a šest mužů. Většina učí
deset let a víc, pouze dva učí mezi třemi a deseti lety. Nikdo z respondentů neučí
kratší dobu než tři roky. Osm dotázaných učí na druhém stupni víceletého gymnázia
a zároveň na nižším stupni, nebo na druhém stupni základní školy. Zbývající učí
pouze na druhém stupni základní školy, nebo prvním stupni víceletého gymnázia.
První z respondentů je muž učící déle než deset let a nyní učící na prvním i druhém
stupni víceletého gymnázia. Používání modelů obecně, i při výuce elektrických
obvodů, negoval pro jejich nenázornost, ani žádný nikdy nezkoušel. Z odpovědí není
jasné, zda chápe význam slova model tak, abychom s jeho odpověďmi mohli
pracovat.
Druhou z dotázaných je žena, která učí déle než deset let. Nyní vyučuje na prvním
a druhém stupni víceletého gymnázia. Používání modelů ve výuce fyziky obecně
používá, jako příklad uvedla staré soupravy z kabinetu.

Totéž pro vyučování

elektrických obvodů. Její důvod je názornost a ověřování hypotéz. Neosvědčily se jí
pouze doma vyrobené panely, protože je nestíhala vyrobit v dostatečném množství.
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Z uvedených odpovědí je patrné, že slovo model pochopila jako experimentální
ověření faktů, což se nám nehodí.
Respondentem číslo tři je žena učící déle než deset let, a právě teď učí na druhém
stupni základní školy. Modely používá ve výuce fyziky obecně i konkrétně u
elektrických obvodů. Jako příklad uvádí vodní model při výuce elektřiny v deváté
třídě základní školy, elektrický proud jako proudění vody, elektrické napětí jako
polohová energie v gravitačním poli Země a zdrojem napětí je čerpadlo. Důvodem
jejího využívání modelů v elektřině je snadnější představitelnost pro žáky. Žádný
jiný model nezkoušela.
Čtvrtým respondentem je žena, která učí déle než deset let a nyní učí na druhém
stupni základní školy. Modely ve výuce fyziky obecně využívá. Uvedené příklady
svědčí o tom, že chápe správně slovo model a že využívá jako modely také žáky
samotné. Také ve výuce elektřiny používá modely. Tato vyučující uvedla příklady:
obtékání kamene vodou pro představení proudu v paralelních obvodech, průchod
fotbalistů skrz úzké a široké dveře – závislost odporu na délce a průřezu vodiče,
pohyb elektronů ve vodiči. Modely používá tam, kde se domnívá, že je látka těžko
představitelná. Žádný neosvědčený nemá.
Pátým dotázaným je muž, který učí v rozpětí mezi třemi a deseti lety. Nyní učí na
prvním i druhém stupni víceletého gymnázia. Uvádí, že obecně modely při výuce
fyziky využívá. Jako příklad uvádí model ideálního plynu. Při vyučování elektřiny
modely nevyužívá, nevidí žádnou výhodu, žáci to chápou bez toho. Žádný model
nevyzkoušel.
Respondentem číslo šest je žena učící déle než deset let, nyní je na druhém stupni
základní školy. Modely ve vyučování fyziky nevyužívá. Raději používá jednoduché
pomůcky, aby žáci dostali materiály přímo do ruky. Žádný model se jí neosvědčil.
Sedmým respondentem je učitel s více než desetiletou praxí, který nyní učí na
prvním a druhém stupni víceletého gymnázia. Modely ve vyučování fyziky využívá.
Jako příklady uvádí modely atomů, hmotný bod, tuhé těleso atd. Při výuce elektřiny
modely také používá a uvádí pouze jako příklad elektrický proud. Jeho důvodem pro
používání modelů je usnadnění pochopení jevů. Žádný neosvědčený nemá.
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Dotázaným číslo osm je muž, který učí déle než deset let, právě učí na druhém
stupni základní školy. Modely obecně ve fyzice využívá. Jako příklady uvádí výčet –
mřížka, šuplery, pumpa, motory, elektrické obvody, hudební nástroje apod. Při výuce
elektřiny také pracuje s modely, konkrétně pro elektrické obvody také. Jeho
důvodem používání modelů je jejich názornost, „ošahatelnost“ a dokazatelnost
funkčnosti. Žádný neosvědčený model nemá.
Devátou z dotazovaných je učitelka, která učí více než deset let, právě teď na
druhém stupni základní školy. Ve výuce fyziky obecně i elektřiny používá modely.
Jako příklady uvádí jednoduché a rozvětvené obvody. Jako důvod se odkazuje na to,
že co si žáci vyzkoušejí rukama, to se nemusí složitě vysvětlovat ani učit. Nemá
žádný neosvědčený model.
Desátým respondentem je žena, která učí přes deset let, nyní na druhém stupni
základní školy a druhém stupni víceletého gymnázia. Modely ve výuce fyziky
používá, prý v podstatě v každé hodině, využívá aplety, pomocí žáků znázorňuje
vlnění, pohyb molekul, struktury látek, díry v polovodičích. Při vyučování elektřiny
modely používá a uvádí jako příklad soupravu pro elektřinu. Důvodem jejich
používání je to, aby věděli, co počítají. Vše se této učitelce osvědčilo.
Respondentem číslo jedenáct je učitelka, učí déle než deset let, nyní na prvním
stupni víceletého gymnázia. Modely ve výuce fyziky obecně využívá. Například
uvádí hru na molekuly, radioaktivní rozpad – mince, fyzikální aplety. Při učení
elektřiny používá modely. Například jsou modely studenti – krystalická mřížka nebo
elektrony v kovech, dále vodivost polovodičů nebo elektrolýza. Jako důvod uvádí
otázku, jak jinak ukázat, co je elektrický proud. Nemá žádný neosvědčený model.
Dvanáctým respondentem je muž s více než desetiletou praxí, nyní učí na prvním a
druhém stupni víceletého gymnázia. Ve výuce fyziky modely využívá. Jako model
uvádí baterie jako čerpadlo na elektrony, drát jako hadice plná vody. Při vyučování
elektřiny používá modely, například vodní analogii elektrických obvodů, elektrický
proud jako proud automobilů nebo kuliček, gravitační pole jako model elektrického
pole. Důvodem jejich zařazení do výuky je přiblížení přímo nepozorovatelných
veličina a jevů. Vše se tomuto učiteli osvědčilo.
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Třináctým z dotazovaných je žena učící déle než deset let, která právě učí na
prvním a druhém stupni víceletého gymnázia. Modely ve výuce obecně využívá.
Jako příklad uvádí model atomu. Při vyučování elektřiny modely nevyužívá, protože,
jak uvádí, se jí při zavádění elektrického proudu a napětí zdá zavádějící, že se
elektrony v kovu pohybují od plus k mínus (pozn. - přesně převzato z dotazníku). Prý
to vypadá, že se nahromadí u nějaké elektrody.
Posledním z respondentů je učitel s praxí mezi třemi a deseti roky. Právě učí na
prvním a druhém stupni víceletého gymnázia. Modely ve výuce fyziky používá
občas. Například uvádí strukturu plynu – žáci běhající po třídě, pevné látky – žáci se
drží za ruce. Při výuce elektřiny modely využívá, příkladem je elektrický proud jako
voda v řece, elektrický odpor jako přeplněné náměstí a nabíjení kondenzátoru jako
plnící se vagon v metru. Důvodem jejich použití je lepší představitelnost dané látky
pomocí modelů. Vše se tomuto učiteli osvědčilo.
Zjistila jsem, že někteří modely používají, jiní ne. Mezi těmi, kteří odpověděli, že
modely používají, jsou i tací, kteří používají jiný model než vodní. Většina z nich se
shoduje na důvodu, proč je používají, a to kvůli názornosti. Těm, kteří modely
nepoužívají, se modely zdají nenázorné, nebo zavádějící.
Učitelé uvedli, že ve výuce elektřiny používají následující modely:
•

vodní model

•

pohyb studentů

•

kuličkový model

•

model s auty

4.4 Zhodnocení dotazníku
Musím uznat, že sestavení dotazníku (jako doplňku ke strukturovaným rozhovorům)
se mi moc nepodařilo a výsledky tedy bohužel nejsou příliš použitelné. Do devátého
respondenta si nemůžu být jistá, jestli bylo pochopení slova model dobré.
U některých můžeme rovnou říct, že ne. Hodně mi to ovlivnilo celé šetření.
Pokud by mi odpovědělo více lidí než čtrnáct, mohla bych prvních devět odpovědí
vzít jako chybu, a věnovat se pouze následujícím. V tak malém počtu to nemá příliš
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smysl. Proto bych příště zvolila jinak naformulovaný úvod dotazníku. Velmi pečlivě
bych popsala slovo model, aby nemohlo dojít k záměně.
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Závěr
Při hledání modelů a analogií elektrického obvodu se mi jich podařilo najít celkem
velké množství. Podle dostupné literatury [2] by asi ne všechny v praxi používané
modely byly teoretiky didaktiky fyziky vyhodnoceny jako modely nebo modely
didakticky vhodné.
Z rozhovorů vyplynulo, že většina dotazovaných učitelů používá modely ve výuce
fyziky, ale ve výuce elektřiny využívají pouze vodní model.
Z dotazníků, které nepovažuji za příliš směrodatné, jsem získala informaci, že
někteří dotazovaní učitelé používají nejen vodní model, ale i pohyb studentů,
kuličkový model nebo dopravní model.
Mezi všemi dotazovanými učiteli byli i tací, kteří neukazují svým žákům žádné
modely či analogie, z důvodu možného chybného pochopení modelu.

Cílem této práce bylo stanovit vhodnost použití nalezených modelů ve výuce
fyziky.
Jako velmi nevhodný model elektrického proudu bych označila model z Byl jednou
jeden… vynálezce [15]. A nepřijde mi příliš vhodný ani pro projekci ve třídě a
následnou diskuzi, co je na něm všechno chybně, jelikož si myslím, že by mohl
nejisté žáky zmást. Pouze v případě velmi dobrých žáků by tato diskuze mohla mít
smysl. Potom by ale cílem nebylo pochopení elektrických jevů, ale rozvoj kritického
myšlení a schopností věcně diskutovat.
Velmi komplexní modely jsou vodní a kuličkový – počítačová simulace. Lze na
nich ukázat nejen elektrický proud, napětí a odpor, ale i energie a mnohem složitější
součástky.
Model lana a model v kruhu s házením míči jsou aktivní, zážitkové. Je možné tím
látku oživit.
Aby mohly být modely vhodně použité do výuky, je potřeba, aby si jimi byl učitel
sám jistý a do podrobností chápal principy celého modelu. Důležité je sledování třídy
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jako celku i jednotlivých žáků a vnímání jejich reakce na daný model. Pokud model
neslouží prospěšně, nahradit jej jiným, nebo jej vynechat z výuky úplně. Také je
velmi důležité moderování celé simulace. A také upozornit na úskalí a hranice, které
ten daný model má.
Domnívám se, že mi vypracování bakalářské práce pomohlo k lepšímu nahlédnutí
do problematiky předvádění modelů jako vyučovacího prostředku. Zároveň jsem si
uvědomila, že ne každá analogie, která se zdá být vhodná pro zpestření vyučování,
může být pro žáky přínosná. Někdy naopak může vést k větším mylným představám
o fungování reálného světa, kterým se využíváním vhodných modelů se správným
vedením snažíme jako učitelé vyhnout. Také se domnívám, že mi tato práce pomohla
naučit se pracovat s odbornou literaturou a internetovými zdroji.
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Přílohy:
Příloha 1
Přepsaný rozhovor s učitelem k bakalářské práci 1
Jak dlouho učíte?
„Tři a půl roku.“
Na jakých stupních vzdělání?
„Učila jsem dva roky na gymplech.“
„Nižší nebo vyšší?“
„Vyšší a rok a půl na základce od šestky do devítky.“
Používáte modely ve výuce fyziky? „Slovem model myslím připodobnění nějaké
fyzikální látky. Například struktura látky jako pohyb studentů po třídě.“
„Ano, používám.“
„A nějaké příklady?“
„Tak třeba, nevím, jestli to přesně odpovídá, ale když jsme brali atom, tak jsem jim
řekla, že je to jako jablko. To znamená, že uvnitř je nějaké jádro, nějaký ohryzek a v
něm se nachází protony a neutrony, pak tam mají nějakou tu dužinu, to jdou
elektrony a pak tam mají tu slupku, a to jsou valenční elektrony. A bavili jsem se o
tom, že jediné, na co si můžeme sáhnout to, co si z toho jablka mohu vzít, je jen ta
slupka, nemůžu vzít rovnou dužinu, bez té slupky. Ale spíš jsem to používala v
chemii než ve fyzice, ale tam by to také šlo.“
Modely v elektřině používáte?
„Ano.“
„Nějaké příklady?“
„Když máte sériový a paralelní obvod, tak obvod je potrubí, kterým teče voda,
vlastně proud vody, odpor šířka potrubí, napětí výška vody v nádrži, odkud se ta
voda tlačí.“
Z jakého důvodu používáte modely?
„Používám je proto, že když něco není vidět nebo neumí si na o sáhnout, tak si to
ani neumí spojit s ničím. Je to pro ně velice abstraktní, tohle jim pomáhá
konkretizovat, pomáhá jim to o pochopit, co je na čem závislé. Líp si to umí přestavit
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a vezmou to za své. Použiji vlastně to, co už v mozku mají jako lešení a jenom na
tom něco napasuji nového.“
Proč právě tyhle modely?
„Protože to s těmi dětmi musím probrat a když jim člověk řekne třeba napětí, tak
ony si maximálně představí napětí gumy, nebo tak, ale jinak je to pro ně šíleně
abstraktní. Je to špatně přestavitelné, není to vidět, maximálně nějaké číslíčko na
měřáku.“
Je nějaký model, který se Vám neosvědčil?
„Vždycky to má svoje plus a mínus. Třeba zrovna to napětí jako nádrž se mi
osvědčuje v tom, že výška vody v nádrži, to znamená, někam to do určité výšky zase
vodu vytlačí vedle v tom potrubí, ale zase si potom představí, že baterka je nádrž
elektronů, což je hloupost. Ta je spíš jako čerpadlo. Takže je to vždycky o tom,
použít ten model, ale být si vědom toho, že to má nějaké omezení. Takže já na to
žáky ani neupozorňuji, protože by v tom měli akorát chaos. Spíš jim pak u té baterky
řeknu, že je to spíš jako čerpadlo. Než aby si představili, že je to zásobárna
elektronů.“
„Ale nemáte nějaký model v elektřině, který se Vám vyloženě neosvědčil?“
„Já jsem, víceméně, když jsem ty modely brala nebo vymýšlela, tak to už bylo
osvědčené. Takže, že bych si teď vzpomněla na něco, co by mi úplně nevyhovovalo,
to ne.“
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Příloha 2
Přepsaný rozhovor s učitelem 2 k bakalářské práci
Jak dlouho učíte?
„Třetím rokem.“
Na jakých stupních vzdělání?
„První dva roky na základce a teď učím na vyšším na gymplu“
Používáte modely ve výuce fyziky? „Slovem model myslím připodobnění nějaké
fyzikální látky. Například struktura látky jako pohyb studentů po třídě.“
„Asi jo, ale teď si to nedokážu představit.“
„Tak se k tomu zkusíme vrátit, třeba Vám pomůže další otázka.“
Používáte modely v elektřině?
„Na vyšším jsem elektřinu ještě neučila a na základce jsme nějaké základy měli.
Ale tam měla takové to připodobnění proudu a napětí. Takové to, že proud máte to,
že voda pramení v horách.“
„Tak to je model.“
„Tak už vím, co se myslí, tak ano. Používám.“
Můžete mi říct jaké a stručně je popsat?
„Tak právě představu toho proudu napětí a proudu. Napětí je to, že vždycky nám ty
řeky pramení v horách, kde je nějaká velká nadmořská výška, a tečou z kopce dolů,
až zůstanou dejme tomu v nějakém rybníku a ten rozdíl nadmořských výšek
způsobuje napětí v té elektřině. A proud je kolik částic proteče, jak silný je ten proud
řeky, když vezmu malý potůček a srovnám ho s Labem, tak mám proud větší, proteče
tam víc těch částic. A tak to funguje i v té elektřině. A ještě, když je paralelní
zapojení, tak je to stejně, jako když je překážka v proudu třeba z kohoutku, tak když
tam něco strčím, tak co se stane? Rozdělí se to, tak takhle že funguje to paralelní
zapojení. Proto se tam jakoby v tom koncovém uzlu ty proudy sčítají, protože se to
tam zase spojí.“
Z jakého důvodu používáte modely?
„Pochopení, přestavení té problematiky.“
Proč právě tyhle modely?
„Tyhle jsem mohla rovnou ukázat.“
Je nějaký model, který se Vám neosvědčil?
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„Teď nevím, asi ne.“
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Příloha 3
Přepsaný rozhovor s učitelem 3 k bakalářské práci
Jak dlouho jste učil?
„Třináct let.“
Na jakých stupních vzdělání?
„Teď momentálně učím na základce na druhém stupni.“
Používáte ve výuce fyziky modely? „Slovem model myslím připodobnění nějaké
fyzikální látky. Například struktura látky jako pohyb studentů po třídě.“
Nejprve uváděla mnoho konkrétních experimentů, které používá s dětmi.
„Asi jo, ale nejsem si teď schopna identifikovat co.“
Používáte modely v elektřině?
„V šestce na konci si budeme hrát s žárovkou a baterkou.“
„Připodobňujete jim nějak proud?“
„Budu říkat, že tam běhají elektrony, ale že bych to nějak připodobňovala, asi ne.“
„A u těch starších?“
„V devítce jsme měli elektřinu, ale prostě jsme ji brali, že prostě běhá a už jsme to
nijak nespecifikovali. Asi to v té chvíli nebylo nijak potřeba.“
Proč je nepoužíváte?
„Protože to v tu chvíli nebylo nějak extra připodobňovat. Nechali jsem to tak, že
jsou věci, kterým prostě nerozumíme, ale budou na střední škole, a tam se to určitě
dozvědí. Protože já to na té základce nepotřebuji všechno dopodrobna.“
Je nějaký model, který se Vám neosvědčil?
„Nevím, nevím.“
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Příloha 4
Přepsaný rozhovor s učitelem 4 k bakalářské práci
Jak dlouho učíte?
„Dva roky.“
Na jakých stupních vzdělání?
„Střední škola.“
Používáte modely ve výuce fyziky? „Slovem model myslím připodobnění nějaké
fyzikální látky. Například struktura látky jako pohyb studentů po třídě.“
„To asi jo.“
„Vzpomněl byste si na nějaký příklad?“
„To už moc ne, já už jsem nějaký půl rok mimo.“
Používáte modely v elektřině?
„Asi taky, ale příklady si nevybavím.“
„Když jste učil o obvodech, nebo o veličinách, tak jste to žákům nějak přiblížil,
nebo jste je nechal jenom počítat?“
„Tam je taková ta analogie s vodou.“
„A používal jste ji?“
„Jo.“
Můžete mi říct jaké a stručně je popsat?
„Napětí jako tlak vody a proud jako množství, co tam teče.“
„A něco jiného než vodu?“
„Asi ne.“
Z jakého důvodu používáte modely?
„Kvůli názornosti. Kvůli takovému tomu přiblížení k situacím, které ty děti znají,
nebo jsou schopné si je tak vybavit, přestavit.“
Proč právě tyhle modely?
„Protože s vodou mají zkušenost. A protože je to takový klasický model v tomhle
případě.“
Je nějaký model, který se Vám neosvědčil?
„Asi si žádný nevybavím takový případ.“
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Příloha 5
Přepsaný rozhovor s učitelem 5 k bakalářské práci
Jak dlouho učíte?
„Pátým rokem.“
Na jakých stupních vzdělání?
„Na nižším gymnáziu.“
Používáte modely ve výuce fyziky? „Slovem model myslím připodobnění nějaké
fyzikální látky. Například struktura látky jako pohyb studentů po třídě.“
„Tohle konkrétně nepoužívám, ale jinak myšlenkové modely jo.“
„A zkusíte si vzpomenout na nějaké příklady?“
„Typický je pohyb molekul jako míčky. Třeba když učíme skupenství. Když je
plynné skupenství, že tam ty molekuly poletují jako třeba pingpongáče v místnosti,
kdyby je tam vystřelili velkou rychlostí. Pak kapalné skupenství, že je to jako bazén
plný míčků, kde se můžou okolo sebe posouvat, ale jsou jako natěsno. A pevné
skupenství, kdyby se k sobě ty míčky nějakými pružinkami připojily nebo
gumičkami přilepili, aby nemohly ze své polohy nikam utéct. Tak třeba tohle.“
Používáte v elektřině modely?
„Používám.“
Můžete mi říct jaké a stručně je popsat?
„Elektrický proud jako proud elektronů, které tečou tím drátem, podobně jako
proud vody teče potrubím. To bych řekl, že je bez problému, a používám to potom
jako celou dobu, když učíme o větvení obvodů jako paralelní, sériový, tam bych řekl,
že to funguje dobře. Snažím se o to trošičku při zavádění napětí, ale tam bych řekl, že
mám celkem potíže. Děcka to moc neberou. Tam jsem nabízel dva pohledy. Buďto,
ať se na to snaží dívat jako na změnu tlaku, což ale je pro ně fakt nepochopitelné, to
kývají jen někteří, jakž takž. Potom něco maličko s výškou, že bychom nechali
vyčerpat vodu čerpadlem někam nahoru, a pak to teče samospádem, jakože napětí
ubývá, nebo něco takového. To jakž takž berou, ale tam se musí uvažovat o tom, že
to chce nějaká korýtka, že tady jsou uzavřené trubky. A tenhleten model napětí si
myslím, že se mi nedaří prezentovat tak, aby s tím studenti byli spokojení. Baterka
jako čerpadlo, nebo si mají představit, jako že tam někdo vynáší s kyblíkem vodu výš,
a ona pak teče samospádem.“
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„Něco jiného než vodu?“
„Myslím, že snad asi ne. Prostě používáme tu vodu.“
Z jakého důvodu používáte modely?
„Hlavní důvod je pro mě ten, že jsem přesvědčený, když oni si nepředstaví nic
konkrétního, co si můžou ohmatat a s čím mají zkušenost, tak se v tom prostě ztratí.
Já, když jsem se učil fyziku na nižším gymplu, tak my jsme ten model jako s tou
vodou nepoužívali, a řekl bych, že jsem se v tom sám ztrácel. Pro nás to byla změť
čísel, který jsme si neuměli představit. Jak ten proud, tak to napětí, tak i odpor. Nic to
pro nás nebylo. Jenom čísla. S tím se snažím bojovat tím vodním modelem.“
„A odpor nějak zavádíte?“
„Třeba jako zúžení. Ať si představí místo, kudy se hůř prochází. Užší trubka,
trubka s pískem vevnitř.“
Je nějaký model, který se Vám neosvědčil?
„U té elektřiny asi ne. Komplikované je to potom u některých součástek, jako
kondenzátor zapojený do obvodu se střídavým napětím, tam si myslím, že když jsme
si ukazovali, jak to jde z jedné strany na druhou a nabíjí se a vybíjí se, tak tam s tím
mají taky potíže, protože tam ten vodní model přestává dávat smysl. Že by se voda
hromadila na jedné straně, proč, jak, to bych řekl, že jim taky hlava moc nebere.“
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