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Úvod 

1.1. Výběr tématu 

 Diplomovou práci na téma vytváření interaktivních prvků v GeoGebře pro 

Sbírku řešených úloh jsem si vybral z několika důvodů. Hlavním důvodem byla 

skutečnost, že jsem Sbírku řešených úloh rozvíjel již ve své bakalářské práci. V rámci 

této práce jsem vytvářel mimo jiné i interaktivní prvky v GeoGebře, což byla pro 

Sbírku novinka, rozhodl jsem se tomuto tématu věnovat i v práci diplomové. Dále jsem 

chtěl zúročit znalosti a dovednosti získané při studiu a více se rozvíjet v oblasti tvorby 

elektronických sbírek. 

 

1.2. Cíl práce 

 Cílem práce bylo provést analýzu stávajícího obsahu kapitoly Elektřina 

a magnetismus ve Sbírce řešených úloh a ve spolupráci s vedoucí práce vytipovat 

z dostupné literatury další vhodné úlohy, které dobře ilustrují příslušné fyzikální 

zákony a vhodně doplní úlohy již vytvořené. Dále k těmto úlohám vytvořit podrobná 

strukturovaná řešení včetně obrázků a vhodných nápověd tak, aby vytvořená sbírka 

příkladů mohla být využívána pro samostudium a čtenáře vedla k aktivnímu 

přemýšlení nad předkládanými problémy.  

 Dalším úkolem bylo k vybraným úlohám (nově vytvořeným, ale i úlohám, 

které byly ve Sbírce zveřejněny dříve) vytvořit interaktivní prvky v systému GeoGebra 

tak, aby názorně a fyzikálně správně přibližovaly příslušný fyzikální jev nebo část 

řešení dané úlohy. Součástí tohoto úkolu bylo i sepsat návod, jak takové prvky vytvářet 

a integrovat do úloh a také vytvořit knihovnu dílčích konstrukcí, která ulehčí tvorbu 

podobných prvků v budoucnosti. 

 Posledním úkolem bylo sestavit konkrétní úlohy obsahující interaktivní prvky 

do posloupnosti tak, jak by mohly být využity při výuce a ověřit použitelnost této 

posloupnost úloh ve výuce na VŠ a SŠ. 
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2. Sbírka řešených úloh 

 Historie Sbírky sahá do roku 2006, kdy vznikla jako malý projekt na Katedře 

didaktiky fyziky, jehož cílem bylo vytvořit asi 40 strukturovaně řešených úloh. [2] 

V průběhu let se Sbírka rozšiřovala. Úlohy z fyziky vytvářejí zejména studenti 

učitelství MFF UK a jsou odborně recenzovány zaměstnanci KDF MFF. [19] Aktuální 

počet vytvořených a zveřejněných úloh ukazuje následující seznam (viz čísla 

v závorkách za názvy témat). 

• Fyzika  

o Mechanika (287) 

o Teoretická mechanika (53) 

o Termodynamika a molekulární fyzika (185) 

o Elektřina a magnetismus (330) 

o Optika (72) 

o Fyzika mikrosvěta (97) 

o Matematické metody (91) 

o Úlohy PISA (20) 

Poznámka: Číselné údaje jsou aktuální k datu 2. února 2021. Některé úlohy jsou 

zařazené do více kapitol současně, tudíž součet čísel uvedených v závorkách je mírně 

vyšší než celkový počet úloh ve Sbírce. 

Základním znakem úloh ve Sbírce je strukturovanost. Řešení každé úlohy je 

zpravidla rozděleno do několika základních oddílů jako je: nápověda, řešení nápovědy, 

rozbor, řešení úlohy, odpověď a může se vyskytovat i komentář, či odkaz na jinou 

úlohu. Úlohy ve sbírce nejsou řešeny běžně používaným způsobem, jež bohužel často 

vypouští fyziku samotnou a zaměřuje se na to jak dosadit správné veličiny do správ-

ných vzorců. Na rozdíl od toho se autoři Elektronické sbírky snaží vést studenta k pře-

mýšlení nad fyzikální podstatou problému a nezřídka studentovi nabízí i nějaký nový 

pohled na řešenou situaci.[2] 

Sbírka řešených úloh má také matematickou sekci, která vzniká z iniciativy 

studentů učitelství matematiky a fyziky MFF UK. Oproti fyzikálním úlohám však 

matematické úlohy v této části obvykle neprochází odbornou recenzí. [19] 

Odnož Sbírky, která je primárně zaměřená na studenty prvního ročníku 

informatiky je dostupná na adrese https://matematika.reseneulohy.cz/cs. Vytváření 

těchto úloh koordinuje Katedra Aplikované Matematiky MFF UK.  

https://matematika.reseneulohy.cz/cs
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2.1.  Elektřina a magnetismus 

Kapitola Elektřina a magnetismus se sestává z podkapitol uvedených 

v následujícím seznamu. V závorce jsou uvedeny aktuální počty zveřejněných úloh, 

včetně úloh, které byly vytvořeny v rámci této práce. 

• Elektrostatika (111) 

• Stejnosměrný elektrický proud (73) 

• Stacionární magnetické pole (61) 

• Nestacionární magnetické pole (32) 

• Obvody se střídavými proudy (49) 

• Elektromagnetické pole (4) 

 

Číselné údaje jsou aktuální k datu 2. února 2021. 

 

2.2.  Přehled nově vytvořených úloh 

V rámci této diplomové práce bylo vytvořeno celkem 13 nových řešených úloh 

se strukturovaným řešením, z toho byly 4 úlohy s úrovní SŠ, 4 úlohy s úrovní SŠ+ 

a 5 úloh je zařazených do úrovně VŠ. Zadání úloh bylo převzato z [5] a [6] a následně 

upraveno pro účely Sbírky. Úlohy byly vybírány autorem a vedoucí práce tak, aby 

vhodně doplnily úlohy ve Sbírce již existující. 

Pro doplnění obsahu Sbírky byl v rámci této práce navíc přidán oddíl do jedné 

již existující úlohy. Jedná se o úlohu Magnetická indukce kruhového závitu (395, VŠ) 

v níž je úkolem nalézt vztah pro velikost magnetické indukce v libovolném bodě na 

ose kruhového závitu, kterým prochází konstantní elektrický proud. Přidaný oddíl se 

týkal magnetické indukce ve středu půlkruhového závitu. 

 Následující text této kapitoly podává přehled vytvořených úloh a jejich 

zařazení do konkrétních kapitol Sbírky (celkem 10 nových úloh je v kapitole 

Stacionární magnetické pole a 3 byly přidány do kapitoly Nestacionární magnetické 

pole). U úloh je vždy uveden jejich krátký popis. V závorce u názvu nalezneme také 

kód úlohy, pomocí něhož lze úlohu ve Sbírce rychle vyhledat a dále její obtížnost. Za 

závorkou nalezneme zdroj inspirace pro zadání úlohy. 
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2.2.1. Stacionární magnetické pole 

 

Pravoúhlá proudová smyčka (2276, SŠ+) [5] 

V úloze je úkolem určit magnetické pole v daném bodě, které je vytvářeno 

proudovou smyčkou zadaného tvaru. Tvar proudové smyčky lze připodobnit k velmi 

dlouhému hranatému písmenu U, případně k nekonečné pravoúhlé smyčce (velmi 

protáhlý obdélník bez jedné kratší strany). Zadaný bod se nachází mimo smyčku na 

ose její symetrie. 

V této úloze je využito vztahu pro výpočet velikosti magnetické indukce od 

přímého vodiče konečné délky, který je odvozen ve Sbírce v úloze 472. Aplikace 

tohoto vztahu od studenta vyžaduje určitou míru abstrakce, jelikož v úloze je následně 

tento vztah i využit pro výpočet magnetické indukce od nekonečného přímého vodiče. 

Dále je v úloze využito principu superpozice, tj. že celkové magnetické pole je 

počítáno jako součet příspěvků od jednotlivých vodičů, či částí vodiče. 

Součástí úlohy je také oddíl s limitními případy, které propojují fyzikální 

intuici s matematickým aparátem limit. 

 

Proudová smyčka ve tvaru U (2283, SŠ+) [5] 

V tomto příkladě je úkolem určit magnetické pole, které je vytvářeno 

proudovou smyčkou ve tvaru písmene U (dva nekonečně dlouhé přímé vodiče spojené 

půlkružnicí) v bodě, který se nachází ve středu polokružnice. 

Tato úloha je analogická k úloze Pravoúhlá proudová smyčka a také v ní 

využíváme vztah pro výpočet magnetické indukce od přímého vodiče konečné délky 

a princip superpozice.  

Pro výpočet příspěvku magnetické indukce od polokružnice je využito vztahu 

pro výpočet magnetické indukce na ose kruhového závitu. Tento vztah je odvozen ve 

Sbírce v úloze 395. 

 

Magnetické pole v okolí dvou nekonečně dlouhých vodičů (2304, SŠ+) [5] 

 Tato úloha se zabývá magnetickým polem v rovině kolmé na dva nekonečně 

dlouhé rovnoběžné vodiče. Vodiči protéká proud stejné velikosti a směru. Prvním 

úkolem je zakreslit magnetické indukční čáry v zadané rovině a druhým úkolem je 

nalézt na kolmici procházející oběma vodiči bod, kde je velikost magnetického pole 

maximální. 
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Nehomogenní proudová hustota (2307, VŠ) [5] 

 V této úloze hledáme průběh magnetického pole v okolí a uvnitř nekonečně 

dlouhého válcového vodiče, kterým protéká proud se symetricky rozloženou, 

ale nehomogenní proudovou hustotou.  

 Pro výpočet je využito Ampérova zákona a výpočet je rozdělen do dvou částí. 

V první části hledáme průběh velikosti magnetické indukce uvnitř vodiče a ve druhé 

části průběh velikosti magnetické indukce vně vodiče, kde se ukáže, že magnetické 

pole v okolí vodiče je shodné s polem v okolí velmi tenkého vodiče či vodiče 

s homogenní proudovou hustotou.  

 Součástí odpovědi jsou grafy nalezených průběhů. 

 

Tenký kovový proužek (2308, VŠ) [5] 

 V tomto příkladě máme zadaný tenký kovový proužek nekonečné délky, 

kterým protéká homogenně rozložený elektrický proud. Úkolem je nalézt velikost 

a směr magnetického pole v bodě, který leží v rovině proužku (vzdálenost bodu od 

proužku je zadána).  

 Úloha je řešena pomocí principu superpozice. Proužek je „rozřezán“ na 

nekonečně mnoho tenkých přímých vodičů. Celkové magnetické pole je pak získáno 

nasčítáním (integrací) příspěvků od každého z vodičů. 

Součástí úlohy je také oddíl s limitním případem velmi tenkého proužku, jehož 

pole by mělo být stejné jako pole velmi tenkého vodiče. Tato úvaha tak propojuje 

fyzikální intuici s matematickým aparátem limit. 

 

Válec s dutinou (2309, VŠ) [5] 

 V této úloze je úkolem nalézt velikost a směr magnetické indukce uprostřed 

dlouhé měděné tyče. Měděná tyč má mimo svoji osu válcovou dutinu podél celé svojí 

délky. Proud, který tyčí protéká je rovnoměrně rozložen v celém řezu tyče. 

 Tato úloha je zajímavá tím, že pro výpočet se využívá principu superpozice. 

Místo vodiče s dutinou uvažujeme plný vodič a druhý vodič v místě dutiny, kterým 

teče proud opačným směrem. 
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Rotující disk (2310, VŠ) [5] 

 V tomto příkladu je úkolem určit velikost magnetické indukce na ose 

kruhového disku, který je nabit konstantní elektrickou nábojovou hustotou a rotuje se 

zadanou úhlovou rychlostí. Řešitel si musí uvědomit, že nabitý rotující disk je 

ekvivalentní nerotujícímu disku, kterým teče proud. 

 Úloha je řešena pomocí principu superpozice. Disk je „rozřezán“ na nekonečně 

mnoho kruhových závitů. Celková magnetická indukce je pak získána nasčítáním 

(integrací) příspěvků od každého ze závitů. 

  

Čtyři dlouhé vodivé dráty (2312, SŠ) [5] 

 V této úloze počítáme magnetické pole (velikost a směr) uprostřed čtverce, 

v jehož každém vrcholu je umístěn nekonečně dlouhý drát, kterým protéká proud. 

Dráty jsou navzájem rovnoběžné. Směry proudů jsou různé, jak je uvedeno v zadání. 

 K této úloze byl vytvořen i interaktivní prvek, viz kapitola 3.5. 

 

Zavěšená vodivá tyč (2332, SŠ) [4]  

 V tomto příkladu uvažujeme vodivou tyč, kterou protéká stálý proud a je 

zavěšená na dvou vodivých vláknech tak, že je ponořena do homogenního 

magnetického pole, které je na tyč kolmé. Úkolem je určit směr a velikost proudu 

v tyči za předpokladu, že na závěsy nepůsobí žádná síla. Je tedy třeba najít takový 

proud, aby se magnetická síla působící na vodič vyrovnala tíhové síle. 

 

Nabité částice v magnetickém poli (2333, SŠ) [4] 

 V této úloze je cílem určit poměr hmotností dvou částic. O částicích víme, že 

byly urychleny stejným rozdílem potenciálů a že poté vlétly do homogenního 

magnetického pole, které zakřivilo jejich trajektorie do polokružnic. Dále víme, že 

první částice je nabita dvojnásobným nábojem oproti druhé částici a také, že se první 

částice pohybovala po polokružnici s √2 krát větším poloměrem než druhá částice. 

Spojení dynamického popisu pohybu po kružnici a magnetické síly působící 

na pohybující se nabitou částici (magnetická síla zde hraje roli síly dostředivé, 

zakřivující pohyb částice) dělá tuto úlohu náročnou a zajímavou současně. Zvídavý 

student si může uvědomit, že na podobném principu by mohl pracovat (a skutečně 

pracuje) přístroj pro měření poměru hmotnosti a náboje atomových a sub atomových 

částic, tzv. hmotnostní spektrometr [10]. 
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2.2.2. Nestacionární magnetické pole 

Smyčka měnící svoji plochu (2313, SŠ+) [6] 

 V této úloze je zadána čtvercová smyčka, která je umístěna v homogenním 

magnetickém poli. Na smyčku začne působit dvojice sil v protilehlých vrcholech, která 

deformuje čtverec na kosočtverec. Úkolem je spočítat průměrnou velikost proudu, 

který smyčkou tekl při deformaci. Odpor smyčky je zadán. 

 V úloze je také diskutováno, že není možné spočítat okamžitý proud vzhledem 

k nedostatečně popsanému průběhu deformace smyčky. 

   

Alternátor střídavého proudu (2314, VŠ) [6] 

 V této úloze je zadaná obdélníková cívka s několika závity, která rotuje 

v homogenním magnetickém poli. Úkolem je odvodit výraz pro magnetický indukční 

tok cívkou jako funkci času a zadaných parametrů, dále odvodit vztah pro indukované 

napětí a navrhnout smyčku, která by vytvářela střídavé napětí o zadaných hodnotách. 

 

Elektromotorické napětí způsobené časově se měnícím magnetickým polem 

(2331, SŠ) [6] 

 V tomto příkladě je zadaná kruhová smyčka zanedbatelného odporu, která je 

spojena s rezistorem. Smyčka je umístěna do homogenního magnetického pole tak, že 

magnetické indukční čáry jsou kolmé na rovinu smyčky. Velikost magnetické indukce 

se mění podle zadaného grafu. Úkolem je vyjádřit průběh indukovaného 

elektromotorického napětí v obvodu, dále tuto závislost vyjádřit grafem a také 

nakreslit grafy závislosti proudu a výkonu (na rezistoru) na čase.  
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3. Interaktivní prvky 

Žáci, kteří jsou aktivně zapojení do výukových činností dosahují lepšího 

konceptuálního pochopení látky než žáci, kteří pasivně poslouchají výklad. [9] Učitelé 

by měli žáky aktivně zapojit do výuky a vést je k řešení problémů a k pochopení 

detailů fyzikálních konceptů. Toto zapojení často však vyžaduje, aby žáci přicházeli 

na výuku s tím, že se už potkali se základním obsahem hodiny, a vědí, čemu z těchto 

základů rozumí a čemu ne. [20] 

 Jednou z možností, jak pomoci žákům připravit se na hodinu domácím studiem 

základů látky je využití multimediálních prezentací. Proč by právě multimediální 

prezentace mohli být efektivní cestou ukazují následující tři důvody: [20] 

1. Dnešní žáci vyrostli v multimediálním světě a je pro ně přirozené 

využívat multimediální nástroje. 

2. Prezentování základů fyziky prostřednictvím asynchronní webové 

multimediální prezentace může být monitorováno a lépe kontrolováno 

než domácí čtení učebnice.  

3. Multimediální prezentace mohou být navržené tak, že obsahují 

interaktivní úkoly a žák může být hodnocen za zhlédnutí materiálu a za 

správné vyřešení interaktivních úkolů. 

Autoři výzkumu popsaném v [20] shrnují, že multimediální výukové prvky 

reprezentují životaschopnou a lépe vymahatelnou alternativu pro domácí přípravu na 

výuku fyziky. 

Pokud jsou multimediální prvky interaktivní, tak mohou podporovat 

samostatné přemýšlení žáka a objevovací způsob učení. Nicméně pouze interaktivnost 

negarantuje efektivitu. Úspěšné učení s interaktivními prvky závisí na žákovi a jeho 

soustředěné přípravě, provedení a sebereflexe práce s interaktivním prvkem. [3], [15], 

[12]. 

Dynamické interaktivní prvky jsou nejefektivnější, pokud je žákovo 

objevování nějakým způsobem vedeno, ať už učitelem při výuce nebo prostřednictvím 

otázek a úkolů zaměřených na konkrétní interaktivní prvek. [16]  

Navzdory potenciálním výhodám využití interaktivních prvků při výuce, studie 

identifikovaly základní potíže, které žáci potkávají při práci s interaktivními prvky: 

• Žáci se uchylují k bezmyšlenkovitému klikání namísto aktivní práce 

s interaktivním prvekem. [18] 
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• Žáci mají potíže s propojením dynamických procesů v interaktivním 

prvku s abstraktními vztahy. [11]  

• Žáci mají potíže s propojením vizualizací v interaktivním prvku 

s každodenní zkušeností. [17] 

• Žáci mají potíže  s prováděním transformací mezi více reprezentacemi. 

[14] 

• Žáci mají potíže s pochopením účelu použití interaktivního prvku. [22] 

Následující výčet podává pět základních principů kterých je vhodné se držet 

při navrhování interaktivního prvku, jak byly identifikovány a formulovány v [13]: 

• Učinit komplexní a složité informace pomocí vizualizací 

srozumitelnými. 

• Udělat abstraktní a dynamické modely jednoduchými 

a pochopitelnými. 

• Propojit abstraktní pojmy se zkušeností z reálného života. 

• Propojit více reprezentací napříč kontexty. 

• Zobrazit vědecké informace a poznatky zřetelně a srozumitelně. 

Autor této práce doporučuje při vytváření interaktivních prvků klást důraz na 

jednoduché ovládání a jednoduchost interaktivního prvku jako takového. Je třeba 

identifikovat účel interaktivního prvku a podle toho volit množství nastavitelných 

parametrů. Dle autorova subjektivního názoru a zkušeností, je lepší vytvořit více 

nezávislých interaktivní prvků, každý zaměřený na jeden koncept než spojovat více 

konceptů do jednoho univerzálního interaktivního prvku. Víceúčelovost nutně vede ke 

složitějšímu a tudíž méně přehlednému ovládání, a právě nejasnost pak může uživatele 

mnohem více svádět k bezcílnému klikání. 

3.1. Návod na vytváření interaktivních prvků v GeoGebře 

V této kapitole nebude uveden kompletní a ucelený návod, jak vytvářet 

interaktivní prvky v GeoGebře, jelikož každý interaktivní prvek je v něčem jiný 

a podle toho je nutné přistupovat k jeho tvorbě. Navíc přehledné návody na práci 

s tímto prostředím jsou dobře dostupné viz manuál [7] a tutoriál [8]. Z tohoto důvodu 

zde bude uveden spíše výčet praktických tipů a rad, jak s GeoGebrou pracovat 

v souvislosti s vytvářením interaktivních prvků pro Sbírku řešených úloh, např. jak 

vytvářet interaktivní tlačítka, jakým způsobem animovat atp. 
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3.1.1. Animace 

 V GeoGebře se dobře vytváří dynamické prvky s vektory, grafy nebo 

geometrickými objekty. Avšak GeoGebra není uzpůsobena primárně na vytváření 

animací. Animace zde musí být konstruovány pomocí základních geometrických 

objektů a jejich pohyb musí být řízen jednou či více proměnnými.  

 Možnost animování v GeoGebře umožňuje objekt Posuvník, v GeoGebře 

slouží jako proměnná, u kterého je možné „zapnout“ animaci (po zapnutí hodnota 

proměnné roste (klesá) od nejnižší hodnoty po nejvyšší). Takto jsme například schopni 

animovat zvětšující se kružnici (poloměr kružnice bude roven aktuální hodnotě 

posuvníku). A pokud není posuvník zobrazen, může výsledek opravdu vypadat jako 

animace. 

 V rámci této práce bylo vytvořeno několik interaktivních prvků, ve kterých je 

využito animace pomocí jednoho posuvníku, jako příklad uveďme interaktivní prvky 

v úloze Netradiční obvody 2 (kód 304). 

3.1.2. Skriptování (příkazy) 

 GeoGebra nabízí dva jazyky pro skriptování. První z nich je celosvětově 

rozšířený objektově orientovaný jazyk JavaScript, druhým jazykem je GeoGebra 

Skript vyvinutý přímo pro potřeby GeoGebry. GeoGebra skript je dokonce přeložen 

i do češtiny (viz [21]). Autor této práce však doporučuje používat spíše anglickou 

verzi, jelikož na internetových fórech existuje více zdrojů v angličtině než v češtině. 

Skript neboli příkaz je úkon, který se vykoná po jeho zavolání. Pro příklad si 

uveďme příkaz v pseudokódu: NastavBarvuPřímky(p, červená), tento příkaz po 

zavolání nastaví barvu přímky p na červenou. 

 V interaktivních prvcích vytvořených v rámci této práce bylo skriptování 

využito v kombinaci s objektem Tlačítko (viz níže). Následující seznam uvádí použité 

příkazy a jejich vysvětlení. 

GeoGebra Script 

• SetValue(<Object 1>, <Object 2> or <value>): příkaz nastaví hodnotu 

prvního objektu na hodnotu druhého objektu nebo na zadanou hodnotu. 

Typickým příkladem použití může být nastavení animace na začátek, nastavení 

počátečních či nějakých speciálních hodnot apod. V takovém případě je 

prvním objektem posuvník řídící animaci a hodnotou je minimální hodnota 

posuvníku. 
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• StartAnimation(<Slider>, <Boolean>): příkaz zapne (boolean = true) nebo 

vypne (boolean = false) animování pomocí posuvníku, který je uveden jako 

první parametr. 

• SetTrace(<Object>, <Boolean>): příkaz zapne (boolean = true) nebo vypne 

(boolean = false) vykreslování stopy objektu, který je prvním parametrem. 

• Zoomln(<Scale Factor>): je příkaz, který zvětší obrazovku podle daného 

faktoru. Ve vytvořených interaktivních prvcích v rámci této práce je tato 

funkce používána pro odstranění vykreslené stopy, čehož se docílí tak, že se 

příkaz zavolá s parametrem 1, tedy Zoomln(1). 

JavaScript 

Z JavaScriptovacích funkcí je uvedena pouze jedna, pro níž autor práce nebyl 

schopen dohledat ekvivalentní funkci v GeoGebra Scriptu. Navíc je tato funkce velmi 

důležitá a je využívána napříč všemi dynamickými prvky, které byly v rámci této práce 

vytvořeny. 

• ggbApplet.reset(): tento příkaz slouží jako reset, tedy uvede interaktivní prvek 

do původního nastavení. 

3.1.3. Tlačítka a zobrazení dynamické hodnoty 

 Tlačítko je objekt, který přidáváme pro pohodlné ovládání interaktivního 

prvku. Zde je třeba si uvědomit, že je nutné, aby interaktivní prvek byli schopni ovládat 

i uživatelé, kteří GeoGebru neznají, a právě přidání vhodných tlačítek je způsob, jak 

uživateli usnadnit práci.   

 Tlačítko je objekt, po jehož stisknutí proběhnou příkazy (Skripty), které jsou 

mu přiřazené (přiřazení skriptu se provádí v menu: objekt Tlačítko → Vlastnosti → 

Skriptování). 

Základní používaná tlačítka: 

• RESET: uvede interaktivní prvek do původního stavu (případně poslední 

uložené verze). Pozor na toto tlačítko při samotném vývoji interaktivního 

prvku, pokud nebude práce uložena, může dojít ke ztracení neuložených úprav. 

• START ANIMACE: spustí animaci. 

• STOP ANIMACE: zastaví animaci. 

• OD ZAČÁTKU: nastaví animaci na začátek. 
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Uvedená tlačítka se nacházejí ve většině interaktivních prvků vytvořených 

v rámci této práce, pro příklad uveďme interaktivní prvek v úloze Proton a α částice v 

homogenním magnetickém poli (kód 55), který obsahuje všechna uvedená tlačítka. 

3.1.4. Text a dynamické hodnoty 

 Dalším objektem používaným v interaktivních prvcích je Text. Tento objekt je 

využíván jednak v jeho statické formě, kdy zobrazuje prostý text (poznámky, 

konstanty atp.), ale také v dynamické formě, kdy zobrazuje hodnotu nějaké proměnné 

(posuvníku), případně hodnotu, která je dána vzorcem, do něhož vstupují hodnoty 

ostatních proměnných.  

Dynamický prvek (objekt) do objektu Text přidáme následujícím způsobem 

(objekt Text → Vlastnosti → Text → Objekty) viz obrázek 1. S přidanými objekty lze 

provádět matematické operace (násobení, sčítání atp.).  

Objekt Text umí pracovat s jazykem LaTeX, který využijeme zejména při 

zápisu indexů, vzorců, řeckých písmen atp. Pro zapnutí je třeba zaškrtnout Latex 

vzorec viz obrázek 1. 

 

 

Obrázek 1: Nastavení objektu Text 
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3.1.5. Vlastní nástroj 

 V GeoGebře je dále možné vytvořit si vlastní nástroj (Nástroje → Vytvořit 

nový nástroj). Vlastní nástroje mohou ušetřit mnoho práce. V rámci této práce byla 

vytvořena knihovna vlastních nástrojů pro zakreslování elektrotechnicích značek, viz 

nadcházející kapitola. 

3.2. Knihovna elektrotechnických značek 

Jakou součást této diplomové práce byla v GeoGebře vytvořena knihovna 

tzv. vlastních nástrojů pro jednotlivé elektrotechnické značky pro snadné konstruování 

elektrických obvodů. Knihovna je uložena v souboru Elektrotechnické součástky.ggb, 

který je elektronickou přílohou této práce. 

Seznam nástrojů (elektrotechnických součástek) v knihovně: 

• Záporný pól zdroje • Primární článek, kladný vlevo 

• Kladný pól zdroje • Primární článek, kladný vpravo 

• Žárovka • Cívka 

• Ampérmetr • Rezistor 

• Voltmetr • Kondenzátor 

 

 

                                   Obrázek 2: Příklad použití knihovny elektrotechnických značek 
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3.3. Návod na přidávání dynamických prvků do Sbírky 

V rámci této práce byl také aktualizován návod na přidání interaktivního prvku 

vytvořeném v GeoGebře do Sbírky řešených úloh, viz [24]. 

3.4. Nově vytvořené interaktivní prvky 

V následující kapitole bude podán výčet a stručný popis interaktivních prvků, 

které byly vytvořeny v rámci této práce. U interaktivních prvků je vždy uveden jejich 

krátký popis. V závorce u názvu nalezneme také kód úlohy, ve které je zařazen. 

Interaktivní prvky jsou nejčastěji zařazené v samostatném oddílu na konci úlohy. 

Ve Sbírce je u většiny interaktivních prvků jejich krátký popis, návod, jak si 

interaktivní prvek nastavit, a úlohy pro práci s ním.  

 

Čtyři dlouhé vodivé dráty (2312) 

Interaktivní prvek (viz obrázek 3) zobrazuje čtyři rovnoběžné nekonečně 

dlouhé dráty, které jsou umístěny ve vrcholech čtverce. Protéká jimi proud o stejné 

velikosti a směru odpovídajícímu zadání úlohy. Dále je zde pohyblivý bod E. 

Interaktivní prvek zobrazuje příspěvky k magnetické indukci v bodě E od každého 

z drátů a zároveň ukazuje jejich výslednici. Čtenář si může dále zapnout spojnici, aby 

bylo patrné, že magnetické pole je na ni kolmé. Pohybem bodu E lze zobrazit 

jednotlivé příspěvky k celkové magnetické indukci i v místech, kde by bylo pro čtenáře 

obtížné je spočítat. 

 

 

Obrázek 3: Interaktivní prvek v úloze Čtyři dlouhé vodivé dráty 

 

 



15 

Urychlená α částice (56) 

Následující interaktivní prvek (viz obrázek 4) zobrazuje částici α (a její 

trajektorii) nalétávající do magnetického pole. Pomocí posuvníků je možné nastavit 

parametry interaktivního prvku jako je šířka oblasti s magnetickým polem, urychlující 

napětí a velikost magnetické indukce. Pomocí tlačítek je možné zapínat a vypínat 

zobrazení pohybu částice a také vymazat zobrazené trajektorie. Interaktivní prvek tak 

umožňuje ověření výpočtu úhlu odchýlení směru letu alfa částice, které se v úloze 

počítá. Dále také řešiteli umožňuje kvalitativně zkoumat závislost tohoto úhlu na 

parametrech magnetického pole a rychlosti částice. 

 

 

Osm nábojů ve vrcholech osmiúhelníku (267) 

Interaktivní prvek (viz obrázek 5) zobrazuje pravidelný n-úhelník se stejně 

velkými zápornými náboji ve vrcholech. Uprostřed n-úhelníku je kladný náboj. 

Interaktivní prvek zobrazuje síly na náboj uprostřed od jednotlivých nábojů ve vrcholu 

a jejich výslednici (její zobrazení lze zapnout či vypnout). V interaktivním prvku je 

možné nastavit počet vrcholů n-úhelníku (3 až 10), dále je možné odstranit náboj 

z jednoho vrcholu, což je situace také řešená v zadaní úlohy. 

Obrázek 5: Interaktivní prvek v úloze Osm nábojů ve vrcholech osmiúhelníku 

Obrázek 4: Interaktivní prvek v úloze Urychlená α částice 
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Překreslování obvodů  

V rámci této diplomové práce vzniklo osm interaktivních prvků s podobným 

námětem. Těchto osm interaktivních prvků vzniklo pod úlohami Netradiční obvody 

1 (276), Netradiční obvody 2 (304), Netradiční obvody 3 (2153) a Spojování 

kondenzátorů II (2015). Ukázka jednoho z těchto obvodů je na obrázku 6. V těchto 

úlohách je úkolem překreslit obvod do takové podoby, která umožní spočítat 

jednoduše jeho celkový odpor či kapacitu. 

Interaktivní prvky zobrazují dynamickou animaci překreslení obvodu až do 

výsledného tvaru. 

Při vytváření těchto interaktivních prvků se autor potýkal s nevhodností 

GeoGebry pro vytváření animací. Všechny animace jsou řízeny jednou proměnou 

(posuvníkem). U složitějších obvodů se animace skládá z mnoha dynamických 

kružnic, přímek a úhlů které dohromady tvoří celou animaci. V některých animacích 

bylo potřeba využít také podmíněného zobrazování objektů, aby výsledné zobrazení 

bylo dostatečně názorné. 

 

  

Spojování kondenzátorů I – paralelní zapojení (2014) 

Tento interaktivní prvek zobrazuje dva paralelně zapojené kondenzátory 

připojené ke zdroji. Pomocí posuvníků lze nastavit kapacitu jednoho i druhého 

kondenzátoru a také napětí zdroje. 

Tento interaktivní prvek je inspirovaný konceptem „energy bar charts“ tak, jak 

je popisovaný v [23] a [1]. Tento koncept kvalitativně popisuje přeměny energie. 

Typickým příkladem může být míček, který byl puštěn z výšky jednoho metru k zemi. 

Obrázek 6: Interaktivní prvek v úloze Netradiční obvody 2, b), obrázek zachycuje animaci 

přibližně "uprostřed" přechodu mezi zadaným tvarem a tvarem, který je vhodný pro řešení 

obvodu. 
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Příslušný sloupcový graf energie (energy bar chart) je znázorněn na obrázku 7. [1] Na 

obrázku je vlevo počáteční stav, ve kterém má míček kladnou potenciální energii 

a nulovou kinetickou energii a vpravo je koncový stav, ve kterém se potenciální 

energie míčku přeměnila na jeho kinetickou energii. Tento způsob zakreslení hodnot 

jednotlivých energií tak vychází ze zákona zachování (mechanické) energie. 

 

 

Obrázek 7: Interaktivní prvek v úloze Energy bar chart [1] 

 

V interaktivním prvku je tento způsob znázornění upraven pro potřeby úlohy 

se spojenými kondenzátory. První část zobrazuje napětí zdroje a napětí na jednotlivých 

kondenzátorech (u paralelního zapojení jsou stejné), druhá část zobrazuje náboje na 

jednotlivých kondenzátorech a celkový náboj (viz obrázek 8). Tak je názorně graficky 

znázorněno, že celkový náboj je dán součtem nábojů na kondenzátorech. Protože je 

zároveň možné měnit i kapacity jednotlivých kondenzátorů, lze ukázat i vliv kapacity 

kondenzátoru na velikost jeho náboje, např. že v zapojení kondenzátorů se stejnou 

kapacitou se náboj rozdělí rovnoměrně, při zapojení kondenzátorů s výrazně odlišnou 

kapacitou je větší náboj na kondenzátoru s větší kapacitou apod. 

 

 

Obrázek 8: Energy bar chart koncept aplikovaný na úlohu s kondenzátory 
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Spojování kondenzátorů I – sériové zapojení (2014) 

Tento interaktivní prvek (viz obrázek 9) je stejně jako předchozí interaktivní 

prvek inspirovaný konceptem „energy bar charts“, ale narozdíl od předchozího 

zobrazuje dva sériově zapojené kondenzátory připojené ke zdroji. Pomocí posuvníků 

lze opět nastavit kapacitu jednoho i druhého kondenzátoru a napětí zdroje. 

Náboje na jednotlivých kondenzátorech jsou u sériového zapojení stejné, 

napětí na jednotlivých kondenzátorech se sčítají a součet je roven napětí zdroje, což je 

názorně graficky znázorněno. Při zapojení změny kapacity lze ukázat i vliv kapacity 

kondenzátoru na velikost jeho napětí, např. že v zapojení kondenzátorů se stejnou 

kapacitou se napětí rozdělí rovnoměrně, při zapojení kondenzátorů s výrazně odlišnou 

kapacitou, je menší napětí na kondenzátoru s větší kapacitou apod. 

 

 

Přímý vodič v magnetickém poli (2128) 

Tento interaktivní prvek (viz obrázek 10) zobrazuje indukované napětí na 

přímém vodiči v magnetickém poli. Vodič je zobrazen úsečkou a indukované napětí 

se zobrazuje pouze tehdy, pokud se vodič pohybuje (animace je zapnutá). 

interaktivním prvku je možné nastavit magnetickou indukci, rychlost pohybu vodiče, 

délku vodiče a úhel natočení. 

Obrázek 9: Energy bar chart koncept aplikovaný na úlohu s kondenzátory 
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Rovnováha tří nábojů (36) 

Interaktivní prvek (viz obrázek 11) zobrazuje tři náboje v rovině, dva jsou 

umístěny pevně a s jedním je možné pohybovat (pomocí myši). Všechny tři náboje 

jsou kladné a jejich velikosti lze nastavit pomocí posuvníků. Interaktivní prvek 

zobrazuje elektrické síly působící na pohyblivý náboj od prvního a druhého náboje 

a jejich výslednici. Takto si může řešitel modelovat celou situaci zadanou v dané úloze 

dokonce obecněji (náboj se může pohybovat v celé rovině, nikoli jen po spojnici obou 

pevných nábojů) a sledovat chování sil.  

 

 

Nabité kuličky po dotyku (715) 

Interaktivní prvek (viz obrázek 12) zobrazuje dvě nabité kuličky a síly, kterými 

na sebe působí. Znaménko náboje je zobrazeno barvou a velikost náboje velikostí 

Obrázek 11: Interaktivní prvek v úloze Rovnováha tří nábojů 

Obrázek 10: Interaktivní prvek v úloze Přímý vodič v magnetickém poli 
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kruhu znázorňujícího daný náboj. Náboje kuliček se nastavují pomocí posuvníků 

a vzdálenost posunutím kuliček myší. Žák takto může experimentálně ověřit platnost 

Columbova zákona, nebo zkoumat, jak se mění směr působící síly v závislosti na 

znaménkách nábojů. 

 

 

Dvě navzájem kolmé nabité přímky (1020) 

Interaktivní prvek (viz obrázek 13) zobrazuje dvě navzájem kolmé nabité 

přímky a bod umístěný v rovině, ve které obě přímky leží. Pomocí posuvníků lze 

nastavit délkovou hustotu náboje na každé z přímek. Bodem lze posouvat a interaktivní 

prvek zobrazuje příspěvky k elektrické intenzitě v bodě A od každé z přímek a také 

výslednou elektrickou intenzitu. Kromě detailního zkoumání, jak se oba příspěvky 

skládají v různých bodech, může řešitel pomocí interaktivního prvku i vyřešit problém 

zadaný v úloze – najít přímkovou siločáru, na které má intenzita její směr. 

 

Obrázek 12: Interaktivní prvek v úloze Nabité kuličky po dotyku 

Obrázek 13: Interaktivní prvek v úloze Dvě navzájem kolmé nabité přímky 
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Nabitá kruhová deska (2007) 

V úloze se počítá elektrická intenzita na ose rovnoměrně nabitého disku. 

V interaktivním prvku (viz obrázek 14) můžeme nastavovat poloměr tohoto disku 

(plošná hustota elektrického náboje se nemění). Interaktivní prvek zobrazuje tři grafy 

průběhu elektrické intenzity. Modrý je graf průběhu elektrické intenzity disku. 

Červený je graf průběhu elektrické intenzity bodového náboje umístěného ve středu 

disku se stejnou velikostí, jako je celkový náboj na disku. Černý je graf průběhu 

elektrické intenzity nabité roviny, která má stejnou plošnou hustotu náboje jako disk.  

Řešitel tak může kvalitativně prozkoumat obě limitní situace, kdy velmi malý 

disk by měl mít elektrické pole shodné s polem bodového náboje, a naopak pole 

velkého disku se bude blížit poli rovnoměrně nabité roviny.  

 

 

Vyvážený můstek (292) 

Interaktivní prvek (viz obrázek 15) zobrazuje rezistorový můstek. Pomocí 

posuvníku se nastavuje velikost odporu jednoho z rezistorů. Odpory ostatních tří 

rezistorů jsou pevně dané. Uprostřed obvodu se vypisuje hodnota proudu, který 

protéká galvanometrem umístěným uprostřed můstku a také je zde šipka, která 

zobrazuje směr proudu (znázornění velikosti proudu pomocí délky šipky se ukázalo 

jako nevhodné, protože hodnoty proudu se pohybují ve velmi širokém intervalu). 

Interaktivní prvek umožňuje ukázat, jak se mění napětí na jednotlivých rezistorech 

a také skutečnost, že pokud je můstek tzv. "vyvážený", jsou shodné poměry napětí na 

rezistorech v obou větvích a středem můstku neprotéká žádný proud. 

Obrázek 14: Interaktivní prvek v úloze Nabitá kruhová deska 



22 

 

Indukované napětí při otáčení kruhové smyčky (62) 

Interaktivní prvek (viz obrázek 16) zobrazuje kruhovou smyčku 

v magnetickém poli, magnetický indukční tok smyčkou a okamžité indukované napětí. 

Smyčkou lze rotovat buď pomocí myši, nebo zapnout animaci rovnoměrného otáčení 

smyčky. Obě veličiny jsou také znázorněny pomocí sloupcových grafů, aby byl 

názorně ukázán fázový posun v jejich časovém průběhu. Pomocí posuvníků je možné 

nastavit poloměr kruhové smyčky a velikost magnetické indukce, a tak ukázat, jak na 

těchto veličinách závisí jak magnetický tok smyčkou, tak napětí indukované na 

smyčce. 

 

  

Obrázek 15: Interaktivní prvek v úloze Vyvážený můstek 

Obrázek 16: Interaktivní prvek v úloze Indukované napětí při otáčení kruhové smyčky 
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Pohyb nabité částice v homogenním elektrickém a magnetickém poli (265) 

V tomto interaktivním prvku (viz obrázek 17) je zobrazena trajektorie nabité 

částice v magnetickém a elektrickém poli. Směry obou polí a směr počáteční rychlosti 

částice jsou takové, že trajektorie má tvar cykloidy. Pomocí posuvníků lze nastavit 

velikost magnetické indukce a velikost elektrické intenzity. Interaktivní prvek lze 

spustit jako animaci, nebo je možné ovládat částici pomocí posuvníku. V každé poloze 

částice je zobrazena jak elektrická, tak magnetická síla, rychlost a zrychlení částice. 

Takto lze názorně ukázat vliv obou polí na pohyb částice a také, proč je trajektorií 

právě cykloida, tak jak je uvedeno v řešení úlohy. 

 

 

Proton a α částice v homogenním magnetickém poli (55) 

Interaktivní prvek (viz obrázek 18) vykresluje trajektorii protonu a alfa částice 

v magnetickém poli. Pomocí posuvníků je možné nezávisle nastavit počáteční 

(nalétávající) energie obou částic a velikost magnetické indukce. Interaktivní prvek 

tak umožňuje ověřit řešení úlohy. 

 

Obrázek 177: Interaktivní prvek v úloze Pohyb nabité částice v homogenním elektrickém a magnetickém poli 

Obrázek 188: Interaktivní prvek v úloze Proton a α částice v homogenním magnetickém poli 



24 

3.5. Ověření použitelnosti interaktivních prvků ve výuce 

Na začátku této části poznamenejme, že cílem práce nebylo provézt výzkum 

použitelnosti či přínosu interaktivních prvků při výuce fyziky. Cílem bylo praktické 

ověření jejich použitelnosti ve výuce. 

3.5.1. Popis pracovního listu 

Jako další část této práce byl vytvořen pracovní list zaměřený na téma 

překreslování složitých či netypicky zakreslených obvodů s rezistory. Pracovní list 

obsahuje výhradně úlohy, k nimž byly vytvořeny interaktivní prvky. Důvodem 

vytvoření pracovního listu bylo ověření možnosti využití interaktivních prvků přímo 

ve výuce. 

Úlohy v pracovním listu jsou sestaveny do posloupnosti tak, aby pracovní list 

bylo možné využít při výuce, tedy není koncipován pro samostatnou (např. domácí) 

práci žáků. Úlohy jsou seřazeny vzestupně podle obtížnosti. Výjimkou je první úloha, 

která má sloužit jako ukázková a předpokládá se, že tuto úlohu učitel vyřeší společně 

se žáky na tabuli jako vzorovou (s využitím promítání interaktivního prvku). 

Součástí pracovního listu jsou instrukce pro žáka, jehož úkolem je vyřešit další 

úlohy samostatně. Pro snadnou navigaci na stránkách Sbírky řešených úloh je u každé 

úlohy uveden její kód. 

Pracovní list obsahuje celkem 7 obvodů k překreslení a je uveden jako příloha 

k této práci. 

3.5.2. Zadání pracovního listu 

Pracovní list, který je popsán v předchozí části, byl použit při ověřování 

použitelnosti interaktivních prvků na SŠ. 

Žáci měli při řešení úloh v pracovním listu využívat interaktivní prvky 

zveřejněné na stránkách Sbírky jako nápovědu nebo kontrolu svého řešení. Připojení 

žáků na internet bylo ve třech případech řešené pomocí notebooků, které zapůjčila 

Katedra didaktiky fyziky a školní bezdrátové internetové sítě a v jednom případě žáci 

vypracovávali pracovní list ve školní počítačové učebně. 

Struktura hodiny, při které žáci řešili pracovní list byla následující. 

1. Úvodních 5 minut bylo věnováno vysvětlení zadání a ukáce řešení 

první úlohy. 

2. Žáci měli na řešení dalších šesti úloh 35 minut. 
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3. Posledních 5 minut bylo věnováno vyplnění zpětnovazebního 

dotazníku. 

Ověření použitelnosti se zúčastnily celkem 4 třídy ze tří pražských středních 

škol a proběhlo v listopadu 2019. Tabulka 1 podává přehled o školách, ročnících 

a počtech studentů. 

Škola Ročník Počet žáků 

Gymnázium Jana Nerudy 3 23 

SPŠ Panská 2 28 

Mensa Gymnázium 3. a 4. (seminář) 18 

Mensa Gymnázium 2 6 
Tabulka 1: Přehled tříd a škol 

 Bylo využito dvou metod sběru dat o použitelnosti interaktivních prvků: 

1. Pozorování žáků při práce. 

2. Zpětnovazební dotazník. 

3.5.3. Získané výsledky 

V této části je podán výčet poznatků a výsledků, které byly získány v rámci 

ověření použitelnosti dynamických prvků při výuce.  

 

Poznámky a postřehy autora práce získané zejména při pozorování průběhu 

hodiny: 

• Zadání pracovního listu bylo pro žáky srozumitelné, neobjevil se žádný vážný 

problém s pochopením. 

• Žáci se rychle naučili využívat kód úlohy k navigaci ve Sbírce a ovládat 

interaktivní prvky. 

• Většina žáků využívala interaktivní prvky jako návod k překreslení. 

• Někteří žáci testovali UI (user interface) interaktivních prvků a v některých 

případech se jim dařilo interaktivní prvek „rozbít“. Nalezené nedostatky 

v nastavení interaktivního prvku byly poté autorem této práce opraveny. 

 

 Od vyučujících byly obdrženy následující technické postřehy, které autor této 

práce následně využil při úpravách interaktivních prvků: 

• Ve dvou interaktivních prvcích chyběli „vývody“ obvodů.  

• V jednom z interaktivních prvku byla chyba při animaci. 
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Výsledky dotazníku 

 Jak již bylo zmíněno v předešlé části, ověření použitelnosti interaktivních 

prvků se celkem zúčastnilo 75 žáků z různých škol a ročníků.   

 Dotazník a tabulky s kompletními výsledky jsou v příloze této práce. Zde 

budou diskutovány pouze dílčí výsledky, které autor této práce považuje za stěžejní. 

• Celkem 79 % žáků souhlasí nebo spíše souhlasí, že při postupném řešení úloh 

jim interaktivní prvky pomohly k tomu, aby zvládli další obvod překreslit 

samostatně. 

• Dohromady 86 % žáků souhlasí nebo spíše souhlasí, že interaktivní prvky 

využívali jako kontrolu svého řešení. 

• Celkem 62 % žáků souhlasí nebo spíše souhlasí, že interaktivní prvky využívali 

jako nápovědu k překreslení. 

 

Shrnutí použitelnosti interaktivních prvků ve výuce 

 Na základě dotazníkového šetření a vlastního pozorování autor této práce 

usuzuje, že interaktivní prvky mají potenciál využití ve výuce fyziky. Naprostá většina 

žáků je dostatečně počítačově gramotná, tudíž navigace a ovládání interaktivních 

prvků jim nečiní obtíže. 

 Žáci při řešení pracovního listu interaktivní prvky aktivně využívali a dle jejich 

subjektivního vyjádření většině z nich interaktivní prvky pomohly k tomu, aby byli 

schopni vyřešit následující úlohy samostatně. 

 Možnou překážkou využitelnosti by mohlo být nedostatečné počítačové 

vybavení školy. 

Použitelnost interaktivních prvků na chytrých telefonech nebyla v rámci výše 

uvedených hodin žáky testována. Autor této práce však testoval zobrazení a práci 

s interaktivními prvky na chytrém telefonu samostatně. Interaktivní prvek se na 

chytrém telefonu zobrazuje dle očekávání bez problému, nicméně nedostatečná 

velikost displeje znemožňuje pohodlné ovládání interaktivního prvku, zejména 

posuvníky jsou příliš malé. Pro využití interaktivních prvků tedy autor doporučuje 

použít zařízení s dostatečně velkým displejem. Na základě tohoto poznatku lze 

usoudit, že nedostatečná počítačová vybavenost školy může být překážkou při 

využitelnosti interaktivních prvků ve výuce. 
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4. Závěr 

V této diplomové práci se mi podařilo splnit vytyčené cíle. Na základně 

provedené analýzy stávajícího obsahu kapitoly Elektřina a magnetismus ve Sbírce 

řešených úloh jsem ve spolupráci s vedoucí práce vytipoval celkem 13 nových úloh 

a k těmto úlohám jsem vypracoval podrobná strukturovaná řešení včetně obrázků 

a vhodných nápověd tak, aby vytvořené úlohy mohly být využívány pro samostudium 

a čtenáře vedly k aktivnímu přemýšlení nad předkládanými problémy. 

Dále jsem k vybraným úlohám (nově vytvořeným, ale i úlohám, které byly ve 

Sbírce zveřejněny dříve) vytvořil celkem 22 interaktivních prvků v systému 

GeoGebra. Vytvořené prvky, dle mého názoru, názorně a fyzikálně správně přibližují 

příslušný fyzikální jev nebo část řešení dané úlohy. Také jsem sepsal návod, jak takové 

prvky vytvářet a integrovat do úloh Sbírky. Kromě toho jsem  také vytvořil knihovnu 

dílčích konstrukcí, která ulehčí tvorbu podobných prvků v budoucnosti. 

Nakonec jsem z vybraných úloh obsahujících interaktivní prvky sestavil 

pracovní list a ověřil použitelnost takových prvků ve výuce na SŠ. Na základě 

dotazníkového šetření a vlastního pozorování jsem zjistil, že vytvořené interaktivní 

prvky lze využít ve výuce fyziky a jejich zapojení žákům napomáhá k zlepšení v dané 

fyzikální oblasti.  
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7. Seznam příloh 

V příloze této práce jsou uvedeny tři mnou vytvořené úlohy (Nehomogenní 

proudová hustota (no. 2307), Tenký kovový proužek (no. 2308) a Rotující disk (no. 

2310). Úlohy jsou určeny pro internetové rozhraní a jsou z něj vytištěny. Tomu 

odpovídá i jejich vzhled a kvalita.  

Další přílohou je pracovní list, dotazník pro studenty, kompletní výsledky 

dotazníku a CD s textem práce, všemi vytvořenými úlohami a souborem s knihovnou 

elektrotechnických součástek. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


