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jsou uvedeny v tabulkách a okomentovány. Výsledky průzkumu jsou porovnány 

s výsledky stejných průzkumů provedených v dřívějších letech v ČSSR a v NSR. 
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1.  Úvod 

 

 
1.1  Vymezení problematiky  

 

 
Podíváme-li se obecně na současný vzdělávací systém, vidíme, že stoupá nabídka 

různých studijních oborů, což má za následek ubývání studentů zajímajících se o 

studium přírodních věd, tedy také o fyziku a matematiku. 

Zaměříme-li se konkrétně na proces vzdělávání studentů, zjistíme, že studenti se často 

dokáží naučit mnoho pouček a zákonů nazpaměť, bohužel bez hlubšího pochopení. Ve 

fyzice, ale i dalších přírodovědných oborech je pochopení pojmů a vztahů mezi nimi 

velmi důležité. Tím, že studenti naučené pojmy a poznatky správně nechápou a neumějí 

je využívat, obracejí se často při řešení fyzikálních problémů ke svým hlouběji 

zakotveným představám. Tyto představy bývají označované jako prvotní nebo také 

intuitivní ([8],[2]). Vznikají poměrně brzy, většinou v raném dětství, ještě před 

zahájením systematické výuky ve škole. Lidé si je vytvářejí „na základě 

bezprostředního vnímání a pozorování okolního světa, na základě tvůrčí činnosti 

s objekty tvořícími tento svět a na základě intuitivního zobecňování individuálních 

zkušeností.“ ([2], str. 11 - 12). Prvotní představy bývají často v rozporu s vědeckými 

poznatky a znesnadňují jejich správné pochopení. Každé dítě má již při příchodu do 

školy vytvořenu řadu takových představ a je důležité s nimi při výuce fyziky počítat. 

Prvotní představy bývají velmi odolné a snahy učitelů o správné pochopení fyzikálních 

zákonitostí často nezanechají na studentech žádné následky. Proto je důležité tento 

problém vnímat a soustředit se na něj. 

Problematika prvotních představ začala být aktuální v 80. letech minulého století, 

kdy se prováděla řada výzkumů těchto představ. V letech 1983/84 provedla u nás D. 

Hejnová průzkum představ studentů MFF UK a gymnázií o pohybu makroskopických 

těles [1], který ukázal na existenci řady chybných představ i u studentů, kteří si vybrali 

fyziku za svůj obor studia na vysoké škole. Zajímalo mne, jak by si studenti poradili se 

stejnými úlohami dnes. Rozhodla jsem se proto v rámci své bakalářské práce tento 

průzkum zopakovat a porovnat výsledky.  

 

Bakalářskou práci jsem rozdělila na tři hlavní části, připojena je 1 příloha. První 

část tvoří úvod, kde je vymezena problematika, kterou se zabývám, a uveden přehled 

literatury, ze které vycházím. Druhou část práce tvoří vlastní průzkum. Nejprve uvádím 

informace o cíli a formě průzkumu a způsobu zpracování výsledků. Poté jsou uvedeny a 

částečně okomentovány výsledky průzkumu u jednotlivých skupin studentů. Tato část je 

ukončena shrnutím výsledků a jejich porovnáním s dřívějšími průzkumy. Ve třetí 

závěrečné části komentuji získané výsledky, vyvozuji z nich některé závěry a zamýšlím 

se nad možnostmi řešení této problematiky.  
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1.2  Přehled literatury 

 

 
Ve své práci vycházím z několika publikací, které se týkají prvotních představ 

studentů. Autoři těchto prací se pomocí speciálních testů nebo rozhovorů snaží zjistit, 

jak studenti chápou základní fyzikální zákonitosti a jaké mají představy o působení  síly 

během pohybu těles. Výsledky průzkumů potvrzují častou představu studentů, že „kde 

je pohyb tam musí být nutně síla“.  

Pro svoji práci využívám především diplomovou práci D. Hejnové [1], která 

provedla průzkum v roce 1983/84 se studenty dvou pražských gymnázií, se studenty 

oborů fyzika pevných látek, fyzika mezních oborů, fyzika elektronika a optika, 

biofyzika a chemická fyzika, a se studenty učitelství na Matematicko-fyzikální fakultě v 

Praze. Získané výsledky a závěry z mého průzkumu porovnávám s výsledky uvedenými 

v její práci.  

Pro porovnání výsledků také využívám diplomovou práci  J. Spudila [6], který 

zopakoval stejný průzkum jako D. Hejnová u studentů 5. ročníku učitelství na 

Matematicko-fyzikální fakultě, a to týchž studentů, kteří se ho zúčastnili v prvním 

ročníku.  

Test, který jsem  zadávala na středních a vysokých školách, je totožný s testem, 

který byl studentům zadán v roce 1983/84. Pět úloh tohoto testu pochází z testu, který 

pro svůj průzkum vytvořil D. Nachtigall [7]. Nachtigall prováděl průzkum u studentů 

středních a vysokých škol i u dospělých starších studentů doplňujících si vzdělání 

v NSR. V průzkumu dopadli nejlépe studenti posledního ročníku gymnázia s rozšířenou 

výukou fyziky, relativní četnost jejich nesprávných odpovědí se pohybovala v průměru 

okolo 65 %. Nejméně úspěšní byli studenti večerní střední školy, kde četnost 

nesprávných odpovědí dosahovala až 99 %. Pro možnost porovnání ještě uvádím 

relativní četnost nesprávných odpovědí u studentů posledního ročníku gymnázia 

s normálním rozsahem výuky fyziky, která dosahovala v průměru 96 % - 97 %. 

Výsledky tohoto průzkumu označuje Nachtigall ve své práci „za hrozivé a považuje je 

za doklad neefektivnosti kurzů klasické mechaniky na školách a univerzitách.“ Píše, že 

„intuitivní systém je tak pevně zakořeněný v myslích studentů, že přežívá i výuku 

fyziky v pokročilých kurzech“. ([1], str. 18). 

Další publikace, kterými jsem se inspirovala při své práci, jsou články J. Clementa 

[10] a P. Peterse  [11], překlad tematického sešitu časopisu Naturwissenschaften im 

Unterricht věnovaného prvotním představám [8] a knihou R. Driverové [9], kde jsou 

přehledně shrnuty výsledky výzkumů prvotních představ studentů v oblasti přírodních 

věd. 
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2.  Průzkum představ studentů o vlastnostech pohybu             

makroskopického tělesa 

 

 
2.1  Cíl a forma průzkumu 

     

 
Cílem průzkumu bylo zjistit, jak jsou studenti schopni využívat poznatky získané 

ve škole při řešení jednoduchých fyzikálních problémů a zda u nich setrvávají některé 

nesprávné prvotní představy o vztahu síly a pohybu. Průzkum jsem prováděla formou 

testu, který tvořilo šest úloh, k jejichž řešení nebylo třeba matematických výpočtů. V  

testu jsem použila stejné úlohy, které v roce 1983/84 zadala v podobném průzkumu 

studentům D. Hejnová [1], 5 z těchto úloh bylo též součástí průzkumu D. Nachtigalla 

[7]. Stejné úlohy jsem použila proto, abych mohla své získané výsledky porovnat 

s uvedenými průzkumy. 

Test jsem zadávala studentům 1. a 2. ročníku oboru fyzika na Matematicko-

fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a studentům 4. ročníků na dvou gymnáziích. 

Studentům učitelství na MFF UK jsem test nezadávala, protože první ročník navštěvují 

pouze čtyři studenti a dva z nich tento test znali. Na Matematicko-fyzikální fakultě jsem 

testy zadávala na přelomu října a listopadu, na gymnáziích na konci listopadu a 

v průběhu prosince.  

 

 

 

Zadání testu:  

  

V úvodu testu bylo zdůrazněno, aby studenti všechny úlohy řešili vzhledem k inerciální 

vztažné soustavě. 

 

 

Úloha č. 1: 

 

Těleso se pohybuje stálou rychlostí po přímkové trajektorii. Přitom na něj působí tři 

síly. Na obrázku 1 jsou vyznačeny vektory jen dvou těchto sil F1 a F2. Zakreslete 

pečlivě do obrázku třetí sílu F3, která na těleso působí. 

 

  

  

  

  

  

  

 

                                     
                                                            Obrázek 1 

 

Zdůvodněte své řešení. 

 

Směr pohybu tělesa

F

F

1

2
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Úloha č. 2: 

 

Na vodorovný stůl je hozen míč. Jeho trajektorie je znázorněna na obrázku 2. Zakreslete 

do obrázku vektory sil, které na míč působí, když se nalézá v bodech A, B, C, D. 

Vektory vyznačte pečlivě, aby bylo zřejmé, zda jsou či nejsou stejně velké a jaký mají 

směr (vodorovný nebo svislý, kolmý nebo tečný k dráze apod.). Zanedbejte odpor 

vzduchu. 

 

 

          

C

B

A

D

 
 
                                                         Obrázek 2 

 

 

Zdůvodněte svoji odpověď pro bod A, B, C, D: 

 

 

 

Úloha č. 3: 

 

Dva hmotné body A, B o stejné hmotnosti visí na stejných vláknech (tj. na vláknech, 

která mají stejnou délku a stejné vlastnosti). Hmotný bod A je v klidu. Hmotný bod B 

kývá ve svislé rovině a právě prochází nejnižším bodem své trajektorie.  

Určete všechny síly, které na oba hmotné body působí, a zakreslete je do obrázku 3. 

Dbejte, aby z nákresu bylo zřejmé, zda síly mají či nemají stejnou velikost a jaké mají 

orientované směry. 

Síly tření a odporu vzduchu zanedbejte. Vzájemné působení bodů A, B neuvažujte. 

 

 

 

                      A B  
 
                                                Obrázek 3 
 

Zdůvodněte: 
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Úloha č. 4: 

 

Na obrázku 4 je kónické kyvadlo. Hmotný bod A je zavěšen na závěsu a pohybuje se po 

kruhové trajektorii ve vodorovné rovině. Závěs opisuje při pohybu plášť kužele. Doba 

oběhu je konstantní. Odpor vzduchu a tření závěsu jsou zanedbatelné. Výsledná síla, 

která působí na hmotný bod A, má následující orientovaný směr: 

 

a) svisle dolů 

b) svisle vzhůru 

c) podél závěsu do bodu závěsu 

d) podél závěsu od bodu závěsu 

e) ke středu dráhy ve směru poloměru 

f) od středu dráhy ve směru poloměru 

g) ve směru tečny ke dráze 

 

Zatrhněte správnou odpověď a výslednici vyznačte do obrázku. 

 

A  
  Obrázek 4 

Zdůvodněte: 

 

 

Úloha č. 5: 

 

Na obrázcích 5 a) – f) jsou znázorněny vždy dva kladné elektrické náboje Q1, Q2. Náboj 

Q1 je dvakrát tak velký jako náboj Q2. Orientovanými úsečkami jsou vyznačeny vektory 

elektrických sil, kterými jeden náboj působí na druhý. Který obrázek je správný? 

Zatrhněte ho a zdůvodněte.    
Q Q

+ ++

++

+ +

+ +

+ +

+ +

1 2

a)

b )

c )

d )

e )

f)  
                                                                                        Obrázek 5 
Zdůvodnění:  
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Úloha č. 6: 

 

Na obrázku 6 je znázorněna družice obíhající po kruhové trajektorii kolem Země. Vliv 

ostatních těles zanedbáme. Vyjmenujte všechny síly, které pohyb družice po kruhové 

trajektorii kolem Země způsobují, zakreslete je do obrázku a vyznačte jejich výslednici. 

Působí také nějaká síla (nebo více sil) na Zemi? Zakreslete ji (je) do obrázku. 

 

 

Družice

 
                                                                            

                                                                        Obrázek 6 
 

Zatrhněte tvrzení, která jsou podle vašeho názoru správná: 

 

a) Na družici působí jediná síla, kterou jsem zakreslil(a). 

b) Na družici působí více sil, jejichž výslednici jsem zakreslil(a). 

c) Na družici působí více sil, ale ty se navzájem vyruší. 

d) Na Zemi v systému Země – družice působí jediná síla, kterou jsem zakreslil(a). 

e) Na Zemi působí více sil, jejichž výslednici jsem zakreslil(a). 

f) Na Zemi působí více sil, které se navzájem vyruší. 

g) Žádná z uvedených odpovědí není správná, ale platí: 

 

 Zdůvodnění odpovědí: 

1) které se týkají družice: 

2) které se týkají Země: 

 

 

 Vyplněný test, který byl studentům zadán, je k nahlédnutí v příloze na str. 49 . 

 

 

Studenti, kterým byl test zadán, se během své školní docházky setkali s učivem 

týkajícím se problematiky úloh zadaných v testu minimálně dvakrát.  

Poprvé již na základní škole, kde měli získat první představy o síle a pohybu a ty 

poté dále rozvíjet. V sedmém ročníku základní školy se žáci seznamují se skládáním 

různoběžných sil ([3] str. 46, [4] str. 40 - 42), dále s rovnoměrným a nerovnoměrným 

pohybem ([3] str. 15 - 20, [4] str. 20 - 22). Už v šestém ročníku žáci poznali, že síla 

může uvést těleso z klidu do posuvného pohybu, může pohyb tělesa urychlit, zpomalit 

nebo zastavit. V sedmém ročníku se účinky síly zabývají podrobněji. Zjišťují, že 

působením síly se mění velikost nebo směr rychlosti pohybu. Dozvídají se znění 

Newtonova zákonu setrvačnosti ([3] str. 60 - 61, [4] str. 45 - 47), kvalitativně se 

rozebírá zákon síly ([3] str. 55 - 59, [4] str. 47 - 48). Probírá se také vzájemné působení 

dvou těles, tedy zákon akce a reakce ([3] str. 64 - 66, [4] str. 49). V této kapitole ([3] 

str.66) je dokonce uveden a rozebírán příklad, kdy kámen padá k Zemi, protože ho 

Země přitahuje gravitační silou. Je zde uvedeno, že kámen musí Zemi podle zákonu 
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akce a reakce přitahovat stejně velkou silou, jakou přitahuje Země kámen. Protože však 

má Země velkou hmotnost, tak s ní přitažlivá síla kamene prakticky nepohne. Tento 

příklad a poznatky z něho získané, by se daly plně využít při řešení poslední šesté úlohy 

v testu. Můžeme si všimnout, že vědomosti nabyté na základní škole, by nám mohly 

velmi pomoci, někdy dokonce postačovat, k řešení několika úloh v testu (především 

první, páté a šesté úlohy). 

Na gymnáziu se v prvním ročníku studenti seznamují a podrobněji zabývají 

 kinematikou ([5] str. 24 - 63) a dynamikou hmotného bodu ([5] str. 64 - 100).  

V kinematice hmotného bodu se opět probírá rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, 

volný pád, skládání pohybů a rychlostí nebo také rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený 

pohyb po kružnici. Tato část mechaniky se zaměřuje na pohyb jako takový a nezabývá 

se jeho příčinami. 

V dynamice hmotného bodu studenti opakují a snaží se o hlubší pochopení 

Newtonových zákonů. Z prvního Newtonova zákona ([5] str. 70 - 71) a jeho správného 

pochopení vychází řešení první úlohy v testu. Dále je v učebnici uveden druhý 

Newtonův zákon ([5] str. 72 - 78) a je zde přímo zmíněno: „Pokud je výslednice sil 

působících na těleso nulová, těleso má pak nulové zrychlení, je tedy v klidu nebo koná 

rovnoměrný přímočarý pohyb“. Pokud by si studenti zapamatovali tuto poznámku nebo 

správně pochopili význam druhého Newtonova zákona, nemělo by jim řešení první 

úlohy v testu dělat žádné potíže.  

Třetí Newtonův zákon ([5] str. 70 - 80) se dal využít k řešení páté a šesté úlohy 

v testu. V této kapitole v učebnici pro gymnázia je zdůrazněno, že „silové působení 

těles je vždy vzájemné“ , je zde také uveden stejný příklad jako v učebnici pro základní 

školy [3], kde jsou rozebírány síly, jimiž působí Země na padající kámen a  naopak. 

Podíváme-li se na pátou úlohu, mohli studenti k jejímu řešení využít, buď zákon o 

vzájemném silovém působení nebo Coulombův  zákon, který se probírá později. 

K řešení čtvrté úlohy a druhé části úlohy třetí by studentům mohly pomoci 

poznatky z kapitoly o dostředivém zrychlení ([5] str. 88 - 90). Zde se mohou přímo 

dočíst: „Podle druhého pohybového zákona je příčinou zrychlení hmotného bodu vždy 

síla, která má směr jako zrychlení. Na hmotný bod, který koná rovnoměrný pohyb po 

kružnici, musí tedy působit síla, která stejně jako zrychlení směřuje stále do středu 

kružnice. Tato síla se nazývá dostředivá síla“. Dále je zde uvedeno, že dostředivá síla je 

kolmá ke směru okamžité rychlosti a z toho vyplývá zakřivení trajektorie do tvaru 

kružnice. Je zde také uveden příklad ([5] str. 89), kdy kulička na vlákně opisuje kružnici 

a student má určit výslednici. Tento příklad koresponduje přímo se čtvrtou úlohou 

v testu. 

Kapitola Gravitační pole ([5] str. 122 - 145) může studentům pomoci při řešení 

úlohy šesté. Je zde zmíněno a zdůrazněno, že „gravitační působení mezi tělesy je vždy 

vzájemné. Podle zákona akce a reakce se navzájem přitahují stejně velkými 

gravitačními silami Slunce a Země, Země a Měsíc, Země a kterékoliv těleso na jejím 

povrchu. Skutečnost, že obvykle pozorujeme jen pohybový účinek síly, kterou působí 

Země na těleso a nikoliv síly, kterou působí těleso na Zemi, si vysvětlujeme nepoměrně 

větší hmotností Země vzhledem k hmotnosti tělesa“ ([5] str. 122). Je zde také uveden 

Newtonův gravitační zákon. 

Pro řešení úlohy druhé mohla studentům pomoci kapitola věnovaná šikmému vrhu 

([5] str. 133 - 135). Dozvíme se zde, že šikmý vrh vznikne složením pohybu 

rovnoměrného přímočarého a volného pádu se zrychlením g. Nemluví se zde však o 

silách, které na hmotný bod během pohybu působí. 
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Vidíme tedy, že studenti, kteří se zúčastnili průzkumu, byli během studia 

seznámeni s potřebnými znalostmi ke správnému vyplnění testů. Studenti Matematicko-

fyzikální fakulty navíc tuto látku znovu probírají v prvním ročníku.  

 

 

 

2.2 Způsob zpracování výsledků 

 

 
Studenty, kterým jsem test zadala, jsem rozdělila při zpracování výsledků do dvou 

větších skupin. První skupinu tvoří studenti MFF UK a druhou skupinu studenti 

gymnázií. V těchto skupinách jsem prováděla další rozdělení.  

Studenty MFF UK jsem dále dělila podle ročníků a při vyhodnocování testů a 

komentování jejich výsledků jsem je mezi sebou často porovnávala. Studenti, u kterých 

byl výzkum prováděn, se na MFF UK zaměřují přímo na obecnou fyziku. Porovnání 

jednotlivých ročníků bylo někdy velmi zajímavé a překvapující. Průzkumu se v této 

skupině zúčastnilo celkem 106 studentů, z toho 85 chlapců, 14 dívek a 7 studentů 

neuvedlo své jméno ani pohlaví.  

 Studenty čtvrtých ročníků gymnázií jsem dále rozdělila na dvě skupiny podle 

měst, ve kterých jsem průzkum prováděla. Pokud se průzkumu zúčastnilo více tříd 

jednoho gymnázia, vyhodnotila jsem tyto třídy nejprve jednotlivě a poté dohromady 

jako celek, pro úplnost výsledků. Průzkumu se celkem zúčastnilo 75 studentů. Na 

některých gymnáziích studenti nezveřejnili svá jména ani pohlaví, proto neznám přesný 

počet chlapců a dívek. 

Způsob zpracování výsledků byl u všech skupin stejný. Odpovědi studentů jsem 

pro jednotlivé úlohy rozdělila vždy do několika kategorií. Relativní četnosti odpovědí 

v každé kategorii jsou uvedeny v  tabulkách.  

V práci uvádím jen základní statistické výsledky. Pozornost věnuji spíše analýze 

jednotlivých typů odpovědí, zejména těch, které vypovídají o představách studentů o 

roli síly při pohybu těles. 

 

 

 

2.3  Jednotlivé kategorie odpovědí  

 

 
Aby bylo možné provést po vyhodnocení tohoto průzkumu porovnání 

s průzkumem  D.Hejnové, snažila jsem se co nejvíce zachovat jednotlivé kategorie 

odpovědí tak, jak je vytvořila právě ona v roce 1983/84. Pokud se některé odpovědi 

vyskytovaly často a nespadaly do žádné kategorie, vytvořila jsem kategorii novou.  

 

 

1. Úloha 

 
a) Správná odpověď i se zdůvodněním. Těleso se  pohybuje rovnoměrně přímočaře. 

Výsledná síla, která na těleso působí, musí tedy být nulová. Třetí síla má proto 

stejnou velikost a opačný směr než výslednice prvých dvou sil. 

 

b)  Třetí síla je správně zakreslena do obrázku, zdůvodnění nepřesné nebo žádné. 
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c)  Nesprávná odpověď. Třetí síla je orientovaná ve směru pohybu (a je to buď  

výslednice prvých dvou sil nebo jiná síla). 

 

d)   Nesprávná odpověď. Třetí síla je orientována proti směru pohybu, je však menší než 

výslednice prvých dvou sil. 

 

e)  Nesprávná odpověď. Třetí síla může být orientována buď ve směru pohybu 

(výslednice prvých dvou sil či jiná síla) nebo je orientována proti směru pohybu, je 

však menší než výslednice prvých dvou sil. 

 

f)   Nesprávná odpověď. Třetí síla je tíhová síla. 

 

g)   Jiné nesprávné odpovědi nebo řešení neuvedeno. 

 

 

 

2. Úloha 

 
a)  Správné řešení. Předpokládáme-li, že odpor vzduchu (a také vztlaková síla) jsou 

zanedbatelně malé, působí na míček v každém z vyznačených směrů jediná síla 

mířící svisle dolů - tíhová síla. 

 

b)   Pro bod C správné řešení, v ostatních bodech působí na míček ještě další síla – tečná 

k trajektorii, orientovaná ve směru pohybu nebo vodorovná (orientovaná obvykle 

zleva doprava). 

 

c)   V bodě C je výsledná síla působící na míček nulová, v ostatních bodech uváděny 

různé kombinace tíhové, tečné a vodorovné síly. 

 

d)  Výslednice sil má ve všech bodech směr tečný k trajektorii a je orientovaná ve 

směru pohybu míčku, resp. na míček působí ve všech vyznačených bodech tečná a 

tíhová síla. 

 

e)  V různých bodech působí na těleso různé kombinace vodorovných a svislých sil 

různých orientací. 

 

f)    Ostatní nesprávné odpovědi nebo řešení neuvedeno. 

 

 

3. Úloha 

 
a)  Správné řešení pro těleso A i B. Je-li těleso v klidu, výsledná síla, která na něj 

působí, je nulová. Má dvě složky: tíhovou sílu ve směru svisle dolů a stejně velkou 

tahovou sílu závěsu ve směru svisle nahoru. Jestliže těleso na vlákně kývá, má při 

průchodu rovnovážnou polohou nenulové dostředivé zrychlení a nulové tečné 

zrychlení. Výsledná síla, která na těleso B působí, je proto dostředivá. Je složena 

z tíhové síly a tahové síly závěsu. Na rozdíl od situace A zde má tahová síla závěsu 

větší velikost než tíhová síla. 
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Další kategorie jsou vytvořeny zvlášť pro bod A a bod B. 
 

A b)  Správné řešení.  

 

A c)  Na bod A působí tíhová síla a tahová síla závěsu, jejich výslednice má směr svisle 

dolů. 

 

A d)  Na bod A působí pouze tíhová síla. 

 

A e)  Ostatní nesprávné odpovědi nebo úloha v části A neřešena. 

 

B f)   Správné řešení.  

 

B g) Na bod B působí výsledná síla tečná k trajektorii orientovaná ve směru pohybu, 

resp. na bod B působí tečná síla a tíhová síla (případně je ještě někdy uváděna 

tahová síla vlákna, která je buď větší nebo menší než tíhová síla) . 

 

B h)  Na bod B působí tíhová síla a tahová síla závěsu, které mají stejnou velikost a jsou 

opačně orientované. Výslednice je nulová. 

 

B i)  Na bod B působí tíhová síla, resp. na bod B působí tíhová síla a tahová síla závěsu, 

které mají stejnou velikost a jsou opačně orientované, dále působí na bod B dvě 

síly tečné k trajektorii, které mají stejnou velikost a jsou opačně orientované. 

 

B j)    Na bod B působí pouze tíhová síla. 

 

B k)   Ostatní nesprávné odpovědi nebo úloha v části B není řešena. 

 

B l)  Úloha je řešena z pohledu neinerciální soustavy. Na bod B působí tahová síla 

závěsu, tíhová síla a síla odstředivá. Výslednice tíhové a odstředivé síly má 

stejnou velikost jako tahová síla závěsu, jejich orientace je opačná. 

 

 

 

4. Úloha 

 
a)  Správná odpověď i se zdůvodněním. Bod A se pohybuje rovnoměrně po kružnici. 

Dostředivé zrychlení je nenulové, tečné zrychlení je nulové. Výsledná síla působící 

na bod A je proto dostředivá (a má konstantní velikost). Je výslednicí tíhové síly a 

tahové síly závěsu. Má být zatržena odpověď e). 

 

b) Dostředivá síla je správně zakreslena do obrázku, zatržena odpověď e), ale 

zdůvodnění je nepřesné nebo chybí. 

 

c)  Zatržená odpověď d) – výsledná síla má směr závěsu a je orientovaná od bodu 

závěsu. 

 

d)   Zatržená odpověď g) – výsledná síla má směr tečny k trajektorii. 
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e) Zatržená odpověď f) – výsledná síla je orientovaná od středu dráhy ve směru 

poloměru. 

 

f)   Ostatní nesprávné odpovědi nebo řešení není uvedeno. 

 

g)  Na těleso působí dostředivá a odstředivá síla, které se vzájemně vyruší. Tyto dvě síly 

jsou někdy uváděny jako jediné síly působící na těleso A, jindy se kromě nich 

objevuje ještě tečná síla, tahová síla závěsu nebo tíhová síla. 

 

 

 

5. Úloha 

 
a) Správné řešení i se zdůvodněním. Síly, kterými na sebe obě nabitá tělesa vzájemně 

působí, jsou stejně velké opačného směru. Jsou to síly odpudivé. Zatržena odpověď 

e). 

 

b)   Zatržena správná odpověď, zdůvodnění nepřesné nebo chybí. 

 

c)   Zatržena odpověď a). 

 

d)   Zatržena odpověď b). 

 

e)   Zatržena odpověď c). 

 

f)   Zatržena odpověď d). 

 

g)  Úloha neřešena. 

 

 

 

6. Úloha 

 
a)  Správné řešení týkající se družice i Země. Na obě tělesa působí stejně velké síly 

opačného směru. Jsou to síly přitažlivé, gravitační síly, jimiž na sebe obě tělesa 

vzájemně působí. Pro družici je síla, kterou ji Země přitahuje, silou dostředivou. 

Družice se pohybuje rovnoměrně po kružnici. Síla, kterou působí družice na Zemi, 

je sice stejně velká jako síla, kterou působí Země na družici; zrychlení, které tato 

síla Zemi uděluje, je však zanedbatelně malé, protože hmotnost Země je velká. 

Správně zatržená odpověď a), d). 

 

b)   Správné řešení týkající se družice, nesprávné řešení týkající se Země. 

 

c)   Správné řešení týkající se Země, nesprávné řešení týkající se družice. 

 

d)   Nesprávné řešení týkající se družice i Země nebo úloha neřešena. 
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Dále jsou vytvořeny zvlášť kategorie odpovědí pro družici a Zemi. Odpovědi 

týkající se Země jsou rozděleny do sedmi kategorií. 
 

a1)  Správné řešení se správným zdůvodněním. 

 

a2) Správné řešení se správným zdůvodněním, ale síly zakreslené v obrázku nejsou 

stejně velké (síla, kterou působí družice na Zemi je  podstatně menší případně větší) 

nebo síla působící na Zemi není zakreslena . 

 

b)   Síla správně zakreslena do obrázku, zatržena správná odpověď d), ale zdůvodnění je 

nepřesné, neúplné nebo vůbec chybí. 

 

c)   Na Zemi nepůsobí žádná síla.  

 

d)   Na Zemi působí dostředivá a odstředivá síla, které se vzájemně vyruší. 

 

e)   Jiné nesprávné odpovědi. 

 

f)   Úloha v části týkající se Země neřešena. 

 

 

Odpovědi týkající se družice jsou rozděleny do šesti kategorií: 
 

a1)  Správné řešení. 

 

a2) Správné řešení se správným zdůvodněním, ale síly zakreslené v obrázku nejsou 

stejně velké (síla, kterou působí Země na družici je  podstatně větší) . 

 

b)   Na družici působí dostředivá a odstředivá síla, které se vzájemně vyruší. 

 

c)  Výsledná síla, která na družici působí, je tečná k trajektorii a je orientovaná ve směru 

pohybu. 

 

d)   Na družici působí dostředivá síla a síla tečná k trajektorii. 

  

e)   Ostatní nesprávné odpovědi, resp. řešení neuvedeno. 

 

 

 

2.4 Výsledky průzkumu provedeného na MFF- UK 

 

 
2.4.1  Podmínky a průběh průzkumu 

 

Test jsem zadala studentům 1. a 2.  ročníku obecné fyziky na Matematicko-

fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.  

Studenti 1. ročníku řešili testy začátkem listopadu roku 2006, tedy asi měsíc po 

zahájení 1. semestru, ve kterém se probírá klasická mechanika. Testy studenti 

vyplňovali v části hodiny klasické mechaniky, bohužel se jich na tuto přednášku 
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nedostavilo příliš mnoho. Průzkumu se zúčastnilo 59 studentů z toho 9 dívek a 50 

chlapců. Na průzkum nebyli předem upozorněni. Doba na vyplňování testů nebyla 

omezena, studenti ho vyplňovali  v rozmezí 30 - 45 minut. 

Studentům 2. ročníku jsem testy zadala na konci října roku 2006. Studenti již 

absolvovali klasickou mechaniku v 1. ročníku. Myslím si, že by mohlo být tedy 

zajímavé porovnání výsledků testů studentů 1. a 2. ročníku. Průzkumu se zúčastnilo 47 

studentů z toho 5 dívek, 35 chlapců a 7 studentů nenapsalo své jméno ani pohlaví. Test 

jim nebyl předem oznámen a vyplňovali ho opět 30 - 45 minut. 

 

 

2.4.2  Výsledky jednotlivých úloh 
 

Výsledky testů jsem pro přehlednost zpracovala do jednotlivých tabulek (tabulky 

1.1 – 6.2-c). Odpovědi jsem pro každou úlohu rozdělila do několika kategorií (viz. 

str.12 - 16). Počet odpovědí v jednotlivých kategoriích je v tabulkách vždy přepočítán 

na relativní četnost. V tabulkách jsou uvedeny celkové výsledky a dále také zvlášť 

výsledky dívek a chlapců. Ve 2. ročníku někteří studenti neuvedli své jméno ani 

pohlaví, tito studenti jsou v tabulkách uváděny pod názvem ostatní. 

 

 

 

Výsledky 1. úlohy 
 

V první úloze jsem odpovědi studentů rozdělila do sedmi kategorií (viz. str. 12 - 16).  

Relativní četnosti odpovědí v jednotlivých kategoriích jsou v tabulkách 1.1 a 1.2. 

 

 

1. ročník 

 
Tabulka 1.1 

             Kategorie 

Skupina  a b c d e f g 
správně   

(a+b) 

nesprávně    

(c+….+g) 

Chlapci 70 4 8 2 10 0 6 74 26 

Dívky 56 0 33 0 11 0 0 56 44 

Celkem 68 3 12 2 10 0 5 71 29 

 

 

2. ročník 

 
Tabulka 1.2 

             Kategorie 

Skupina  a b c d e f g 
správně   

(a+b) 

nesprávně    

(c+….+g) 

Chlapci 89 0 3 3 6 0 0 89 11 

Dívky 100 0 0 0 0 0 0 100 0 

Ostatní 86 0 14 0 0 0 0 86 14 

Celkem 89 0 4 2 4 0 0 89 11 
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V 1. ročníku správně odpovědělo 71 % studentů, ve 2. ročníku 89 % studentů, 

tedy považujeme-li také za správnou odpověď, je-li třetí síla do obrázku správně 

zakreslena, ale zdůvodnění je nepřesné nebo chybí. Vidíme, že 2. ročník byl v řešení 1. 

úlohy úspěšnější. Přesto i 71 % správných odpovědí studentů 1. ročníku je poměrně 

hodně.  

V porovnání se studenty 1. ročníku fyziky na MFF-UK, se kterými byl tento test 

prováděn ve školním roce 1983/1984 jsou současní studenti o 15 % úspěšnější. Tehdy 

odpovědělo správně 56 % studentů 1. ročníku . Musíme však vzít v úvahu, že průzkum 

v roce 1983/84 byl se studenty prováděn před zahájením výuky klasické mechaniky. 

Současným studentům byly testy zadávány přibližně v polovině výuky a dá se 

předpokládat, že  měly toto učivo z části zopakováno. 

Většina nesprávných odpovědí vypovídá o tom, že se studenti domnívají, že síla 

působící na rovnoměrně přímočaře se pohybující těleso má směr pohybu (často tuto sílu 

získávají jako výslednici složení dvou vektorů působících sil). V 1. ročníku má tuto 

představu 24 % studentů a ve 2. ročníku 11 % studentů, tedy všichni kdo odpověděli 

špatně.  

V porovnání se studenty z  roku 1983/84 vidíme, že došlo ke zlepšení. Tehdy se 

tato představa vyskytla u 40 % studentů.  

 

 

Příklady nesprávných odpovědí 

 

 Třetí síla F3 leží na ose pohybu. Působí ve směru pohybu a má libovolnou 

velikost (v tom případě zrychluje pohyb) nebo působí proti směru pohybu a její 

velikost je menší než výslednice F1 a F2 ( v tom případě zpomaluje pohyb). 

 Výslednice sil F1 a F2 je ve směru pohybu. Síla F3 musí být tedy menší a 

opačného směru. 

 Třetí síla F3 je rovna výsledné síle působící na těleso, která je vektorovým 

součtem obou působících sil. 

 

 

 

Výsledky 2. úlohy 
 

Odpovědi jsem opět rozdělila do jednotlivých kategorií, tentokrát do šesti. Výsledky 

jsou zaznamenány v tabulkách 2.1 a 2.2. 

 

 

1. ročník 
 

Tabulka 2.1 

             Kategorie 

Skupina   a b c d e f 
správně          

(a) 

nesprávně    

(b+….+f) 

Chlapci 76 0 0 10 6 8 76 24 

Dívky 44 11 22 0 11 11 44 56 

Celkem 71 2 3 8 7 8 71 29 
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2.ročník 
 

Tabulka 2.2 

             Kategorie 

Skupina   a b c d e f 
správně          

(a) 

nesprávně    

(b+….+f) 

Chlapci 94 0 0 0 6 0 94 6 

Dívky 40 0 0 40 0 20 40 60 

Ostatní 86 0 0 14 0 0 86 14 

Celkem 87 0 0 6 4 2 87 13 

 

V 1. ročníku odpovědělo na tuto úlohu správně 71 % studentů. Jedna 

z nejčastějších nesprávných odpovědí byla, že výsledná síla působící v jednotlivých 

bodech má směr tečny k trajektorii a orientaci ve směru pohybu, případně že na míček 

působí tečná a tíhová síla. Tuto odpověď uvedlo 8 % studentů z 1. ročníku a 6 % 

studentů ze 2. ročníku. Z 2. ročníku řešilo úlohu správně 87 % studentů. I v této úloze 

byli studenti 2. ročníku o něco úspěšnější.  

Přesto procentuální úspěšnost obou dvou ročníků je poměrně vysoká a opět ve 

srovnání s 1. ročníkem z roku 1983/1984 jsou současní studenti výrazně lepší. Tehdy 

odpovědělo správně 44 % studentů. Nejčastější špatná odpověď, již uvedlo 23 % 

studentů, byla stejná jako u nynějších studentů.  

 

 

Příklady nesprávných odpovědí: 

 

 V bodě A:     Směr výsledné síly je tečný (působí tíhová a dopředná složka síly). 

V bodě B:    Směr výsledné síly je tečný (dopředná složka je stále stejná, svislá 

složka míří nahoru, je menší než v bodě A dochází zde k tlumení). 

      V bodě C:     Zde je pouze dopředná složka síly (směr tečny), bod se nepohybuje 

ani nahoru ani dolu. 

            V bodě D:    V bodě D je situace stejná jako v bodě B jen svislá složka směřuje 

dolů. 

 

 V bodě A:      Na těleso působí tíhová síla FG a síla ve vodorovném směru F1, 

kterou bylo těleso vrženo. 

V bodě B:     Zde také působí FG a F1. Těleso bylo urychleno v okamžiku 

odrazu od podložky. 

      V bodě C:      Působí zde síly stejné jako v bodě B. V tomto bodě se vyrovnalo   

zrychlení způsobené odrazem od podložky s tíhovou silou. 

            V bodě D:        Působí zde síly stejné jako v bodě A. 

 

 

 

Výsledky 3. úlohy 
 

Tato úloha měla dvě části. Kategorie odpovědí byly vytvořeny pro každou část zvlášť 

(viz. str: 12 - 16). Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 3.1 a 3.2. 
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1. ročník 
 

Tabulka 3.1 

          Kategorie 

 

Skupina 

  A B správně       

(a) 

nesprávně      

(b,….,g) a b c d e f g h i j k l 

Chlapci 14 94 2 4 0 14 14 56 0 0 6 10 14 86 

Dívky 22 100 0 0 0 22 22 33 0 0 22 0 22 78 

Celkem 15 95 2 3 0 15 15 53 0 0 8 8 15 85 

 

 

2.ročník 

 
Tabulka 3.2 

          Kategorie 

 

Skupina 

  A B správně       

(a) 

nesprávně      

(b,….,g) a b c d e f g h i j k l 

Chlapci 23 91 0 6 3 23 3 34 0 0 9 31 23 77 

Dívky 0 100 0 0 0 0 20 40 0 0 40 0 0 100 

Ostatní 14 71 0 14 14 14 14 14 0 14 0 43 14 86 

Celkem 19 89 0 6 4 19 6 32 0 2 11 30 19 81 

 

V 1. ročníku odpovědělo správně na obě části úlohy 15 % studentů, což je 

poměrně málo. V první části odpověděla většina studentů (95 %) správně. Studenti 

odpovídali  špatně převážně na druhou část úlohy, pouhých 15 % studentů zde znalo 

správnou odpověď. Přibližně stejný počet studentů (15 %) se domnívá, že výslednice 

působících sil má směr tečny k trajektorii a je orientována ve směru pohybu. Několik 

studentů (8 %) řešilo druhou část úlohy z pohledu neinerciální soustavy. 

Ve srovnání se studenty prvního ročníku v roce 1983/84, je zřejmé, že současní 

studenti byli v řešení této úlohy opět úspěšnější. Tehdy odpověděla správně na obě části 

úlohy  pouze 4 % studentů. První část úlohy řešilo úspěšně 77 % studentů, druhou část 

pouze 4 % studentů. Nejčastější nesprávná odpověď (37 %), která se u studentů 

vyskytovala, spadala do kategorie h (tj. na hmotný bod působí tíhová síla a tahová síla 

závěsu, ty mají stejnou velikost, ale opačnou orientaci). Dále studenti často zakreslovali 

výslednou sílu působící na hmotný bod jako tečnu k trajektorii, orientovanou ve směru 

pohybu. 

Ve 2. ročníku odpovědělo správně na obě části úlohy 19 % studentů. Pouze tito 

studenti znali správnou odpověď ve druhé části úlohy. V první části úlohy odpovědělo 

správně 89 % studentů. Poměrně hodně studentů (30 %) řešilo tuto úlohu z hlediska 

neinerciální soustavy, přestože na začátku testu bylo výrazně napsáno, že všechny úlohy 

se mají řešit v  soustavě inerciální. Svědčí to buď o nepozornosti studentů nebo o tom, 

že si někteří studenti při řešení této úlohy neuvědomili přesný rozdíl mezi těmito 

soustavami. Nejčastější nesprávnou odpovědí v druhé části bylo, že na bod působí dvě 

síly (tahová síla závěsu a gravitační síla), které jsou stejně velké, opačného směru a 

jejichž výslednice je nulová. Tuto odpověď uvedlo 32 % studentů. V 1. ročníku to bylo 

dokonce 53 % studentů. 
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Příklady nesprávných odpovědí 

  

 Na bod B působí stejné síly jako na nepohybující se bod A, tedy gravitační síla a 

síla provázku, které jsou stejně velké, opačného směru a jejich výslednice je 

tedy nulová. 

 Na bod B působí tahová síla provázku, proti ní působí stejně velká gravitační 

síla, navíc na bod B působí setrvačná síla Fs udržující hmotný bod v pohybu, 

tato síla má směr tečny k trajektorii. 

 Na bod B působí gravitační síla, odstředivá síla ve stejném směru a vazbová síla, 

která tyto dvě síly kompenzuje. 

 

 

 

Výsledky 4. úlohy 
 

Relativní četnosti odpovědí jsou uvedeny v tabulkách 4.1 a 4.2. 

 

 

1. ročník 
 

Tabulka 4.1 

             Kategorie 

Skupina    a b c d e f g 
správně   

(a+b) 

nesprávně    

(c+….+g) 

Chlapci 70 4 12 4 6 4 0 74 26 

Dívky 22 22 22 22 0 11 0 44 56 

Celkem 63 7 14 7 5 5 0 69 31 

 

 

2.ročník 

 
Tabulka 4.2 

             Kategorie 

Skupina    a b c d e f g 
správně   

(a+b) 

nesprávně    

(c+….+g) 

Chlapci 57 11 20 3 0 9 0 69 31 

Dívky 20 0 0 60 0 20 0 20 80 

Ostatní 29 0 29 14 0 29 0 29 71 

Celkem 49 9 19 11 0 13 0 57 43 

 

Tuto úlohu řešilo správně 69 % studentů z 1. ročníku a 57 % studentů z 2. ročníku. 

Pokud tedy za správné odpovědi budeme považovat i ty, jejichž zdůvodnění je nepřesné 

nebo úplně chybí. Můžeme si všimnout, že v této úloze byli studenti 1. ročníku 

úspěšnější než studenti 2. ročníku, což je možná i trochu překvapivé. Nejčastější 

nesprávná odpověď u obou ročníků byla, že výsledná síla má směr závěsu a směřuje od 

bodu závěsu. V 1. ročníku takto odpovědělo 14 % studentů a v 2. ročníku 19 % 

studentů.  

Při srovnání s výzkumem z roku 1983/1984 byla tehdy nejčastější nesprávnou 

odpovědí také tato odpověď, uvedlo ji 26 % řešitelů a správnou odpověď tehdy uvedlo 
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35 % řešitelů. Jako druhé nejčastější nesprávné řešení studenti tehdy i nyní zakreslovali 

výslednou sílu jako tečnu k trajektorii. V roce 1983/1984  toto řešení uvedlo 22 % 

studentů, nyní to bylo v 1. ročníku 7 % studentů a ve 2. ročníku 11 % studentů. Pokud 

srovnáme studenty 1. ročníku fyziky na MFF UK z roku 1983/1984 se studenty z roku 

2006/2007 vidíme, že výsledky současných studentů jsou mnohem lepší.  

 

 

Příklady nesprávných odpovědí 

 

 Výsledná síla působí podél závěsu od bodu závěsu a je součtem gravitační a 

odstředivé síly. 

 Odstředivá a gravitační síla se sečtou a vyruší se se silou závěsu. Zůstane pouze 

síla ve směru pohybu. 

 Směr síly udává směr rychlosti a okamžitá rychlost má směr tečny k trajektorii.  

 

 

 

Výsledky 5. úlohy 
 

Relativní četnosti odpovědí jsou uvedeny v tabulkách 5.1 a 5.2. 

 

 

1. ročník 

 
Tabulka 5.1 

             Kategorie 

Skupina     a b c d e f g 
správně   

(a+b) 

nesprávně    

(c+….+g) 

Chlapci 78 8 2 4 0 8 0 86 14 

Dívky 56 22 0 0 0 22 0 78 22 

Celkem 75 10 2 3 0 10 0 85 15 

 

 

2.ročník 

 
Tabulka 5.2 

             Kategorie 

Skupina     a b c d e f g 
správně   

(a+b) 

nesprávně    

(c+….+g) 

Chlapci 86 3 0 3 0 9 0 89 11 

Dívky 100 0 0 0 0 0 0 100 0 

Ostatní 100 0 0 0 0 0 0 100 0 

Celkem 89 2 0 2 0 6 0 91 9 

 

Správné řešení této úlohy uvedlo v 1. ročníku 85 % studentů a ve 2. ročníku 91 % 

studentů (považujeme-li za správnou i odpověď bez zdůvodnění nebo se zdůvodněním 

nepřesným). Všimněme si, že tuto úlohu řešila většina studentů správně. 

 Srovnáme-li opět tyto výsledky s průzkumem provedeným v roce 1983/1984 

zjistíme, že větší úspěšnosti dosáhli současní studenti (v roce 1983/84 řešilo správně 
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tuto úlohu 67 % řešitelů). Většina nesprávných odpovědí tehdy i nyní spadala do 

kategorie f, kde se studenti domnívají, že náboje v této úloze se odpuzují a náboj o 

menší velikosti je odpuzován větší silou. Ostatní nesprávné odpovědi se vyskytovaly 

pouze ojediněle.  

 

 

Příklady nesprávných odpovědí 

 

 Dva kladné náboje se odpuzují. Náboj Q1 odpuzuje Q2 dvakrát více, vektor Q2 

musí být dvakrát větší. 

 Stejné náboje se odpuzují a síla je přímo úměrná náboji a nepřímo úměrná 

čtverci vzdálenosti. (Zatržena odpověď d) 

 Podle 3. Newtonova zákona (akce a reakce) na sebe náboje působí stejně velkou 

silou opačného směru. Q1 působí dvakrát větší silou jako Q2, ale Q2 působí na 

Q1 stejně velkou silou jako Q1 na Q2, ale opačného směru. Celkově tedy náboje 

působí naproti sobě stejně velkou silou.  (Zatržena odpověď b) 

 

 

 

Výsledky 6. úlohy 
 

Zde bylo rozdělení odpovědí do jednotlivých kategorií poněkud obtížnější. Výsledky 

jsou uvedeny ve třech tabulkách pro každou skupinu. V první tabulce jsou zaznamenány 

výsledky celé úlohy. Ve druhé tabulce najdeme relativní četnosti odpovědí týkajících se 

pouze Země a třetí tabulka se týká odpovědí vztahujících se k družici.  

 

 

1. ročník 

 
Tabulka 6.1-a (celkově) 

             Kategorie 

Skupina      a b c d 
správně             

(a) 

nesprávně    

(b+c+d) 

Chlapci 76 0 22 2 76 24 

Dívky 44 0 22 33 44 56 

Celkem 71 0 22 7 71 29 

 

 
Tabulka 6.1-b (Země) 

             Kategorie 

Skupina       a1 a2 b c d e f 
správně   

(a1+a2+b) 

nesprávně    

(c+….+f) 

Chlapci 78 12 8 0 0 0 2 98 2 

Dívky 67 0 0 0 0 11 22 67 33 

Celkem 76 10 7 0 0 2 5 93 7 
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Tabulka 6.1-c (družice) 

             Kategorie 

Skupina   a1 a2 b c d e 
správně   

(a1+a2) 

nesprávně    

(b+….+e) 

Chlapci 68 8 16 0 0 8 76 24 

Dívky 44 0 22 11 0 22 44 56 

Celkem 64 7 17 2 0 10 71 29 

 

Celou úlohu řešilo v 1. ročníku správně 71 % studentů (viz. tabulka 6.1-a). 7 % 

řešitelů neodpovědělo správně ani na jednu část úlohy. 

Pokud za správnou odpověď považujeme také odpověď s chybějícím či 

nepřesným zdůvodněním, řešilo část týkající se Země úspěšně celkem 93 % studentů. 

Někteří studenti uvedli správná řešení, ale síly, které zakreslili, neměly stejné velikosti. 

Tyto odpovědi jsem zařadila do kategorie a2 a považuji je také za správné. 5 % studentů 

tuto úlohu vůbec neřešilo. Procentuální zastoupení odpovědí v jednotlivých kategoriích 

pro tuto část úlohy můžeme vidět v tabulce 6.1-b. 

Část úlohy, která se týkala družice, řešilo správně 71 % studentů (viz tabulka 6.1-

c). Nejvíce chybných odpovědí (17 %) uvádí, že na družici působí odstředivá a 

dostředivá síla, které se navzájem vyruší. 2 % řešitelů se domnívají, že výsledná síla 

působící na družici je tečná k trajektorii a má směr pohybu družice. 10 % studentů tuto 

část úlohy neřešilo nebo jejich řešení nespadalo do žádné z vytvořených kategorií. 

Srovnáme-li tyto výsledky s výsledky studentů z roku 1983/84, vidíme, že celou 

úlohu řešilo tehdy správně pouze 25 % studentů. Část týkající se Země vyřešilo úspěšně 

74 % studentů (za správné považujeme i odpovědi s nepřesným či žádným 

zdůvodněním). Na část úlohy, jež se vztahovala k družici, odpovědělo správně celkem 

27 % řešitelů. Nejčastější nesprávná představa byla stejná jako u současných studentů 

(na družici působí odstředivá a dostředivá síla, tyto síly se navzájem vyruší). Takto 

odpovědělo 43 % studentů. 14 % studentů se domnívá, že výsledná síla působící na 

družici je tečná k trajektorii družice. Z tohoto porovnání můžeme pozorovat zlepšení 

v úspěšnosti řešení úlohy u současných studentů oproti studentům z roku 1983/84. 

 

 

2.ročník 

 
Tabulka 6.2-a (celkově) 

             Kategorie 

Skupina      a b c d 
správně             

(a) 

nesprávně    

(b+c+d) 

Chlapci 57 0 34 9 57 43 

Dívky 40 0 60 0 40 60 

Ostatní 29 0 43 29 29 71 

Celkem 51 0 38 11 51 49 
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Tabulka 6.2-b (Země) 

             Kategorie 

Skupina       a1 a2 b c d e f 
správně   

(a1+a2+b) 

nesprávně    

(c+….+f) 

Chlapci 80 6 6 0 3 0 6 91 9 

Dívky 80 0 0 0 0 0 0 80 0 

Ostatní 57 14 0 0 14 14 0 71 29 

Celkem 77 9 4 0 4 2 4 89 11 

 
Tabulka 6.2-c (družice) 

             Kategorie 

Skupina   a1 a2 b c d e 
správně   

(a1+a2) 

nesprávně    

(b+….+e) 

Chlapci 57 0 23 3 0 17 57 43 

Dívky 20 20 0 60 0 0 40 60 

Ostatní 29 0 71 0 0 0 29 71 

Celkem 49 2 28 9 0 13 51 49 

 

Ve 2. ročníku odpovědělo na obě části úlohy správně 51 % studentů. 38 % 

studentů řešilo správně pouze část týkající se Země a 11 % řešitelů nebylo úspěšných 

ani v jedné části úlohy. 

Podíváme-li se na část úlohy týkající se  Země (viz. tabulku 6.2-b), vidíme, že 

úlohu řešilo správně celkem 89 % studentů. Asi 4 % studentů se domnívala, že na Zemi 

působí odstředivá a dostředivá síla, které se navzájem vyruší. 

V části, která se týkala družice (viz. tabulka 6.2-c), odpovědělo správně 51 % 

studentů. Také zde se několik studentů (9%) domnívá, že výsledná síla působící na 

družici je tečna k trajektorii a má směr pohybu družice. 

Porovnáme-li tyto výsledky s 1. ročníkem, zjistíme, že překvapivě o něco 

úspěšnější byli studenti 1.ročníku. 

 

 

Příklady nesprávných odpovědí 

 

Pro družici: 

 Na družici působí gravitační síla Země, odstředivá síla a výsledná 

síla ve směru tečny k trajektorii způsobující pohyb a zakřivení dráhy 

(tato síla je někdy také nazývána jako setrvačnost). 

 Síla gravitační a odstředivá, která působí na družici, se musí rovnat, 

jinak by se družice k Zemi blížila nebo se od ní vzdalovala.  

Pro Zemi: 

 Lze uvažovat, že družice na Zemi působí gravitační silou, ale ta musí 

být zanedbatelně malá. 

 

 

 

 

 



 26 

2.5  Výsledky průzkumu provedeného na gymnáziích 

 

 
2.5.1  Podmínky a průběh průzkumu 

 

Testy jsem zadávala na čtyřech gymnáziích studentům čtvrtých ročníků. V rámci 

bakalářské práce jsem si pro zpracování vybrala pouze dvě gymnázia a z nich tři třídy. 

Zbylé materiály budu zpracovávat v rámci diplomové práce.  

Vybrala jsem jednu třídu pražského gymnázia, pro zjednodušení si ho označím 

písmenem P a dvě třídy z  gymnázia ve Žďáře nad Sázavou, dále ho budu označovat 

jako gymnázium Ž. Na pražském gymnáziu jsem testy zadala koncem listopadu roku 

2006. Ve Žďáře nad Sázavou byly testy zadány v polovině prosince 2006.  

Ve třídě z gymnázia P se průzkumu zúčastnilo celkem 27 studentů z toho 7 

chlapců a 20 dívek. Třídy z gymnázia Ž označuji Ž-a a Ž-b, ve třídě Ž-a testy řešilo 25 

studentů a ve třídě Ž-b 23 studentů. Na obou gymnáziích měli studenti na vypracování 

testů celou vyučovací hodinu (tedy 45 minut). Žádná ze tříd nebyla na test předem 

upozorněna. 

Při zadávání testů na žďárském gymnáziu jsem pro neodkladné studijní povinnosti 

nemohla být přítomna a studenti bohužel v testech neuvedli svá jména. Proto 

v tabulkách chybí bližší rozdělení na dívky a chlapce. Myslím si, že to kvalitu tohoto 

zpracování nijak neovlivnilo. Nemohu však ohodnotit přístup a zodpovědnost studentů 

na žďárském gymnáziu při řešení testů. Studenti vyhodnocené třídy pražského 

gymnázia přistupovali k testu, až na málo výjimek, velice pozitivně. 

 

 

2.5.2  Výsledky jednotlivých úloh 

 
Pro zajímavost a možnost porovnání uvádím výsledky jednotlivých gymnázií, případně 

i jednotlivých tříd. Výsledky jsou zpracovány v tabulkách 7 - 18.2-c. Hodnoty jsou 

uváděny v relativních četnostech. 

  
 

Výsledky 1. úlohy 
 

Výsledky první úlohy jsou zaznamenány v tabulkách 7 - 8.2. Jednotlivé kategorie, do 

kterých jsou odpovědi řazeny, jsou na straně 12 - 13. V tabulce 7 jsou uvedeny  relativní 

četnosti odpovědí studentů třídy pražského gymnázia. V tabulce 8 můžeme vidět 

celkové vyhodnocení dvou tříd žďárského gymnázia, jejichž jednotlivé výsledky jsou 

v tabulkách 8.1, 8.2.  

 

Gymnázium P 
 
Tabulka 7: Gymnázium P 

             Kategorie 

Skupina  a b c d e f g 
správně   

(a+b) 

nesprávně    

(c+….+g) 

Chlapci 29 0 29 0 14 29 0 29 71 

Dívky 5 0 55 25 5 5 5 5 95 

Celkem 11 0 48 19 7 11 4 11 89 
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Tuto úlohu řešilo správně 11 % řešitelů. Většina studentů, tj. 74 % se domnívá, že 

výsledná síla, která působí na rovnoměrně přímočaře se pohybující těleso, má směr a 

orientaci pohybu, tj. kategorie c, d, e. 

 

 

Gymnázium Ž 

 
Tabulka 8: Gymnázium Ž 

             Kategorie 

Skupina  a b c d e f g 
správně   

(a+b) 

nesprávně    

(c+….+g) 

Celkem 10 2 44 8 10 25 0 13 88 

 
Tabulka 8.1: Třída Ž-a 
             Kategorie 

Skupina  a b c d e f g 
správně   

(a+b) 

nesprávně    

(c+….+g) 

Celkem 0 0 40 8 4 48 0 0 100 

 
Tabulka 8.2: Třída Ž-b 

             Kategorie 

Skupina  a b c d e f g 
správně   

(a+b) 

nesprávně    

(c+….+g) 

Celkem 22 4 48 9 17 0 0 26 74 

 

Vidíme, že jedna třída byla v řešení této úlohy podstatně úspěšnější. Zatímco ve 

třídě Ž-a úlohu neřešil správně nikdo, ve třídě Ž-b správně odpovědělo 26 % studentů, 

pokud tedy budeme za správnou odpověď považovat i správně zakreslené řešení, kde 

zdůvodnění je nepřesné nebo úplně chybí. Celkově tuto úlohu řešilo správně 13 % 

studentů. Představu, že výsledná síla má směr a orientaci pohybu tělesa má celkem 

62 % studentů, ve třídě   Ž-a je to 52 % studentů a ve třídě Ž-b 74 % studentů. Ve třídě 

Ž-a se téměř polovina žáků (48 %) domnívá, že třetí síla působící na těleso pohybující 

se přímočaře stálou rychlostí je síla tíhová.  

Porovnáme-li celkové výsledky gymnázia Ž a gymnázia P, vidíme, že výsledky 

pro jednotlivé kategorie jsou si značně podobné, tudíž lze usuzovat, že studenti 

gymnázií mají podobné představy o vztahu síly a pohybu. 

Ve srovnání se studenty gymnázií, s nimiž byl průzkum proveden v roce 1983/84, 

si můžeme všimnout, že úspěšnost při řešení této úlohy je u současných studentů o 

trochu vyšší. Průzkum byl v roce 1983/84 prováděn na dvou pražských gymnáziích. Na 

prvním gymnáziu řešilo úlohu správně cekem 8 % studentů, na druhém nevyřešil tuto 

úlohu správně nikdo. Nejčastější nesprávná odpověď, kterou studenti uváděli, byla, že 

třetí síla, jež na těleso působí, má směr pohybu tělesa (je buď výslednicí prvých dvou sil 

nebo jiná síla). Tuto odpověď (kategorie c) uvedlo 77 % a 65 % studentů. I zde se 

většina studentů domnívá, že třetí síla má směr pohybu tělesa, tj. kategorie c,d,e (83 % a 

78 %studentů). 

 

 

Příklady nesprávných odpovědí 

 

 Třetí síla F3, která působí na těleso, je výslednicí sil  F1 a F2. Zjistíme ji 

doplněním sil na kosodélník. 
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 Třetí síla je výsledná síla, která táhne těleso. Určuje směr táhnutí.  

 Může mít různou velikost. Nemůže působit jinam, protože už by vypadala 

trajektorie jinak. 

 Třetí silou je gravitační síla působící na každé těleso na Zemi. 

  

Třetí sílu, kterou studenti zakreslovali ve směru pohybu tělesa, často nazývali „hnací 

síla“. 

 

 

 

Výsledky 2. úlohy 
 

Odpovědi studentů jsem opět rozdělila do jednotlivých kategorií, viz str. 13. 

V tabulkách 9 - 10.2 jsou uvedeny jejich relativní četnosti. 

 

 

Gymnázium P 
 

Tabulka 9: Gymnázium P 

             Kategorie 

Skupina   a b c d e f 
správně          

(a) 

nesprávně    

(b+….+f) 

Chlapci 14 0 0 29 14 43 14 86 

Dívky 0 5 5 45 15 30 0 100 

Celkem 4 4 4 41 15 33 4 96 

 

Tuto úlohu řešila správně pouze 4 % studentů. Většina studentů, kteří řešili tuto 

úlohu nesprávně, tj. 64 % studentů, se domnívá, že síla působící na míč v bodech A, B, 

C, D je tečná k trajektorii a má směr pohybu (této představy se týkají kategorie 

odpovědí  b,c,d,e).  

 

 

Gymnázium Ž 
 
Tabulka 10: Gymnázium Ž 

             Kategorie 

Skupina   a b c d e f 
správně          

(a) 

nesprávně    

(b+….+f) 

Celkem 10 2 6 42 4 35 10 90 

 
Tabulka 10.1: Třída Ž-a 

             Kategorie 

Skupina   a b c d e f 
správně          

(a) 

nesprávně    

(b+….+f) 

Celkem 0 4 4 52 12 28 0 100 

 

Tabulka 10.2: Třída Ž-b 

             Kategorie 

Skupina   a b c d e f 
správně          

(a) 

nesprávně    

(b+….+f) 

Celkem 22 0 9 48 0 22 22 78 
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Správně odpovědělo celkem 10 % řešitelů, i když podíváme-li se na konkrétní 

výsledky, můžeme si všimnout, že ve třídě Ž-a neznal správnou odpověď žádný student, 

naproti tomu ve třídě Ž-b zakreslilo řešení správně 22 % studentů. Nejčastějším 

nesprávným řešením bylo opět zakreslení výsledné síly působící na míček v každém 

bodě jako tečny k trajektorii ve směru pohybu, popřípadě zakreslení ve vyznačených 

bodech tečné síly a síly tíhové. Toto řešení uvedlo celkem 42 % studentů. 

Poměrně hodně odpovědí studentů z obou gymnázií je zařazeno v kategorii f. 

Někteří studenti tuto úlohu vůbec neřešili nebo zakreslili řešení pouze v některých 

bodech. Často také zakreslili takové kombinace sil, které se nedaly zařadit do žádné 

kategorie. 

Porovnáme-li třídy gymnázia Ž, vidíme, že relativní četnosti odpovědí 

v jednotlivých kategoriích mají podobné hodnoty. Velký rozdíl zde nastává až při 

porovnání kategorie a, tj. správných odpovědí, kde třída Ž-b byla podstatně úspěšnější. 

Jestliže se podíváme na celkové výsledky obou gymnázií (gymnázia P a gymnázia 

Ž), nepozorujeme zde velké rozdíly. Můžeme si všimnout, že u této úlohy jsou hodnoty 

relativních četností odpovědí v jednotlivých kategoriích pro obě gymnázia velmi 

podobné. 

Dále porovnáme výsledky studentů těchto dvou gymnázií s výsledky studentů 

gymnázií z roku 1983/84. Tehdy řešila tuto úlohu úspěšně na obou gymnáziích 3 % 

studentů. Nejčastěji se studenti mylně domnívali (stejně jako současní studenti), že 

výsledná síla působící na míček má ve všech bodech směr pohybu a je tečná 

k trajektorii. Na obou gymnázií takto odpovědělo 43 % studentů. Vidíme, že výsledky 

současných studentů se u této úlohy, ve srovnání s výsledky  tehdejších studentů, liší jen 

nepatrně.  

 

 

Příklady nesprávných odpovědí 

 

V bodě A:   Na míč působí gravitační síla a také síla, kterou je míč hozen a která udává 

směr. Výsledná síla F1 je síla složená. 

V bodě B:   Síla F2 vzniká při odrazu míče od stolu, je v odporu s gravitační silou, proto 

je menší a míč už nevyletí tak vysoko. 

V bodě C:   Zde působí na míč gravitační síla a síla vložená při hodu, výslednicí je síla 

F3. 

V bodě D:   Na míč působí gravitační síla a počáteční síla hodu, výsledná síla je F4. 

 

Odpovědi tohoto typu se vyskytovaly u studentů nečastěji. Lišily se většinou v 

počtu a pojmenování sil, které na míček v daných bodech působí (nejčastěji se 

objevovalo pojmenování „pohybové síly“). Výsledná síla však byla většinou zakreslena 

jako tečna k trajektorii.  

Někdy také studenti skládali složky síly se složkami rychlosti.  

 

 

 

Výsledky 3. úlohy 
 

Jednotlivé kategorie pro odpovědi jsou na straně 13 - 14. Výsledky jsou uvedeny 

v tabulkách 11 - 12.2. 
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Gymnázium P 
 
Tabulka 11: Gymnázium P 

          Kategorie 

 

Skupina 

  A B správně       

(a) 

nesprávně      

(b,….,g) a b c d e f g h i j k l 

Chlapci 14 100 0 0 0 14 14 14 14 0 29 14 14 86 

Dívky 0 55 0 25 20 10 20 5 55 0 10 0 0 100 

Celkem 4 67 0 19 15 11 19 7 44 0 15 4 4 96 

 

Pouze 4 % studentů odpověděla na obě části této úlohy správně.  

První část úlohy řešilo úspěšně 67 % řešitelů. 19 % studentů se v první části úlohy 

(A) mylně domnívá, že na bod zavěšený na vlákně působí pouze tíhová síla.  

V části B bylo úspěšných 11 % řešitelů. Více jak polovina studentů (63 %) si 

představuje, že výsledná síla působící na kývající se hmotný bod má směr a orientaci 

pohybu (kategorie g,i). 4 % studentů tuto úlohu řešila v neinerciální soustavě a 7 % 

studentů se domnívá, že řešení je stejné jako v části A. 

 

 

Gymnázium Ž 
 
Tabulka 12: Gymnázium Ž 

          Kategorie 

 

Skupina 

  A B správně       

(a) 

nesprávně      

(b,….,g) a b c d e f g h i j k l 

Celkem 0 67 10 17 6 0 40 27 4 13 15 2 0 100 

 
Tabulka 12.1: Třída Ž-a 

          Kategorie 

 

Skupina 

  A B správně       

(a) 

nesprávně      

(b,….,g) a b c d e f g h i j k l 

Celkem 0 44 16 28 12 0 52 4 4 24 12 4 0 100 

 
Tabulka 12.2: Třída Ž-b 

          Kategorie 

 

Skupina 

  A B správně       

(a) 

nesprávně      

(b,….,g) a b c d e f g h i j k l 

Celkem 0 91 4 4 0 0 26 52 4 0 17 0 0 100 

 

Nikdo ze studentů nevyřešil obě části této úlohy správně. 

V první části úlohy odpovědělo celkem 67 % řešitelů správně. Podíváme-li se na 

jednotlivé třídy, ve třídě Ž-b to bylo dokonce 91 % studentů, ve třídě Ž-a 44 % studentů. 

 Na druhou část úlohy však neodpověděl žádný student správně. I zde se velká 

část studentů (44 %) domnívá, že výsledná síla působící na bod B je tečna k trajektorii a 

má směr pohybu (ve třídě Ž-a je to 56 % studentů a ve třídě Ž-b 30 % studentů). 

Celkem 27 % studentů řešilo část B stejně jako část A, ve třídě Ž-b to bylo dokonce 

52 % studentů. 13 % řešitelů odpovědělo, že na bod B působí pouze tíhová síla. 
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V roce 1983/84 také neřešil nikdo ze studentů obě části úlohy správně. V první 

části bylo úspěšných 49 % a 37 % studentů. Ve druhé části nebyl úspěšný žádný student 

na obou gymnáziích. Nejčastěji se studenti chybně domnívali (stejně jako studenti 

současní), že výsledná síla , která na kývající se těleso působí, má směr pohybu a je 

tečná k trajektorii (tuto představu uvedlo 68 % a 62 % studentů). V první části úlohy 

studenti nejvíce chybovali, když zakreslili pouze tíhovou sílu, jež působí na těleso (do 

kategorie d spadá 34 %, 44 % studentů).  

Je příjemné zjištění, že při řešení této úlohy byli současní studenti úspěšnější. 

 

 

Příklady nesprávných odpovědí 

 

 Na kývající se hmotný bod působí gravitační síla a síla, která jej uvádí do 

pohybu. Směr této síly může být doprava nebo doleva.  

 Na bod B působí gravitační síla a tahová síla vlákna, které jsou v rovnováze, 

navíc na bod působí dvě síly, stejně velké, opačného směru, které kuličku 

vychylují z rovnovážné polohy.  

 Hmotný bod B uvádí do pohybu tíhová síla, která v okamžiku zachyceném na 

obrázku  je rovna síle provázku. Výslednice je rovna nule. 

 

Síla uvádějící bod do pohybu bývá někdy označována jako „pohybová síla“. Tato 

síla je zakreslována jako tečna k trajektorii. 

 

 

 

Výsledky 4. úlohy 
 

Kategorie odpovědí jsou na str. 14 – 15. Výsledky pro obě gymnázia jsou uvedeny 

v tabulkách 13 - 14.2. 

 

 

Gymnázium P 
 
Tabulka 13: Gymnázium P 

             Kategorie 

Skupina    a b c d e f g 
správně   

(a+b) 

nesprávně    

(c+….+g) 

Chlapci 14 14 14 57 0 0 0 28 72 

Dívky 5 15 0 55 5 20 0 20 80 

Celkem 7 15 4 56 4 15 0 22 78 

 

Budeme-li také jako správné řešení považovat dobře zakreslenou výslednou sílu, 

kde zdůvodnění je nepřesné nebo chybí, potom tuto úlohu řešilo úspěšně 22 % žáků. 

56 % neúspěšných řešitelů zakreslilo výslednou sílu, působící na pohybující se hmotný 

bod, jako tečnu ve směru pohybu bodu. 
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Gymnázium Ž 
 
Tabulka 14: Gymnázium Ž 

             Kategorie 

Skupina    a b c d e f g 
správně   

(a+b) 

nesprávně    

(c+….+g) 

Celkem 17 19 4 40 4 17 0 35 65 

 
Tabulka 14.1: Třída Ž-a 

             Kategorie 

Skupina    a b c d e f g 
správně   

(a+b) 

nesprávně    

(c+….+g) 

Celkem 0 12 8 56 4 20 0 12 88 

 
Tabulka 14.2: Třída Ž-b 

             Kategorie 

Skupina    a b c d e f g 
správně   

(a+b) 

nesprávně    

(c+….+g) 

Celkem 35 26 0 22 4 13 0 61 39 

 

Celkový počet správných odpovědí je 36 % (pokládáme-li za správnou odpověď 

také dobře zakreslenou výslednou sílu, bez uvedeného zdůvodnění nebo se 

zdůvodněním nepřesným). Opět je zde patrný rozdíl v úspěšnosti tříd gymnázia Ž. Ve 

třídě Ž-b znalo správnou odpověď 61 % studentů, zatímco ve třídě Ž-a pouze 12 % 

studentů. Celkem 40 % studentů nesprávně uvedlo, že výsledná síla je tečna k trajektorii 

pohybujícího se bodu a má směr pohybu. 

Provedeme-li srovnání se studenty z roku 1983/84, můžeme pozorovat, že tito 

studenti byli podstatně méně úspěšní než studenti současní. Správně odpovědělo pouze 

1 % a 6 % studentů, jejich zdůvodnění řešení bylo navíc nepřesné nebo úplně chybělo. 

Nejčastější uváděnou nesprávnou odpovědí byla stejně jako u současných studentů 

odpověď, kdy výsledná síla je tečnou k trajektorii (tuto odpověď uvedlo 70 % a 47 % 

studentů). 

 

 

Příklady nesprávných odpovědí 

 

 Těleso opisuje kruh. Z toho usuzuji, že výsledná síla ho musí nutit k pohybu ve 

směru tečny k dráze. Při ostatních možnostech by byla trajektorie tělesa jiná. 

Závěs brání tělesu, aby „vylétlo“ z kruhové trajektorie. 

 Jestliže se těleso točí, musí být výsledná síla ve směru pohybu a je výsledkem 

ostatních sil. 

 Síla vždy působí jako tečna ke dráze, ale provázek nenechá kuličku vyletět. 

  

 

 

 

Výsledky 5. úlohy 
  

Výsledky této úlohy jsou uvedeny v tabulkách 15 – 16.2. Odpovědi studentů jsou 

rozděleny do jednotlivých kategorií, viz str. 15. 
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Gymnázium P 
 
Tabulka 15: Gymnázium P 

             Kategorie 

Skupina     a b c d e f g 
správně   

(a+b) 

nesprávně    

(c+….+g) 

Chlapci 14 0 29 0 0 57 0 14 86 

Dívky 0 5 50 0 0 40 5 5 95 

Celkem 4 4 44 0 0 44 4 8 92 

 

Pokud uznáme jako správné řešení dobře zatrženou odpověď, kde zdůvodnění 

chybí nebo je nepřesné, řešilo tuto úlohu správně pouze 8 % studentů. 44 % studentů se 

domnívá, že souhlasné náboje o nestejných velikostech se přitahují stejně vekou silou. 

Stejný počet studentů uvedl, že náboje se odpuzují, přičemž náboj o menší velikosti je 

odpuzován větší silou. 

 

 

Gymnázium Ž 
 
Tabulka 16: Gymnázium Ž 

             Kategorie 

Skupina     a b c d e f g 
správně   

(a+b) 

nesprávně    

(c+….+g) 

Celkem 23 15 19 0 2 35 6 38 63 

 
Tabulka 16.1: Třída Ž-a 

             Kategorie 

Skupina     a b c d e f g 
správně   

(a+b) 

nesprávně    

(c+….+g) 

Celkem 0 0 36 0 4 48 12 0 100 

Tabulka 16.2: Třída Ž-b 

             Kategorie 

Skupina     a b c d e f g 
správně   

(a+b) 

nesprávně    

(c+….+g) 

Celkem 48 30 0 0 0 22 0 78 22 

 

Celkem tuto úlohu řešilo úspěšně 38 % studentů (jako správné bereme i odpovědi 

bez zdůvodnění nebo s nepřesným zdůvodněním). Ve třídě Ž-b bylo úspěšných řešitelů 

dokonce 78 %, oproti tomu ve třídě Ž-a tuto úlohu nevyřešil správně nikdo. Ve většině 

nesprávných odpovědí (35 %) je označena odpověď d), tj. tedy kategorie f (náboje se 

odpuzují a náboj o menší velikosti je odpuzován větší silou). 19 % studentů zatrhlo 

odpověď a), tj. kategorie c (náboje se odpuzují a náboj o větší velikosti je odpuzován 

větší silou). Někteří studenti úlohu vůbec neřešili. 

Podíváme-li se na výsledky studentů z roku 1983/84, zjistíme, že správně 

odpovědělo 25 % a 6 % studentů (uvažujeme-li jako správné také odpovědi 

s nepřesným zdůvodněním, popřípadě žádným zdůvodněním). Nejčastěji uváděné 

chybné odpovědi spadají, stejně jako u současných studentů, do kategorie f  (47 %, 

65 % ). 

Při porovnání výsledků studentů tehdy a nyní vidíme, že správné odpovědi a 

nejčastěji se vyskytující nesprávné odpovědi mají přibližně stejné procentuální 

zastoupení. 
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Příklady nesprávných odpovědí 

 

 Dva kladné náboje a stejně tak dva záporné náboje (tzn. náboje téže polarity) se 

navzájem odpuzují. Jelikož je náboj Q1 dvakrát větší, síla kterou působí na Q2 je 

větší (s větší razancí ho odmrští).   

 Dva kladné náboje se odpuzují a jelikož je náboj Q1 dvakrát větší než Q2 , bude 

se Q1 odpuzovat dvakrát více.  

 

 

 

Výsledky 6. úlohy 
 

Tato úloha byla na hodnocení poněkud náročnější. Nejprve jsem posuzovala správnost 

celé úlohy. Poté jsem hodnotila zvlášť odpovědi týkající se družice a zvlášť odpovědi 

týkající se Země. 

Kategorie odpovědí jsou na str. 15 – 16. Výsledky pro obě gymnázia jsou uvedeny 

v tabulkách 17-a - 18.2-c. 

 

 

Gymnázium P 
 

Tabulka 17-a: Gymnázium P (celkově) 

             Kategorie 

Skupina      a b c d 
správně             

(a) 

nesprávně    

(b+c+d) 

Chlapci 14 0 29 57 14 86 

Dívky 0 5 35 60 0 100 

Celkem 4 4 33 59 4 96 

 
Tabulka 17-b: Gymnázium P (Země) 

             Kategorie 

Skupina       a1 a2 b c d e f 
správně   

(a1+a2+b) 

nesprávně    

(c+….+f) 

Chlapci 14 29 0 0 0 0 57 43 57 

Dívky 15 20 0 5 0 10 50 35 65 

Celkem 15 22 0 4 0 7 52 37 63 

 
Tabulka 17-c: Gymnázium P (družice) 

             Kategorie 

Skupina   a1 a2 b c d e 
správně   

(a1+a2) 

nesprávně    

(b+….+e) 

Chlapci 14 0 0 29 29 29 14 86 

Dívky 5 0 0 20 25 50 5 95 

Celkem 7 0 0 22 26 44 7 93 

 

Obě části této úlohy řešila správně pouze 4 % studentů. Více než polovina 

studentů, tj. 59 %, neodpověděla na žádnou část úlohy správně. 

Zaměříme-li se na každou část úlohy zvlášť, vidíme, že na část, která se týkala 

Země, odpovědělo správně celkem 37 % studentů (pokud za správnou odpověď 
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považujeme také správné zakreslení působící síly se správným zdůvodněním řešení, kde 

však zakreslená síla, kterou působí družice na Zemi, je podstatně větší, případně menší). 

52 % studentů tuto část úlohy vůbec neřešilo. 

Část úlohy, která se týkala družice, řešilo správně celkem 7 % studentů. Poměrně 

velký počet studentů (48 %) zakreslil sílu působící na družici jako tečnu k trajektorii ve 

směru pohybu (někdy to byla výslednice působících sil, někdy jedna ze sil, které na 

družici působí). 44 % řešitelů uvedlo řešení nespadající do žádné z vytvořených 

kategorií nebo tuto část úlohy vůbec neřešilo. 

 

 

Gymnázium Ž 

 
Tabulka 18-a: Gymnázium Ž (celkově) 

             Kategorie 

Skupina      a b c d 
správně             

(a) 

nesprávně    

(b+c+d) 

Celkem 4 6 13 77 4 96 

 
Tabulka 18.1-a: Třída Ž-a (celkově) 

             Kategorie 

Skupina      a b c d 
správně             

(a) 

nesprávně    

(b+c+d) 

Celkem 0 12 4 84 0 100 

 
Tabulka 18.2-a: Třída Ž-b (celkově) 

             Kategorie 

Skupina      a b c d 
správně             

(a) 

nesprávně    

(b+c+d) 

Celkem 9 0 22 70 9 91 

 
Obě části úlohy řešila správně opět pouze 4 % studentů. Podíváme-li se na 

jednotlivé třídy, vidíme, že v jedné třídě neznal správnou odpověď nikdo, ve druhé třídě 

odpovědělo správně 9 % studentů. Většina studentů, tj. 77 %, tuto úlohu buď neřešila 

nebo neodpověděla na žádnou část úlohy správně. Výsledky jednotlivých tříd jsou v 

tabulkách 18.1-a a 18.2-a. 

 

 
Tabulka 18-b: Gymnázium Ž (Země) 

             Kategorie 

Skupina       a1 a2 b c d e f 
správně   

(a1+a2+b) 

nesprávně    

(c+….+f) 

Celkem 2 13 2 0 2 17 65 17 83 

 
Tabulka 18.1-b: Třída Ž-a (Země) 

             Kategorie 

Skupina       a1 a2 b c d e f 
správně   

(a1+a2+b) 

nesprávně    

(c+….+f) 

Celkem 0 4 0 0 4 20 72 4 96 
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Tabulka 18.2-b: Třída Ž-b (Země) 

             Kategorie 

Skupina       a1 a2 b c d e f 
správně   

(a1+a2+b) 

nesprávně    

(c+….+f) 

Celkem 4 22 4 0 0 13 57 30 70 

 

Z hodnot uvedených v těchto tabulkách můžeme vyčíst, že část úlohy týkající se 

Země řešilo správně celkem 17 % studentů (za správné považujeme i odpovědi 

s nepřesným zdůvodněním nebo bez zdůvodnění a také pokud zakreslené síly nemají 

stejnou velikost). 65 % studentů tuto část úlohy vůbec neřešilo. Odpovědi 17 % 

studentů  nespadaly do žádné z vytvořených kategorií, 2 % řešitelů se domnívají, že na 

Zemi působí odstředivá a dostředivá síla, které se navzájem vyruší. 
 

 

Tabulka 18-c: Gymnázium Ž (družice) 

             Kategorie 

Skupina   a1 a2 b c d e 
správně   

(a1+a2) 

nesprávně    

(b+….+e) 

Celkem 10 0 17 17 2 54 10 90 

 
Tabulka 18.1-c: Třída Ž-a (družice) 

             Kategorie 

Skupina   a1 a2 b c d e 
správně   

(a1+a2) 

nesprávně    

(b+….+e) 

Celkem 12 0 4 28 4 52 12 88 

 
Tabulka 18.2-c: Třída Ž-b (družice) 

             Kategorie 

Skupina   a1 a2 b c d e 
správně   

(a1+a2) 

nesprávně    

(b+….+e) 

Celkem 9 0 30 4 0 57 9 91 

 

Část úlohy, která se týkala družice, řešilo správně 10 % studentů (za správné 

považujeme i odpovědi, kde zakreslené síly nemají stejnou velikost). 19 % studentů 

uvedlo, že výsledná síla působící na družici nebo jedna ze sil, které na ni působí, má 

směr pohybu družice a je tečná k trajektorii (kategorie c,d). Více než polovina studentů 

tuto část úlohy vůbec neřešila nebo uvedla jiné řešení. Výsledky jednotlivých tříd jsou v 

tabulkách  18.1-c a 18.2-c. 

Výsledky studentů z roku 1983/84 jsou podobné jako výsledky současných 

studentů. Obě části úlohy vyřešilo správně 5 % a 0 % studentů. Část týkající se Země 

řešilo úspěšně 38 % a 16 %  studentů a část úlohy vztahující se k družici 15 % a 2 % 

studentů. Celkem 52 % a 82 % studentů neodpovědělo ani na jednu část úlohy správně. 

Nejčastěji se studenti chybně domnívali, že pro pohyb družice je nutná síla působící ve 

směru pohybu (53 % a 48 % odpovědí) tj. kategorie c,d. 

 

 

Příklady nesprávných odpovědí 

 

Tuto úlohu řešilo správně velmi málo studentů. Značná část studentů se o řešení 

poslední úlohy vůbec nepokusila. Zdůvodnění řešení se tedy objevovalo velmi zřídka.  
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Pro družici:  

 Na družici působí gravitační síla Země (jinak by odlétla), síla 

vesmíru (zabraňuje, aby si Země družici úplně přitáhla) a síla, která 

udržuje družici v pohybu po kružnici (tečna k trajektorii). 

 Výsledná síla působící na družici je tečnou k trajektorii, jinak by se 

družice nepohybovala v kruhu kolem Země. 

 Na družici působí gravitační síla a síla směrem pohybu. 

 Na družici působí zemská přitažlivost a odstředivá síla, výslednicí 

je kruhový pohyb. 

 Na družici působí dostředivá síla (gravitační síla) a odstředivá síla 

(vyvolaná kruhovým pohybem), které jsou v rovnováze. Kdyby 

tomu tak nebylo, tak družice buď spadne na Zemi nebo odletí od 

Země. 

 

Pro Zemi:   

 Na Zemi nepůsobí žádné konkrétní síly. 

 Země vzhledem k soustavě není v pohybu. 

 

 

 

 

2.6  Shrnutí a porovnání výsledků 

 

 
2.6.1  Celkové výsledky průzkumu 
 

Celkové výsledky průzkumu si můžeme prohlédnout v tabulkách 19 – 24, kde jsou 

uvedeny relativní četnosti nesprávných odpovědí pro jednotlivé úlohy.  

 

 
    Tabulka 19: MFF – 1. ročník 

               Úloha 

Skupina 
1 2 3 4 5 6 průměr 

chlapci 26 24 86 26 14 24 33 

dívky 44 56 78 56 22 56 52 

celkem 29 29 85 31 15 29 36 

 
    Tabulka 20: MFF – 2. ročník 

                Úloha 

Skupina 
1 2 3 4 5 6 průměr 

chlapci 11 6 77 31 11 43 30 

dívky 0 60 100 80 0 60 50 

ostatní 14 14 86 71 0 71 43 

celkem 11 13 81 43 9 49 34 
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    Tabulka 21: Gymnázium P 

                Úloha 

Skupina 
1 2 3 4 5 6 průměr 

chlapci 71 86 86 72 86 86 81 

dívky 95 100 100 80 95 100 95 

celkem 89 96 96 78 92 96 91 

 
    Tabulka 22: Gymnázium Ž 

                Úloha 

Skupina 
1 2 3 4 5 6 průměr 

celkem 88 90 100 65 63 96 84 

 
    Tabulka 23: Třída Ž-a 

                Úloha 

Skupina 
1 2 3 4 5 6 průměr 

celkem 100 100 100 88 100 100 98 

 
    Tabulka 24: Třída Ž-b 

                Úloha 

Skupina 
1 2 3 4 5 6 průměr 

celkem 74 78 100 39 22 91 67 

         

        Z celkových výsledků vidíme, že v průzkumu podle předpokladů dopadli výrazně 

lépe studenti Matematicko–fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří se přímo 

specializují na obor fyzika. Přesto přibližně třetina těchto studentů má nesprávné 

fyzikální představy o základních fyzikálních problémech. Tyto představy se liší od 

představ newtonovských, které se vyučují na střední, a později také na vysoké škole. 

Úspěšnost studentů gymnázií byla výrazně nižší než u předchozích dvou skupin. 

Předpokládám, že je to způsobeno především malým počtem studentů zajímajících se o 

fyziku. I mezi jednotlivými třídami gymnázií jsou nemalé rozdíly v počtech 

nesprávných odpovědí. Důvodem těchto rozdílů může být mimo jiné různá úroveň 

kvality výkladu vyučujícího fyziky a následně schopnost vzbudit zájem studentů o 

probíranou látku. Znepokojující jsou výsledky, které se objevují u studentů některých 

tříd gymnázií, kde neúspěšnost dosahuje 91 % až 96 %. 

 

 

2.6.2  Celkové výsledky průzkumu z roku 1983/84 - porovnání 
 

Dále uvádím celkové výsledky průzkumu provedeného v roce 1983/84. Test byl 

zadán studentům 4. ročníků na dvou pražských gymnázií (jsou označeny písmeny A,B), 

dále studentům 1. ročníku fyziky (skupina F) a učitelství fyziky (skupina U) na 

Matematicko-fyzikální fakultě v Praze.  

Na gymnáziu A se průzkumu zúčastnilo celkem 88 studentů (37 chlapců a 51 

dívek). Na gymnáziu B byl průzkum prováděn se 62 studenty, z toho bylo 22 chlapců a 

40 dívek. Skupinu F tvořili studenti fyziky na MFF-UK, jejich celkový počet byl 77, 

z toho bylo 65 chlapců a 12 dívek. Ve skupině U se průzkumu celkem zúčastnilo 178 

studentů, z toho 108 studentů oborů fyzika – matematika a fyzika základy techniky 
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(jsou označeni jako skupina I) a 70 studentů oboru fyzika-chemie (jsou označeni jako 

skupina II). Celkem bylo mezi studenty učitelství 84 chlapců a 94 dívek (ve skupině I to 

bylo 64 chlapců a 44 dívek a ve skupině II 20 chlapců a 50 dívek). 

Relativní četnosti nesprávných odpovědí pro tyto skupiny jsou v tabulkách 25 - 

28.  

 

 
    Tabulka 25: Gymnázium A 

                Úloha 

Skupina 
1 2 3 4 5 6 průměr 

chlapci 94 97 100 100 65 97 92 

dívky 90 96 100 98 82 94 93 

celkem 92 97 100 99 75 95 93 

 
    Tabulka 26: Gymnázium B 

                Úloha 

Skupina 
1 2 3 4 5 6 průměr 

chlapci 100 100 100 100 86 100 98 

dívky 100 95 100 90 98 100 97 

celkem 100 97 100 94 94 100 98 

 
    Tabulka 27: Skupina F 

                Úloha 

Skupina 
1 2 3 4 5 6 průměr 

chlapci 40 51 95 66 31 80 61 

dívky 67 83 100 58 42 50 67 

celkem 44 56 96 65 33 75 62 

 
    Tabulka 28: Skupina U 

                Úloha 

Skupina 
1 2 3 4 5 6 průměr 

chlapci 33 73 97 62 38 75 63 

dívky 40 76 93 44 50 89 65 

celkem I. 37 74 95 54 43 81 64 

celkem II 68 90 99 85 64 93 83 

chlapci 37 79 98 66 37 78 66 

dívky 60 82 96 67 63 92 77 

celkem 49 80 97 66 51 85 71 

 

Při porovnání výsledků těchto dvou průzkumů vidíme, že relativní četnosti 

nesprávných odpovědí se u gymnázií z roku 1983/84 a současných gymnázií příliš neliší 

(výjimku tvoří pouze jedna třída gymnázia, na kterém jsem zadávala testy, tj. Tabulka 

24: třída Ž-b). Tato procentuální neúspěšnost studentů je téměř alarmující (pohybuje se 

okolo 90%). Přestože toto zjištění bylo zarážející již v roce 1983/84 a v průběhu 
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několika let bylo mnoho učitelů seznámeno s touto problematikou, vidíme, že o více než 

dvacet let později se úspěšnost studentů gymnázií při řešení těchto úloh zlepšila pouze 

nepatrně. 

Zaměříme-li se na porovnání výsledků studentů prvních ročníků oboru fyziky na 

Matematicko-fyzikální fakultě, můžeme si všimnout, že studenti, kteří řešili test v roce 

1983/84, mají výrazně vyšší procento neúspěšnosti (62 %) než současní studenti (36 %). 

Musím však připomenout, že studentům byl test před dvaceti lety zadán hned v prvním 

týdnu jejich studia. Oproti tomu současní studenti řešili test začátkem listopadu, tedy asi 

po měsíci výuky mechaniky. Přesto výrazně vyšší úspěšnost současných studentů je 

potěšující. 

Zajímavé může být také srovnání celkových výsledků studentů prvních a druhých 

ročníků fyziky na MFF UK. Vidíme, že relativní četnost nesprávných odpovědí (1. 

ročník-36 %, 2.ročník-34 %) se příliš neliší a jsou oproti výsledkům ostatních skupin 

příznivé. Přesto je dobré si uvědomit, že více než třetina studentů má nesprávné 

představy o základních fyzikálních zákonitostech. 

Výsledky studentů učitelství fyziky na MFF UK neporovnávám, protože v 

letošním prvním ročníku tohoto oboru jsou pouze 4 studenti, z nichž dva se s tímto 

testem již setkali a navíc v semináři, který předcházel cvičení, kde byl test zadán, se 

řešili obdobné problémy. Porovnání by tedy nebylo objektivní.  

 

 

 

2.6.3  Relativní četnosti odpovědí, kde se objevuje představa o nezbytnosti 

síly působící ve směru pohybu - porovnání s výsledky průzkumu 

z roku 1983/84 
 

V tabulkách 29 - 34 uvádím relativní četnost odpovědí studentů z mého 

průzkumu, které vyjadřují představu, že pro pohyb tělesa je nutná síla působící ve směru 

tohoto pohybu. 

 

 
     Tabulka 29: MFF – 1. ročník 

                Úloha 

Skupina  
1 2 3 4 6 průměr  

chlapci 20 16 14 4 0 11 

dívky 44 44 22 22 11 29 

celkem 24 20 15 7 2 14 

 
     Tabulka 30: MFF – 2. ročník 

                Úloha 

Skupina  
1 2 3 4 6 průměr  

chlapci 11 6 3 3 3 5 

dívky 0 40 20 60 60 36 

ostatní 14 14 14 14 0 11 

celkem 11 11 6 11 9 9 
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Tabulka 31: Gymnázium P 
                Úloha 

Skupina  
1 2 3 4 6 průměr  

chlapci 43 43 29 57 57 46 

dívky 85 70 75 55 45 66 

celkem 74 63 63 56 48 61 

 
     Tabulka 32: Gymnázium Ž 

                Úloha 

Skupina  
1 2 3 4 6 průměr  

celkem 63 54 44 40 19 44 

 
     Tabulka 33: Třída Ž-a 

                Úloha 

Skupina  
1 2 3 4 6 průměr  

celkem 52 72 56 56 32 54 

 
     Tabulka 34: Třída Ž-b 

                Úloha 

Skupina  
1 2 3 4 6 průměr  

celkem 74 57 30 22 4 37 

 

Z výsledků uvedených v tabulkách vidíme, že nejčastěji se představa síly působící 

ve směru pohybu, vyskytuje u studentů gymnázií. Nejvíce odpovědí tohoto typu se 

objevuje u studentů pražského gymnázia, tj. 61 % (viz. Tabulka 31). U studentů fyziky 

na MFF-UK je relativní četnost odpovědí tohoto typu poměrně malá. V prvním ročníku 

takto odpovědělo 14 % studentů a ve druhém ročníku 9 % studentů. 

U první úlohy studenti nejčastěji uváděli, že třetí síla působící na těleso má směr 

pohybu. U druhé úlohy zakreslovali do obrázku různé síly svislého a vodorovného 

směru, jejichž výslednice měla směr pohybu a byla tečnou k trajektorii. Pro tyto síly 

uváděli studenti rozmanité názvy, například „setrvačná síla“, „síla, kterou byl míček 

hozen“, „síla, kterou byl míček odražen od podložky“, „pohybová síla“, apod. Často 

také zakreslovali pouze výsledné síly (tečny k trajektorii pohybu míčku). Třetí úloha 

byla pro studenty nejobtížnější, především druhá část této úlohy. Výslednou sílu 

studenti zakreslovali do obrázku jako tečnu k trajektorii pohybu kuličky a označovali ji 

jako „sílu, která způsobuje pohyb kuličky“. U čtvrté úlohy studenti opět uváděli, že 

výsledná síla má směr tečny k trajektorii pohybující se kuličky. Tento typ odpovědi se 

vyskytoval především u studentů gymnázií. Stejně tomu bylo i v šesté úloze, kdy 

studenti při zakreslování sil působících na družici zakreslovali výslednou sílu ve směru 

pohybu družice.   
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V tabulkách 35 - 38 uvádím relativní četnost odpovědí studentů z průzkumu 

z roku 1983/84, které vyjadřují představu, že pro pohyb tělesa je nutná síla působící ve 

směru pohybu. 

 
 

     Tabulka 35: Gymnázium A 
                Úloha 

Skupina  
1 2 3 4 6 průměr  

chlapci 94 84 71 73 62 77 

dívky 74 71 66 68 47 65 

celkem 83 76 68 70 53 70 

 
     Tabulka 36: Gymnázium B 

                Úloha 

Skupina  
1 2 3 4 6 průměr  

chlapci 82 82 68 76 91 80 

dívky 62 73 59 30 25 50 

celkem 70 76 62 47 48 61 

 
     Tabulka 37: Skupina F 

                Úloha 

Skupina  
1 2 3 4 6 průměr  

chlapci 37 43 23 20 22 29 

dívky 59 74 58 33 34 52 

celkem 40 47 28 22 23 32 

 
     Tabulka 38: Skupina U 

                Úloha 

Skupina  
1 2 3 4 6 průměr  

chlapci 34 66 40 28 30 40 

dívky 29 71 48 26 33 41 

celkem I. 32 68 42 27 31 40 

celkem II 63 78 66 54 52 63 

chlapci 37 70 47 32 33 44 

dívky 50 71 57 43 44 53 

celkem 44 72 52 37 39 49 

 

Podíváme-li se na průzkum z roku 1983/84, všimneme si, že představa síly 

působící ve směru pohybu se zde také vyskytuje častěji na gymnáziích než u studentů 

MFF UK. Na gymnáziu A má tuto představu v průměru asi 70 % studentů a na 

gymnáziu B přibližně 61 % studentů. Při srovnání obou průzkumů vidíme, že u 

gymnázia B a gymnázia P se celkové relativní četnosti odpovědí shodují, naopak u 

gymnázia A je průměrná relativní četnost odpovědí tohoto typu 70 % a u gymnázia Ž  

44 %. Zde můžeme pozorovat poměrně velký rozdíl daný výrazně lepším výsledkem 
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třídy Ž-b. Myslím, že pro vyvození jednoznačných závěrů bychom potřebovali více 

vzorků pro srovnání. Zaměříme-li se na jednotlivé úlohy, nepozorujeme mezi 

jednotlivými gymnázii výrazné rozdíly. Nejčastěji se tato představa vyskytovala u první 

úlohy. Naopak nejméně se odpovědi tohoto typy objevovaly v úloze šesté. Při řešení 

této úlohy současní studenti častěji uváděli, že na družici působí odstředivá a dostředivá 

síla, které se vzájemně vyruší. Oproti tomu studenti, kteří testy řešili v roce 1983/84, 

nejčastěji uvádějí jako výslednou sílu právě sílu tečnou k trajektorii družice. 

 

Při srovnání výsledků studentů Matematicko-fyzikální fakulty vidíme, že četnost 

odpovědí týkajících se představy, že síla způsobuje pohyb, je u současných  studentů  

prvních ročníků výrazně nižší (14 %) než u studentů prvních ročníků v roce 1983/84 

(32 %). Toto porovnání však není zcela korektní, neboť letošním prvním ročníkům 

oboru fyzika byl test zadáván až v průběhu prvního semestru, tedy již po probrání části 

učiva týkajícího se mechaniky. Zatímco studentům prvních ročníků v roce 1983/84 byl 

test zadán v prvním týdnu jejich studia na MFF-UK. I když vezmeme v úvahu, že 

současným studentům mohl k takovémuto zlepšení pomoci přibližně jeden měsíc výuky 

mechaniky na MFF-UK, považuji tyto výsledky za pozitivní. Porovnáme-li také 

výsledky studentů současného prvního a druhého ročníku, vidíme, že u studentů 

druhých ročníků se tato představa vyskytuje méně (9 %) než u studentů ročníku prvního 

(14 %). Vezmeme-li v úvahu, že studenti druhého ročníku již absolvovali výuku 

mechaniky a někteří studenti s menším zájmem o fyziku během prvního ročníku tento 

obor opustili, myslím si, že tyto celkové výsledky jsou adekvátní. Zaměříme-li se na 

jednotlivé úlohy, můžeme si všimnout, že u studentů z roku 1983/84 se představa síly 

způsobující pohyb vyskytuje nejvíce ve druhé úloze a nejméně v úloze čtvrté. U 

současných studentů prvního ročníku se objevuje nejčastěji v řešeních první úlohy a 

nejméně často v odpovědích na šestou úlohu. 

 

Výsledky studentů oboru učitelství fyziky na MFF UK z roku 1983/84 

neporovnávám s výsledky současných studentů tohoto oboru. Jak jsem již uvedla, obor 

učitelství fyziky studují tento rok pouze čtyři studenti a dva z nich test znali. Porovnání 

s výsledky těchto studentů nepovažuji za objektivní. Pro srovnání však můžeme využít 

výsledky stejného průzkumu z průběhu několika let, který se studenty prvních ročníků 

oboru učitelství provádí Dana Mandíková. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 39. 

V tabulce 40 jsou vypočteny průměrné hodnoty nesprávných odpovědí a odpovědí 

tykajících se představy o nezbytnosti síly působící ve směru pohybu. Hodnoty uvedené 

v tabulkách vypovídají o tom, že k výraznému zlepšování ve fyzikálních  představách  

v průběhu let u studentů nedochází. Nejúspěšnější v řešení testů byli studenti v roce 

1991 a v následujících letech se úspěšnost studentů spíše snižovala.  

Dále si v tabulce 39 můžeme všimnout, že nejobtížnější úlohou je pro studenty 

úloha třetí. Mezi další nejobtížnější úlohy patří úloha šestá a úloha druhá. Představu, že 

ve směru pohybu musí působit síla, studenti nejčastěji využívají v úloze druhé. 
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Tabulka 39: Výsledky studentů učitelství na MFF UK v letech 1991 - 2005 

Skupina 
Počet 

stud. 

Celkový počet nesprávných 

odpovědí 

v % 

Celkový počet odpovědí v 

% síla - pohyb 

1 51 35 75 94 69 49 90 35 65 63 35 48 

2 40 75 70 98 75 45 80 63 60 35 25 23 

3 4 100 100 100 75 50 100 75 100 100 25 25 

4 11 64 91 100 73 64 100 54 91 82 54 45 

5 12 75 100 100 75 75 92 75 92 83 50 75 

6 5 80 80 100 60 80 60 40 80 60 60 20 

 
Tabulka 40: Průměrné výsledky studentů učitelství na MFF UK  

                      v letech 1991-2005 

Skupina 1 2 3 4 5 6 

Průměr nespr. 

odpovědí 
69 74 88 82 86 77 

Průměr odpovědí 

síla-pohyb 
49 41 65 65 75 52 

 

 
Vysvětlivky k tabulce: 

 

Skupiny a termín zadání testu 

1. Studenti 1. ročníku MFF UK, učitelství SŠ, říjen 1991 

2. Studenti 1. ročníku MFF UK, učitelství SŠ, říjen 1992 

3. Studenti 1. ročníku MFF UK, učitelství ZŠ, říjen 2004 

4. Studenti 1. ročníku MFF UK, učitelství SŠ, říjen 2004 

5. Studenti 1. ročníku MFF UK, učitelství SŠ, říjen 2005 

6. Studenti 1. ročníku MFF UK, učitelství ZŠ, říjen 2005 

 
 

K představě, jak se studenti zlepší po absolvování výuky mechaniky na MFF UK, 

by nám mohl pomoci průzkum, který v roce 1986 provedl Josef Spudil ([6]). Ve své 

práci porovnává výsledky studentů, jimž byl tento test zadán v prvním ročníku 

s výsledky průzkumu, který byl se stejnými studenty proveden v ročníku pátém. 

Celkové výsledky obou těchto průzkumů si můžeme prohlédnout v tabulce 41, kde jsou 

relativní četnosti nesprávných odpovědí v jednotlivých úlohách. Z uvedených hodnot 

vidíme, že u studentů pátých ročníků došlo k výraznému zlepšení při řešení testů. 

Největšího zlepšení dosáhli ve druhé úloze, kde byli studenti oproti prvnímu ročníku 

úspěšnější o 51 %. Naopak nejmenší zlepšení se projevilo ve třetí úloze, při jejímž 

řešení byli studenti úspěšnější pouze o 7 %. Zlepšení, kterého studenti ve všech úlohách 

dosáhli, je velmi pozitivní zjištění, přesto i po absolvování studia oboru učitelství na 

MFF UK mělo téměř 40 % studentů nesprávné představy o základních fyzikálních 

zákonitostech. To potvrzuje hypotézu, že nesprávné prvotní představy jsou v nás silně 

zakořeněny a nahradit je představami správnými je velmi obtížné. 
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    Tabulka 41: Výsledky studentů učitelství na MFF UK – relativní četnosti 

                          nesprávných odpovědí 

                 Úloha 

Skupina  
1 2 3 4 5 6 průměr 

1. ročník 49 80 97 66 51 85 71 

5.ročník 15 29 90 29 12 60 39 

 

 

 

Při počátečních úvahách o bakalářské práci jsem měla v úmyslu porovnat i 

výsledky chlapců s výsledky dívek. Přes mou žádost o uvedení pohlaví na formuláři 

testu, to řada řešitelů neudělala a vzhledem k anonymitě testů, to nebylo možné 

dohledat.  Proto jsem byla nucena od tohoto záměru ustoupit. Do budoucna však 

zvažuji, že se k tomuto srovnání vrátím v rámci diplomové práce, kdy budu svůj 

průzkum rozšiřovat o další vzorky studentů.  
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3.  Závěr 
 

 

 

Cílem této práce bylo zopakovat průzkum týkající se prvotních představ studentů 

o vztahu síly a pohybu. Výsledky tohoto průzkumu porovnat s výsledky průzkumu 

z roku 1983/84 a zjistit, zda jsou současní studenti v řešení úloh úspěšnější a jestli se 

výskyt prvotních představ, o více jak dvacet let později, u studentů zvýšil či snížil. 

Průzkum jsem prováděla se studenty 1. a 2. ročníku na Matematicko-fyzikální 

fakultě v Praze a dále se studenty čtvrtých ročníku gymnázií (ve své práci uvádím zatím 

výsledky jedné třídy pražského gymnázia a dvou tříd gymnázia ve Žďáře na Sázavou). 

Průzkum jsem provedla pomocí testu, který obsahoval šest kvalitativních úloh, k jejichž 

řešení studenti nepotřebovali výpočty. Odpovědi studentů jsem dále zařazovala do 

jednotlivých kategorií, vytvořených pro každou úlohu. Relativní četnosti odpovědí 

v jednotlivých kategoriích jsem zpracovala do tabulek a výsledky okomentovala. 

Nakonec jsem se zabývala porovnáním výsledků současného průzkumu a průzkumu 

z roku 1983/84.  

Nejúspěšnější v řešení testů byli studenti MFF UK, přesto však přibližně třetina 

z nich má nesprávné představy o základních fyzikálních zákonitostech. Také představa 

o nezbytnosti síly působící ve směru pohybu se u těchto studentů vyskytuje nejméně. 

Mezi 1. a 2. ročníkem se neprojevily v úspěšnosti a ve výskytu prvotních představ 

výrazné rozdíly. Úspěšnost studentů gymnázií je velmi znepokojující, relativní četnost 

nesprávných odpovědí se pohybuje kolem 85% až 95%. Výjimku tvoří pouze jedna 

třída žďárského gymnázia, kde neúspěšnost studentů dosahuje 67%. Zde by bylo dobré 

kontaktovat jejich učitele a zjistit, zda je nějak blíže seznámen s danou problematikou, 

jestli řeší se studenty podobné úlohy, apod.  

Srovnání současného průzkumu a průzkumu z roku 1983/84 nám ukazuje, že 

úspěšnost studentů fyziky na MFF UK při řešení úloh se během několika let výrazně 

zlepšila. Musíme však vzít v úvahu rozdílné podmínky průzkumu. Studentům z roku 

1983/84 byly testy zadávány v prvním týdnu jejich studia na MFF UK, oproti tomu 

současným studentům jsem testy zadávala asi měsíc po zahájení výuky, kdy měli již 

probranou část učební látky z mechaniky týkající se právě kinematiky a dynamiky. U 

studentů gymnázií jsou výsledky dvou tříd srovnatelné s výsledky studentů před dvaceti 

lety, u jedné, již zmiňované třídy byl výsledek výrazně lepší. Předpokládám, že 

neuspokojivé výsledky studentů gymnázií jsou ovlivněny i malým a stále se snižujícím 

počtem studentů zajímajících se o fyziku. Při porovnání výsledků průzkumů 

provedených u studentů učitelství na MFF UK v průběhu několika let vidíme, že 

docházelo spíše k mírnému poklesu v úspěšnosti řešení úloh. I zde můžeme sledovat 

v průběhu let výrazný pokles počtu studentů. 

Z výsledků vyplývá, že přesto, že problematika prvotních představ je již delší 

dobu známá, stále se nedaří, zejména na středních školách, vyrovnávat se s nesprávnými 

představami a je tedy velmi aktuální otázka, jak vést výuku, aby byly chybné prvotní 

představy nahrazeny představami správnými. Podle mého názoru by k tomu mohlo 

přispět i následující. Učitelé by se měli snažit odhalit, s jakými konkrétními představami 

studenti přicházejí do výuky. Měli by vést studenty k tomu, aby sami dokázali své 

představy zformulovat ,  uvědomili si je a poznali rozpor mezi svou představou a tím, co 

považují za správné fyzikové. Mnohdy  totiž zůstanou tyto představy skryty, studenti se 

formálně naučí školní látku, kterou záhy zapomenou, a vrátí se zpět ke svým prvotním 

představám. Důležité je vést studenty k pochopení probírané látky, fyzikálních zákonů a 

vzorců a nespokojit se pouze s jejich naučením nazpaměť. Je dobré, když studenti vidí 
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také využití daného učiva v praktickém životě. Konkrétní příklady mohou pomoci 

studentovi k lepšímu pochopení a zapamatování si dané látky. Pro zjištění i korekci 

chybných představ studentů o fyzikálních zákonitostech by mohly sloužit i úlohy 

obdobného charakteru, jež obsahoval test. Studenti při nich musejí logicky přemýšlet, 

zdůvodňovat svá řešení a především chápat správně základní fyzikální zákony. Jednou 

z nejdůležitějších věcí ve fyzice, jak pro výuku tak pro motivaci studentů, jsou, podle 

mého názoru, pokusy. Souhlasím s názorem Nachtigalla, který říká, že, „je potřeba 

vytvořit mezi učitelem a studenty dobrou atmosféru. Doporučuje ptát se studentů 

předem na výsledky experimentů, nechat je diskutovat o jejich tvrzeních a vyměňovat si 

názory. Vytvářet pomocí experimentů nové, hlubší představy, diskutovat o tom, proč 

jsou lepší než staré. Nezačínat, ale končit vzorcem, kde vzorec není jen symbolem 

algebraických operací, ale má fyzikální význam“ (citováno podle [1], str. 96). 

V mé práci jsem se snažila především zjistit, jak se v průběhu několika let změnily 

prvotní představy studentů o vztahu síly a pohybu, zda se situace u studentů zlepšila či 

zhoršila. Užitečnost výsledků průzkumu vidím v tom, že ukazují, jakým směrem se 

ubírají myšlenky studentů při řešení úloh, jak si vysvětlují určité fyzikální jevy. 

Následně nám ukazují jak se během přibližně dvaceti let změnilo uvažování studentů o 

těchto jevech. Touto problematikou, bych se chtěla zabývat i nadále v rámci diplomové 

práce. Plánuji provedení průzkumu na více gymnáziích a také bych chtěla provést 

průzkum mezi učiteli, abych zjistila, zda se již někdy setkali s problematikou prvotních 

představ, případně kde a do jaké hloubky. V práci bych chtěla také uvést rešerši 

literatury k této problematice z posledních let.    
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Příloha: 
 



Úloha č. 1: 

 

Těleso se pohybuje stálou rychlostí po přímkové trajektorii. Přitom na něj působí tři 

síly. Na obrázku 1 jsou vyznačeny vektory jen dvou těchto sil F1 a F2. Zakreslete 

pečlivě do obrázku třetí sílu F3, která na těleso působí. 

 

 

 

Sm ěr po hy bu  tělesa

F

F

1

2

   3
F

 
                                                     

Obrázek 1 

 

 

 

 
                                                            
Zdůvodněte své řešení. 

 

 

Podle 1. Newtonova zákona (zákon setrvačnosti) se těleso pohybuje rovnoměrně 

přímočaře tehdy, je-li výslednice sil na něj působících nulová. Třetí síla, která na těleso 

působí má tedy velikost jako výslednice prvních dvou sil, ale opačný směr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Úloha č. 2: 

 

Na vodorovný stůl je hozen míč. Jeho trajektorie je znázorněna na obrázku 2. Zakreslete 

do obrázku vektory sil, které na míč působí, když se nalézá v bodech A, B, C, D. 

Vektory vyznačte pečlivě, aby bylo zřejmé, zda jsou či nejsou stejně velké a jaký mají 

směr (vodorovný nebo svislý, kolmý nebo tečný k dráze apod.). Zanedbejte odpor 

vzduchu. 

 

 

 

          

C

B

A

D

F

F

F

F

G

G

G

G

 
                                                                

Obrázek 2 

 

 

 

Zdůvodněte svoji odpověď pro bod: 

 

A: 

 

 

 

B: 

 

 

 

C: 

 

 

 

D: 

 

 

 

V této úloze se jedná o šikmý vrh, tedy pohyb tělesa v tíhovém poli. Budeme-li 

předpokládat, že odpor vzduchu (a také vztlaková síla) jsou zanedbatelně malé, bude ve 

všech vyznačených bodech na míč působit pouze tíhová síla. 

 

 

 

 



 

Úloha č. 3: 

 

Dva hmotné body A, B o stejné hmotnosti visí na stejných vláknech (tj. na vláknech, 

která mají stejnou délku a stejné vlastnosti). Hmotný bod A je v klidu. Hmotný bod B 

kývá ve svislé rovině a právě prochází nejnižším bodem své trajektorie.  

Určete všechny síly, které na oba hmotné body působí, a zakreslete je do obrázku 3. 

Dbejte, aby z nákresu bylo zřejmé, zda síly mají či nemají stejnou velikost a jaké mají 

orientované směry. 

Síly tření a odporu vzduchu zanedbejte. Vzájemné působení bodů A, B neuvažujte. 

 

A B

F

F

1

F

F

2

GG G

 
 

Obrázek 3 

 

 

Zdůvodněte: 

 

 

a)  Těleso je v klidu, síly které na něj působí musí být v rovnováze. Tíhová síla FG 

(svisle dolu) je tedy co do velikosti rovna tahové síle vlákna F2 (svisle nahoru). 

 

b)  Při řešení této části úlohy můžeme využít poznatků o matematickém kyvadle. 

Hmotný bod B se pohybuje po části kružnice. Na obrázku je bod zachycen při průchodu 

 rovnovážnou polohou, kde má nulové tečné a nenulové dostředivé zrychlení. 

Dostředivé zrychlení má směr vlákna a je orientované k bodu závěsu. Na bod B tedy 

působí tíhová síla FG a tahová síla vlákna F2, pro které platí F2  FG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Úloha č. 4: 

 

Na obrázku 4 je kónické kyvadlo. Hmotný bod A je zavěšen na závěsu a pohybuje se po 

kruhové trajektorii ve vodorovné rovině. Závěs opisuje při pohybu plášť kužele. Doba 

oběhu je konstantní. Odpor vzduchu a tření závěsu jsou zanedbatelné. Výsledná síla, 

která působí na hmotný bod A, má následující orientovaný směr: 

 

a) svisle dolů 

b) svisle vzhůru 

c) podél závěsu do bodu závěsu 

d) podél závěsu od bodu závěsu 

e) ke středu dráhy ve směru poloměru 

f) od středu dráhy ve směru poloměru 

g) ve směru tečny ke dráze 

 

Zatrhněte správnou odpověď a výslednici vyznačte do obrázku. 
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                                                                    Obrázek 4 

 

 

Zdůvodněte: 

 

 

Pro řešení této úlohy využijeme poznatky o rovnoměrném pohybu po kružnici, při 

kterém má těleso nenulové dostředivé zrychlení a nulové tečné zrychlení. Na hmotný 

bod A působí tíhová síla a tahová síla závěsu. Jejich výslednice Fd směřuje do středu 

trajektorie a uděluje hmotnému bodu dostředivé zrychlení. 

Správné řešení – zatržena odpověď e). 

 

 

 

 



 

Úloha č. 5: 

 

Na obrázcích 5 a) – f) jsou znázorněny vždy dva kladné elektrické náboje Q1, Q2. Náboj 

Q1 je dvakrát tak velký jako náboj Q2. Orientovanými úsečkami jsou vyznačeny vektory 

elektrických sil, kterými jeden náboj působí na druhý. Který obrázek je správný? 

Zatrhněte ho a zdůvodněte.        
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                       Obrázek 5 

 

 

Zdůvodnění:  

 

 

Dva souhlasně nabité náboje se odpuzují. Ze zákona akce a reakce víme, že tělesa na 

sebe působí stejně velkou silou opačného směru.  

Správná odpověď – zatržena odpověď e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Úloha č. 6: 

 

Na obrázku 6 je znázorněna družice obíhající po kruhové trajektorii kolem Země. Vliv 

ostatních těles zanedbáme. Vyjmenujte všechny síly, které pohyb družice po kruhové 

trajektorii kolem Země způsobují, zakreslete je do obrázku a vyznačte jejich výslednici. 

Působí také nějaká síla (nebo více sil) na Zemi? Zakreslete ji (je) do obrázku. 
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Zatrhněte tvrzení, která jsou podle vašeho názoru správná: 

 

a) Na družici působí jediná síla, kterou jsem zakreslil(a). 

b) Na družici působí více sil, jejichž výslednici jsem zakreslil(a). 

c) Na družici působí více sil, ale ty se navzájem vyruší. 

d) Na Zemi v systému Země – družice působí jediná síla, kterou jsem zakreslil(a). 

e) Na Zemi působí více sil, jejichž výslednici jsem zakreslil(a). 

f) Na Zemi působí více sil, které se navzájem vyruší. 

g) Žádná z uvedených odpovědí není správná, ale platí: 

 

 

 

 Zdůvodnění odpovědí: 

 

1) které se týkají družice: 

 

 

2) které se týkají Země: 

 

Ze zákonu akce a reakce vyplývá, že tělesa na sebe působí stejně velkými silami, 

opačného směru. 

Země působí na družici gravitační silou, tato síla je pro družici silou dostředivou, proto 

se družice pohybuje rovnoměrně po kružnici.. 

Družice působí na Zemi stejně velkou gravitační silou opačného směru, účinek této síly  

se však vzhledem k velké hmotnosti Země znatelně neprojevuje. 

Správné odpovědi – zatržena odpověď a), d). 

 

 


