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I         Úvod 
 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit soubor úloh se strukturovanou 

nápovědou a komentovaným řešením do Elektronické sbírky řešených úloh z fyziky, 

která vzniká na Katedře didaktiky fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity 

Karlovy a je veřejnosti přístupná na webové adrese: http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/sbirka. 

Úlohy slouží zejména k rozšíření středoškolského učiva a jsou určeny pro středoškolské 

studenty nebo pro studenty vysokých škol, kteří si potřebují látku doplnit. Cílem této 

práce bylo vytvořit úlohy do kapitoly Obvody se střídavými proudy  pro tématickou 

oblast Elektřina a magnetismus. Úlohy měly pokrýt celé středoškolské učivo zaměřené 

na toto téma, ale i přesahovat do vysokoškolské látky. 

Pro výběr zaměření bakalářské práce jsem si stanovila určitá kritéria, např. 

různorodost při vypracování práce a možnost jejího dalšího využití. Připojení se k práci 

na elektronické sbírce vznikající pod záštitou Katedry didaktiky fyziky splnilo obě 

uvedená hlavní kritéria. 

Pro vypracování bakalářské práce bylo také třeba projít stávající sbírky příkladů jak 

v podobě internetové, tak v podobě knižní. Dále bylo nutné prostudovat látku, která 

spadá do učiva středních škol a škol vysokých, abych získala všeobecný přehled o učivu 

k střídavému proudu a uzpůsobila tomu nápovědy a rozbor k jednotlivým úlohám.  

http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/sbirka
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II Přehled vybraných stávajících sbírek úloh 

 

Seznámila jsem se se stávajícími sbírkami úloh obsahujícími téma střídavý proud. 

V této kapitole zmiňuji ty, které se podle mého názoru nejčastěji používají na středních 

školách. Pro zajímavost uvádím také jednu sbírku pro základní školu. Také jsou zde 

uvedeny vybrané internetové materiály, které obsahují látku na střídavý proud a úlohy 

na toto téma. 

 

II.1 Tištěné sbírky úloh 

 

Oldřich Lepil a kol., Fyzika – Sbírka úloh pro střední školy [1] 

Sbírka je rozdělená do tématických celků, které jsou uvedeny v obsahu  na začátku 

knihy. V úvodu knihy se dočteme, k čemu sbírka slouží a jak jsou úlohy rozděleny do 

kategorií dle typu. Je zde i návod, jak postupovat při řešení úloh. Sbírka neobsahuje 

přehled učiva. Některé úlohy jsou zde řešené, ale pouze pomocí vyjádření ze vzorců. 

Myslím si, že by bylo dobré u typových úloh z každé oblasti postup řešení podrobněji 

slovně okomentovat. Výsledky úloh jsou uvedeny na závěr sbírky, a to pro všechny 

úlohy. Na téma střídavý proud sbírka obsahuje 77 úloh.  

 

Karel Bartuška, Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy [2] 

Sbírka je rozdělena do čtyř samostatných dílů, které obsahují tématické celky z učiva 

fyziky pro střední školu. Nový tématický celek je ve sbírce uveden přehledem učiva. Ve 

všech kapitolách jsou úlohy řazeny dle obtížnosti, od jednodušších po těžší. Řešení je 

uvedeno u všech úloh a následuje přímo za zadáním. Kapitola týkající se střídavého 

proudu je obsažena ve třetím díle a je v ní více než třicet úloh na toto téma. 

 Myslím, že umístění řešení úloh ihned za zadáním může způsobovat, že studenti 

nebudou úlohy řešit samostatně, ale opíšou řešení podle autora. Na druhou stranu tato 

publikace je jediná dostupná sbírka pro střední školu, kde jsou řešeny všechny úlohy, a 

tudíž může sloužit i k samostudiu.  
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David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, Fyzika – Elektřina a 

magnetismus [3] 

Tato kniha není klasickou sbírkou úloh, ale jde o učebnici vhodnou pro základní kurz 

fyziky na vysokých školách. Přestože se jedná o učebnici sloužící pro výklad teorie, 

obsahuje mnoho úloh a jsou zde obsaženy i praktické aplikace. Kapitoly jsou 

strukturovány tak, že na začátku je uveden nějaký problém, který lze pomocí fyziky 

obsažené v dané kapitole vysvětlit. Následuje výklad teorie doprovozený obrázky, 

schématy, fotografiemi apod. Každá  kapitola je uzavřena shrnutím, po kterém následují 

otázky, úlohy a úkoly, jejichž řešení je obsaženo na konci sbírky, ale pouze pro liché 

úlohy či úkoly. Látku obsahující střídavý proud nalezneme v kapitole nazvané 

Elektromagnetické kmity a střídavé proudy. V této kapitole je obsažena teorie ke 

kmitavým obvodům, střídavému proudu, obvodům se střídavým proudem, výkonu 

obvodu se střídavým proudem a nakonec k transformátorům. Celkem je v této kapitole 

95 úloh a cvičení na toto téma. 

 

Jiří Bohuněk, Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ [4] 

Tato sbírka pro základní školu obsahuje úlohy jak početní a úvahové, tak i úlohy 

zaměřené na pokusy, díky nimž lze na danou otázku zodpovědět. Úlohy orientované na 

výpočet jsou různé obtížnosti. Obtížnost je označena čtverečkem. Výsledky jsou u 

těchto úloh uvedeny vždy na konci sbírky, ale postup řešení není uveden u žádné z nich. 

Úvahové úlohy sloužící k zamyšlení a prověření, zda žák látce porozuměl, jsou 

označeny otazníkem. Řešení u nich není uvedeno. Úlohy na střídavý proud jsou 

zastoupeny v poměrně velkém počtu (přes 60 úloh) vzhledem k tomu, že se toto téma na 

základní škole téměř neprobírá. Toto téma obsahuje i problematiku transformátorů. 

 

Václav Koubek a kol., Sbírka úloh z fyziky pro gymnázia II. díl [5] 

V tomto druhém díle sbírky úloh z fyziky jsou obsaženy úlohy na střídavý proud. Na 

začátku každého celku je teoretická část pro zopakování učiva, pak následují úlohy na 

procvičení látky. Několik úloh je vždy vyřešeno. Obtížnější úlohy jsou označeny 

hvězdičkou pro lepší orientaci čtenáře. Výsledky všech úloh jsou uvedeny na konci 

sbírky. Na téma střídavý proud se ve sbírce nalézá 62 úloh, z toho je 7 úloh i s řešením. 
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II.2 Internetové sbírky 

 

Řešené příklady do fyziky s ukázkou postupu [6] 

Tato internetová stránka je k dispozici na http://resenafyzika.ic.cz/elektrina.htm. 

Kromě úloh obsahuje také Java aplety k elektřině a magnetismu. Kapitola Střídavý 

proud neobsahuje žádné úlohy, ale k dispozici je zde Java aplet Jednoduchý střídavý 

obvod a aplet RLC obvody.  

V apletu nazvaném Jednoduchý střídavý obvod máme k dispozici cívku, kondenzátor 

a rezistor, jenž jsou sériově zapojeny v obvodu se střídavým napětím. Můžeme měnit 

vlastnosti prvků v obvodu a pozorovat, jak se mění proud a napětí.  

V apletu RLC obvody zapojujeme kondenzátory, cívky a rezistory jak paralelně, tak 

sériově do obvodu se střídavým napětím. Můžeme volit velikost kapacit kondenzátorů, 

indukčností cívek a odporů rezistorů, když je zapojujeme do obvodu. Dále můžeme 

průběžně měnit maximální napětí v obvodu a frekvenci napětí zdroje. Je zde znázorněna 

tabulka, ve které je vypočteno efektivní napětí, efektivní proud, celková impedance a 

fázový posun mezi napětím a proudem.  

 

Fyzikální webové stránky – webFyzika [7] 

Odkaz na tento fyzikální web je http://webfyzika.fsv.cvut.cz/. Web byl vytvořen na 

katedře fyziky Fakulty stavební ČVUT v Praze jako multimediální doplněk teoretického 

studia fyziky. Na těchto stránkách je jak shrnutí teorie, tak úlohy. Úlohy jsou zde řešené 

i neřešené, pokud jsou úlohy neřešené, tak je u nich uveden výsledek. Celkem je na 

téma Elektromagnetická indukce, střídavé proudy 10 úloh, z toho na střídavé proudy je 

5 úloh. 

K dispozici jsou zde i fyzikální tabulky a matematické doplňky.   

http://resenafyzika.ic.cz/elektrina.htm
http://webfyzika.fsv.cvut.cz/
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Elektřina a magnetismus [8] 

Tento fyzikální web, který se zaměřuje na elektřinu a magnetismus, nalezneme na 

internetové adrese http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/. Web obsahuje 

tématické celky z celého učiva elektřiny a magnetismu. Je zde podrobně vysvětlená 

teorie a jsou zde i řešené úlohy na jednotlivá témata, které mají vlastní oddíl, jenž je 

nazvaný Sbírka úloh. Na téma Obvody se střídavým proudem je zde 8 úloh  Z části 

tohoto webu nazvané Zápisy do sešitu jsem mimo jiné čerpala inspiraci pro rozbory 

některých úloh, pokud jsem si 

nevěděla rady se slovní formulací nebo s přesným fyzikálním vysvětlením. I zde 

můžeme najít příklady týkající se kapitoly střídavého proudu. V každém tématickém 

celku je 5 řešených úloh a 3 domácí úkoly.

http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/
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III Elektronická sbírka 

 

III.1 Struktura sbírky 

Sbírka má tři okruhy fyzikálních témat, kterými se zabývá. Tato témata jsou: Mecha-

nika, Elektřina a magnetismus a Kvantová mechanika. Má bakalářská práce spadá pod 

téma Elektřina a magnetismus. Toto téma je dále rozděleno na kapitoly Elektrostatika, 

Stejnosměrný elektrický proud, Magnetické pole, Obvody se střídavými proudy 

a Elektromagnetické pole. Naplněny úlohami byly do nedávné doby pouze kapitoly 

Elektrostatika a Stejnosměrný elektrický proud. Úlohy byly připraveny a zveřejněny 

v loňském roce v rámci bakalářských prací Lenky Matějíčkové [9] a Marie Snětinové 

[10]. Další úlohy do těchto kapitol obě autorky doplňují v rámci svých diplomových 

prací. Kapitola Magnetické pole byla naplněna úlohami letos v rámci bakalářské práce 

Markéty Popové [11] a úlohy pro kapitolu Obvody se střídavými proudy vznikly letos 

v rámci této bakalářské práce.  

 

III.2 Technické řešení sbírky 

  Webové rozhraní sbírky je naprogramováno v PHP4 a vytvořila ho RNDr. Zdeňka 

Koupilová a další zaměstnanci Katedry didaktiky fyziky. Celé rozhraní je rozděleno na 

administrátorskou část, která je neveřejná, a na uživatelskou, veřejně přístupnou na 

internetové adrese http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/sbirka. V administrátorském rozhraní se 

úlohy zadávají do databáze. Sem mají přístup pouze ti, kteří sbírku vytvářejí nebo na její 

chod dohlížejí. Cílem této práce nebylo programovat webové rozhraní, ve kterém je 

sbírka vytvořena, ale pouze pomocí něho zadávat úlohy do databáze sbírky.  

Text úloh je  psán v jazyce XHTML, vzorce jsou psány ve formátu LaTeX. Vzorce 

automatický skript překládá do obrázků ve formátu GIF, které jsou do textu vloženy 

webovým prohlížečem. Obrázky jsou nakresleny v programu CorelDRAW X3 nebo 

v programu ProfiCad, který je vhodný zejména pro kreslení elektrických obvodů. 

Obrázky se vkládají na server mimo databázi, a to ve dvou typech formátu: zdrojový 

formát pro pozdější úpravy a ve formátu PNG (nebo jiném vhodném rastrovém 

formátu), který webový prohlížeč dokáže zobrazit. 

http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/sbirka
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III.3 Struktura úloh 

Úlohy do sbírky jsou vytvářeny tak, aby v nich student našel nápovědu k řešení, 

postup řešení a výsledek pro kontrolu správnosti. Proto každá úloha obsahuje ihned po 

oddílu Zadání oddíl Nápověda, která studenta navede na postup řešení nebo poukáže na 

potřebu zamyslet se nad určitou částí problému. Po Nápovědě následuje Rozbor úlohy, 

což je slovní formulace postupu, jak úlohu řešit. V Rozboru úlohy jsou popsány i různé 

triky, které napomáhají řešení. Vlastní Řešení úlohy obsahuje komentované vyjadřování 

vzorců a vhodné nákresy, jež vedou k číselnému řešení a vyjádření hledaného závěru 

úlohy, který je pak slovně ještě jednou shrnut v oddíle Odpověď. Některé úlohy mají 

také Komentář, který buď rozšiřuje úlohu nebo ukazuje možnost jiného řešení. Oddíl 

nazvaný Odkaz slouží k odkazu na podobnou úlohu nebo na úlohu, ve které je odvozena 

teorie potřebná k řešení podrobněji. 

Úlohy z jednotlivých tématických celků se ve struktuře liší, ale základní členění úloh, 

tím myslím Zadání, Nápovědu, Rozbor úlohy, Řešení a Odpověď, je u všech úloh stejné.  

 

Úlohy, které jsem vytvořila v rámci bakalářské práce, jsou rozděleny do těchto 

hlavních oddílů (uvádím zde pravidla, která jsem při tvorbě daného oddílu dodržovala 

nad rámec společné charakteristiky uvedené výše): 

§ Zadání úlohy: V této části úlohy explicitně nevypisuji do zadání značky, které 

označují zadané veličiny (např. nepíši indukčnost cívky je L = 0,1 H, ale cívka má 

indukčnost 0,1 H).  

§ Zápis: Do této části vypisuji veličiny, které známe ze zadání, a veličiny, které 

naopak hledáme. Tento oddíl je specifický pouze pro úlohy vytvářené v rámci mé 

bakalářské práce. V ostatních úlohách bývá zápis uveden až u číselného dosazení. 

Tento oddíl jsem zařadila na začátek řešení úlohy proto, že na střední škole bývá 

zvykem si ze zadání nejdříve vypsat všechny známé a hledané veličiny. Pokud 

čtenář tento oddíl nepotřebuje, nemusí si ho nechat zobrazit.  

§ Nápověda 

§ Rozbor 

§ Řešení: Tento oddíl obvykle obsahuje jak obecné řešení, tak řešení číselné. Pokud je 

řešení příliš dlouhé, tak pro přehlednost má číselné dosazení vlastní oddíl. 

§ Odpověď  
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 Některé mé úlohy obsahují navíc oddíly: 

§ Odkaz 

§ Komentář 
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IV Úlohy vytvořené v rámci bakalářské práce 

 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit úlohy do elektronické sbírky na téma Ob-

vody se střídavými proudy. 

Nastudovala jsem si toto téma ze středoškolských učebnic a porovnala s tím, co se 

vykládá na vysoké škole. Výrazný rozdíl mezi učivem středoškolským a vysokoškol-

ským jsem shledala v tom, že na vysoké škole některé výpočty vedou na diferenciální 

rovnice nebo je potřeba využít znalost integrálního počtu. Další odlišnost je v tom, že na 

některých středních školách se fázorové diagramy berou pouze okrajově, zatímco na 

vysoké škole se toto učivo předpokládá jako zvládnuté. Proto jsem v jedné z úloh 

popsala podrobný postup toho, jak fázorové diagramy kreslíme a jak z nich vyjádříme 

fázové posunutí mezi napětím a proudem, abych studentům pomohla při řešení úloh, 

kde jsou fázorové diagramy vyžadovány. 

Ze stávajících sbírek jsem zjistila, že kapitola Střídavý proud je obvykle rozdělena do 

tří podkapitol. Těmito podkapitolami jsou: Obvody se střídavými proudy, Výkon obvodu 

se střídavým proudem a Transformátory. Úlohy jsem vybírala tak, abych pokryla 

všechny tři podkapitoly. 

Zadání pro své úlohy jsem čerpala zejména ze sbírek [1] a [3]. Zadání jsem většinou 

pouze přeformulovala tak, aby bylo více srozumitelné, nebo jsem pozměnila číselné 

hodnoty, aby více odpovídaly skutečným hodnotám. K zadáním jsem vytvořila 

strukturované řešení se všemi dříve popsanými částmi. 

U úloh, ve kterých jsem si nevěděla rady s přesnou formulací fyzikálních jevů nebo si 

potřebovala látku více přiblížit, jsem využila učebnice [12], [13] a již zmiňované 

internetové stránky [8]. 



 14 

IV.1  Přehled vytvořených úloh 
 

Celkem jsem vytvořila v rámci této bakalářské práce 19 úloh, které jsem rozdělila do 

tří podkapitol podle výše popsaného rozdělení. 

IV.1.1 Obvody se střídavými proudy 

 

Do této podkapitoly jsem zařadila úlohy zabývající se RLC obvody a úlohy, ve 

kterých se vyjadřují okamžité hodnoty střídavého proudu nebo okamžité hodnoty 

střídavého napětí.  

• Sériový RLC obvod: Úloha byla inspirována zadáním příkladu ze sbírky [1]. 

Přestože se jedná o komplikovanější úlohu, zařadila jsem ji jako první, protože je v ní 

podrobně popsáno, jak kreslíme fázorové diagramy a jsou zde odvozeny vztahy pro 

vyjádření fázového posunu mezi napětím a proudem a vztah pro vyjádření amplitudy 

střídavého proudu, které jsou potřeba v dalších úlohách. Úloha je zaměřena na 

výpočet amplitudy proudu z Ohmova zákona pro střídavý proud. Dále je zde 

vypočtena velikost fázového posunu mezi napětím a proudem.  

• Okamžité hodnoty napětí a proudu v sériovém RLC obvodu: Zadání této úlohy je 

inspirováno sbírkou [1]. Tato úloha je zařazena jako druhá, protože je v ní podrobně 

popsána časová závislost okamžitého střídavého napětí a okamžitého střídavého 

proudu. V jedné z nápověd je odkaz na úlohu  Sériový RLC obvod, protože použijeme 

vzorce pro výpočet jak amplitudy proudu, tak fázového posunu mezi napětím a 

proudem, které jsem v dané úloze odvodila z fázorového diagramu. Úloha je 

zaměřená na to, aby studenti porozuměli rovnicím, které vyjadřují okamžité napětí a 

okamžitý proud. 
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• Délka výboje doutnavky: Úloha byla inspirována zadáním ve sbírce [1]. V úloze 

počítáme dobu, po kterou doutnavka svítí v průběhu první poloviny periody 

střídavého napětí. Do úlohy jsem zadala takové hodnoty zápalného a zhášecího napětí 

doutnavky, aby odpovídaly reálné doutnavce, která se používá na vypínačích osvětlení 

například na schodištích v budovách. Tyto hodnoty jsem pro uvedenou doutnavku 

sama naměřila. V jedné z nápověd jsem vysvětlila pojmy zápalné a zhášecí napětí. U 

této úlohy je nejdůležitější správně si nakreslit obrázek pro průběh okamžitého napětí, 

ze kterého se určí časový interval, ve kterém doutnavka svítí. I proto je tento obrázek 

umístěn do nápovědy. 

• Kapacitance sériového a paralelního obvodu: Zadání bylo inspirováno úlohou ze 

sbírky [1]. V úloze je potřeba zjistit, jak se změní celková kapacitance v obvodu, 

zapojujeme-li kondenzátory sériově či paralelně. Jako nápovědu jsem k této úloze 

přidala postup výpočtu kapacitance sériově či paralelně zapojených kondenzátorů, i 

když se tato látka obvykle zařazuje do elektrostatiky. 

• „Rozdělený“ RLC obvod: Inspiraci k této úloze jsem získala ze svého 

středoškolského sešitu z fyziky. V této úloze jde o sériový RLC obvod, který je 

rozdělen na dvě části: kondenzátor – cívka a cívka – rezistor. Pro tyto dvě části známe 

poměr mezi amplitudami napětí a chceme zjistit neznámou kapacitu kondenzátoru. 

Tuto úlohu jsem později také našla na internetové adrese [7] a je zde i řešená. Řešení, 

které je uvedené na této internetové stránce je velmi zjednodušené. Moje řešení 

obsahuje nápovědy a postupné výpočty. Rozdělila jsem jej do dvou samostatných 

celků, které vedou ke konečnému výsledku. 

• Paralelní zapojení kondenzátorů: Zadání této úlohy bylo převzato ze sbírky [1]. 

Otázky byly pozměněny tak, aby byly srozumitelnější. Zkoumáme, jak se mění proud 

v obvodu odpojíme-li jeden ze dvou paralelně zapojených kondenzátorů. 

• Tlumivka: Tato úloha vznikla spojením dvou zadání ze sbírky [1]. Úloha je 

zaměřena na Ohmův zákon pro střídavý proud, fázový posun mezi napětím a proudem 

a vztah mezi nimi. V jedné z nápověd odkazuji na úlohu Sériový RLC obvod, protože 

je potřeba vyjádřit si fázovým posun mezi napětím a proudem. 
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• Obvod s přepínačem: Zadání této úlohy bylo inspirováno zadáním v [3], ale jeho 

text je upraven tak, aby byl srozumitelnější a názornější. V této úloze je nejdůležitější 

správně si překreslit obvody podle polohy přepínače. Rozkreslené obvody může 

student nalézt již v Rozboru úlohy. Dále je potřeba si uvědomit, co znamená, že napětí 

předbíhá proud, nebo naopak, že napětí je za proudem zpožďováno, a jak se to 

promítne do vyjádření fázového posunu mezi napětím a proudem. Konečný výsledek 

pak získáme z toho, že správně sestrojíme matematické rovnice získané z těchto 

poznatků. 

•  Okamžité napětí generátoru: Úloha je inspirována zadáním z učebnice [3]. V této 

úloze je potřeba správně rozumět rovnicím pro okamžité napětí a okamžitý proud 

v obvodu se střídavým napětím. Známe rovnici pro okamžité napětí a zjišťujeme 

maximální proud v obvodu. Pak určujeme napětí v obvodu pokud je proud maximální 

a nakonec velikost proudu pro zadanou hodnotu napětí. To vše vyjádříme z rovnic pro 

vyjádření okamžitého proudu a okamžitého napětí. 

• Amplituda proudu při proměnné frekvencí zdroje: Zadání u této úlohy bylo 

inspirováno zadáním v učebnici [3]. Tato úloha je zaměřena na Ohmův zákon pro 

střídavý proud a vyjádření impedancí v obvodu se střídavým proudem. 

 

IV.1.2  Výkon v obvodu se střídavým proudem 

Hlavním cílem těchto úloh je procvičit látku na výkon v obvodu se zdrojem střídavého 

napětí. 

Následující úlohy jsem zařadila do tohoto oddílu, i když některé z nich obsahují i 

výpočty, které spadají spíše do předcházející podkapitoly Obvody se střídavými proudy.  

 

• Ztrátový výkon elektrárny: Zadání úlohy bylo převzato z [2]. V této úloze je 

odvozeno, jaké napětí je vhodnější pro dálkové přenosy energie. 

• Výkon elektrického motoru: Zadání této úlohy bylo inspirováno zadáním v [3]. 

V úloze počítáme velikost odporu elektrického motoru připojeného ke zdroji se 

střídavým napětím, pokud známe jeho výkon. Důležité je uvědomit si, že elektrický 
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motor není charakterizován pouze odporem (rezistancí), ale může na něm docházet i 

k fázovému posunu  mezi napětím a proudem. 

• Jaké teplo vytváří reálná cívka?: Zadání úlohy bylo převzato z [2].  V této úloze 

máme v obvodu se střídavým napětím zapojenou reálnou cívku. Chceme vypočítat 

velikost uvolněného Jouleova tepla během třiceti sekund.  

• Žárovka v obvodu se střídavým napětím: Tato úloha byla inspirována zadáním ve 

sbírce úloh určené zejména pro posluchače Matematicko-fyzikální fakulty [14]. V této 

úloze připojujeme žárovku přes součástku s impedancí do elektrické sítě (ke zdroji 

střídavého napětí). Danými součástkami jsou postupně rezistor, cívka a kondenzátor. 

Úloha je zaměřena na výkon odebíraný v jednotlivých případech ze sítě. 

• RLC obvod se svorkami: Zadání této úlohy bylo inspirováno zadáním v [3]. Tato 

úloha spojuje výpočet zaměřený na Ohmův zákon v obvodu se střídavým proudem a 

výpočet výkonu takového obvodu.  

• Výkon střídavého proudu v rezistoru: Zadání této úlohy bylo převzato z [3]. 

Výsledkem této úlohy je odvození vztahu mezi maximální hodnotou proudu a 

efektivní hodnotou proudu. U této úlohy není oddíl nazvaný Zápis, protože v zadání 

nejsou žádné údaje, které bych do tohoto oddílu zařadila. 

 

IV.1.3 Transformátory 

Následující úlohy procvičují látku týkající se transformátorů.  

• Transformátor: Zadání pro tuto úlohu bylo inspirováno zadáním v [3]. V úloze 

použijeme Ohmův zákon pro střídavý proud a transformační poměr pro výpočet 

nejdříve sekundárního napětí a poté sekundárního proudu. Uvažujeme ideální 

transformátor beze ztrát. 

• Transformátor se započtením ztrát: Zadání úlohy bylo převzato z [2].  Tato úloha je 

zaměřená na transformátor se ztrátami. Víme, jak transformátor zvyšuje napětí, a 

známe proud sekundární cívky. Za úkol máme zjistit proud v primární cívce. 

• Transformátor a magnetický indukční tok: Tato úloha byla inspirována zadáním 

úlohy ve sbírce [1]. Zadání bylo přepracováno tak, aby bylo srozumitelnější. V úloze 

je zadán transformátor, o kterém víme, jak se uvnitř jeho jádra rozděluje magnetický 

indukční tok a jak se chová při zapojení první cívky ke zdroji napětí. Pomocí těchto 
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poznatků určíme vztah mezi počty závitů primární a sekundární cívky a vypočteme i 

napětí v případě, že ke zdroji napětí je připojena druhá cívka. 
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V Závěr 

 

Tato bakalářská práce se sestávala z nastudování zejména středoškolského učiva na 

téma střídavý proud, z prostudování středoškolských a vysokoškolských učebnic, ve 

kterých byla tato látka probírána, z nalezení vhodných úloh, které by pokryly celé téma 

Střídavý proud a nakonec z vypracování strukturovaného řešení úloh a vložení úloh do 

databáze na serveru KDF.  

Při procházení látky týkající se tématu Střídavý proud jsem si tuto látku oživila. Při 

psaní nápověd a rozborů úloh jsem si vyzkoušela, jak vysvětlovat látku, což bude jistě 

přínosem pro mé budoucí povolání pedagoga.  

Celkem jsem vytvořila 19 úloh týkajících se Střídavého proudu. Z toho je 10 úloh na 

téma Obvody se střídavými proudy,  6 úloh na téma Výkon v obvodu se střídavým 

proudem a 3 úlohy na téma Transformátory. Všechny úlohy jsou zveřejněny na serveru 

Katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty v Praze a nalezneme je na 

internetové adrese http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/sbirka/elmag/index.php. 

Vytvořené úlohy by měly sloužit zejména středoškolským studentům, kteří si zde 

mohou látku procvičit například k přípravě na maturitu nebo k přípravě k přijímacím 

zkouškám na vysokou školu. Dále může sbírka sloužit vysokoškolským studentům 

k procvičení látky. 

http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/sbirka/elmag/index.php
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VII   Příloha 

K bakalářské práci je jako ukázka přiloženo 5 úloh, které byly v rámci této bakalářské 

práce vytvořeny. Celkem bylo vytvořeno 19 úloh, které jsou dostupné na internetové adrese 

http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/sbirka/elmag/index.php v kapitole Obvody se střídavými 

proudy. 

Úlohy jsou tištěny přímo ze sbírky, a proto následující stránky nejsou očíslovány. Úlohy 

jsou optimalizovány pro prohlížení na monitoru, a proto jejich tištěná verze není ideální. 

 

http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/sbirka/elmag/index.php

