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Abstrakt: Hlavním výsledkem diplomové práce jsou elektronické fyzikální tabulky
obsahující p°es 300 poloºek objekt· a jejich vlastností - fyzikálních veli£in. Tyto
tabulky jsou sou£ástí práce a jsou umíst¥ny na jejím konci jako p°íloha. Práce
se zabývá problematikou výb¥ru vhodných objekt· z reálného ºivota a pouºitím
jejich typických vlastností pro tvorbu nových fyzikálních úloh. Její sou£ástí je
zmapování st°edo²kolských u£ebnic, které tvo°ily podklad pro výb¥r objekt· a
jejich vlastností, a dále tvorba elektronických fyzikálních tabulek a jejich vyuºití
ve výuce. Práce obsahuje £ty°i vzorové p°íklady pro základní a st°ední ²koly a
návod na pouºití elektronických tabulek. �ást práce se zabývá názory na pro-
blematiku hmotného bodu a metodami m¥°ení a odhadování fyzikálních veli£in
pomocí jednoduchých pom·cek.
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Abstract: The main outcomes of this thesis are electronic physical tables contai-
ning over 300 items of objects and their properties known as physical quantities.
These tables are part of the thesis and are to be found at its end as an attachment.
This thesis deals with the selection of suitable objects from real life and with the
use of their typical features for creating new physical tables. This thesis includes
the mapping of high school textbooks that served as the basis for the selection
of objects and their properties as well as creation of electronic physical tables
and their use in teaching. This thesis contains four sample tasks for elementary
and secondary schools as well as guidance for the use of electronic tables. Part
of the thesis deals with the issue of point mass and methods of measuring and
estimating physical quantities by using simple tools.
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