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1 Úvod
Za posledních dvacet let došlo v českém školství k výrazným změnám ve
vzdělávání. Nejprve proběhlo v polovině devadesátých let minulého století zavedení
povinné deváté třídy, poté změny pokračovaly na přelomu tisíciletí, kdy došlo
v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílé
knize, 2002) zakotveným v Zákoně o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, k zavedení nového systému kurikulárních
dokumentů, kterými se změnilo tradiční prostředí školy a její atmosféra. Radikálně
se totiž změnil pohled na cíle vzdělávání, jako například k čemu vzdělávání primárně
slouží a jaké vědomosti a dovednosti přednostně rozvíjí. Zatímco na počátku
devadesátých let byly v centru zájmu faktické znalosti a formální výuka, tak
zavedením kurikulárních dokumentů dochází k zřejmému posunu od formálních
znalostí k aplikaci vědomostí a k rozvoji dovedností, které usnadní uplatnění žáků
v reálném životě. Dalším aspektem zaváděných reforem je to, že „se snaží odklonit
převládající výukové postupy od tzv. instruktivních (žáci jsou řízeni) ve prospěch
konstruktivních (žáci jsou spolu-odpovědni).“ (Brdička, 2007, s. 3–4)
Kromě kurikulární reformy dochází v novém tisíciletí ve většině škol
k bouřlivému rozvoji a rozšiřování informačních a komunikačních technologií (dále
IKT nebo ICT), které stále více zasahují do všech oblastí současné, moderní
a technologicky vyspělé společnosti.
Na konci roku 2006 vydal Evropský parlament a Rada Evropské Unie
doporučení (2006/962/ES)1, ve kterém navrhují všem členským státům rozvíjet
u všech osob v rámci celoživotního vzdělávání osm klíčových kompetencí. Není
náhodou, že na počátku 21. století je jednou z nich i schopnost práce s digitálními
technologiemi2. Protože se řada těchto aktivit překrývá a jsou vzájemně propojeny,
1

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:cs:PDF
„Schopností práce s digitálními technologiemi se rozumí jisté a kritické používání technologií
informační společnosti (dále jen „TIS“) při práci, ve volném čase a v komunikaci. Předpokladem je
základní znalost informačních a komunikačních technologií, tj. používání počítačů k získávání,
hodnocení, ukládání, vytváření a výměně informací a ke komunikaci a spolupráci v rámci sítí
prostřednictvím internetu.“ (Evropský parlament, 2006)
2

1

je tato kompetence pokládána za stejně významnou jako zbylých sedm –
komunikace v mateřském jazyce; komunikace v cizích jazycích; matematická
schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií; schopnost učit se;
sociální a občanské schopnosti; smysl pro iniciativu a podnikavost; kulturní
povědomí a vyjádření.
Lze tedy souhlasit s tím, že „osvojování moderních informačních
a komunikačních technologií se přiřadí jako rovnocenná součást k takovým
základním kulturním technikám jako je čtení, pasní, počítání. Stanou se součástí
všeobecného i odborného vzdělávání.“ (Vališová, 2007, s. 217)
1.1

Formulace problému
Závěry mnohých výzkumů a studií poukazují na skutečnost, že elektronická

média, zejména pak počítače a internet, mají již od útlého věku značný vliv na
trávení volného času dětí a mládeže. Podle dalších rozsáhlých výzkumů zaměřených
na postoj žáků k jednotlivým vyučovacím předmětům, např. Hrabal, Pavelková
(2010), patří fyzice, z hlediska obliby, nelichotivé předposlední místo mezi všemi
předměty vyučovanými na základních školách. Naproti tomu informatika je u žáků
velmi oblíbená a žáci jí na žebříčku obliby umísťují rovnou na první místo.
Proto bych chtěl svou diplomovou prací navázat na výsledky z těchto
výzkumů a navrhnul soubor nově pojatých experimentálních a laboratorních úloh.
Nově zvolená koncepce experimentální a laboratorní práce spočívá v heuristickém
bádání fyzikálních dějů a zákonitostí ve virtuálním prostředí. Tyto úlohy by tak měli
na základě mezipředmětové vazby mezi fyzikou a informatikou, tedy mezi
předměty, které u žáků vyvolávají tak rozporuplné reakce, vzbuzovat u žáků větší
zájem o studium fyziky a fyziku jako takovou.
Abych mohl zájem o studium fyziky více podnítit, není potřeba vytvářet nové
aplikace, aplety apod. V současné době je na internetu k dispozici velké množství
virtuálních laboratoří s modelovacími prostředími, fyzikálními simulacemi
a fyzikálními hrami. Jde jen o to vybrat ty vhodné, důmyslně je zařadit do výuky
a tím je žákům více zpřístupnit.

2

Rád bych ještě zdůraznil jednu nepochybnou a samozřejmou věc. Využívání
IKT při výuce fyziky za každou cenu není v žádném případě cílem této diplomové
práce a práce s počítačem nemá nahrazovat reálné laboratorní úlohy, ba právě
naopak. Počítač se má stát pouze prostředkem k lepšímu pochopení probírané
látky, např. zvýšením názornosti, ale také má vést ke zpestření výuky fyziky,
která je žákům vzdálená, vnímají ji jako nudnou, ošklivou a složitou.

„A když je to proti vůli, potom nic není tak snadné, aby se nestalo nesnadným,
nic tak sladké, aby nezhořklo a nic konečně tak dobré, aby neodstrašovalo.“
J. A. Komenský

Vymezení cílů diplomové práce

1.2


Provést rešerši literatury.



Zjistit názory žáků na využívání IKT ve výuce fyziky.



Vybrat prostředí, navrhnout koncepci.



Navrhnout soubor experimentálních a laboratorních úloh, vypracovat
metodiku.

1.3



Vytvořit technologickou www podporu.



Naplánovat a realizovat pilotní ověření úloh formou případové studie.



Provést zhodnocení realizace pilotního ověření.

Obsah a zaměření jednotlivých kapitol
Teoretická část začíná stručnou charakteristikou a diskuzí výsledků

z mezinárodních i různých národních výzkumů a projektů, které se zaměřují na
získávání informací o přírodovědném vzdělávání na českých školách. Následuje
kapitola, ve které nabídnu teoretický pohled na motivaci žáků a faktory ovlivňující
motivaci ve výuce. V další kapitole je popsán učební proces a podíly smyslového
poznání na tomto procesu. Je zde také charakterizována teorie prof. Hejného, která

3

umožňuje nahlížet na proces, jakým žák uchopuje nějaký poznatek a tím dává
i učiteli návod, jak může žákovi při tomto procesu pomoci. Pátá kapitola vymezuje
přínos experimentu ve vyučovacím procesu a popisuje uspořádání experimentů dle
různých kritérií.
V poslední kapitole teoretické části se věnuji problematice využívání
elektronických médií ve výuce, popisuji v ní moderní didaktickou techniku, kterou
lze využít při výuce fyziky nejen na základních školách, zamýšlím se nad využíváním
počítačů v procesu zkvalitňování vyučování a popisuji klíčové IKT kompetence3,
které by měli učitelé získat v průběhu svého přípravného vzdělávání. Následuje
vymezení pojmu e-learning a první část práce uzavře charakteristika elektronických
studijních materiálů a výukového softwaru, jež lze využít ve výuce fyziky.
Rešeršní část práce má čtenáři sloužit jako nutný teoretický základ při
případné aplikaci některého z vytvořených experimentů. Jedná se tedy jen o stručné
shrnutí, které poskytuje základní seznámení s touto problematikou, a proto
pokládám za důležité zmínit, že znalost obecných didaktických zásad a vzdělávacích
cílů zůstává pro každého vyučujícího stále klíčovou.
Druhá, praktická část diplomové práce navazuje na předchozí rešerši. Úvod
této části obsahuje informace o dotazníkovém šetření, je zde popsáno prostředí
školy, ve kterém probíhal sběr dat a pilotní ověření vytvořených experimentů, jsou
zde uvedeny a analyzovány výsledky dotazníkového šetření. Následující kapitola
popisuje vybraná virtuální prostředí a k experimentům vytvořené pracovní listy.
Obsahuje přehled klíčových kompetencí, k jejichž utváření a rozvíjení přispívá
používání těchto experimentů a zahrnuje i metodické pokyny pro učitele.
Druhou část diplomové práce pak uzavírá kapitola, ve které je popsáno
pilotní ověření pracovních listů a kde je zhodnocena jejich aplikace v edukačním
procesu.

3

znalosti, dovednosti, postoje, hodnoty
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2 Vybrané výzkumy a šetření
Od poloviny devadesátých let se Česká republika pravidelně zapojuje
do mezinárodních výzkumů v matematické a přírodovědné gramotnosti žáků
základních a středních škol. Tyto výzkumy doprovázejí poměrně rozsáhlá
dotazníková šetření, která zjišťují faktory ovlivňující získané vědomosti a dovednosti.
Mimo tyto mezinárodní výzkumy probíhají i různé národní projekty, které se rovněž
zaměřují na získávání informací o přírodovědném vzdělávání na všech typech
českých škol. Zajímavé, rozsáhlé a do jisté míry překvapivé výsledky všech těchto
průzkumů by měly motivovat k přemýšlení především rodiče a pedagogické
pracovníky.
2.1

TIMSS (Trends in International Math. and Science Study)4
Jaké matematické a přírodovědné vědomosti, dovednosti a postoje si žáci

ve škole osvojují? Jak obstojí žáci jednotlivých zemí v mezinárodním srovnání?
Jak se liší metody výuky a školní prostředí zúčastněných zemí?
Na tyto a další otázky se snaží odpovědět výzkum TIMSS, který probíhá
od roku 1995 v čtyřletých cyklech a je zaměřen na zjišťování znalostí a dovedností
devítiletých a třináctiletých žáků a studentů posledních ročníků středních škol
v matematice a v přírodovědných předmětech. Kromě zjišťování a srovnávání
výsledků vzdělávání prostřednictvím testů jsou v rámci výzkumu shromažďovány
informace o vzdělávacích systémech jednotlivých zemí. Dotazníkovým šetřením jsou
vedle žákovských, učitelských a školních charakteristik získány též informace
o výukových metodách, o podmínkách výuky ve školách a třídách apod.,
jejichž záměrem je určit proměnné spojené s rodinnými a školními podmínkami,
které mohou pomoci vysvětlit různost výsledků.

4

http://nces.ed.gov/timss
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2.2

PISA (Programme for International Student Assessment)5
Jsou mladí lidé připraveni vyhovět požadavkům budoucnosti? Umějí efektivně

analyzovat, zdůvodňovat a předávat své myšlenky? Budou schopni se vzdělávat
po celou dobu svého života?
Hledat odpovědi na tyto a další otázky se snaží výzkum PISA, mezinárodní
program organizace OECD. Výzkum si klade za cíl v pravidelných tříletých
intervalech monitorovat gramotnost patnáctiletých žáků v mateřském jazyce,
v matematice a v přírodovědných předmětech. Kromě toho zjišťuje další faktory,
které souvisí s osobností žáků, jejich zázemím a školou, kterou navštěvují, protože
tyto faktory také nepochybně ovlivňují jejich gramotnost.
Výzkum neklade důraz na učivo, ale na vědomosti a dovednosti důležité
pro plnohodnotné uplatnění žáků v moderní společnosti. Gramotnost v těchto
testech je chápána jako soubor vědomostí a dovedností, které bude dospělý jedinec
potřebovat v reálném životě.
2.3

Eurydice6
Eurydice je evropská vzdělávací síť založena v roce 1980 určená k výměně

informací o národních vzdělávacích systémech, a která si klade za cíl usnadňovat
evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání. Poskytuje informace a zpracovává
analýzy o evropských vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice na evropské,
národní i místní úrovni.
Eurydice shromažďuje informace jak o národních právních normách,
předpisech a politikách, tak příslušné statistické údaje. Analýzy jsou často doplněny
výsledky z výzkumů a hlavních mezinárodních šetření, což umožňuje identifikovat
obecné postupy a trendy ve vzdělávání. Je tak základem pro úvahy o účinných
strategiích.

5
6

http://www.pisa.oecd.org
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice
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2.4

Národní výzkumy
Kromě výše uvedených mezinárodních výzkumů je v České republice

prováděna celá řada dalších studií zaměřených na typické postoje žáků
k přírodovědným předmětům.
Jeden z nich prováděli Hrabal, Pavelková (2010) v letech 2005 – 2007,
ve kterém zjišťovali postoje žáků k jednotlivým vyučovacím předmětům z hlediska
jejich obliby7, významu8 a obtížnosti9, jak je žáci vnímají. Zajímavé je, že z konečných
zjištění vyplynulo, že pokud „srovnáváme současné výsledky a výsledky z výzkumů
prováděných v osmdesátých letech minulého století, vidíme, že globální
charakteristiky jednotlivých vyučovacích předmětů se příliš nezměnily, což vypovídá
o tom, že se jedná o charakteristiky, které jsou u řady předmětů stabilní v čase
a nedotčené ani různými školskými reformami.“ (Hrabal, 2010, s. 39–40)
V dalším Leoš Dvořák a kol. (2008) provedli rozsáhlý systematický průzkum,
ve kterém zjišťovali, co si žáci myslí o fyzice a vyučování fyziky a co by chtěli
v budoucnu změnit. V dotazníkovém šetření se snažil o co největší konkrétnost.
Nabízí dlouhou řadu výsledků, které mohou být zajímavé a inspirativní pro učitele
fyziky (např. které činnosti žáci preferují; témata, o něž mají ve výuce zájem atp.).
Některá zjištění vybízejí k zamyšlení, jiná naopak upravují běžně uváděná dogmata.

7

„Obliba předmětu je vymezována jako emocionální prožitek z předmětu a v předmětu. Tento
prožitek je … předpokladem i výsledkem motivace k učební činnosti.“ (Hrabal, 2010, s. 26)
8
„Význam předmětu je chápán jako motivační zdroj zprostředkovaný zvnitřněnou sociální
reprezentací předmětu z hlediska jeho uplatnění ve společnosti a jeho významem pro dosažení
vlastních (profesionálních) cílů v budoucnosti.“ (Hrabal, 2010, s. 27)
9
„Obtížnost předmětu je chápána jako charakteristika, která se vztahuje k řadě motivačních procesů
ve vyučování, jako je pocit výkonnosti, sebeobraz, úspěch a další.“ (Hrabal, 2010, s. 26)
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2.5

Diskuze výsledků

2.5.1 Obliba fyziky a informatiky u žáků
Nejen z těchto národních výzkumů a studií, ale i z těch mezinárodních
vyplývá, že žákům je fyzika vzdálená, vnímají ji jako jeden z nejneoblíbenějších
předmětů, který je pro ně navíc obtížný a nudný. Z výpovědí žáků o jednotlivých
předmětech vyučovaných na 2. stupni ZŠ z hlediska obliby, který prováděli Hrabal,
Pavelková (2010), vyplívají následující zjištění:
Fyzika je mezi žáky neoblíbená. Z hlediska oblíbenosti jí patří dokonce
poslední místo, žáci jí vnímají jako obtížnou a mají v ní slabší prospěch.
„Nejvyšší obliby, která pak prudce klesne, dosahuje předmět v 6. ročníku,
subjektivně

pociťovaná

obtížnost

ve

vyšších

ročnících

narůstá,

nejvyšší

je v 7. ročníku.“ (Hrabal, 2010)
Oblibu v 6. ročníku si vysvětluji tím, že se žáci poprvé ve výuce seznamují
s tímto předmětem, který je pro ně zprvu přitažlivý svým zaměřením. Fyzika je baví,
často se sami podílejí na získávání nových poznatků, objasňují se jim dříve získané
znalosti a jejich intuitivní představy (prekoncepty). S postupným zvyšováním
matematické gramotnosti v dalších ročnících už ale není fyzika jen vzrušující svět
plný experimentů, ale také matematických znalostí, které si musí osvojit.
Z preferovaných činností, které by žáci chtěli ve fyzice dělat (Dvořák, 2008),
se na posledním místě umístila možnost: počítal příklady / řešil početní úlohy.
I z výzkumu Hrabal, Pavelková (2010) je podle žáků matematika nejobtížnější
předmět. Na druhé straně žebříčku obliby stojí informatika, která je velmi oblíbená
(první místo), snadná a žáci v ní mají výborné známky. Rozdíly mezi ročníky nejsou
nikterak výrazné.
Z dotazníkového šetření (Dvořák, 2008) vyplynulo, že hlavními motivačními
podněty, proč se žáci učí fyziku, jsou: chci mít dobré známky a rodiče chtějí,
abych měl/a dobré známky. Naopak jako nejslabší důvody žáci uváděli: fyzika mě
baví a rodiče si myslí, že je fyzika důležitá.
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Je to smutné zjištění, že je fyzika u žáků tak neoblíbená, neboť právě fyzika
může obsahovat na rozdíl od ostatních předmětů významný motivační faktor.
Ve výchovně vzdělávacím procesu lze využít častých experimentů, lze řešit
problémové úlohy z běžného života, lze poukázat na souvislost fyziky s praktickým
životem a propojenost fyziky s různými oblastmi, kde fyzika pomáhá.
2.5.2 Co by žáci ve výuce fyziky rádi dělali
„CLXX. Smysly žáků musíme vždy drážditi tím, co je láká.“
J. A. Komenský
Podle výzkumu (Dvořák, 2008) by žáci základních a středních škol ve výuce
fyziky nejraději dělali pokusy vlastníma rukama. Na druhém místě se umístilo
využívání počítače k měření a zpracování dat. U žáků základních škol se ještě
na předních místech objevilo sám něco objevoval a dělal laboratorní práce.
To je pro učitele fyziky jasná zpráva, že experimenty a praktická činnost žáků
by měla mít ve výuce fyziky své místo.
Z dotazníkového šetření také vyplývá, že žáci mají ve fyzice zájem o moderní
technologie, astrofyziku a optiku, jejichž obvyklé řazení až na konec fyzikálního
kurzu, je z motivačního hlediska nevhodné.
Proti přání studentů stojí i výsledky mezinárodních výzkumů TIMSS a PISA.
Výsledky TIMSS 2007 jasně ukázaly, že čeští učitelé věnují v přírodovědných
hodinách nejvíce času výkladu látky. To potvrzují i odpovědi žáků. Čas,
který je v hodinách věnovaný demonstračním pokusům a experimentování žáků
je výrazně pod mezinárodním průměrem.
Ve výzkumech PISA 2009 uvedla pětina českých žáků, že učitel ukazuje
demonstrační pokusy ve všech nebo ve většině hodin. To, že učitel neprovádí
pokusy nikdy nebo téměř nikdy, odpověděla třetina českých žáků. Největší rozdíly
ovšem byly v případě samostatné experimentální činnosti žáků, kdy pouze desetina
českých žáků odpověděla, že samostatně prováděla praktické pokusy ve všech
nebo ve většině hodin. Odpověď, že pokusy neprovádějí nikdy nebo téměř nikdy,
uvedlo alarmujících 42 % českých žáků.
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2.5.3 Žáci a IKT
Z projektu Není nám to jedno!10, který proběhl v roce 2010, vyplynulo,
že téměř jedna třetina českých dětí nenavštěvuje žádný zájmový kroužek, zatímco
v roce 2005 to bylo pouze deset procent. Na druhou stranu se stále zvyšuje podíl
dětí, které

tráví

svůj

volný

čas

sledováním televize,

hraním

PC

her

nebo „surfováním“ na internetu.
Rovněž data z posledního výzkumu PISA 2009 poukazují na to, že žáci
a studenti používají doma počítač zejména k zábavě, zatímco k aktivitám spojeným
se školou jen málokdy. Takřka dvakrát více žáků v Evropské unii prohlíží internet
pro zábavu alespoň jednou týdně ve srovnání s těmi, kteří tak činí z důvodu práce
do školy (83 %, resp. 46 %).
„Ačkoli jsou IKT, ať už jako samostatný předmět nebo jako nástroj
či prostředek učení v rámci ostatních předmětů, obecně doporučovány téměř
ve všech zemích, výsledky mezinárodních výzkumů ukazují, že běžná praxe
ve třídách je zcela odlišná. Podle výsledků výzkumu TIMSS 2007 okolo 60 % žáků
(průměr zemí EU) uvedlo, že během hodin přírodovědných předmětů (tzn. fyzika,
biologie, chemie, zeměpis) po nich jejich učitel nikdy nevyžadoval využití počítače
ke studiu přírodních jevů prostřednictvím simulací, a 51 % se dále vyjádřilo, že jejich
učitel nikdy nevyžadoval, aby použili počítač k provádění vědeckých postupů
či experimentů. V průměru zhruba 50 % žáků 8. ročníku uvedlo, že učitel nikdy
nepožadoval využití PC ani pro jednu z výše uvedených činností.“ (Eurydice, 2011)
Pokud

tyto

zjištěné

výsledky

mezinárodních

výzkumů

porovnáme

s výzkumem, který prováděli Dvořák a kol. (2008), pak zjistíme, že opět
nekorespondují s požadavky žáků, jelikož ukazují na relativně nízkou (na základních
školách pouze 16 %) integraci IKT při výuce přírodovědných předmětů.
Přitom „převážná většina zemí doporučuje či navrhuje různé inovativní
pedagogické přístupy, jejichž prostřednictvím se žáci mohou vzdělávat s ohledem
na vlastní specifické zázemí, zkušenosti a zájmy. Navíc tyto výukové metody mohou
10

http://www.neninamtojedno.cz
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být účinně obohaceny právě využíváním IKT, s cílem podpořit zapojení žáků a zlepšit
jejich výsledky. Ve většině zemí, které doporučují nebo navrhují inovativní
pedagogické přístupy v oficiálních dokumentech, existují rovněž různé formy
podpory škol a učitelů ve formě poradenství či pomoci při zavádění těchto nových
učebních metod.“ (Eurydice, 2011)
Většina zemí si tak uvědomuje, že zejména v současné době je důležité
hledat další možnosti zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů s důrazem
na

mezipředmětové

vztahy,

a

tak

přicházejí

s invenčními,

aktivizačními

a motivačními prvky, jako je integrace IKT do výuky, ve snaze zvýšit zájem o tyto
předměty a jejich oblibu.
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3 Motivace
Z hlediska motivace je výuka přírodovědných předmětů na základních
školách pro všechny učitele velká výzva. Děti mají totiž velký zájem o dění v přírodě
a chtějí poznat, jak svět kolem nich funguje. Proto je důležité, aby je učitelé
při objevování okolního světa podporovali a „měli vždy na paměti, že děti jsou
vynálezci, vědci, objevitelé a malí filozofové“11, a tak k nim i přistupovali.
Podle publikace Čáp, Mareš (2007, s. 46) je motivace „založena
na potřebách12 člověka, zejména na potřebách sociální povahy. Mezi ně můžeme
zařadit potřebu osobního vztahu, potřeba výkonu, úspěchu, uznání druhými lidmi,
potřeba úcty a sebeúcty, potřeba být kladně hodnocen a kladně přijímán, potřeba
kompetence, potřeba poznání a potřeba seberealizace.“
Se stejným názorem se ztotožňuje i prof. Skalková (2007), která s pojmem
motivace jen těsně spojuje pojem potřeba. Pod motivací pak chápe procesy
podněcování, podporování a usměrňování činnosti. O motivech obecně hovoří jako
o pohnutkách činnosti, o faktorech, které vedou k činnosti, o příčinách a hybné síle
lidského jednání. Předpokládá, že motiv podněcuje a usměrňuje činnost
na uspokojení určité potřeby.
Existuje řada teoretických přístupů k motivaci, které uplatňují různé
výkladové principy. Pro školní praxi je nejčastější dělení podle tří paradigmat
soudobé psychologie (Lokšová, 1999, s. 10–11):
Behaviorální teorie „vidí jako zdroj motivace úsilí dosáhnout příjemných důsledků
určitého chování nebo snahu vyhnout se důsledkům nepříjemným. Hlavním
činitelem je zpevnění vnější odměnou.“

11

„always bear in mind that children are inventors, artists, researchers, discoverers and little
philosophers“ (Weltz, 2006)
12
Výčet ucelené hierarchie lidských potřeb uspořádal, jeden ze zakladatelů humanistické
psychologie, Abraham H. Maslow. Obecně lze říci, že „potřeba je takový moment v systému
(biologickém, psychologickém nebo sociálním), který vede k vyhledávání určité podmínky nezbytné
k optimálnímu fungování systému (k životu a vývoji) a vyhýbání se nepříznivým podmínkám.“ (Čáp,
2001, s. 146)

12

Humanistický přístup „je založen na předpokladu, že specificky lidská motivace
vychází ze snahy překročit současný stav vlastní existence tím, že člověk realizuje
své vývojové možnosti. Humanistické teorie zdůrazňují, že pro správný rozvoj
motivační struktury žáka učitel musí vytvořit prostředí charakteristické vřelým
osobním vztahem, bezpečím a bezpodmínečným přijetím každého jednotlivce,
vedoucí k postupnému růstu autonomie žáka.“
Kognitivní přístup „především klade důraz na význam poznávacích procesů
pro chování člověka. Vychází z předpokladu, že člověk je především zpracovatelem
informací a institucí činící rozhodování. Zpracování informací je tedy logickým
výsledkem shromáždění nutných poznatků a výsledného rozhodnutí člověka.“
Lokšová, Lokša (1999) neabsolutizují jen některý z popsaných přístupů
k motivaci, ale podobně jako další psychologové se přiklání k chápání motivace
jako k „souhrnu činitelů, které podněcují, energizují a řídí průběh chování člověka
a jeho prožívání ve vztazích k okolnímu světu a k sobě samému. … Lidé jsou
motivováni nejen vnějšími důsledky svých činů (behaviorální teorie), ale rovněž tím,
co si uvnitř myslí (kognitivní přístup); nesmíme přehlížet jejich základní potřeby,
které máme společné se všemi živými tvory, ani zapomínat na potřeby specificky
lidské (humanistický přístup).“ (Lokšová, 1999, s. 11)
Při působení na motivaci žáka ve výchovně vzdělávacím procesu je důležité,
aby pedagog rozlišoval především:
Primární motivaci (vnitřní motivace) – je vrozená a pramení z individuality každého
jedince. Činnost je vykonávána z přirozených biologických potřeb, ale i z určitých
potřeb duševních (přirozená zvídavost). Takto motivovaný žák je spontánnější,
tvořivější, více se podílí na školní práci i přípravě, lépe si zapamatovává poznatky
a je i podstatně lépe schopen pojmového učení.
Sekundární motivaci (vnější motivace) – aktivizuje žáka tak, aby něčeho dosáhl
(pochvala, známka …), aby se něčemu vyhnul (trest, zákaz apod.), nebo kvůli
sociálním vztahům (s ostatními žáky, s rodiči, s učiteli). Tzn., že impulsem
pro činnost nejsou jeho vnitřní postoje, ale jen vnější podněty, jevy nebo události.
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Jeho chování není tolik cílené a žák trpí větší úzkostí ze strachu z neúspěchu,
obtížněji se přizpůsobuje a nemívá velké sebevědomí. Pokud nedojde k zvnitřnění13,
dochází po dosažení vyžadovaného cíle k doznění sekundární motivace. Vnější
motivace se tak může stát i prostředkem pro docílení motivace vnitřní.
Jak zmiňuje Hunter (1999, s. 31) je důležité si uvědomit, že obě motivace
jsou efektivní a že primární motivace není něco „svatého“ a sekundární jen něco
„hříšného“. Vždyť u velké části našich každodenních úkonů jde také o motivaci
vnější.
Jak tedy v hodinách fyziky aktivizovat motivační činitelé žáků? Například
„zdůrazněním atraktivních momentů látky lze zvýšit úroveň aktivní činnosti žáků.“
(Skalková, 2007, s. 176) Skalková také zároveň upozorňuje na to, že „ve snaze
ovlivnit motivační situaci vyučování se nezřídka klade hlavní důraz na vnější podněty
budící činnost žáků (obrázek, pomůcka, známka, objektivní stanovení cíle). V těchto
případech by bylo na místě hovořit spíše o pobídkách k učení (incentivech). …
Motivaci nelze ztotožňovat s vnějšími předměty a jevy nemají motivační sílu sami
v sobě. Získávají ji teprve tehdy, utvoří-li se vztah subjektu k tomuto předmětu,
k objektivní situaci, k cíli činnosti“ (Skalková, 2007, s. 174).
„Obecně lze říci, že k motivaci žáků ve škole z krátkodobého hlediska lze
přistupovat v podstatě dvojím způsobem“ (Hrabal, Pavelková, 2010, s. 148):


„navodíme takové podmínky, které obsahují tak silné podněty pro celou
danou skupinu potřeb, že pravděpodobně motivujeme všechny žáky“



„respektujeme dominující potřeby žáků a individualizujeme prvky vyučování
– témata a úlohy vybíráme s ohledem na zájmové zaměření jednotlivých
žáků, na intenzitu jejich osobní reakce a na úroveň sociálních potřeb“
Je však třeba si uvědomit i to, že „mnoho faktorů, které působí na motivaci,

nemůžeme ovlivnit. Na motivaci žáků v našich hodinách mají vliv jejich rodiny,
prostředí, ve kterém žijí, dřívější učitelé nebo zkušenosti se stejným učivem.“
13

Zvnitřnění neboli interiorizace – „v obecném smyslu slova – je přetvoření něčeho původně
vnějšího, existujícího mimo jedince, v nějakou jeho součást.“ (Helus, 2007, s. 112)
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(Hunter, 1999, s. 22) Pokud ale zvládneme působit na žáka dalšími šesti faktory,
pak můžeme prokazatelně působit i na jeho motivaci učit se. Podle Hunter (1999)
se jedná hlavně o:
Míra nejistoty – k tomu, aby jedinec projevil úsilí, které je ochoten vyvinout,
aby se něčemu naučil, nezbytně potřebuje jistou úroveň nejistoty. Mírná úroveň
starosti o výsledek je nejvhodnější pro povzbuzení snahy k učení. Pokud chybí žákovi
zaujetí, tak se učí málo nebo vůbec ne. Na druhou stranu je důležité, aby nejistota
nebyla přespříliš vysoká, protože pak by se energie k učení nemusela dostavit.
Průvodní pocity – na míře úsilí žáka se projeví i to, jak se cítí v určité situaci.
„Je evidentní, že žáci nejspíše projevují snahu učit se, je-li jim situace při výuce
příjemná a mohou-li úspěch předpokládat.“ (Hunter, 1999, s. 23) V dalších situacích
ho mohou i nepříjemné pocity podnítit k většímu úsilí, ale jakkoliv jsou účinnou
pobídkou k práci, tak mohou mít i nežádoucí následky – i když se nyní žák něco
naučí, tak se může příště podobné situaci (učivu, učiteli) vyhýbat.
Pocit úspěšnosti – pokud člověk dojde k výsledku téměř bez námahy, pak nemůže
pociťovat úspěch. Jen malý pocit úspěchu a nezájem pokračovat, má člověk
z jednoduchých úkolů, které od něj nevyžadují téměř žádné úsilí. Pokud se ale
naučíme něčemu, co nás stálo velké úsilí a jehož úspěch nebyl dopředu garantován,
pak poznáváme pocit úspěšnosti a jsme zpravidla dále motivováni k náročnějším
pokusům.
Zájem – dalším prvkem, který zvyšuje motivaci žáků k učení, je zájem o to,
co je předmětem učení. Protože tento zájem není vrozený, ale je získaný, může jej
učitel zvyšovat. Máme možnost využít zájmu žáků o sebe samé (užitím jeho jména,
uvést souvislost s něčím z žákova života) nebo zdůraznit originalitu či neobvyklost
(odlišnost nebo neočekávanost) látky.
Znalosti výsledků vlastní práce – dalším, velmi silným faktorem, je množství,
specifičnost a bezprostřednost zpětné informace, kterou žáci získají o svém výkonu.
„Jestliže zjistíme, co děláme dobře a co je zapotřebí zlepšit, a zejména jak to máme
udělat, abychom se zlepšili, a když máme pocit, že je tu slušná pravděpodobnost,
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že jsme schopni se zlepšit, jsme motivováni k tomu se o to pokusit.“
(Hunter, 1999, s. 29)
Vnitřní a vnější motivace – „jsou dva opačné konce určitého kontinua,
které zachycuje vztah učení k dosaženému cíli.“ (Hunter, 1999, s. 30)
Pokud přejdeme k záměrnému uplatňování předchozích pěti motivačních faktorů,
pak posuneme žáky „od výhradně vnější motivace (musí se učit) směrem k vnitřní
motivaci (učení je baví).“ (Hunter, 1999, s. 31) Je podstatné si také uvědomit,
že žádný z předchozích pěti faktorů není sám o sobě nejvýznamnější, jelikož často
působí společně. Proto také změnou působení jednoho nebo dvou faktorů můžeme
dosáhnout podstatného rozdílu v přístupu žáků k učení.
Jak uvádí Lokšová (1999, s. 35–36), tak pro praxi je důležité brát ohled
i na negativní, demotivující činitele učení mezi které řadí: autokratický (neplést
s autoritativním!) styl vyučování; rigiditu, strnulost vyučovacích metod, fádnost;
málo tvořivosti; nízká komplexnost přípravy do života; velké množství informací;
důraz na školní známky; zdůrazňování soutěží, neustálé srovnávání. Stejně tak
pokud budeme žáka nutit, nelze mluvit o motivaci k učení, ale spíše o stimulaci.

16

4 Učební proces
"Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já
pochopím.“ – Konfucius
Naučit něco, neznamená žákům cosi žákům odvykládat, a věřit, že se žáci
naučí věci tehdy, když si zapamatují, co jim vyučující vykládal. Už polovině 20. století
koncipoval profesor B. F. Skinner14 plán tzv. programovaného učení, ve kterém jde
hlavně o efektivní způsoby naučení tomu, co stojí za to umět. Tento plán je založen
na čtyřech zásadách, podle kterých má být učení aktivní (žák stále reaguje),
motivované, úspěšné (pozvolné zvyšování obtížnosti úkolů, aby žák s velkou
pravděpodobností zvládl to, co již umí, ale i nové poznatky) a využívající pohotově
moderní technické prostředky.
„Učební proces má být aktivní. Aktivitu představuje soustředění pozornosti
a také myšlenková interpretace toho co je předkládáno.“ (Vaněček, 2008, s. 15)
Podle Vaněčka (2008) má z psychologického hlediska poznávací proces tyto čtyři
části – smyslové poznání (proces, jímž získáváme informace o okolním světě pomocí
základních pěti smyslů), pozornost (stav uvědomování si skládající se z vjemů,
myšlenek a pocitů, na které jsme právě zaměřeni), rozumové poznání (vniká
do podstaty, abstrahuje empiricky získané poznatky a směřuje k vytváření pojmů,
formování úsudků, osvojování faktů a vztahů) a zapamatování („kognitivní
psychologové pojímají paměť jako systém zpracovávající informace, které musejí
projít jednotlivými fázemi přes procesy pozornosti, kódování, uchovávání
a vybavování.“).

14

Burrhus Frederic Skinner – americký psycholog, profesor Harvardské univerzity a specialista
v otázkách podmiňování učení, přednesl na konferenci v Pittsburghu referát o moderních tendencích
ve vývoji psychologie – Věda o učení a umění učit. Tím bylo zahájeno hnutí, které se rozšířilo
do celého světa pod názvem programové učení. „Prováděl průkopnickou práci v experimentální
psychologii a podporoval behaviorismus, kde se zabýval zejména operantním podmiňováním (učení
na základě spontánních reakcí člověka).“ (Wikipedia, 2012)

17

4.1

Smyslové poznání
Geschwinder (1995) předkládá následující graf, který demonstruje podíl

jednotlivých smyslových receptorů na příjmu informací a z něhož je patrné,
že v tradičním pojetí výuky se podstatným způsobem potlačuje příjem informací
pomocí jiných než sluchových receptorů.

Podíl smyslových receptorů na příjmu informací
Procento přijatých informací

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
zrak

sluch

hmat

příjem informací v mimoškolní situaci

ostatní

analýza tradičního vyučování

Graf 1 - Podíl smyslových receptorů na příjmu informací (Zdroj: Geschwinder, 1995)

Z grafu je zjevné, že by učitelé měli do výuky zařadit optimální počet prvků
zaměstnávající i jiné receptory, především pak zrakové, čímž bude látka
pro studenty zajímavější, výuka názornější a snadněji pochopitelná. „Názornost
je významný činitel aproximace nových objektů a jevů a akceleruje proces vnímání
a zapamatování. Je nutné upozornit, že vizuální senzor má být do procesu učení
zapojen paralelně s auditivním. Jednostranné uplatňování názorného učení na úkor
verbálního může mít za následek nejen následné snížení schopnosti slovního
projevu, ale i omezení schopnosti abstrahování a zobecňování konkrétních představ
získaných

prostřednictvím vizuální

učební pomůcky.

Zkušenosti potvrzují,

že polysenzorická percepce je základním předpokladem zvyšování didaktické
účinnosti vzdělávání.“ (Vaněček, 2008, s. 13)
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I Turek (1990) uvádí, že proces paměťového zpevnění je tím úspěšnější
a účinnější, čím více smyslových receptorů se ho simultánně zúčastňuje.
Každý jedinec sice preferuje jiný způsob učení a u každého je tudíž efektivita trochu
jiná, ale přesto Turek (1990) na základě psychologických studií Fredmanna, seřadil
jednotlivé způsoby vnímání a zapamatování si informací přibližně takto: průměrný
člověk si zapamatuje přibližně 10 % z toho, co přečte; 20 % z toho, co uslyší;
30 % z toho, co vidí v podobě obrazu; 50 z toho, co vidí a současně slyší; 70% z toho,
co vidí, slyší a aktivně vykonává; 90% z toho, k čemu dospěl sám, na základě
vlastních zkušeností vykonáváním činnosti. Tuto poměrně prostou pravdu vyjadřuje
i dva a půl tisíce let staré čínské přísloví, uvedené na začátku kapitoly.
4.2

Mechanizmus nabývání (fyzikálního) poznání
Ve vyučovacím procesu se často setkáváme s problémem, kterým je

tzv. formalismus – znalosti žáků jsou pamětí uchovány jako izolovaná fakta,
která nejsou dostatečně propojena a strukturována, což má za následek jejich
nedostatečné

a

nesnadné

využití

a

tedy

lehké

zapomenutí.

Proto prof. Hejný (2004, s. 27–29) uspořádal proces zrození a budování určitého
poznatku – tzv. pojmotvorný proces 15, do několika hladin a hladinových přechodů:
1. Hladina motivace. Motivace k poznávání pramení z rozporu mezi „nevím“
a „chtěl bych vědět“. Žáci jsou motivováni vším, co vnímají.
2. Hladina separovaných modelů. Jde o postupně nabývání zkušeností
s konkrétními případy budoucího poznání. Čím víc takových různorodých
modelů žák pozná, tím pevnější bude jeho výsledné poznání. Zde hrají
důležitou roli modely překvapivé, modely zdánlivé a ne-modely.
3. Zobecnění. Separované modely uložené ve vědomí člověka nejdříve
odděleně na sebe začnou vzájemně poukazovat, různě se seskupovat
a organizovat, až dojde k jejich strukturaci, k hlubšímu a operativnějšímu
vhledu do dosavadního poznání. Často se jedná o krátký časový interval,
v němž ve vědomí vznikne to, co nazveme generický model.
15

prof. RNDr. Milan Hejný CSc., popisuje především mechanizmus nabývání matematického poznání.
Domnívám se ale, že tento proces lze aplikovat i na zrození a budování fyzikálního poznatku.
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4. Hladina generických modelů. Generický model je poznatek, který poskytuje
vhled do struktury separovaných modelů a vyjadřuje podstatu morfizmů.
Často je prototypem bud’ všech, nebo jisté skupiny separovaných modelů.
Může zastupovat kterýkoli ze separovaných modelů této skupiny a působí
ve skupině jako její organizační agent.
5. Abstrakční zdvih dává zrod abstraktnímu poznání. Soubor separovaných
a generických modelů je restrukturován a nový vhled má abstraktnější
charakter – je často provázen symbolickým záznamem, který novou
strukturu reprezentuje.
6. Hladina krystalizace. Nové poznání se propojuje na předchozí vědomosti.
Nejdříve na úrovni modelů, potom na úrovni abstraktního poznání.
Obvykle jde o dlouhodobý proces.
„Posloupnost hladin do jisté míry odpovídá časovému průběhu poznávacího
procesu. Rozhodně ale není pravda, že až po ukončení hladiny předchozí začíná
tvorba hladiny následující. Poznávací proces probíhá většinou tak, že se nová
zkušenost otiskuje do několika hladin najednou. Jedině hladina motivace je aktivní
v průběhu celého procesu, i když s měnící se intenzitou a orientací.“
(Hejný, 2004, s. 29)
Z uvedených hladin je zřejmé, že pro vytvoření trvalého fyzikálního poznatku
nestačí jen žákům demonstrovat nějaký poznatek, ale je nutné, aby si propojili již
získané separované modely, které si každý vytváří od raného dětství na základě
bezprostředního vnímání okolního světa, spolu s příchodem dalších separovaných
modelů, které žáci poznají v různých formách (příklady v učebnici, příklady uvedené
učitelem, pokusy apod.) v hodinách fyziky. Je však třeba, aby těchto nových modelů
bylo co nejvíce, protože jen pak bude výsledné poznání pevnější. Jak uvádí i Hejný
(2004), tak s přibývajícím počtem a s postupem času na sebe některé modely
začnou vzájemně poukazovat, shlukovat se do skupin a oddělovat od jiných.
Vznikne tak domněnka, že tyto modely jsou v jistém smyslu shodné a hledá se tedy
podstata této shodnosti, čímž se objevují se další korespondence (morfizmy) mezi
modely.
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„Proces objevování a objevení generického modelu je zobecněním. … „Je to
nejdůležitější akt procesu poznávání vůbec, protože přináší do vědomí něco
podstatně

nového

a

navíc

sytí

hladinu

motivace

novou

energií“.

(Hejný, 2004, s. 32).
Žák se musí k poznání dobrat samozřejmě sám, avšak pedagog mu může
pomoci předložením dostatečného počtu kvalitních separovaných modelů,
z nichž si žák lépe a rychleji utvoří generický model.
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5 Experimentální a laboratorní práce
„Experiment je nejmocnější a nejspolehlivější pákou, jíž můžeme na přírodě vynutit
její tajemství; musí být vždy nejvyšší instancí při rozhodování otázky, zda lze nějakou
hypotézu uznat, nebo zavrhnout. Každý jev je potřeba co nejpřesněji pozorovat
a popsat ve všech jednotlivostech a teprve potom se můžeme odvážit podat nějaké
vysvětlení.“

Wilhelm Conrad Röntgen

I z těchto slov laureáta první Nobelovy ceny za fyziku16 a jednoho
z nejtalentovanějších experimentátorů 19. století je patné, že „základní činností
fyzika při získávání poznatků je pozorování jevů, jejich popis a rozbor, hledání jejich
fyzikálních zákonitostí a jejich formulace ve formě fyzikálních zákonů“.
(Svoboda, 2006, s. 93)
Výkladový slovník fyziky definuje experiment, též pokus, jako: „vědecká
metoda, záměrné umělé navození děje s předem stanovenými podmínkami tak,
aby bylo možné ho za stejných podmínek opakovat. Experiment je prostředkem
poznání a současně specifickou formou praxe.“ (Mechlová, 2001, s. 19)
„Jen těžko si lze představit dobrého učitele fyziky, který neprovádí pokusy.
Ale jakkoliv jsou tyto pokusy nutné, samy o sobě nestačí.“ (Petty, 2008, s. 149)
Experiment je chápán jako jedna z významných cest, kterou lze překonat čistě
verbální způsob vyučování. Kladný postoj žáků k experimentům je většinou
důsledkem toho, že se jim pokusy zdají být mnohem zajímavější a méně obtížné
než čistě teoretické vyučování. Žáci při nich uplatňují jak myšlenkové,
tak i senzomotorické činnosti. Skalková (2007, s. 197) vymezuje přínos experimentu
tak, že umožňuje žákům osvojovat si nové poznatky manipulací s předměty
a s přístroji, rozvíjí schopnosti žáků pozorovat, samostatně uvažovat, učí je používat
nové poznatky v praxi, čímž si upevňují manuální dovednosti a v procesu spolupráce
s druhými získávají komunikativní dovednosti. Pokus lze užít jako „základnu
16

V prosinci 1901, při prvním udílení Nobelových cen, se nejvyššího uznání za vynález nebo objev v
oblasti fyziky dostalo právě würzburskému profesoru W. C. Röntgenovi za objev záření následně
pojmenovaného jeho jménem. Přestože si byl velmi dobře vědom praktického významu svého
objevu, odmítl si jej nechat patentovat, protože „… chtěl, aby dílo vykonané na univerzitní půdě s
pomocí veřejných prostředků sloužilo zdarma úplně všem…“ (Sodomka, 1997)
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pro hlubší proniknutí do podstaty fyzikálních jevů, procesů a zákonů,
neboť od praktické činnosti přecházejí žáci k představám a k pojmům procesem
postupného zvnitřňování a zobecňování jednotlivých smyslově motorických
zkušeností.“ (Kalhous, 2009)
Ale není všechno zlato, co se třpytí. „Pokusy se mohou stát nejen zábavnou,
poučnou, poutavou a aktivní činností, ale v horším případě mohou žáky nudit a
mást. V průzkumech vychází najevo, že ani bezprostředně po skončení běžného
praktického cvičení mnoho žáků nedokáže říci, co dělali, proč to dělali
ani k čemu dospěli.“ (Petty, 2008, s. 149) Didaktická literatura např. Svoboda (2006),
Petty (2008) nebo Janás (1996) popisuje, jak by učitelé měli tyto nežádoucí cíle
minimalizovat. Je v ní vysvětlena technika přípravy a provádění pokusů
a v neposlední řadě jsou v ní popisovány didaktické a metodické požadavky,
které musí být splněny, aby bylo dosaženo cílů, které od pokusů očekáváme.
5.1

Klasifikace pokusů
Svoboda, Kolářová (2006) uspořádali pokusy dle následujících kritérií:

Podle zaměření:
a) Učitelem prováděný pokus – umožňuje vytvářet počáteční představy
o fyzikálních jevech, umožňuje studovat vlastnosti fyzikálních objektů, jevů
a procesů nebo ukazují na různá využití fyzikálních jevů nebo vlastností.
Takovýto demonstrační pokus je předváděn celé třídě.
b) Žákovský pokus – prostředek k rozvíjení tvůrčí a poznávací aktivity žáka
při osvojování fyzikálního učiva. Žák při něm bezprostředně poznává fyzikální
jev a tím má i užší kontakt s řešenou úlohou.
a. Individuální žákovský pokus – provádí jeden žák, kdy demonstruje
ostatním žákům ve třídě jednoduchými prostředky existenci
nějakého jevu
b. Frontální žákovský pokus – zpravidla jednoduchý fyzikální pokus,
který konají současně všichni žáci ve třídě pod přímým vedením
učitele.
c. Laboratorní úlohy – podrobněji v kapitole 5.2
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Podle provedení:
b) Reálné – předvádějí přímo fyzikální jev a jeho zákonitosti. Pokusy jsou přímo
dostupné smyslovému pozorování zaměřenému na originální objekt
či proces.
c) Modelové – nepředvádějí skutečný zkoumaný jev, ale jeho náhradu.
Používají se zpravidla tam, kde povaha jevu (objektu) pro složitost fyzikální
skutečnosti nedovoluje jeho bezprostřední zkoumání. Proto je nutné
zjednodušením, zobecněním, idealizací a abstrakcí dospět k takovému
systému, který je modelem zkoumané skutečnosti. S tímto modelem
pak demonstrujeme daný jev.
a. Myšlenkové – jsou pokusy, které jsou prováděny v podobě úvah,
logických výroků apod., kde jsou reálné objekty a reálné fyzikální děje
nahrazeny

myšlenkově

možnými,

i

když

někdy

v

praxi

nerealizovatelnými. Cenná je nejen jeho názornost, ale i ukázka,
jak získat závěry odpovídající metodě vědecké práce.
Podle logické povahy:
a) Kvalitativní – jeho účelem je prokázání existence či neexistence fyzikálního
jevu
b) Kvantitativní – při těchto pokusech určujeme kvantitativní charakteristiku
objektu nebo jevu. Účelem je zjišťování zákonitostí a jejich vyjádření
ve formě zákonů. Kvantitativním experimentem je každé měření.
Podle didaktické funkce (především demonstrační pokusy):
a) Heuristické (objevitelské) – mají ve výuce fyziky významné postavení,
jelikož při nich žáci sami objevují pro ně dosud neznámé fyzikální poznatky.
Aktivně se zapojují do vyučovacího procesu induktivním vyvozováním
nového poznatku.
b) Ověřovací (verifikační) – ověřuje platnost nebo určuje meze platnosti
fyzikálního zákona nebo jiného fyzikálního vztahu, který je odvozen
deduktivně, popř. dogmaticky sdělen jako výsledek poznání ve fyzikální
vědě.
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c) Motivující učivo – zařazeny zpravidla před výklad nového poznatku. Pokus
je v tomto případě motivující faktor spočívající v získání zájmu o nové téma
vyučující hodiny nebo v upoutání pozornosti na předmět zkoumání.
d) Ilustrační (expoziční) – jejich cílem je seznámit žáka s tím, jak zkoumaný jev
vypadá.
e) Uvádějící fyzikální problém – mohou být vhodným motivačním prostředkem,
před výkladem nových poznatků.
f) Aplikační – součástí obsahu výuky fyziky je aplikace teoretických poznatků.
Jednak se uplatňuje zásada sepětí teorie s praxí, jednak je často potřeba
objasnit příliš abstraktní poznatky na konkrétním využití fyzikálního jevu
v technické praxi nebo v běžném životě.
g) Historické – mají historickou hodnotu (např. objev fyzikálního zákona)
nebo znamenají v historii fyziky výrazný pokrok
h) Opakující a prohlubující (fixační) – učitel by neměl považovat jednou
předvedený pokus za odbytou věc, ale opakováním zajistit, že pokus nebude
pro žáka jen zážitkem, ale důležitým zdrojem poznání.
i) Kontrolní (diagnostické) – používají se při zjišťování stavu vědomostí,
dovedností, návyků či rozvoje schopností žáků, která má mimo jiné prokázat
manuální dovednosti žáků.
5.2

Laboratorní úlohy
„Laboratorní úlohy jsou náročnější, obvykle kvantitativní žákovské pokusy,

jejichž počet i obsahové zaměření je doporučen standardy vzdělávání.“
(Svoboda, 2006, s. 95) „Chápou se tak jako jedna z významných cest,
které napomáhají překonávat jednostranně slovní a nazírací způsob vyučování.“
(Skalková 2007, s. 197)
Laboratorní úlohy umožňují žákům rozvíjet a upevňovat si celou řadu
schopností a dovedností, vedou je k větší samostatnosti při experimentování,
nebo učí žáky induktivně vyvozovat obecné závěry. Ve spolupráci se spolužáky
umožňují žákům rozvíjet dovednosti komunikační.
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Skalková (2007, s. 197) dělí laboratorní úlohy do tří skupin:


Ilustrační typ laboratorních prací (znázorňují učivo, s kterým se již žáci dříve
seznámili při výkladu)



Aplikační typ laboratorních prací (umožňují aplikaci osvojené teorie,
opakování a procvičování vědomostí a dovedností)



Laboratorní práce heuristického charakteru (umožňují žákům problémovým
řešením úkolů objevovat pro sebe nová fakta, vztahy a osvojovat si nové
vědomosti). Zvláště tento typ laboratorních prací se v současné době
pokládá za významný inovační faktor ve vyučování. Učí žáky experimentovat,
podporuje dovednosti problémového myšlení.
Svoboda, Kolářová (2006) dále uvádí, že se úlohy většinou uskutečňují

v samostatných hodinách a všechny typy laboratorních úloh žáci provádí podle
návodů (v

učebnici,

vypracovaných

učitelem nebo

připraveného

žákem

a schváleného učitelem). Žáci pracují vlastním tempem buď sami, nebo v malých
skupinách, pracují na stejné úloze a se stejnými pomůckami. Od frontálního
žákovského pokusu se odlišují náročnějšími úkoly, o kterých musí žák vypracovat
písemný záznam.
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6 Elektronická média ve výuce
Didaktické

prostředky

zahrnují

všechny

materiální

předměty,

které ve výchovně vzdělávacím procesu usnadňují učení žáků a slouží tak k hlubšímu
osvojení vědomostí a dovedností. Nyní, na počátku 21. století můžeme mezi tyto
didaktické prostředky směle zařadit i elektronická média, mezi které patří televize,
rozhlas, video, počítače a internet.
Podle Slovníku spisovného jazyka českého je „médium, množné číslo média,
zprostředkující

osoba,

prostředí,

činitel,

výplň

prostoru

nebo

látka,

ve které je předmět uložen“.
Mediální slovník17 popisuje médium tak, že slovo pochází „z latinského
prostředek, to, co zprostředkovává. V komunikaci jakýkoli kanál umožňující přenos
sdělení, spojující minimálně dvě strany. Z mediálního hlediska se médii rozumí
ty kanály, které přenášejí informace. V tradičním pojetí je to zejména televize,
rozhlas, internet a tisk.“
V sociální psychologii a sociologii profesor Helus (2007, s. 34) termínem
média označuje komunikaci prostředníka sdělování, kterým je nejčastěji slovo, řeč.
Převratnost médií spatřuje především v tom, že jsou nástrojem globalizovaného
prožívání. Počítače a internet relativizují jak význam místa – koneckonců můžeme
být kdekoliv, tak význam času – média přiblíží to, co se již stalo a i v tomto případě
je konzument informace jakoby u toho. Pomocí internetu vstupují do kontaktu lidé,
vzdálení tisíce kilometrů, aby se bavili, řešili vědecký problém, atp.
Pojem médium tak primárně zdůrazňuje především přenášený obsah
a až v druhé řadě definuje materiální aspekty.
Helus (2007) dále upozorňuje i na vážná úskalí, až nebezpečí, která v sobě
média obsahují. V určitém smyslu a za jistých okolností mohou být pro člověka
i hrozbou. „Nejbanálnějším projevem toho je závislost na médiích, zejména televizi,
počítači, ale stále častěji také na internetu. Tito závislí jedinci ztrácí způsobilost
17

http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/medium/
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trávit volný čas jinak než pasivní konzumací.“ (Helus, 2007, s. 35) Dalším závažným
problémem, kterým se výzkumy intenzivně zabývají, je produkování, tzv. špinavých
údajů. „Tím jsou míněny údaje (informace, zprávy), které zkreslují skutečnost
a navozují tak v konzumentech nesprávné, účelově zkreslené poznání a postoje.“
(Helus, 2007, s. 35)
„Velký přínos moderních didaktických prostředků spočívá také v tom,
že podněcují ke změnám tradičních postupů z hlediska obsahu, metod
i organizačních forem vyučování. Podporují vnitřní reformy školy, nutí k nové
analýze k interpretaci i tradičních didaktických problémů z hlediska nových
kontextů. … Využívání médií jako didaktických prostředků ovšem nelze vidět
izolovaně jen z hlediska školního vyučování. Neustále máme na paměti, že počítače,
internet, nehledě na školu a její vyučování, působí v širokém sociálním prostoru,
v němž mládež žije a který daleko přesahuje rámec školy – rodina, volný čas,
činnosti vrstevníků aj.“ (Skalková, 2007, s. 256–257)
6.1

Didaktická technika ve výuce fyziky
Didaktická technika, která se v současnosti stala významnou součástí školské

praxe, není nositelem obsahu vyučovacího procesu, jen se s její pomocí vytváří
předpoklady pro rychlejší a pevnější osvojení nového učiva. Vytváří tak nutné
„podmínky pro větší využití kapacity smyslových, intelektuálních, paměťových
i jiných psychických funkcí žáků, umožňuje diferenciaci i individualizaci výuky.“
(Svoboda, 2006, s. 170)
Obdržálek (1994) definuje prostředky didaktické techniky jako „materiálne
didaktické prostriedky, prístroje a technické zariadenia, ktoré odovzdávajú
informácie do didaktického procesu v podobe obrazu a zvuku. Ide o súbor
vizuálnych, auditívnych, audiovizuálnych a iných prístrojov a technických systémov,
ktoré sú využívané na didaktické účely, zvlášť na prezentáciu učebných pomôcok
a racionalizáciu bezprostredného riadenia a kontroly učebných činností žiaka“.
Prostřednictvím didaktické techniky se vyučovací proces stává dynamičtějším
a atraktivnějším, ale stále je to jen nástroj v rukách pedagoga a nelze s její pomocí
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zbavit školní výuku „úkolu poskytovat prohloubené poznávání, rozvíjení
samostatného myšlení, řešení úloh, vytváření kritických i sebekritických postojů
(a to i k možnostem, které nabízí nejmodernější technika).“ (Svoboda, 2006, s. 171)
Tradiční model výuky je stále více ovlivňován využíváním moderních
technologií a úspěšné začlenění ve školní praxi závisí ve značné míře na technických,
ale i didaktických schopnostech učitele. „Je na učitelích, aby pro každou výukovou
situaci našli právě tu nejvhodnější metodu a, je-li to přínosné, aplikovali
technologie. Přínos technologií přitom neznamená pouhé zefektivnění stávajících
postupů. V mnoha případech umožňuje výukové metody zásadním způsobem
změnit, neboli inovovat.“ (Brdička, 2007, s. 4)
Mezi didaktickou techniku využitelnou ve výuce fyziky řadíme mimo jiné
i diaprojektor, kazetový magnetofon, televizor, video přehrávač (VHS, DVD), zpětný
projektor apod., ale jsem přesvědčen o tom, že tato technika bude nahrazena
modernějšími technologiemi:
Vizualizér (dokumentová kamera) – jedná se o v podstatě o snímací kameru,
která je upevněna na nastavitelném stojanu. Vizualizér dokáže díky bočnímu
a spodnímu osvětlení snímat jakýkoliv trojrozměrný předmět stejně dobře
jako průhledné fólie nebo potištěný papír (text i obrázky lze promítat přímo
z učebnice nebo doplňující literatury). Obraz se pak pomocí dataprojektoru zobrazí
na projekční ploše. Vizualizér tak nahrazuje zpětný projektor, diaprojektor, digitální
kameru a fotoaparát. K zobrazení lze využít i televizi nebo počítač a snímaný obraz
pomocí něj ukládat. Velkou výhodou je jeho zvětšení, neboť vizualizéry mají
standardně objektiv s velkou schopností zoomu.
Datové projektory – jsou zařízení umožňující zprostředkovat statickou i dynamickou
prezentaci žákům tím, že obraz, jehož zdrojem může být osobní počítač, notebook,
DVD přehrávač, vizualizér apod., promítá na projekční plátno, bílou stěnu
či průsvitnou plochu.
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Kopírovací tabule – slouží nejen jako bílá tabule, na kterou je možno během výkladu
dělat nejrůznější poznámky, ale připojením k počítači nebo tiskárně umožňuje
zkopírování jejího obsahu přímo do počítače (kde je připraven k dalšímu zpracování,
rozeslání emailem apod.) nebo vytištění rovnou na tiskárně. Není tak třeba
přepisovat nebo překreslovat obsah z tabule.
Řada novějších typů obsahuje integrovanou tiskárnu nebo umožňuje uložení přímo
na flash disk. Počítač tak k využívání všech funkcí tabule není potřeba.
Interaktivní tabule –

„Interaktivní tabule

je

dotykově-senzitivní plocha,

prostřednictvím které probíhá vzájemná aktivní komunikace mezi uživatelem
a počítačem s cílem zajistit maximální možnou míru názornosti zobrazovaného
obsahu.“ (Dostál, 2009/1/3, s. 11) Interaktivní tabule specifikuje celá řada atributů –
například existuje několik základních druhů snímání pohybu, existují tabule s přední
projekcí, se zadní projekcí (nevrhá na tabuli stín, což je vykoupeno tím,
že je „hlubší“), lze je ovládat několika různými způsoby (stylusem, prstem atd.).
Podrobnější informace o interaktivních tabulích např. v diplomové práci Možnosti
interaktivní tabule ve výuce18.
Hlasovací systémy – jsou progresivní didaktickou pomůckou, která umožňuje
realizovat klíčovou složku každé výuky – zpětnou vazbu. Díky přirozené hravosti
a soutěživost žáků je tedy objektivní zpětnou vazbou o znalostech nebo o zvládnutí
učiva. Tento systém navíc umožňuje rychlé, přehledné, kvantifikované výstupy
nebo archivaci výsledků testů a statistik. Lze jej využít i mimo výuku –
např. při poradách nebo při zjišťování postojů a názorů. Řešení je bezdrátové,
což umožňuje snadnou mobilitu.
Osobní počítače – problematice a využití osobních počítačů v procesu vyučování
se budou zabývat následující kapitoly.

18

KALOUSOVÁ, Petra. Možnosti interaktivní tabule ve výuce: diplomová práce. Univerzita Karlova
v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. Počet stran: 97, počet příloh: 9 stran. Vedoucí diplomové práce
doc. RNDr. František Lustig, CSc.
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V současnosti je instalace výše popsané didaktické techniky do tříd prestižní
záležitostí škol. Je nutné si uvědomit, že tato didaktická technika „sama nové
přístupy k výuce neřeší a neznamená automaticky přínos ve vyšší kvalitě výuky.
Rozhodující je přístup jednotlivých učitelů, jejich aktivita při hledání cest
k efektivnímu využívání nové výukové technologie.“ (Lepil, 2010, s. 52)
6.2

Počítače ve výchovně vzdělávacím procesu
„Není zde žádný důvod, proč by lidé měli mít doma počítač.“
Ken Olson19, 1977
V tomto konkrétním případě se Ken Olson ukázal jako špatný prognostik,

protože v současné době zasahují počítače do všech oblastí našeho života
a tím stále více zasahují i do vzdělávacího procesu na všech stupních škol. Téměř
o patnáct let později si autor knihy Moderní vyučování klade otázku:
„Mohou počítače učení či výuce pomáhat?“ Zároveň k této otázce přikládá i jeden
kritický názor: „Mnoho učitelů je v tomto ohledu skeptických – i když je spravedlivé
říci, že největšími skeptiky bývají ti, kdo mají s počítači nejméně zkušeností. Ať již se
vám to líbí nebo ne, počítače existují.“ (Petty, 2008, s. 291) Ve shodě s tímto
kritickým názorem je nutno dodat, že hlavním činitelem při zavádění IKT do výuky
nejsou počítače, ale učitelé. Česká republika patří mezi ty země, které nemají IKT
povinně obsaženy mezi znalostmi a dovednostmi, jež mají učitelé získat v průběhu
svého přípravného vzdělávání a nechává tak rozhodnutí o tom, zda IKT zahrnout
do povinného vzdělávání či nikoli, na samotných vysokých školách. „Úspěch použití
počítače závisí kromě jiného i na didaktickém umění učitele, na jeho dosavadní
úspěšné práci s celým komplexem vyučovacích prostředků, na jeho celkovém
postoji k využívání počítačů ve výuce.“ (Vališová, 2007, s. 218)
Jsou tedy počítače ve výuce nepřítelem, nebo jen nástrojem pro zkvalitňování
procesů vyučování? Různé sociologické výzkumy potvrzují, že lidé budou žít ve stále
více medializovaném světě, ve společnosti, která se charakterizuje rychlým vývojem
informačních technologií. A moderní technologie jako jsou počítače a internet,
19

Ken Olson je zakladatel a prezident společnosti Digital Equipment Corporation, která byla v 70. a
80. letech jednou z pionýrských společností v americkém počítačovém průmyslu.
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tvoří již dnes v rostoucí míře přirozenou součást životního prostředí žáků.
Z toho můžeme usuzovat, a jak potvrzuje i Dvořák (2008, s. 144) „pro mladou
generaci je tato součást tak samozřejmá, že se jí fyzika ve škole musí věnovat,
nemají-li ji žáci vnímat jako zcela odtrženou od života“. Proto chceme-li ve výuce
fyziky ukazovat na její propojení s reálným světem, což žáci očekávají,
nelze se jí vyhnout.
Svět kolem nás nabírá na obrátkách, ale priority ve vzdělávání mění jen
pozvolně a potřeby současné společnosti nejsou reflektovány v standardech
a učebních osnovách dostatečně rychle. Tento vývoj moderních technologií
a jejich aplikace do všech oblastí života společnosti by měl být ve výuce fyziky
výzvou i příležitostí a měl by nás inspirovat k jejich využití ve výuce.
„Problematika informatizace výchovně vzdělávacích činností vystupuje stále
více do popředí. Je reakcí na tzv. informační krizi ve společnosti, kdy dochází
k rozporu mezi vzrůstajícím množstvím informací a omezenou schopností jedince
či společnosti jako celku jich užívat.“ (Vališová, 2007, s. 211)
Autorka knihy Obecná didaktika profesorka Skalková míní, že není pochyb
o tom, že využívání informačních technologií výrazně ovlivní v tomto tisíciletí učební
prostředí školy a i vlastní pedagogický proces. V těchto souvislostech vzniká celá
řada nových didaktických a pedagogických problémů, včetně přípravy budoucích
učitelů. „Činnost učitele se v mnohém usnadňuje, ale zároveň v jiných ohledech
stává složitější. Jeho role v procesu vyučování, které sleduje ideje humanizace
vzdělávání a výchovy, se nezmenšuje, ale mění.“ (Skalková, 2007, s. 257)
Učitelé budou např. uvažovat o tom, co dokáže počítač a další média v pojetí
vyučování, které klade důraz na samostatnou práci žáků, rozvíjení jejich tvořivých
činností, jakou roli mohou hrát v diferencovaném a individualizovaném vyučování,
jak je zařadit do realizace otevřeného vyučování, jak jich lze plodně využít
při problémovém vyučování, jak je zařadit do realizace otevřeného vyučování,
v souvislosti

s uplatňováním

různých

pedagogických

alternativních

snah.

Významným je i samotný problém osoby učitele. Především jeho vzdělávání
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v nových podmínkách vyučování, kde jsou multimediální systémy organickou
součástí vybavení.
„Využití počítače by bylo možno vymezit především na základě kritéria
funkce: využití počítačů ve výchovně vzdělávací práci (jak učitelem, tak i žáky)
a

využití

počítače

v

řízení

školy

jako

celého

školského

systému.“

(Vališová, 2007, s. 218)
Na následujícím diagramu jsem shrnul aplikační možnosti počítačů na ZŠ:

Obrázek 1 - Aplikační možnosti počítačů na ZŠ

6.2.1 Klíčové (IKT) kompetence ve vzdělávání učitelů
Podle příspěvku Uhlířové (2004) řada učitelů neví, jakým způsobem lze
efektivně a smysluplně začlenit počítače do výuky. Jen samotná způsobilost učitelů
pracovat s IKT není dostatečnou podmínkou pro didaktické aplikace IKT.
Domnívá se, že chybí především metodická podpora práce s IKT a kurikulární
integrace využívání IKT do osnov jednotlivých předmětů.
Jak jsem zmínil již v předchozí kapitole, tak Česká republika nemá IKT
povinně obsaženy mezi kompetencemi, které mají učitelé získat v průběhu svého
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přípravného vzdělávání, a tak doktorka Mazáčová pro tvorbu koncepce kurzu
mediální didaktiky na Univerzitě Karlově v Praze, vymezila soubor klíčových
kompetencí20 studentů učitelství v oblasti využití moderních technologií ve výuce
a ve formování jejich postojů k využívání multimediálních didaktických prostředků.
IKT kompetence učitele, se zaměřením na didaktické aspekty (Mazáčová, 2009):


„znát základní principy a použití ICT pro osobní rozvoj a potřeby, zvládat
rozvoj dovedností žáků a učitele v kontextu s každodenními potřebami



umět analyzovat specifický přínos ICT pro učení jednotlivých žáků



umět analyzovat učivo z hlediska smysluplného využití ICT ve výuce



umět volit ICT prostředky a vhodné pedagogické postupy



umět zdůvodnit volbu ICT nástrojů



umět klást důraz na obsah žákovy tvorby



umět měnit druhy prezentací nebo výukového materiálu v závislosti na
cílech a vyučovacích metodách



umět analyzovat prezentace podle jejich čitelnosti, struktury a koherence
s cíli a s mírou vhodnosti pro žáky



umět pomáhat žákům při kritice a syntéze informací a při prezentaci
informací s využitím ICT



umět zhodnotit a vybrat vhodné prostředky ICT pro výukové situace
podporující a rozvíjející spolupráci žáků“
„V době, kdy nás výpočetní technika již obklopuje na každém kroku,

je nutností, aby i učitelé drželi krok s tímto rychlým tempem jejího vývoje.
Učitelé musí tuto výzvu přijmout a měli by se snažit využít nově nabízených
možností, které nám i našim studentům mohou pomoci při výuce. Využijme
pozitivního vztahu … mladých lidí k výpočetní technice.“ (Vaněček, 2008, s. 52)

20

Tyto znalosti a dovednosti formulovala PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. na základě práce:
ČERNOCHOVÁ, M.: Příprava budoucích eUčitelů na eInstruction. Kladno: AISIS, 2003.
ISBN 80-239-0938-X.
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Elektronické vzdělávání (e-learning)

6.3

Pojem e-learning není v odborné literatuře exaktně vymezen, jelikož se toto
téma dynamicky proměňuje v čase. Tato terminologická nejednoznačnost do jisté
míry souvisí s aplikací v praxi a je zřejmě zapříčiněná i dobou, ve které definice
vznikaly. Proto se v odborné literatuře můžeme setkat s různými definicemi tohoto
pojmu. To je zřejmé i z vymezení v pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová,
Mareš), kde autoři definují po osmi letech stejný pojem obecněji:


rok vydání 2001 – „Termín e-learning se u nás používá v této anglické
podobě nebo v překladu jako elektronické učení/vzdělávání. Označuje různé
druhy učení podporovaného počítačem, zpravidla s využitím moderních
technologických prostředků, především CD-ROM. Elektronické učení
se rozšiřuje zejména ve sféře distančního vzdělávání a podnikového
vzdělávání.“



rok vydání 2009 – „Jde o takový typ učení, při němž získávání a používání
znalostí je distribuováno a usnadňováno elektronickými zařízeními“
Jiní autoři např. Barešová (2003) vymezuje e-learning z hlediska tří koncepcí

– technologické (je spektrum aplikací a procesů, jako jsou Web-Based Training,
Computer-Based Training, virtuální třídy nebo digitální spolupráce), pedagogické
(vzdělávací proces, ve kterém používáme IKT ke zlepšení kvality vzdělávání) a síťové
(užití počítačových sítí pro přenos dovedností a znalostí) a dále uvádí, že e-learning
lze nejlépe charakterizovat jako spojení všech tří pojetí.
Podle Evropské komise je e-learning: „the use of new multimedia
technologies and the Internet to improve the quality of learning by facilitating
access to resources and services as well as remote exchanges and collaboration."21.
V širším slova smyslu je tak e-learning koncipován na jeho podstatě –
jako

moderními

technologiemi

podporovaná

nebo

umožňovaná

výuka,

neboli jakékoliv učení, při kterém se využívají moderní technické prostředky –
21

Překlad: „aplikace nových multimediálních technologií a internetu do vzdělávání za účelem zvýšení
jeho kvality posílením přístupu ke zdrojům, službám, k výměně informací a ke spolupráci.“
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výpočetní technika, multimédia nebo internet tak, aby bylo dosaženo předem
stanoveného cíle. Tyto moderní technologie se pak stávají prostředníkem
pro prezentaci učiva, řízení procesu učení, pořizování zpětné vazby atp.
Nepopiratelnou výhodou

e-learningu je nezávislost na místě a čase,

snadná aktualizace výukových materiálů, interaktivita a atraktivita, vícesmyslové
vnímání informací, získaná vyšší úroveň počítačové gramotnosti atp. Ale s výčtem
výhod nesmíme opomíjet i úskalí, která se za používání e-learningu skrývají.
„V súvislosti s elektronickým spôsobom vzdelávania je potrebné počítať
aj s niektorými negatívami – obmedzenie priamej interakcie študujúcich a učiteľa,
resp. študujúcich navzájom, rozdiely v úrovni a v zručnosti edukantov využívať
informačné technológie (najmä v začiatkoch sú znevýhodnení tí edukanti,
ktorí nemajú kompetencie využívať informačné technológie), technické problémy
spojené s prístupom k internetu, presýtenosť informáciami atd.“ (Turčáni, 2003).
Další podstatnou nevýhodou je to, že až na výjimky nelze získat praktické návyky
a manuální dovednosti.
Kromě prezenční (fyzická účast studentů při výuce ve třídě) a distanční
(vzdělávací proces, který umožňuje oddělit vyučujícího a studujícího v čase
nebo místě) formy e-learningu se v odborné literatuře často skloňuje termín
blended learning (hybridní, smíšené vzdělávání), což je kombinace e-learningu
a tradiční formy výuky. V praktické výuce se obvykle nevyskytují jen „čisté“ formy
prezenčního nebo distančního e-learningu, a proto se v praxi prosazuje toto
hybridní pojetí. „Jde tedy o integraci elektronických zdrojů a nástrojů do vyučování
a učení s cílem plně využít potenciál ICT v synergii s osvědčenými metodami
a prostředky používanými v tradiční výuce.“ (Zounek, 2009, s. 39)
Pojem e-learning je častěji skloňován zejména v kontextu s distančními
formami vzdělávání, ale pro potřebu této práce budu za e-learning považovat
především počítačem podporovanou výuku, tzn. takovou formu vzdělávání,
při níž používáme vhodných moderních technických prostředků, především pak
počítače a internetu, jako prostředníka k prezentaci učiva tak, aby u žáků došlo
k získání adekvátních znalostí a k optimálnímu dosažení stanovených cílů.
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Na závěr této kapitoly uvádím atributy, které by měli splňovat dobré studijní
materiály, jež lze využít při e-learningu (Burgerová, 2007, s. 220):


„intuitívne rozhranie



ľahkosť použitia



interaktivita

študijného

prostredia,

interaktívne

študijné

materiály

s vlastnosťami spätnej väzby


ponuka škály odborných zdrojov (hyperlinky, zahraničné zdroje..)



fenomén spolupráce, komunikácie, výmeny skúseností a vedomostí, diskusia



autenticita e-learningového prostredia – prepojenie na problémy reálneho
sveta, otvorenie „sveta učenia“ reálnemu svetu



riadenie procesu učenia sa má do značnej miery v rukách sám študent,
resp. učiaci sa“

6.4

Elektronické studijní materiály, výukový software
Za hlavní výhodu a zásadní kritérium všech elektronických studijních

materiálů lze považovat jejich interaktivitu znamenající, že žák do nich může
v různém rozsahu zasahovat a získávat tak další informace, odpovědi na své otázky
atp. „Tento přístup můžeme chápat jako uplatnění pedagogického konstruktivismu,
který charakterizuje spoluúčast žáka na edukačním procesu a aktivita vycházející
z dříve získaných zkušeností a poznatků. Žák se při práci s výukovým materiálem
vyžadujícím interaktivní komunikaci stává spolutvůrcem výukového procesu a jeho
osobnost vystupuje při komunikaci ve třídě do popředí, stává se více partnerem
učitele, diskutuje, předkládá vlastní nápady a myšlenky atd.“ (Lepil, 2010, s. 23)
Výběr vhodných elektronických materiálů pro konkrétní výuku je náročnou
činností a věnuje se mu řada publikací (např. Slavík, 1997). Obecně bychom měli
dodržovat didaktické zásady a výukové programy volit především s ohledem na:
a) výukové cíle, kterých má být dosaženo,
b) věk a úroveň psychického vývoje žáků,
c) schopnosti učitele integrovat je do výuky
d) podmínky realizace – vybavení učebny, dostupnost jednotlivých programů
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Výukový (též didaktický) software definuje Dostál jako „jakékoliv
programové vybavení počítače, které je určeno k výukovým účelům a dokáže plnit
alespoň některou z didaktických funkcí.“ (Dostál, 2009/1/1, s. 23) Tzn., že plní
alespoň

jednu

z

motivačních,

kognitivních,

procvičovacích,

formativních

nebo kontrolních funkcí. Využíváním softwaru ve výuce musí být vždy sledován
určitý cíl, kterého se má jeho prostřednictvím dosáhnout.
Často bývá mezi výukový software mylně řazen i Microsoft Word, Excel nebo
PowerPoint. Ačkoliv lze tyto programy využít při přípravě na výuku anebo s nimi
ve výuce přímo pracovat, tak jak je definice zřejmé, že nemají přímou souvislost
s výukou a nejsou schopny plnit didaktické funkce.
6.4.1 Informační zdroje – specializované webové stránky
Z rozhovorů se žáky vyplynulo, že pokud již dnes používají internet k přípravě
na vyučování, tak pro základní zdroje informací používají webovou encyklopedii
www.wikipedia.org, anebo internetové vyhledavače, které je pak podle nalezených
výsledků jejich dotazu přesměrují na konkrétní stránky.
Existuje, ale množství specializovaných fyzikálních webů, které jsou tvořeny
na katedrách fyziky na univerzitách a vysokých školách, ale i mnoho dalších,
které vznikají na jednotlivých středních a základních školách, kdy slouží jako doplněk
teoretického studia. Cílem všech těchto webů je popularizace fyziky a postupné
doplnění stávající výuky základních kurzů fyziky s pomocí vhodných a jednoduše
dostupných informačních zdrojů, které slouží k prohloubení znalostí studentů
a objasnění aplikace získaných teoretických poznatků. Tyto informační zdroje nejsou
cíleny jen na studenty, ale slouží také učitelům jako doplněk přednášek, fyzikálních
seminářů a laboratorních měření.
Zásadní je podle Lepila (2010) hypertextové zpracování těchto informací,
znamenající víceúrovňové pojetí umožňující postupovat v textu různými směry,
což umožňuje lepší didaktickou strukturaci učebních informací a případnou vazbu
na další informační zdroje mimo daný výukový materiál.
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6.4.1.1

Internetová diskuzní fóra

Diskuze na internetu bývá často součástí webových stránek nebo článků
a umožňuje tak zpětnou vazbu na samotný text. Naproti tomu diskuzní fóra,
která mám na mysli já, jsou součástí nějakého rozsáhlejšího diskusního projektu,
kde umožňují zakládat nová témata a členit je do skupin. Jednotlivé diskuse jsou pak
vymezeny diskusním tématem, nikoliv základním textem.
6.4.2 Fyzikální aplety (physlets)
Aplety mohou být v podstatě dvojího typu – animace prezentovaných dějů,
kdy je grafickými prostředky zobrazen pohyblivý děj a simulace, kdy je základem
matematický model a zobrazení odpovídá počátečním podmínkám a zákonitostem.
Tato možnost nastavování počátečních podmínek pro zobrazení prezentovaného
děje prakticky znamená, že už se v podstatě jedná o tzv. virtuální experimenty.
Fyzikální applety založené na zkoumání fyzikálních jevů pomáhají studentům
vizuálně pochopit a pomocí jednoduché grafiky oživit to, co není v reálném pokusu
přímo viditelné. Většinou jsou svojí jednoduchostí a intuitivním ovládáním určeny
pro primitivní a snadno pochopitelné demonstrování základních zákonů, principů
a jevů, ale mohou být i náhradou za obtížně proveditelné reálné experimenty
nebo mohou zobrazovat děje nedostupné přímému pozorování. Se zobrazenými
objekty lze manipulovat a provádět měření charakteristických veličin. Aplety tak
nabízí žákům okamžité odpovědi na jejich otázky. Většinou si lze aplety jednoduše
uložit do počítače a spouštět je i bez nutnosti připojení k internetu.
6.4.3 Programy pro zpracování dat a řízení experimentů
Tyto programy lze v přírodovědné výuce označit jako nejvýznamnější
elektronický výukový prostředek. Propojení reálně probíhajícího pokusu s počítačem
umožňuje mnohem lépe proniknout do podstaty demonstrovaného děje
a umožňuje získat větší rozsah údajů o sledovaném ději a jejich kvalitnější
zpracování.
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V současnosti je k dispozici více systémů pro podporu fyzikálního
experimentu např. iSES22, IP Coach nebo přenosný systém firmy PASCO.
Tyto systémy jsou přizpůsobeny potřebám výuky, obsahují rozsáhlou řadu měřicích
sond (snímače analogových veličin – čidla, senzory), podpůrné moduly systému
(např. generátor funkcí, nf. zesilovač, akční členy apod.), software pro zpracování
a prezentaci dat (tabulky, grafy, simulace měřidel), ale i návody k mnoha
konkrétním pokusům.
6.4.4 Vzdálené internetové laboratoře
Na rozdíl od physletů se ve vzdálených laboratořích jedná o reálné
experimenty, které poskytují reálná data, získaná na reálných zařízeních.
Tyto laboratoře jsou přes počítač s potřebným hardwarovým a softwarovým
vybavením připojeny k internetu a lze je on-line vzdáleně ovládat a díky webovým
kamerám i reálně sledovat výsledky pokusů.
Tyto experimenty mají oproti experimentům prováděným v tradičních
školních laboratořích několik podstatných výhod, které shrnul Látal (2010):


„volný přístup do laboratoře (kdykoliv, odkudkoliv)



experimentátor nepotřebuje žádné fyzikální pomůcky



experiment lze několikrát opakovat



uživatelé pracují s reálnými měřicími přístroji; naměřená data jsou reálná



nehrozí nebezpečí zranění při práci s nebezpečnými přístroji



lze použít jako domácí příprava na klasické školní laboratorní praktikum



moderní přístup = zvýšený zájem studentů



úspora času pro učitele



rychlé grafické zpracování naměřených hodnot“

22

iSES (Internet School Experimental System) je určený pro počítačem podporované měření a řízení
experimentů ve fyzice, chemii a biologii a je jedním z nejčastěji a nejdéle používaných systémů na
našich školách.
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6.4.5 Didaktické počítačové hry
Dostál (2009/1/1, s. 26) definuje hru jako: „činnost jednoho nebo více lidí,
která nemusí mít konkrétní smysl, ale přitom má za cíl vytvářet radost či působit
relaxačně“. Zároveň zmiňuje i názor O. Elmanové (1964) podle něhož hra není
a nemá být pro dítě pouhou zábavou. I při dobré hře a s dobrou hračkou se dítě
rozvíjí.
Definice počítačové hry je podle něj „software, který není primárně určen
na dosahování vnějších cílů a dle svého zaměření uživateli poskytuje zábavu,
odreagování,

relaxaci

či

rozvoj

osobnosti.“

(Dostál,

2009/1/1,

s.

26)

Dále u počítačových her uvádí, že každá počítačová hra má podstatu ve virtuálním
prostředí a prostřednictvím tohoto virtuálního herního světa lze poznávat svět
jak nereálný, tak ale i svět reálný. Podobně jako Helus (2007) však upozorňuje
na nadměrné nahrazování reálného světa virtuálním a dále uvádí, že se tak
počítačová hra stává součástí hmotného životního prostředí, které dítě v ontogenezi
poznání nutně potřebuje, ale které je mu již vlastně bezprostředně nedostupné.
Pokud mají hry jistý výchovně vzdělávací záměr, pak jsou podle Dostála
(2009/1/1) označovány jako hry didaktické a patří do zvláštní skupiny edukačního
software. Takové hry mohou být využity přímo ve výuce řízené učitelem, nicméně
hlavní využití nalézají v zájmové činnosti a doma. „Didaktická počítačová hra
je software umožňující zábavnou formou navozovat činnosti zaměřené na rozvoj
osobnosti jedince.“ Dítě si v podstatě hraje a při tom se učí. Mají stimulační náboj
a podle obsahu mohou nenuceně podněcovat tvořivost, rozvíjet koncepční
a strategické myšlení, jejich tvořivost, učit sociálním dovednostem a v neposlední
řadě pozitivně působí na rozvoj počítačové gramotnosti.
6.4.6 Auditivní, audiovizuální a vizuální materiály
Tyto materiály lze označit jako „nejjednodušší“ elektronické výukové
materiály,

pro

které

je

charakteristická

jejich

omezená

interaktivita.

Byť nejjednodušší je zde míněno z hlediska interaktivity, jsou tyto materiály velmi
významné, neboť jak jsem již uvedl v kapitole 0, je podíl smyslových receptorů
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na příjmu informací velmi důležitý, protože jeden obrázek či graf, jedna
videosekvence nebo audionahrávka, řekne žákům často více než tisíce slov.
6.4.7 Materiály pro interaktivní tabule
Interaktivní tabule mohou prezentovat libovolný výukový program, ale širší
využití tabule umožňuje software, který je dodávaný současně s ní. Tento software
slouží jak k tvorbě materiálů, tak i pro jejich prezentaci a přímou interakci v průběhu
vyučovací hodiny. Většinou obsahuje software šablony pro vytváření elektronických
sešitů a další nástroje pro tvorbu interaktivních přednášek. Vytvořený interaktivní
materiál jsou v podstatě multimediální prezentace, které jsou koncipovány tak,
aby do prezentace mohl při výuce zasahovat nejen vyučující, ale aby s prezentací
mohli aktivně pracovat i žáci, což má za následek větší aktivitu a spoluúčast žáků
na výuce. Příprava materiálů pro interaktivní tabuli je náročná, proto přípravu
učitele mohou usnadnit materiály pro interaktivní tabuli, které vytvořili jiní autoři
a které jsou volně dostupné. Zakoupením licence lze získat některý z komerčně
nabízených výukových materiálů různých nakladatelství.

Častý

odklon od

reálného experimentování a

neustálé využívání

elektronických materiálů může u žáků vytvářet „chybné představy o realitě,
takže získávané poznatky žáci chápou jen jako virtuální obraz přírody, který si
s reálným světem neztotožňují. Učitel by tedy měl dbát na to, aby počítačové
prezentace a reálné demonstrace jevů byly v určité rovnováze.“ (Lepil, 2010, s. 36)
Elektronické studijní materiály dostupné na webových stránkách internetu
nepředstavují jen nepřeberný zdroj námětů pro zkvalitnění výuky, ale jejich
didaktické používání má svoje klady i zápory.
Lepil (2010, s. 56) k pozitivům používání řadí různorodost, snadnou
dostupnost, aktuálnost, rychlé vyhledávání informací a jejich multimediální
charakter, převážně dobrou formální a grafickou úroveň materiálů, možnost
uchovávání informací a jejich využívání i mimo výuku např. k samostatnému
doplňování a prohlubování poznatků získaných ve škole. Proti těmto kladům
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zmiňuje velký objem informací, ve kterých se žák může obtížně orientovat,
obsahovou nebo formální různorodost, která může být povrchní, na úrovní laické
popularizace nebo naopak může být nad schopnostmi žáků určité věkové
nebo intelektuální úrovně.
Proto je hlavním úkolem učitele při přípravě na výuku provést kritický výběr
těchto informací a vymezit jejich vztah k danému učivu. Učitel tak musí z velkého
objemu informací vyloučit ty chybné, dále pak nepřiměřená zjednodušení, používání
nestandardních terminologií, povrchních formulací poznatků apod. Aby toho byl
schopen, je nutné rozvíjet klíčové (IKT) kompetence učitelů zmíněné v kapitole
6.2.1.
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Praktická část

7 Dotazníkové šetření
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Toto dotazníkové šetření navazuje na mezinárodní a národní výzkumy,
jejichž diskuzi jsem provedl v kapitolách 2.5.1-3 a z nichž jsem vyvodil jen dílčí,
potřebné závěry, na základě kterých jsem formuloval otázku:
Mají vůbec žáci, které vzdělávám, zájem o výuku fyziky na počítači?
Hlavním cílem kvantitativního průzkumu prováděného na druhém stupni
ZŠ a MŠ Lukavec24 bylo zjistit, jak často tráví žáci této školy svůj volný čas u počítače
a na internetu a zda by jim vyhovovala občasná výuka fyziky s využitím počítače.
Dílčím cílem pak bylo určit, zda existují podstatné rozdíly mezi studenty jednotlivých
ročníků. Protože bylo šetření realizováno jen na jedné škole, není vzorek
respondentů reprezentativní a jde tedy jen o průzkum mezi žáky této školy,
bez možnosti absolutizování získaných závěrů.
Z důvodu zjištění co nejpravdivějších a nejobjektivnějších odpovědí jsem
zvolil anonymní dotazník. Formulář je v papírové formě a obsahuje 17 otázek.
Na počátku dotazníku je motivační text s jasnými pokyny, jak dotazník vyplnit.
Volil jsem převážně otázky s uzavřenými položkami, ve kterých si žák – respondent,
vybírá mezi dvěma až pěti položkami. Dotazník obsahuje i dvě polootevřené
odpovědi, kde může opět volit z nabízených variant, ale má možnost dopsat i vlastní
odpověď. Typ uzavřených otázek samozřejmě závisí na druhu otázky, a tak se
v dotazníku vyskytují jak otázky výběrové (možnost výběru jedné z nabízených
alternativ, případně určení míry souhlasu či nesouhlasu), dichotomické (ano/ne),
trichotomické, tak ale i otázky škálové, kdy respondent řadí jednotlivé odpovědi
podle svých preferencí.
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Dotazníkové šetření jsem sestavoval na základě elektronické publikace Základní metody výzkumu
(Somr, 2007)
24
http://www.lukavec.cz/zs-ms.asp
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Abych určil, zda je průzkum realizovatelný, tak vlastnímu sběru dat
předcházela pilotní studie s pětičlennou skupinou žáků, která měla zjistit,
zdali je předmět šetření reálně dosažitelný. Studie byla prováděná formou
rozhovoru a navazoval na ni předvýzkum se skupinou deseti žáků především proto,
abych prověřil, zda jsou otázky dobře formulovány, zda na ně chtějí žáci odpovídat
apod. Pilotní studie a předvýzkum probíhal na ZŠ a MŠ Lukavec v červnu roku 2011.
Administrace, tedy vlastní sběr dat, se pak konala na téže škole na přelomu září
a října 2011 v šestém až devátém ročníku. Dotazník jsem zadával ve všech třídách
osobně. V úvodu jsem žákům objasnil význam šetření a vysvětlil podrobnější pokyny
pro práci s dotazníkem, poté jsem uvedl příklady správného či nesprávného vyplnění
a nakonec reagoval na vzešlé dotazy.
7.1

Prostředí školy
Škola sídlí v městysi Lukavec25, kde žije přibližně 1 000 obyvatel a je zde

dostupná veškerá obvyklá infrastruktura, jako jsou např. zdravotnická zařízení,
kulturní zařízení, pošta, veřejná knihovna, sportovní areál a další veřejná sportoviště
(tělocvična, posilovna, tenisové kurty, fotbalová hřiště, atd.). V Lukavci je zámek
z 18. století, kolem kterého je anglický park. V parku se nachází klasicistní pavilon
Hříbek, kde žila rodina básníka Antonína Sovy, a který byl později upraven
jako pamětní síň Antonína Sovy. Z významných podniků je zde jedna středně velká
česká firma s více než 50ti letou tradicí, která je významným výrobcem řeziva
a deskových materiálů na bázi dřeva.
MŠ a ZŠ Lukavec jsem vybral podle mých subjektivních kritérií především
proto, že jsem v ní strávil několik týdnů pedagogické praxe, a mohl jsem tak poznat
a pozorovat prostředí, vybavenost i vnitřní život školy. Kromě rozhovorů s učiteli
jsem analyzoval školní dokumentaci především pak školní řád, školní vzdělávací
program, učební osnovy a výroční zprávu za rok 2010/2011.
Škola sídlí v nové, moderní budově z přelomu tisíciletí, která má veškeré
potřebné zázemí pro základní vzdělávání. Kromě učeben, je zde např. tělocvična,
25

http://www.lukavec.cz
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hřiště, dílny, skleník, školní kuchyně s jídelnou, ale jsou zde i odborné třídy. Tři z nich
jsou zaměřené jen na výuku přírodovědných předmětů a kromě kabinetů
se základním vybavením obsahují nově i interaktivní tabule. Dále jsou ve škole dvě
počítačové učebny s přístupem na internet a s dataprojektory. Škola je umístěná
v klidné části městyse v bezprostřední blízkosti zámeckého parku a rybníka a snad
právě proto klade důraz i na environmentální vzdělávání – občasná výuka v přírodě
mimo budovu školy, vytápění školní budovy je zajištěno tepelnými čerpadly
a solárními kolektory.
Do školního roku 2010/2011 nastoupilo 119 žáků. Výuku fyziky mají žáci od
šesté do deváté třídy dvakrát týdně. Mimo to mají možnost žáci páté třídy zdarma
navštěvovat zájmový kroužek Zábavná fyzika26. Informatika je vyučována jednu
hodinu týdně v šestém a v devátém ročníku. Navíc byla pro výuku na druhém stupni
využita jedna hodina z disponibilní časové dotace. Od roku 2010 probíhá na škole
specializovaná výuka pod názvem „Zvyšování kvality ve vzdělávání v oblasti ICT
na ZŠ v Lukavci“. Tento projekt27 je zaměřen na zvýšení kvality vzdělání v oblasti
informačních a komunikačních technologií, a tím podpoření možnosti budoucího
uplatnění žáků na trhu práce.

26
27

Kroužek vede učitelka fyziky Ing. Hana Císařová. Ve školním roce 2010/2011 se ho účastnilo 11 dětí
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.01/01.0083
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7.2

Výsledky šetření
První dvě otázky zjišťovali pohlaví a třídu, do které žák chodí. Následující graf

pak prezentuje počty žáků a genderové rozdělení v jednotlivých třídách.
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dívky

chlapci
Graf 2 - Dotazníkové šetření, otázka č. 1 a 2

Celkem se šetření zúčastnilo 50 žáků. 25 dívek a 25 chlapců ze čtyř tříd
druhého stupně (6., 7., 8. a 9. třída).
3. otázka: Kolik volného času máš ve všední den (pondělí – pátek)?
6. třída

7. třída

8. třída

9. třída

6
5
4
3
2
1
0
max. 1 hodinu

1 - 2 hodiny

2 - 3 hodiny
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více než 4
hodiny

Graf 3 - Dotazníkové šetření, otázka č. 3
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4. otázka: Kolik času se každý den po škole věnuješ přípravě do školy (učení, psaní
úkolů atp.)?
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Graf 4 - Dotazníkové šetření, otázka č. 4

5. otázka: Kolik času se po škole věnuješ učení, opakování či přípravě na další hodinu
fyziky?
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Graf 5 - Dotazníkové šetření, otázka č. 5

48

6. otázka: Máte doma počítač (notebook)?
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Graf 6 - Dotazníkové šetření, otázka č. 6

7. otázka: Kolik času trávíš každý den ve volném čase u počítače?
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Graf 7 - Dotazníkové šetření, otázka č. 7

U této otázky jeden žák sedmé třídy nevybral žádnou z nabízených možností,
ale k možnostem dopsal, že má práci s počítačem zakázánu od doktora,
a proto neodpovídal ani na otázky číslo 12 a 13.
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8. otázka: Jak často využíváš počítač k přípravě na vyučování?
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Graf 8 - Dotazníkové šetření, otázka č. 8

9. otázka: 9.

Co nejčastěji děláš na počítači?
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Graf 9 - Dotazníkové šetření, otázka č. 9

U této otázky měli žáci za úkol, seřadit nabízené odpovědi podle svých
preferencí – od nejčastějšího použití, po nejméně časté. Graf pak prezentuje
položky, které žáci umístili na první místo.
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10. otázka: Máte doma počítač připojen k internetu?

1 1

Ano
Ne
Neúplná odpověď
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Graf 10 - Dotazníkové šetření, otázka č. 10

Neúplná odpověď u této a dalších otázek znamená, že žák buď neodpověděl,
anebo zvolil více možností, i když měl vybrat pouze jedinou.
11. otázka: Odkud se nejčastěji připojuješ k internetu?

2

2

Z domova
Ze školy
Neúplná odpověď

46

Graf 11 - Dotazníkové šetření, otázka č. 11

Ze školy se nejčastěji připojují k internetu dva žáci. Jeden, který doma nemá
připojení k internetu a druhý, který má práci s počítačem zakázanou od doktora.
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12. otázka: Kolik času denně trávíš ve volném čase na internetu?
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Graf 12 - Dotazníkové šetření, otázka č. 12

Odpovědi na tuto otázku korespondují s otázkou číslo 7 – Kolik času trávíš
každý den ve volném čase u počítače?
13. otázka: Jak nejčastěji trávíš svůj čas na internetu?
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Graf 13 - Dotazníkové šetření, otázka č. 13

U této otázky měli žáci opět seřadit nabízené odpovědi podle svých
preferencí – od nejčastějšího použití, po nejméně časté. Graf pak prezentuje
položky, které žáci umístili na první místo.
52

14. otázka: Při elektronické komunikaci se spolužáky nebo kamarády nejčastěji
využíváš:
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Graf 14 - Dotazníkové šetření, otázka č. 14

Kromě návaznosti na předchozí otázku mohou být odpovědi ovlivněny
i věkem žáka. Většina stránek sociálních sítí má stanoven minimální věk uživatele.
Např. k Facebooku jsou uživatelé oprávněni přihlásit se až od třinácti let.
15. otázka: Byla by pro tebe občasná výuka fyziky prostřednictvím počítače
zajímavější, nežli výuka vedená tradičním způsobem?
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Graf 15 - Dotazníkové šetření, otázka č. 15
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16. otázka: Dělal bys raději laboratorní úlohy z fyziky na počítači nebo raději
tradičním způsobem?
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Kombinace
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Neúplná odpověď
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Graf 16 - Dotazníkové šetření, otázka č. 16

Výsledky otázek 15–17 jsou v šesté třídě ovlivněny tím, že žáci ještě nemají
praktické

zkušenosti

s výukou

fyziky

–

s průběhem

vyučovacích

hodin,

s laboratorními pracemi, atp.
17. otázka: Uvítal bys, kdybys mohl domácí úkoly nebo projekty z fyziky dělat na
počítači častěji?
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Graf 17 - Dotazníkové šetření, otázka č. 17
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7.3

Rozbor a diskuze odpovědí
Z prvních dvou odpovědí je patrné, že celkové genderové zastoupení žáků na

škole bude mít minimální vliv na výsledky šetření. Což také potvrdili i výsledy
ostatních odpovědí, kdy odpovědi dívek nebyly nijak významně odlišné od odpovědí
chlapců.
Nejvíce žáků v každé třídě věnuje své přípravě na vyučování jednu až dvě
hodiny. Z toho čas věnovaný přípravě na hodinu fyziky je různý. Za zmínku stojí také
to, že na rozdíl od ostatních ročníků, v deváté třídě uvedlo více než 90 % žáků,
že se na další hodinu fyziky připravují max. 10 minut. Ze závěrečné diskuze
vyplynulo, že je to proto, „že je fyzika těžká, nebaví je a v dalším studiu jí nebudou
potřebovat“.
Všichni žáci odpověděli, že mají v domácnosti počítač. Každý pátý žák šesté
až osmé třídy má svůj vlastní počítač. V deváté třídě jsou to téměř tři čtvrtiny žáků,
kteří se o počítač s nikým nedělí.
Lze říci, že odpovědi na následující otázky, týkající se trávení volného času
prostřednictvím elektronických médií, nejsou nikterak překvapivé a jsou v souladu
s mým očekáváním, neboť do jisté míry korespondují s výsledky z národních
i z mezinárodních výzkumů (Dvořák a kol.; Hrabal, Pavelková; TIMSS; PISA).
Ze zjištění plyne, že čím jsou žáci starší, tím více volného času tráví používáním
počítače a internetu.
Nejvíce šesťáků tráví ve volném čase u počítače max. jednu hodinu denně.
V sedmé až deváté třídě jsou to max. dvě hodiny. Navíc v deváté třídě
je i nezanedbatelné procento těch, kteří u počítače tráví více než tři hodiny denně
(téměř 30 %).
Dále většina žáků odpověděla, že počítač k přípravě na vyučování využívá
alespoň jednou týdně. Naopak, nejméně žáků odpovědělo, že počítač k přípravě
na vyučování nepoužívají vůbec. Z diskuze jsem zjistil, že pokud žáci využívají počítač
k přípravě

na

vyučování,

pak

jen

k získávání

informací

z internetu

nebo k vypracování domácího úkolu na hodinu IKT.
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Z odpovědí na devátou otázku je patrné, že žáci využívají počítač zejména
jako zdroj zábavy, zatímco k aktivitám spojeným se školou jen málokdy. Ani jeden
žák neodpověděl, že by počítač primárně používal k vzdělávání se. Z grafu je dále
zřejmý přesun od hraní offline her v nižších ročnících k využívání internetu
v ročnících vyšších.
Výsečové grafy u otázek 10 a 11 ukazují, že drtivá většina žáků má doma
počítač připojený k internetu.
U odpovědí na otázku 12, je zřejmé, že délka trávení volného času na
internetu je od šesté do osmé třídy téměř konstantní (cca. 85% max. 2 hodiny),
až v deváté třídě více než polovina žáků uvedla, že tráví na internetu více než dvě
hodiny a téměř třetina deváťáků pak minimálně tři hodiny.
Z odpovědí 13 a 14 je patrné, že v šesté a sedmé třídě tráví žáci nejvíce času
na internetu hraním her, v osmé a deváté pak komunikací se spolužáky
a s kamarády. S rostoucím věkem je zde patrný posun od zábavy směrem
k využívání sociálních sítí a instant messagingu28, tedy dílčímu k rozvoji
komunikativních, sociálních a personálních kompetencí.
Doposud lze říci, že ze získaných údajů není situace ve zkoumané škole nijak
překvapující a je v souladu s očekáváním. Avšak odpovědi na poslední tři otázky
pro mě byly velkým překvapením. Z odpovědí na otázku 15 je patrné, že pozitivní
odpověď na to, zda by žáci uvítali občasnou výuku fyziky prostřednictvím počítače,
roste s jejich věkem. Zatím co v šesté třídě je to cca. 20 % žáků, v deváté třídě by
tuto občasnou výuku uvítal každý. Podobně tomu bylo i u zbývajících dvou otázek,
u kterých většina deváťáků uvedla, že by dělala laboratorní úlohy nebo domácí
úkoly z fyziky raději na počítači, zatím co v nižších ročnících to tak jednoznačné
nebylo. Z odpovědí na poslední tři otázky jsem vyvodil závěr, že se v dalším kroku,
tj. výběru prostředí a návrhu souboru experimentálních a laboratorních úloh,
soustředím na jejich aplikaci především v devátých ročnících.
28

Instant messaging - internetová služba, která umožňuje uživatelům téměř v reálném čase sledovat,
kteří přátelé jsou právě dostupní a v případě potřeby jim nabízí možnost s nimi komunikovat (audio,
video, text).
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8 Vlastní projekty
Při tvorbě pracovních listů jsem vycházel z obsahu vzdělávacího oboru fyzika
obsaženého v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV),
kde je uvedeno celkem sedm tematických okruhů z učiva fyziky, které by měl žák
během své školní docházky zvládnout. Protože učivo vymezené v RVP ZV je pouze
doporučeno školám k dalšímu zpracování a každá základní škola si podle něj vytváří
svůj vlastní Školní vzdělávací program, proto nebyly pracovní listy sestaveny podle
některé řady učebnic, ale podle očekávaných výstupů, definovaných v RVP ZV. Tak si
bude

moci

každý

učitel

sám

zvolit

v jakém

ročníku

a v jaké fázi výuky daný pracovní list použije.
Podstatou pracovních listů, jak jsem je navrhnul a vytvořil, je jejich aplikace
ve vyučovací hodině ve formě laboratorních úloh nebo praktik z fyziky a to jak při
individuální formě výuky, tak při párové či skupinové výuce nebo je lze použít jako
jednorázovou projektovou práci k probíranému učivu. Jednotlivé otázky a úkoly jsou
zadávány heuristickou metodou, při které se předpokládá, že žák najde nový
poznatek v samotných pozorovaných jevech, které sám ovlivňuje. Tyto pracovní listy
s vhodně formulovanými a na sebe navazujícími otázkami, by jen měly usměrňovat
jejich dynamickou poznávací činnost. Nový poznatek tak žáci objevují a formulují
vlastní myšlenkovou činností sami. „Pre učenie sa zamerané na metódy poznania
je rozhodujúce aktívne poznávanie, pričom pri tomto postupe sa nepovažuje
za nutné uzavrieť všetky otvorené problémy a stanovené ciele počas vyučovacej
jednotky. A práve pri aktívnom poznávaní môžu byť nápomocné dynamické
animácie, simulujúce reálne procesy, založené na empirických a teoretických
modeloch, pričom model sa chápe ako objekt, ktorý je v nejakom vzťahu
so skúmaným objektom.“ (Ožvoldová, 2006) „Toto učení cestou samostatného
objevování odpovídá plně potřebám dnešní společnosti, která zdůrazňuje nutnost
rozvoje tvořivosti, tvořivého a samostatného myšlení a aktivit u žáků.“
(Zormanová, 2012, s. 77)
Kromě heuristického potenciálu těchto experimentů, lze tuto pracovní
pomůcku použít i k opakování a prohlubování učiva, a přestože byly tyto pokusy
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primárně navrženy pro jejich realizaci ve vyučovací hodině, lze je s úspěchem použít
i jako domácích úkolů. Provádění experimentálních a laboratorních úloh ve
virtuálním prostředí počítače je pouze doplňková vyučovací metoda a stále se
zachovává dosavadní skupina hlavních výukových metod a organizačních forem
výuky fyziky i jejich dosavadní způsob aplikace.
Při vymýšlení úloh mi byly inspirací nejen různé internetové zdroje,
např. materiály dostupné z metodického portálu www.rvp.cz, ale informace jsem
čerpal i z učebnic fyziky pro jednotlivé ročníky základní školy (Kolářová, 2006, 2006,
2008, 2008) a (Rauner, 2004-2007).

Klíčové kompetence29

8.1

Přehled kompetencí – vědomostí, schopností, dovedností, postojů a hodnot
důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti, k jejichž utváření a rozvíjení
přispívá používání těchto experimentů:
Kompetence k učení – žák umí:


získávat nové poznatky pozorováním a popisem pokusů, které provádí



podle návodu nebo podle vlastního návrhu provádět samostatně
jednoduché experimenty a vyvozovat z nich závěry



vhodně zvoleným měřidlem provádět samostatná měření, zaznamenávat
tabulkou, popř. grafem získaná data, vyhodnocovat je a nalézat mezi nimi
souvislosti



správně používat fyzikální pojmy, značky veličin a elektrotechnické značky

29

Klíčové kompetence byly zpracovány na základě sady učebnic KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK.
Fyzika pro X. ročník základní školy. vyd. Praha: Prometheus (Kolářová, 2006, 2006, 2008, 2008)
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Kompetence k řešení problémů – žák umí:


užívat při řešení problémů logické úvahy, matematické metody, provádět
pokusy, hledat různá řešení

Kompetence komunikativní – žák umí:


výstižně (ústně i písemně) sdělovat výsledky svých pozorování, pokusů
a měření



při řešení fyzikálních problémů ve skupině s respektem vyslechnout názor
spolužáka, kriticky ho posoudit, výstižně vyjádřit svůj názor a věcně
ho obhájit

Při vhodné volbě metod, např. při skupinové nebo projektové formě výuky, rozvíjí
i kompetence sociální a personální – žák umí:


účinně spolupracovat při navrhování a provádění pokusů i záznamu jejich
výsledků



uvědomovat si vlastní zodpovědnost za výsledky skupinové práce
a realisticky ohodnotit svůj přínos k řešení úkolu skupiny, objektivně vyjádřit
hodnocení podílu dalších členů skupiny na řešení

8.2

Didaktická pomůcka – pracovní listy
Vybrané experimenty mají povahu kvalitativních úloh, které plní především

poznávací funkci, při níž žák provádí určitý pokus a je jeho úkolem vysvětlit,
zdůvodnit nebo předpovědět pozorovaný jev. Tato činnost je pro žáka poměrně
komplexní a bohatě strukturovanou aktivitou, která pomáhá odstraňovat
formalismus a u žáků přispívá k neformálnímu osvojení poznatků, k samostatnosti
v myšlení a úsudku.
Každý pracovní list lze rozdělit na dvě části. V první části žáci odpovídají
na otázky nebo provádějí příkazy, jež tvoří vlastní podnět k řešení, který je chápán
jednak myšlenkový postup směřující k cíli úlohy a jednak jako samotný výsledek
celého postupu. Cílem tedy není pouze to, aby žák provedl pokus sám, ale aby ho
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chápal jako jednu z metod získávání fyzikálních poznatků, aby ukázal svou zvídavost
a aby zažil pocit z radosti poznávání a objevování.
Druhá část pracovních listů je pak významným nástrojem rozvoje fyzikálního
myšlení žáků, protože umožňuje v pozorovaných jevech vyhledávat a rozeznávat
jejich fyzikální podstatu a příčinné souvislosti a výstižně vyjadřovat výsledky svých
pozorování ve formě „vlastních fyzikálních zákonů“.
Přestože pracovní listy svou formou představují spíše direktivní řízení cesty
učení, kdy je žák formou otázek směřován k cíli experimentu, tak volba otázek
s otevřenými možnostmi odpovědi a především virtuální prostředí umožňuje
realizovat tvůrčí poznávací činnost, kdy žák může, aniž by měl obavy z poškození
zařízení, součástek apod., libovolně experimentovat a dávat tak volnost své
vynalézavosti a tvořivé fantazii, čímž opět přispívá k upevnění, prohloubení
a rozšíření svých znalostí.
Tyto experimenty a pracovní listy tak umožňují žákům utvářet a rozvíjet
klíčové kompetence vzdělávání a směřovat ho ke splnění stanovených obecných cílů
výuky. Cíle experimentů a tedy i poznání, které z něho a z cesty k němu vyplývá,
určuje stále učitel.
8.3

Vybraná virtuální prostředí
Jako virtuální interaktivní prostředí jsem zvolil dva různé aplety, od dvou

autorů (PhET Team – University of Colorado a Paul Falstad), ke kterým jsem vytvořil
osm pracovních listů obsahující učivo z jednoho okruhu RVP ZV – elektromagnetické
a světelné děje. Jako první aplet, ke kterému jsem vytvořil pět pracovních listů,
jsem zvolil Faraday's Electromagnetic Lab skládající se z částí: tyčový magnet;
indukční cívka; elektromagnet; transformátor a generátor. Tento aplet jsem vybral
především proto, že na internetu jsou ve slovním spojení virtuálního prostředí
a fyziky nejčastěji zmiňovány aplety od tohoto tvůrčího týmu.
Druhým apletem je jednoduchý simulátor elektronických obvodů – Circuit
Simulator, ke kterému jsem zhotovil tři pracovní listy: elektrický obvod – Ohmův
zákon, výsledný odpor rezistorů; dioda – charakteristika a dioda – usměrňovač.
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Tento aplet jsem vybral z mnoha obvodových simulátorů, které jsou na internetu
k dispozici. Volba na tento padla především proto, že licenční podmínky umožňují
používání plné verze bez jakýchkoliv omezení, ale i proto, že autor zveřejnil zdrojové
kódy tohoto apletu, a tak jej lze lokalizovat do českého jazyka.
V následujících kapitolách budou stručně popsány jednotlivé aplety a seznam
očekávaných výstupů, kterých mohou žáci ve výuce fyziky dosáhnout, použitím
těchto pracovních listů.
8.3.1 PhET – Faradayova elektromagnetická laboratoř
PhET interaktivní simulace je projekt University of Colorado (USA),
který je zaměřený na tvorbu výukových apletů, které slouží k lepšímu pochopení
zákonitostí biologie, fyziky, chemie a matematiky. Všechny simulace jsou volně
k dispozici na webových stránkách University of Colorado30, snadno se používají,
všechny jsou rozsáhle testovány a hodnoceny, a proto by nemělo být těžké začlenit
je do výuky.
Aplety jsou v originále v anglickém jazyce, ale na webových stránkách je jich
část přeložena do desítek ostatních jazyků, mezi které patří i čeština. Mnou vybraný
aplet nebyl dostupný v české lokalizaci, a tak jsem s pomocí aplikace, která byla
uvolněna pro překlad, vytvořil lokalizační soubor, který pak členové PhET týmu
implementovali do samotného apletu.
Obecné informace k Faradayově elektromagnetické laboratoři

V celé Faradayově elektromagnetické laboratoři (tyčový magnet; cívka;
elektromagnet; transformátor; generátor) je důležité žákům zdůraznit, že pokud
je zaškrtnutá volba „zobrazit pole“, neoznačují červenobílé magnetky indukční čáry,
ani jejich hustotu, ale jen spoustu magnetek umístěných rovnoměrně v rovině
magnetu.

30

http://phet.colorado.edu
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Dále je dobré žáky upozornit na to, že jas magnetek určuje intenzitu
magnetického pole.
U všech úloh, u kterých je možné
zaměnit žárovku za voltmetr, poukázat
na jeho připojení k cívce přes rezistor
(viz obrázek 2) a že pokud zobrazí
elektrony, pak jejich tok určuje skutečný
směr pohybu částic s nábojem (volných
elektronů) v obvodu a ne dohodnutý
směr elektrického proudu ve vnější části

Obrázek 2 - PhET

obvodu, tzn. od kladného pólu k zápornému pólu zdroje napětí. Dále poukázat
na to, že rychlost pohybujících se modrých bodů v simulaci neurčuje skutečnou
rychlost volných elektronů ve vodiči, ale spíše velikost protékajícího proudu
(čím rychlejší je pohyb, tím větší je elektrický proud).
V tomto virtuálním prostředí, se často používá

pojmem intenzita

magnetického pole, jejíž velikost vyjadřuje jas magnetek rozmístěných v rovině
experimentu, a jehož podstata je zatím pro žáky neznámá a pojem chápou spíše
intuitivně.
Pokud žáci sami nevyvodí tento závěr (např. tyčový magnet – závěr č. 2), pak
je upozornit na to, že virtuální laboratoř je izolována od geomagnetického pole
Země (nebo jiného silnějšího magnetického pole, které by se v blízkosti laboratoře
vyskytovalo).
Název úlohy:

Tyčový magnet

Tematický celek:

Magnetické vlastnosti látek

Délka trvání:

30 minut

Očekávané výstupy:


experimentálně určí póly tyčového magnetu



znázorní průběh indukčních čar magnetického pole uvnitř a vně magnetu
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Název úlohy:

Indukční cívka

Tematický celek:

Elektrický proud

Délka trvání:

45 minut

Očekávané výstupy:


pokusem předvede vznik indukovaného proudu v cívce a ukáže, na čem
závisí jeho velikost a směr

Název úlohy:

Elektromagnet

Tematický celek:

Elektromagnetické jevy

Délka trvání:

45 minut

Očekávané výstupy:


pokusem prokáže existenci magnetického pole kolem cívky s elektrickým
proudem a ukáže, na čem závisí jeho velikost a směr



magnetkou určí póly cívky s proudem

Název úlohy:

Transformátor

Tematický celek:

Elektromagnetické jevy

Délka trvání:

45 minut

Očekávané výstupy:


pokusem předvede vznik indukovaného proudu v cívce a ukáže, na čem
závisí jeho velikost



pokusem prokáže elektromagnetickou indukci a ukáže, na čem částečně
závisí

Název úlohy:

Generátor

Tematický celek:

Elektromagnetické jevy

Délka trvání:

45 minut

Očekávané výstupy:


objasní vznik střídavého proudu při otáčení magnetu v těsné blízkosti cívky
a ukáže, na čem závisí jeho velikost
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8.3.2 Circuit Simulator
Jedná se o jednoduchý simulátor elektronických obvodů, který vytvořil
a průběžně aktualizuje Paul Falstad31. Tento simulátor obsahuje modely ideálních
součástek a pomocí jednoduché grafiky naznačuje, jak obvod pracuje.
Součástí appletu je i velká databáze typických zapojení vybraných součástek.
Kromě toho, že jsou všechna tato zapojení interaktivní, lze v něm také vytvářet
a ukládat jakýkoliv další vytvořený elektronický obvod. U všech obvodů lze zobrazit
jeden až dvacet nezávislých dvoukanálových digitálních nebo analogových
osciloskopů, které lze připojit kamkoliv do obvodu a žáci tak mohou mít současně
přehled např. o napětí, proudu nebo frekvenci v jednotlivých částech obvodu.
Nevýhodou tohoto apletu, je opět jeho anglická jazyková mutace, která pak
může být zvláště pro žáky základních škol překážkou k používání. Proto jsem se
souhlasem autora celý aplet přeložil do českého jazyka.
Obecné informace k Circuit Simulatoru

Na rozdíl od anglické verze, tu kterou jsem přeložil, jsem také mírně upravil
tak, že po spuštění je automaticky nastaveno evropské značení rezistorů
a je nastaven skutečný směr pohybu částic s nábojem (volných elektronů) v obvodu.
Pokud ale bude pedagog pracovat s originální
verzí, měl by žáky upozornit na to, že pohybující se
žluté body neoznačují skutečný směr pohybu částic
s nábojem

(volných

elektronů)

v obvodu,

ale

dohodnutý směr elektrického proudu ve vnější části
obvodu, tzn. od kladného pólu k zápornému pólu
zdroje napětí. Dále, že rychlost pohybujících se žlutých
bodů v simulaci určuje velikost protékajícího proudu
(čím rychlejší pohyb, tím větší elektrický proud).

Obrázek 3 - Circuit Simulator
(původní verze)
31

http://www.falstad.com
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Pokud žáci sledují osciloskopem dvě veličiny, pak je vhodnější, aby použili
dva osciloskopy, z nichž by každý zobrazoval pouze jednu z nich.
Ačkoliv se jedná o jednoduchý simulátor elektronických obvodů,
jsou možnosti provádění experimentů a získávání dat poměrně komplexní,
což ale znamená, že při komplikovanějších činnostech může žákům ovládání činit
menší či větší problémy.
Název úlohy:

Elektrický obvod – Ohmův zákon, výsledný odpor rezistorů

Tematický celek:

Elektrický proud

Délka trvání:

90 minut

Očekávané výstupy:


rozhodne, zda jsou v daném obvodu splněny podmínky pro vznik
elektrického proudu, a ověří jejich splnění pokusem



změří v daném místě obvodu elektrický proud ampérmetrem



voltmetrem změří mezi dvěma místy obvodu elektrické napětí



rozpozná podle schématu zapojení rezistorů za sebou a vedle sebe, určí
výsledný odpor rezistorů



pokusem určí závislost proudu protékajícího daným obvodem na napětí
a vyjádří výsledek graficky



předpoví změnu proudu v obvodu, když se při stálém napětí zvětší nebo
zmenší odpor rezistoru zapojeného do obvodu

Název úlohy:

Dioda – charakteristika

Tematický celek:

Elektrický proud v polovodičích

Délka trvání:

45 minut

Očekávané výstupy:


změří v daném místě obvodu elektrický proud ampérmetrem



voltmetrem změří mezi dvěma místy obvodu elektrické napětí



pokusem určí závislost proudu protékajícího diodou na napětí a vyjádří
výsledek graficky



předpoví změnu proudu v obvodu, když se zvětší nebo zmenší napětí
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Název úlohy:

Dioda – usměrňovač

Tematický celek:

Elektrický proud v polovodičích

Délka trvání:

90 minut

Očekávané výstupy:


změří v daném místě obvodu elektrický proud ampérmetrem



voltmetrem změří mezi dvěma místy obvodu elektrické napětí



zapojí polovodičovou diodu v propustném a v závěrném směru



vysvětlí usměrňující účinek polovodičové diody
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9 Pilotní ověření úloh
Pilotní ověření pracovních listů ve výuce fyziky proběhlo ve formě
případové studie a prováděla ji v průběhu školního roku 2011 / 2012 v deváté třídě
ZŠ a MŠ Lukavec učitelka fyziky Ing. Hana Císařová. Já jsem byl na hodinách
přítomen pouze jako pozorovatel a konzultant. Na počátku školního roku,
jsme se na základě tematického plánu pro výuku fyziky domluvili na přesném
zařazení jednotlivých experimentů do výuky a na tom, jaké vyučovací metody
a organizační formy výuky zvolíme pro jednotlivé experimenty tak, aby byly
vzhledem k cíli a k charakteru látky pro žáky tvořivě nejvhodnější.
Organizační forma všech vyučovacích hodin byla mimo jiné integrované
vyučování (fyzika a informatika), neboť žáci museli u všech pokusů prokázat základní
uživatelskou práci s počítačem a také to, že dokáží zpracovávat informace v textové
a grafické formě. Při skupinové výuce prováděli žáci pokusy opět každý
„samostatně“, ale postupy a odpovědi na otázky formulovali společně ve skupinách.
Tyčový magnet

Klasifikace pokusu:

frontální žákovský pokus

Typologie výuky:

opakovací a procvičovací (učivo – 6. ročník)

Organizační forma:

hromadná výuka

Aby se žáci seznámili s prostředím virtuální laboratoře a s jejím ovládáním,
zvolili jsme jako organizační formu výuky frontální žákovský pokus, který pod
vedením pedagoga vykonávali současně všichni žáci ve třídě.
Cívka

Klasifikace pokusu:

individuální žákovský pokus

Typologie výuky:

opakovací a procvičovací (učivo – 7. ročník)

Organizační forma:

domácí experimentální práce

Elektromagnet

Klasifikace pokusu:

individuální žákovský pokus heuristického charakteru

Typologie výuky:

osvojování nových vědomostí a dovedností

Organizační forma:

samostatná experimentální činnost
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Transformátor

Klasifikace pokusu:

laboratorní práce

Typologie výuky:

osvojování nových vědomostí a dovedností

Organizační forma:

skupinová výuka, 2 až 3 členné pracovní skupiny

Generátor

Klasifikace pokusu:

frontální žákovský pokus heuristického charakteru

Typologie výuky:

osvojování nových vědomostí a dovedností

Organizační forma:

samostatná experimentální činnost

Žáci pojem střídavý proud znali z praktického života a tento aplet je zaujal
už při domácí práci (cívka). Na tento frontální žákovský pokus navazovala vyučovací
hodina, ve které vyučující s žáky zaváděla pojmy sinusoida, perioda a kmitočet.
Elektrický obvod – Ohmův zákon, výsledný odpor rezistorů

Klasifikace pokusu:

frontální žákovský pokus, individuální žákovský pokus

Typologie výuky:

opakovací, procvičovací a prohlubovací (7. ročník)

Organizační forma:

samostatná experimentální činnost / domácí experimentální
práce

Tento experiment vyžaduje větší časovou dotaci, aby se žáci opět obeznámili
s prostředím virtuální laboratoře a s jejím ovládáním. Zvolili jsme proto jako první
část experimentu organizační formu výuky frontální žákovský pokus a druhou část
ve formě domácí experimentální práce.
Dioda – charakteristika

Klasifikace pokusu:

laboratorní práce heuristického charakteru

Typologie výuky:

osvojování nových vědomostí a dovedností

Organizační forma:

samostatná experimentální činnost

S polovodiči typu N, P a přechodem PN se již žáci setkali v chemii, a tak vyučující
v předchozí hodině fyziky opakovala a prohlubovala toto učivo a zaváděla nový
pojem – polovodičová dioda, kdy demonstračním pokusem objasňovala její zapojení
do elektrického obvodu v propustném a závěrném směru.
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Dioda – usměrňovač

Klasifikace pokusu:

laboratorní práce heuristického charakteru

Typologie výuky:

osvojování nových vědomostí a dovedností

Organizační forma:

skupinová výuka, 2 až 3 členné pracovní skupiny

9.1

Zhodnocení pilotního ověření úloh
Při všech experimentech museli žáci na základě vazby s předmětem

informační a komunikační technologie předvést, že ovládají běžnou uživatelskou
práci s osobním počítačem.
Abychom žáky obeznámili s prostředím virtuální laboratoře a s jejím
ovládáním, zvolili jsme vždy při prvním použití virtuálního prostředí organizační
formu výuky – frontální žákovský pokus, který pod vedením pedagoga prováděli
všichni žáci současně. Samotné ovládání a práce ve Faradayově elektromagnetické
laboratoři, byla pro žáky velmi intuitivní a realizace instrukcí uvedených
v pracovních listech jim nedělala sebemenší problém. Menší problémy s ovládáním,
nikoliv však s instrukcemi, měli žáci u druhého apletu u pracovního listu: dioda –
usměrňovač, kdy měli v obvodu provádět změny, což jim činilo jisté problémy.
S těmito překážkami jim pomohla vyučující.
Při

seznamování

žáků

s virtuálním

prostředím

vyučující

poukázala

na doporučení, která jsem formuloval v obecných informacích k jednotlivým
apletům (viz kapitola 8.3.1, 8.3.2) a formou heuristického rozhovoru mezi ní a žáky,
žáci sami odhalili, že pokud zobrazí elektrony, pak tok modrých (žlutých) bodů
určuje

skutečný

směr

pohybu

částic

s nábojem

(elektronů)

v obvodu

a ne dohodnutý směr elektrického proudu ve vnější části obvodu.
U odpovědí prvního pracovního listu (tyčový magnet) bylo zřejmé,
že vyjadřovací schopnosti některých žáků jsou omezeny na stručné odpovědi
ve formě holých vět. Protože tomu tak bylo pouze u prvního pracovního listu,
přisoudil jsem tento nedostatek nesmělosti a obavě z chybné odpovědi. U dalších
experimentů už žáci odpovídali detailněji. Stejně tak tomu bylo u domácích
experimentálních prací, kdy bylo z odpovědí jasně zřetelné, že žáci věnovali
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domácímu pokusu dostatek času, anebo i při skupinové formě výuky, kdy žáci
obšírněji vyjadřovali názory a postřehy celé skupiny.
Z rozhovoru s žáky po druhém experimentu (cívka) od nich vzešel požadavek
na častější experimentální práci ve skupinách, kdy by mohli spolupracovat se svými
spolužáky. Žáci byli ujištěni, že i taková organizační forma výuky je čeká.
Při diskuzích, které probíhali po každém ukončení experimentu a po zhodnocení
vypracovaných

listů,

žáci

projevovali

zájem

nejen

o

ostatní

aplety

v elektromagnetické laboratoři, ale i o další obvody v simulátoru elektronických
obvodů. Vesměs při diskuzích, které probíhali při hodnocení každého experimentu,
probíhala mezi žáky tvořivá a „bouřlivá“ debata. Např. při odpovědi na otázku:
„Zkuste se zamyslet, jak jednoduše omezit maximální proud protékaný diodou.
Nakreslete schéma.“, kdy vyučující ve virtuální laboratoři demonstrovala všechna
zapojení podle navržených schémat (sériové, paralelní připojení rezistoru, žárovky,
další diody) a kdy žáci při prezentaci navrhovali další možná řešení. A i to je jeden
z přínosů těchto experimentů – podnítit žáky ke konstruktivnímu myšlení,
tím působit na jejich vnitřní motivaci a celkově v nich vzbudit větší zájem o fyziku.
Další přínos provádění experimentů ve virtuálním prostředí vyplynul opět
z diskuze s žáky, kdy odpověď na otázku „jak by se dále projevovala závislost malé
změny napětí na hodnotě proudu“ někteří žáci formulovali na základě
experimentování tak, že jednoduše zvyšovali napětí a sledovali změnu proudu,
jiní induktivně nalezli odpověď na tuto otázku v sestrojeném grafu. V jiném příkladu,
při počítání celkového elektrického odporu obvodu, někteří žáci hodnotu spočítali
tak, že z virtuálního prostředí odečetli celkový proud protékaný obvodem při dané
hodnotě napětí a s pomocí Ohmova zákona spočítali celkový odpor. Jiní si obvod
rozdělili do dvou částí, ve kterých nejprve spočítali odpory paralelně řazených
rezistorů, a ty pak jako dva sériově řazené rezistory sečetli.
Z předchozích dvou odstavců je mimo jiné patrné, že experimentální práce
v těchto virtuálních prostředích umožňuje žákům ověřovat si své hypotézy,
aniž by hrozilo ohrožení zdraví žáků nebo zničení materiálního vybavení.
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Toto prostředí jim to umožňuje odkudkoliv, kde je počítač připojen k internetu
a aniž by potřebovali vhodné materiální vybavení a další technické prostředky.
Kromě výše uvedeného pomáhají tyto vybrané experimenty žákům vizuálně
pochopit a pomocí jednoduché grafiky (např. směr, velikost elektrického proudu)
oživit to, co není v reálném pokusu přímo viditelné.
Velkou nevýhodou virtuálních prostředí je již zmíněná absence praktické
činnost žáků. Při závěrečné diskuzi mě učitelka fyziky Ing. Hana Císařová
např. upozornila na to, že někteří z žáků, kteří minulý rok prováděli pokus s cívkou
navinutou z tenkého drátu při prokazování existence magnetického pole a určování
směru indukčních čar, byli překvapeni, že se vodič procházejícím elektrickým
proudem zahřívá a zahřívá se tím více, čím větší je elektrický proud. Což byl pro
některé žáky další neočekávaný výstup experimentu a další ze separovaných modelů
budoucího poznání.
9.2

Zhodnocení aplikace pracovních listů ve vyučovacím procesu
Pracovní listy jsou zaměřeny na samostatnou nebo skupinovou práci žáků

s počítačem a s virtuálními laboratořemi. Po jejich vypracování byli žáci schopni
vyslovit závěry vlastních pozorování, experimentování a měření, uměli porovnat své
výsledky s ostatními žáky a dokázali o svých závěrech diskutovat s ostatními.
Žáci prostřednictvím těchto heuristických experimentů, na základě vlastního
pozorování nebo skupinové diskuze logicky vyvozovali dílčí poznatky, z nichž pak
formulovali obecné závěry.
Při pilotním ověření úloh jsem se přesvědčil o tom, že vybrané experimenty
a k nim vytvořené pracovní listy nemohou být řešeny jen formálně, teprve pak jsou
pro žáka zajímavé, motivují ho k další práci a utvářejí a rozvíjejí jeho klíčové
kompetence. Použitý systém experimentálních a laboratorních úloh ve virtuálním
prostředí vzbudil u žáků zájem. Během výuky pracovali se zájmem a zaujetím
a odcházeli s úsměvem na rtech, což je i pro pedagoga velmi motivující.
Jsem přesvědčen o tom, že alespoň některé žáky dále inspiroval k dalším a dalším
experimentům a k hlubšímu zájmu o fyziku.
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Určitě si uvědomuji, že v dnešní době je nejvhodnější, aby si pedagog
navrhoval experimenty a vytvářel pracovní listy sám, neboť se zavedením RVP a ŠVP
do českého školství se na jednotlivých školách strukturuje a diferencuje učivo nejen
podle individuálních potřeb a zaměření školy, ale také s přihlédnutím ke specifickým
potřebám jednotlivých žáků. Dalším neméně důležitým důvodem návrhu vlastních
experimentů a tvorby vlastních pracovních pomůcek je individuální pohled každého
konkrétního pedagoga, který individuálně řídí výchovně vzdělávací proces
a který žákům zprostředkovává transfer informací ve formě fyzikálního poznávání.
Zároveň

si

ale

uvědomuji

vzrůstající

byrokratizaci

jeho

práce,

která pedagogům ubírá čas a energii, kterou potřebují ve vyučovací hodině,
kde probíhá významná část výchovně vzdělávacího procesu. Proto nechávám
na možnostech samotného pedagoga, aby se rozhodl, zda navrhnutý soubor
experimentů s pracovními listy vůbec použije, případně s jakým záměrem a kdy jej
zařadí do svých vyučovacích hodin. Možná se z nich pouze inspiruje a budou mu
podnětem k vytvoření vlastních.
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10 Závěr
V teoretické části této práce jsem vymezil základní pojmy a na základě
prostudované literatury zpracoval podklady, které by měli být nutným teoretickým
základem při aplikaci nově vytvořených experimentů. Teoretickou část tak tvoří
problematika motivace žáků ve výchovně vzdělávacím procesu, je zde popsán
učební proces a mechanizmus nabývání fyzikálního poznání, dále je zde uvedeno
dělení experimentální a laboratorní práce. Značná část je věnovaná e-learningu
a využívání počítačů coby pracovního nástroje. Stručně se zde zbývám i klíčovými IKT
kompetencemi, které by měl učitel získat v průběhu svého přípravného vzdělávání,
uvádím zde také souhrn a základní charakteristiku moderní didaktické techniky
a elektronických materiálů využitelných ve výuce fyziky. Veškeré získané poznatky
jsem se snažil aplikovat na vytvořený soubor jednoduchých experimentů.
V empirické části mimo jiné mapuji zájem žáků o výuku fyziky
prostřednictvím počítače, abych zjistil, jaké jsou možnosti aplikace této netradiční
výuky v praxi. Samotný sběr dat byl realizován různými metodami – nezúčastněným
pozorováním, rozhovory s žáky, rozhovorem s učitelem fyziky, ale hlavně
dotazníkovým šetřením. Touto triangulací různých metod jsem se snažil podpořit
validitu a objektivitu průzkumu. Při vytváření souboru experimentů jsem tak kromě
použité literatury čerpal i ze zájmu žáků.
Jedním z cílů mé diplomové práce bylo vytvořit soubor nově pojatých
experimentálních, resp. laboratorních úloh pro podporu výuky. Nově zvolená
koncepce experimentální a laboratorní práce spočívá v heuristickém bádání
fyzikálních dějů a zákonitostí ve virtuálním prostředí, které dává žákům možnost
odkudkoliv a kdykoliv pozorováním fyzikálních jevů objevovat a vyvozovat nové
poznatky.
Dalším cílem pak bylo vytvořit technologickou www podporu (dostupná na
http://www.fyzika-ikt.cz), kam jsem umístil vytvořené pracovní listy a do češtiny
lokalizované aplety. Lokalizaci jsem prováděl především proto, aby virtuální
prostředí bylo pro žáky přirozenější a intuitivnější.
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Jedním z cílů také bylo zjistit možnost aplikace navrhnutého souboru
experimentů, využívajících dostupných moderních prostředků, při vyučování fyziky
na druhém stupni základní školy. Zhodnocení pilotního ověření, které probíhalo
formou případové studie, provádím v kapitole 9.1. Nepochybně by bylo zajímavé
zkoumat dopady provádění těchto virtuálních experimentů i na efektivitu školní
práce, respektive např. na školní úspěšnost žáků. To by ale vyžadovalo dlouhodobý
propracovaný pedagogický výzkum, který už by byl nad rámec a rozsah této práce
a ve kterém by se porovnávala tradiční výuka s výukou vedenou ve virtuálním
prostředí.
Všechny vytvořené materiály lze bezpochyby dále rozvíjet, vylepšovat
nebo se jimi jen inspirovat, možná je jen použít k načerpání nových námětů
vedoucích ke zpestření výuky. Spíše než o ideální modelové příklady elektronického
výukového materiálu, jsem se snažil zformovat další příspěvek do debaty
o potenciálním využití elektronických médií ve výuce fyziky.
Hlavní přínos vytvořeného materiálu tak spatřuji v možnosti zvýšení zájmu
žáků o fyziku, na základě inovačního propojení fyziky a informatiky, tedy dvou
předmětů, které u žáků vzbuzují tak rozporuplné reakce.
Na základě výše uvedeného resumé jsem přesvědčen, že všechny hlavní cíle
vytyčené v úvodu diplomové práce jsem splnil a věřím, že touto prací přispěji
k popularizaci a k podpoře výuky fyziky na druhých stupních základních škol
a odpovídajících nižších ročnících víceletých gymnázií.

„The educational value of an experiment is often inversely proportional to the
complexity of the apparatus.“32

32

James Clerk Maxwell

Překlad: Vzdělávací hodnota experimentu je často nepřímo úměrná složitosti přístroje.
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Příloha 1: Dotazník pro žáky

83

Dotazník pro žáky
Milá žákyně, milý žáku,
chtěl bych Tě požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé
diplomové práce. Dotazník je určen pro žáky druhého stupně základních škol
a týká se výuky fyziky a trávení Tvého volného času u počítače a na internetu.
Dotazník není potřeba podepisovat ani jinak označovat. Ujišťuji Tě, že je
naprosto anonymní a žádné informace, které zde napíšeš, nebudou poskytnuty
jiné osobě, ani jinak zneužity.
Pokud u otázek nebude uvedeno jinak, vyber a zakroužkuj jen jednu
z nabízených možností. Pokud zvolíš odpověď, kterou je nutné doplnit, učiň tak.
Předem Ti děkuji za ochotu, upřímnost a Tvůj čas strávený při vyplňování
tohoto dotazníku.
Stanislav Kalina
student učitelství fyziky – matematiky
KDF MFF CUNI

Otázky:
1. Jsi:
a. dívka
b. chlapec
2. Do jaké třídy chodíš?
a. do šesté
b. do sedmé
c. do osmé
d. do deváté
3. Kolik volného času máš ve všední den (pondělí – pátek)?
a. Maximálně jednu hodinu
b. Jednu až dvě hodiny
c. Dvě až tři hodiny
d. Tři až čtyři hodiny
e. Více než čtyři hodiny
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4. Kolik času se každý den po škole věnuješ přípravě do školy (učení, psaní úkolů atp.)?
a. Maximálně jednu hodinu
b. Jednu až dvě hodiny
c. Dvě až tři hodiny
d. Více než tři hodiny
5. Kolik času se po škole věnuješ učení, opakování či přípravě na hodinu fyziky?
a. Maximálně 10 minut
b. 20 minut
c. 30 minut
d. 45 minut a více minut
6. Máte doma počítač (notebook)?
a. Mám svůj vlastní počítač
b. O počítač se dělím se sourozencem
c. Máme společný počítač pro všechny členy rodiny
d. Doma nemáme počítač – nejčastěji s ním pracuji:
i. Ve škole
ii. U kamarádů
iii. U rodičů v práci
iv. Jinde, uveď kde:
7. Kolik času trávíš každý den ve volném čase u počítače?
a. Maximálně jednu hodinu
b. Jednu až dvě hodiny
c. Dvě až tři hodiny
d. Tři a více hodin
8. Jak často využíváš počítač k přípravě na vyučování?
a. Denně
b. Každý druhý den
c. Alespoň jednou týdně
d. Počítač k přípravě na vyučování nepoužívám
9. Co nejčastěji děláš na počítači? Seřaď odpovědi podle svých preferencí.
a. Hraji hry
b. Učím se
c. Sleduji filmy, poslouchám hudbu
d. Surfuji na internetu
nejméně

nejčastěji
často
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10. Máte doma počítač připojen k internetu?
a. Ano
b. Ne
11. Odkud se nejčastěji připojuješ k internetu?
a. Z domova
b. Ze školy
c. Od kamaráda
d. Od rodičů z práce
e. Odjinud, napiš odkud:
12. Kolik času denně trávíš ve volném čase na internetu?
a. Maximálně jednu hodinu
b. Jednu až dvě hodiny
c. Dvě až tři hodiny
d. Tři a více hodin
13. Jak nejčastěji trávíš čas na internetu? Seřaď odpovědi podle svých preferencí.
a. Hraji online hry
b. Vyhledávám informace
c. Sleduji aktuální zprávy
nejčastěji
nejméně často
d. Sleduji filmy, poslouchám hudbu
e. Komunikuji se spolužáky nebo kamarády
14. Při elektronické komunikaci se spolužáky nebo s kamarády nejčastěji využíváš:
a. Chat, diskusní fóra
b. E-mail
c. Sociální sítě (Facebook, Twitter apod.)
d. Komunikační programy (ICQ, Skype, Jabber, Windows Live apod.)
e. Mobilní telefon, SMS
f. Se spolužáky elektronicky nekomunikuji
15. Byla by pro tebe občasná výuka fyziky prostřednictvím počítače zajímavější, nežli výuka
vedená tradičním způsobem?
Ano

Spíše ano

Je mi to jedno

Spíše ne

Ne

16. Dělal bys raději laboratorní úlohy z fyziky na počítači nebo raději tradičním způsobem?
a. Raději na počítači
b. Raději tradičním způsobem
c. Kombinací obou možností
17. Uvítal bys, kdybys mohl domácí úkoly nebo projekty z fyziky na počítači častěji?
Ano

Spíše ano

Je mi to jedno

Spíše ne

Ne
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Pokud jsi skončil, dotazník přelož a počkej, až si jej od Tebe vyberu. Ještě
jednou ti děkuji za spolupráci.
Stanislav Kalina
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Příloha 2: Fotografie – škola

Obrázek 4 - ZŠ a MŠ Lukavec, pohled od rybníku (Zdroj [online]: www.lukavec.cz)

Obrázek 5 - ZŠ a MŠ Lukavec, pohled od hřiště (Zdroj [online]: www.lukavec.cz)
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Obrázek 6 - ZŠ a MŠ Lukavec, pohled ze zámeckého parku (Zdroj [online]: www.lukavec.cz)

Obrázek 7 - ZŠ a MŠ Lukavec, fyzikální učebna (Zdroj [online]: www.lukavec.cz)
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Příloha 3: Výsledky dotazníkového šetření

Otázka číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
A
A
B
C
B
C
B
C
A
C
D
B
A
A
A
A
B
D
C
E
C
C
C
B

2
A
A
D
B
A
C
A
C
D
C
A
B
A
A
A
D
E
A
B
C
C
E
C
A

3
A
A
D
B
B
C
B
C
C
D
A
B
A
A
A
D
B
A

4
A
A
C
B
B
C
A
C
A
C
D
B
A
A
A
A
D
B

5
B
A
D
A
A
A
D
C
A
D
C
B
A
A
D
E
A
D
B

6
B
A
D
B
C
C
B
D
A
D

B
D
B
D

B
C
C
D

C
C
A
A

D
D
B
C

A
A
A
D
E

Recipient číslo
7
8
9
B
B
B
A A A
C
E
E
C
B A
C D A
C
C
C
A A
C
B
C
C
A
C
A
C D D
D A
C
B
B
B
A A A
A A A
A A
C
B D D
A A
E
D B A
B
C
A
B
B

E
B
B
E

C
E
B
C

10
A
A
C
B
C
C
A
C
C
A
D
B
A
A
A
E
D
B

11
B
A
E
C
A
C
A
C
A
D
C
B
A
A
A
A
B
D
C

12
B
A
D
B
D
C
A
D
A
D
C

C
C
B
C

D
B
B
C

B
C
X
A

A
A
A
A
B

13
B
A
A
B
C
A
C
A
A
D
C
B
A
A
C
A
D
B

14
A
A
C
B
A
C
B
C
C
A
D
B
A
A
A
A
D
B

15
A
A
E
A
C
A
D
A
D
C
A
B
A
A
C
D
E
B

B
C
C
C

B
E
B
D

A
D
A
D

Tabulka 1 - Výsledky dotazníkového šetření, 6. třída
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Otázka číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
B
B
A
C
B
C
A
C
C
D
A
B
A
A
A
D
B

2
A
B
A
B
E
C
X
D
A

F
D
B
C

E
E
B
D

A
B
X
X

3
B
B
E
B
B
B
B
C
A
C
D
B
A
A
B
A
B
C
D
E
C
B
B
A

4
A
B
C
B
B
B
B
C
D
C
A
B
A
A
B
D
E
A
B

5
A
B
B
B
B
A
B
B
D
C
A
B
A
A
A
C
D
E

C
C
C
D

C
C
C
A

Recipient číslo
6
7
8
9
A
A
B
B
B
B
B
B
D
D
C
D
C
B
A
A
D
C
C
A
C
C
C
C
A
A
B
A
C
C
C
C
A
A
A
A
D
D
D
D
C
C
C
C
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
E
E
B
E
D
C
C
D
B
D
D
B
E
C
B
C
C
E
E
A
A
B
B
A
C
D
D
B
C

10
B
B
C
A
A
C
B
C
A
C
D
B
A
A
C
A
D
E
B

11
A
B
B
D
D
A
B
B
D
C
A
B
A
A
C
E
B
D

12
B
B
E
A
D
A
D
C
A
D
C
B
A
A
B
A
B
D

13
A
B
C
B
B
B
A
C
C
D
A
B
A
A
A
B
E
D
A

14
A
B
D
C
C
C
B
C
D
B
C

C
B
C
C

C
D
B
D

D
C
C
A

D
E
B
E

D
C
C
C

A
A
B
E
B
D

Tabulka 2 - Výsledky dotazníkového šetření, 7. třída
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Otázka číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
B
C
B
B
A
A
B
C
A
D
C
B
A
A
A
E
A
D
B

2
A
C
C
B
C
C
B
C
D
C
A
B
A
A
B
E
D
B

3
A
C
C
B
D
A
B
A
D
B
A
C
A
AB
B
E
C
D
B

4
B
C
D
B
D
B
B
C
D
A
C
B
A
A
B
E
A
D
B

C
A
A
A

D
B
A
B

C
D
C
A

C
C
C
B

Recipient číslo
5
6
B
A
C
C
C
A
B
B
B
B
C
C
C
A
C
C
A
C
C
D
D
A
B
B
A
A
A
A
X
A
D
B
E
E
C
E
B
C
B

C
E
B
D

7
A
C
E
C
D
C
C
C
D
C
A
B
A
A
C
D
E
B
A
C
C
C
C
C

8
A
C
C
B
C
B
B
B
D
C
B
A
A
A
A
E
B
D
A

9
B
C
C
B
C
C
A
B
A
D
B
C
B
B
A
E
D
B

10
B
C
D
B
C
C
B
C
A
D
C
B
A
A
A
A
E
D
B

D
B
C
A

C
A
B
A

C
A
B
A

Tabulka 3 - Výsledky dotazníkového šetření, 8. třída
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Otázka číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
A
D
B
B
A
A
C
C
D
C
A
B
A
A
B
E
D
A
C
C
A
C
A

2
B
D
E
A
A
A
B
C
D
A
C
B
A
A
B
D
E
A
C
B
C
A
A
A

3
B
D
B
A
A
A
A
B
C
B
A
A
A
E
A
D
B

4
A
D
C
B
A
A
C
C
D
C
B
A
A
A
B
D
C
B
A

C
B
B
B

C
A
A
A

Recipient číslo
5
6
7
B
B
A
D
D
D
E
E
D
A
A
C
A
A
A
A
A
C
D
D
C
D
A
C
A
A
D
D
D
A
C
C
C
B
B
A
A
X
A
A
X
D
D
X
A
A
E
E
E
D
D
D
A
C
B
B
B
C
C
C
E
C
A
A
A
A
A
B
A
A
A

8
B
D
C
B
A
C
D
C
A
C
D
B
A
A
A
D
E
A
C
B
C
C

9
B
D
D
B
B
A
D
A
A
C
D
B
A
A
D
A
D
E
B
C
D
A
A
A

10
A
D
D
C
A
C
B
C
D
C
A
B
A
A
C
E
D
B
A
C
C
A
C
A

11
A
D
A
B
A
A
A
B
C
D
A
B
A
A
A
E
D
B
C
A
D
A
A
A

Tabulka 4 - Výsledky dotazníkového šetření, 9. třída
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Příloha 4: Studentské pracovní listy
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Tyčový magnet:
Jméno a příjmení
1. Na obrázku pojmenujte jednotlivé části tyčového magnetu. Vysvětlete označení S a N.

Vysvětlete označení S a N
2. Nyní do obrázku zakreslete indukční čáry magnetického pole a šipkami označte dohodnutý
směr:

3. Jak vypadají indukční čáry uvnitř magnetu?
Popište

4. Pomalu pohybujte kompasem kolem magnetu.
Popište, co pozorujete

5. Nyní pohybujte magnetem kolem kompasu.
Popište, co pozorujete

6. Co se stane, pokud necháte magnet a kompas v klidu a stisknete tlačítko „Změna polarity“?
Popište, co se stane s magnetem a co s kompasem?
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7. Je rychlost změny pohybu magnetky kompasu při změně polarity stejná ve všech
vzdálenostech od magnetu?
Popište

8. Jak rychle se pohybuje střelka kompasu, jestliže pohybujete magnetem ve stejných
vzdálenostech od kompasu, ale při různých intenzitách (25 %, 50 %, 100 %) magnetického
pole?
Popište, co pozorujete

9. Nejprve snižte intenzitu magnetického pole na nulu a poté pohybujte kompasem kolem
magnetu.
Popište, co pozorujete

Závěr:
Na základě předchozích pokusů vysvětlete:
1. Na čem všem závisí rychlost pohybu střelky kompasu:
Popište

2. Jak by se chovala střelka kompasu (z úlohy 9) v reálném pokusu? Tzn., kdybychom v reálném
pokusu odstranili od kompasu magnet?
Popište
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Indukční cívka:

Jméno a příjmení

1. Ve výchozí konfiguraci vidíte tyčový magnet a cívku, která je vytvořená z drátu a je připojená
k žárovce. Vytváří zde magnetické pole tyčový magnet nebo drátová cívka?
Popište

2. Nyní zkuste pomalu posouvat tyčový magnet kolem cívky, a poté, opět pomalu, posouvejte
cívkou kolem magnetu.
Popište, co pozorujete

3. Předchozí pokus zopakujte, ale tentokráte magnet/cívku posouvejte rychle.
Nastala nějaká změna? Popište, co pozorujete

4. Teď posunujte pomalu/rychle magnetem skrz závity cívky.
Popište, jak se chová žárovka

5. Nastane nějaká změna, pokud budeme cívku pomalu/rychle nasouvat na tyčový magnet?
Popište, co pozorujete

6. Předešlé dva pokusy zopakujte s jinou intenzitou magnetického pole (0 %, 25 %, 50 %, 100 %)
Popište, co pozorujete
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7. Pokusy 4 a 5 zopakujte, ale nejprve nastavte na cívce jen jednu smyčku, a poté na cívce
nastavte smyčky tři.
Nastala nějaká změna? Popište, co pozorujete

8. Magnet i cívka s žárovkou jsou v klidu. Jak se chová žárovka při změně polarity magnetu,
při pomalé/rychlé změně intenzity magnetického pole, při změně počtu závitů cívky?
Popište

Závěr:
Na základě předchozích pokusů popište a vysvětlete:
1. Co všechno má vliv na velikost indukovaného proudu v cívce? Jak dosáhneme nejvyšší
hodnoty indukovaného proudu?
Popište
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Elektromagnet:

Jméno a příjmení

1. Co pozorujete při postupném snížení napětí z 10 V na 5 V a na 2V. Nastane nějaká změna,
pokud měníte počet závitů cívky?
Popište, co pozorujete

2. Co se děje s modrými body a s magnetickým polem, pokud je napětí 0 V?
Popište, co pozorujete

3. Jak se projeví změna polarity stejnosměrného napájení (jezdcem na baterii nastavujete
velikost napětí směrem doleva)?
Popište, co pozorujete

4. Nyní zaměňte stejnosměrný zdroj napětí za střídavý.
Popište, co pozorujete

5. Nastavte velikost amplitudy na minimum, pak na 25 % a nakonec na maximum.
Popište, co pozorujete

6. Teď nastavte frekvenci na minimální hodnotu.
Popište, co pozorujete
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Závěr:
Na základě předchozích pokusů popište a vysvětlete:
1. Jak poznáte, že cívka připojena do obvodu se zdrojem stejnosměrného elektrického napětí?
Jak by se aplet choval, pokud by byla cívka připojena do obvodu se zdrojem střídavého
proudu?
Vysvětlete
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Transformátor:

Jméno a příjmení

1. Jak se chová žárovka, pokud pomalu/rychle měníte velikost napětí stejnosměrného zdroje?
Stejný pokus proveďte s jiným počtem závitů na obou cívkách. Pozorujete nějakou změnu?
Popište, co pozorujete

2. Popište změny na žárovce, pokud pomalu/rychle posouváte (nahoru/dolů, doleva/doprava)
cívku se stejnosměrným zdrojem napětí (primární cívka) a poté cívku se žárovkou (sekundární
cívka)?
Popište, co pozorujete

Další pokusy provádějte se zdrojem střídavého proudu.
3. Najděte polohu cívek takovou, aby byla změna jasu žárovky nebo výchylka voltmetru
nejpatrnější.
Popište

4. Jak se mění jas žárovky (výchylka voltmetru), pokud měníme počet závitů na primární cívce,
nebo počet závitů na sekundární cívce?
Popište, co pozorujete

5. Projevuje se nějak velikost frekvence střídavého proudu na jasu žárovky (výchylce
voltmetru)?
Popište, co pozorujete

6. Projevuje se nějak velikost amplitudy střídavého proudu na jasu žárovky (výchylce
voltmetru)?
Popište, co pozorujete
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Závěr:
Na základě předchozích pokusů popište a vysvětlete:
1. Indukuje se v sekundární cívce napětí, když je k primární připojen stejnosměrný zdroj
proudu? Napište, kdy dojde k indukci napětí na sekundární cívce.
Popište

2. Při zapojení střídavého zdroje proudu popište, na čem závisí změna indukovaného napětí
v sekundární cívce (změna jasu žárovky nebo výchylky voltmetru).
Popište
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Generátor:

Jméno a příjmení

1. Spusťte vodu tak, aby se magnet otáčel 25 ot./min.
Popište, jaké změny pozorujete na žárovce

2. Nyní zvyšte počet otáček na 50, 75 a 100 ot./min..
Opět popište změny, které pozorujete na žárovce

Následující pokusy provádějte opět s 25 otáčkami za minutu.
3. Snižte intenzitu magnetického pole na 25 % a poté ji zvyšte na 100 %.
Popište, co pozorujete

4. Nyní změňte počet závitů cívky na jeden a potom na tři.
Popište, co pozorujete

Závěr:
Na základě předchozích pokusů popište a vysvětlete:
1. Popište všechny podmínky, které mají vliv na velikost indukovaného napětí v cívce. Jak
dosáhneme nejvyšší hodnoty indukovaného napětí?
Popište
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2. Vytváří rotující magnet v cívce indukované stejnosměrné nebo střídavé napětí?
Zdůvodněte
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Elektrický obvod – Ohmův zákon, výsledný odpor rezistorů:
Jméno a příjmení

Informace:
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1. Otevřete obvod nazvaný Rezistory (Obvody –> Basic –> Rezistors).
2. Snižte velikost napětí na 0 V (klikněte pravým tlačítkem myši na elektrický článek –>
upravit–> voltage –> změňte 5 na 0 –> ok), a poté ho postupně zvyšujte po 1 V,až do hodnoty
5 V. Hodnoty proudu odpovídající dané hodnotě napětí zapisujte do tabulky:
napětí
(V)
proud
(mA)

0

1

2

3

4

5

3. Podle tabulky z předchozího úkolu, sestrojte voltampérovou charakteristiku tohoto obvodu:

4. Nyní zapněte i druhý spínač a proveďte měření podle druhého příkladu. Hodnoty proudu
a napětí opět zapisujte do tabulky, podle které sestrojte voltampérovou charakteristiku.
Použijte předchozí graf.
napětí
(V)
proud
(mA)

0

1

2

3

4

5
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5. Co můžete říci o závislosti velikosti těchto fyzikálních veličin – U, R a I?
Napište

6. Napište vzorec pro výsledný odpor R dvou spotřebičů o odporech R1 a R2, spojených vedle
sebe (paralelně) a za sebou (sériově):
Sériové zapojení

Paralelní zapojení

7. Spočítejte, jaký je výsledný odpor obvodů v úkolech 2 a 4?
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8. Jaký je celkový odpor obvodu, pokud sepneme spínače 1, 2, 3, 4 a 5?

9. Jak se změní celkový odpor obvodu, pokud sepneme všechny spínače?
Vysvětli

10. Překreslete obvod tak, aby byl celkový odpor obvodu kombinací zapnutých a vypnutých
spínačů co nejmenší / největší. Ověřte pokusem.
nejmenší odpor:

největší odpor:
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Dioda – charakteristika:
Jméno a příjmení
1. Nakreslete schématickou značku polovodičové diody a napište k ní názvy jejích vývodů.

2. Nyní otevřete obvod nazvaný Dioda (Obvody –> Diodes –> Diode).
3. Snižte napětí na -1 V (jezdcem, viz obrázek, anebo klikněte
pravým tlačítkem myši na zdroj elektrického napětí –> upravit
–> max. voltage –> změňte na požadovanou hodnotu –> ok),
a poté ho postupně zvyšujte podle hodnot uvedených v tabulce. Hodnoty proudu
(zaokrouhlete na celé mA) odpovídající dané hodnotě napětí zapisujte do tabulky:
U
(V)
I
(mA)

-1

-0,5

0

0,2

0,4

0,5

0,6

0,65

0,7

0,72 0,75 0,77

0,8

0,82

4. Podle předchozí tabulky nyní sestrojte voltampérovou charakteristiku polovodičové diody.
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5. Pokuste se popsat, jak se mění proud v závislosti na velikosti napětí.
Popište, co pozorujete

Závěr:
Na základě předchozího pokusu a z grafu:
1. Popište, jak by se dále projevovala závislost malé změny napětí na hodnotě proudu.
Popište

2. Co by se stalo s diodou v reálném pokusu, kdyby jí protékaly proudy v řádu jednotek ampér?
Popište

3. Nyní se zkuste zamyslet, jak jednoduše omezit maximální proud protékaný diodou.
Nakreslete schéma.

4. Ze sestrojeného grafu vypočítej odpor diody v propustném směru, prochází-li diodou proud
0,014 A.
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Dioda – usměrňovač:
Jméno a příjmení
Informace:

1. Nakreslete schéma zapojení polovodičové diody v obvodu se zdrojem střídavého napětí.

2. Otevřete obvod nazvaný Jednocestný usměrňovač (Obvody –> Diodes –> Half-Wave
Rectifier). Zaškrtněte volbu zastavit a z obou osciloskopů překreslete průběhy napětí
a proudu.

Popište, co pozorujete v obvodu a v grafech
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3. Jak se změní chování obvodu a jak se změní grafy, pokud diodu zapojíte opačně? (pravým
tlačítkem myši klikněte na diodu a z místní nabídky vyberte Smazat –> stiskněte klávesu d –>
obvod uzavřete použitím levého tlačítka myši). Zaškrtněte volbu zastavit a z obou osciloskopů
překreslete průběhy napětí a proudu.

Popište změny

4. Nyní nahraďte diodu vodičem (nejprve pravým tlačítkem myši klikněte na diodu a z místní
nabídky vyberte Smazat–> stiskněte klávesu w –> obvod uzavřete použitím levého tlačítka
myši). Zaškrtněte volbu zastavit a z obou osciloskopů překreslete průběhy napětí a proudu.

Popište, co pozorujete na osciloskopech

5. Dokážete vysvětlit, proč je při použití diody napětí měřené na rezistoru menší
než napětí zdroje?
Vysvětli

112

6. Lze střídavé napětí usměrnit na stejnosměrné tzv. antiparalelním zapojením dvou diod
(viz schéma)? Ověřte.

Vyzkoušej a vysvětli

7. Nyní otevřete obvod nazvaný Dvoucestný usměrňovač (Obvody –> Diodes –> Full-Wave
Rectifier). Nakreslete schéma obvodu a opět překreslete z obou osciloskopů průběhy napětí
a proudu.

Popište, co pozorujete v obvodu a v grafech
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8. Nyní si pozorně prohlédněte grafy. V prvním případě (osciloskop zdroje) není graf proudu
dokonalá sinusoida a ve druhém případě (osciloskop na rezistoru) existují mezi půlperiodami
napětí časové intervaly, kdy proud obvodem neprochází. Dokázal bys vysvětlit, proč tomu tak
je?
Vysvětli
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Příloha 5: Ukázky vypracovaných pracovních listů žáky
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