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1. Úvod 

1.1. Cíl práce 

Tato bakalářská práce je zaměřena na fyzikální experimenty s jednoduchými 

pomůckami a na způsoby jejich prezentace během výuky na základních školách. 

Účelem práce je seznámit učitele s experimenty uvedenými dále a usnadnit jim jejich 

přípravu a provedení. Práce si tedy klade za cíl vytvořit návody k těmto 

experimentům a vyzkoušet je v praxi při výuce. 

1.2. Struktura práce 

V úvodu své práce vytyčuji její cíle a odůvodňuji zde výběr. 

Protože podobu mé práce ovlivnily a inspirovaly některé předměty 

absolvované během bakalářského studia a projekty, kterých jsem se účastnil, věnuji 

druhou kapitolu jejich popisu. 

Třetí kapitola obsahuje charakteristiku některých elektronických i tištěných 

sbírek experimentů. Tyto sbírky v současné době slouží učitelům jako zdroj 

inspirace. 

Ve čtvrté kapitole je krátký popis experimentů s odůvodněním mého výběru 

každého z nich. Dále je zde představena struktura zpracování experimentů. Na konci 

kapitoly je krátká charakteristika elektronické sbírky, ve které budou experimenty 

publikovány, samotné experimenty pak tvoří pátou kapitolu. 

Závěrečnou kapitolou je kapitola šestá. Tato kapitola je shrnutím výsledků, 

úspěchů a neúspěchů. 

V závěru práce je uveden seznam literatury a seznam přiložených příloh. 

Terminologická poznámka: V textu se využívá označení experimenty a pokusy, 

přičemž oba pojmy znamenají totéž. 

1.3. Motivace 

V rámci svého bakalářského studia na MFF UK jsem absolvoval volitelné 

předměty Heuristické metody ve výuce fyziky I – IV, Elektřina a magnetismus krok za 

krokem a Optika krok za krokem, v nichž jsem se seznámil s řadou experimentů 

využívajících jednoduché pomůcky pro demonstraci fyzikálních jevů. Tato idea mě 

velmi zaujala, proto jsem se rozhodl svou bakalářskou práci věnovat jednoduchým 
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fyzikálním experimentům. 

Během akademického roku 2014/2015 jsem se účastnil projektu Nadace 

Depositum Bonum Tandemy. V rámci tohoto projektu jsem jeden den v týdnu 

docházel do ZŠ Bílá v Praze 6, kde jsem společně s Mgr. Lenkou Podzimkovou 

vyučoval fyziku. Výuka zahrnovala i provádění experimentů. Naskytla se mi tedy 

možnost vyzkoušet si experimenty z mé bakalářské práce přímo během výuky. 

Rozhodl jsem se tedy pojmout práci jako návod pro učitele na přípravu a realizaci 

experimentů. 
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2. Předměty a projekty, které ovlivnily 

podobu a zaměření práce 

2.1. Předměty vyučované na KDF MFF UK. 

Jak už jsem zmínil dříve, během bakalářských studií jsem absolvoval předměty, 

které ovlivnily podobu a zaměření mé práce. Mezi takové předměty patří zejména 

Heuristické metody ve výuce fyziky I – IV (ve fakultním elektronickém systému 

označované jako NDFY051, NDFY053, NDFY056 a NDFY057) vedené RNDr. 

Irenou Dvořákovou, Ph.D., a dále Elektřina a magnetismus krok za krokem 

(NUFY075) a Optika krok za krokem (NUFY113) vedené RNDr. Irenou 

Dvořákovou, Ph.D a doc. RNDr. Leošem Dvořákem, CSc. 

Obsah i forma těchto předmětů, určených pro přípravu budoucích učitelů 

fyziky, vycházejí z formátu dlouhodobého projektu Heuréka a využívají zkušenosti 

získané v jeho průběhu. Více o projektu na [1]. Základní myšlenky a metody 

Heuréky popisuje RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. ve své disertační práci [2] 

v kapitole 8.1. Předměty Heuristické metody ve výuce fyziky I – IV, Elektřina 

a magnetismus krok za krokem a Optika krok za krokem jsou charakterizovány v téže 

disertační práci [2] v kapitole 10.1.4. 

Během těchto předmětů jsem si znovu prošel výukou fyziky od začátku stejně, 

jako jí procházejí žáci na základní škole – objevoval jsem fyzikální zákony, jmenoval 

vlastnosti látek a pozoroval i prováděl jednoduché experimenty. Některými těmito 

experimenty jsem se inspiroval při tvorbě své bakalářské práce. 

Výše uvedené předměty byly zaměřené na prohloubení elementárních znalostí 

fyziky. Nezřídka se objevovaly mé nejasnosti v těchto jednoduchých partiích fyziky. 

Dále mě šokovalo, že jsem jako student vysoké školy jen s obtížemi dokázal 

skutečně exaktně vysvětlit některé experimenty běžně předváděné na základních 

školách. V tomto směru byly pro mě tyto předměty velmi přínosné. 

Dále jsem absolvoval předmět Tepelné jevy v experimentech (NUFY125) 

vedený RNDr. Zdeňkou Koupilovou, Ph.D. a Mgr. Petrem Kácovským. V rámci 

tohoto předmětu byly předváděny jednoduché pokusy demonstrující různé tepelné 

jevy a také těmito experimenty jsem se později při tvorbě mé práce přímo inspiroval. 
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2.2. Projekt Tandemy 

Jak už jsem uvedl v úvodu práce, v akademickém roce 2014/2015 jsem se 

účastnil projektu Tandemy. Tandemy jsou programem projektu Elixír do škol, 

zaštítěným Nadací Depositum Bonum. Více o Elixíru do škol, projektu Tandemy 

a Nadaci Depositum Bonum lze nalézt na [3]. V rámci tohoto projektu jsem 

pravidelně každou středu od začátku října do konce května vyučoval fyziku na ZŠ. 

Účast v tomto projektu pro mne byla neocenitelnou zkušeností. Každý týden 

jsem se podílel na výuce a provádění experimentů. Měl jsem tedy možnost přímo ve 

třídě vyzkoušet metody, se kterými jsem se seznámil v rámci předmětů Heuristické 

metody ve výuce fyziky I – IV. Do mého rozvrhu byly zařazeny hodiny ve všech 

ročnících druhého stupně základní školy. Díky tomu jsem si prošel celým 

základoškolským učivem fyziky. Během celého roku jsem měl také možnost se 

seznamovat s chodem školy, jejími zaměstnanci a pravidly, kterými se celá škola řídí. 

Osobně hodnotím svou účast v projektu velmi pozitivně. Byla pro mne velkým 

přínosem, jak z hlediska odborné, tak i z pedagogické stránky, a svým mladším 

kolegům mohu účast v tomto projektu jen doporučit. 
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3. Rešerše dostupných zdrojů fyzikálních 

experimentů 

Při přípravě své práce jsem se seznámil s několika dostupnými sbírkami 

experimentů, které inspirovaly výběr experimentů do mé práce. Dále je uveden 

stručný souhrn česky a anglicky psaných sbírek, se kterými jsem se setkal. 

3.1. Sbírky v českém jazyce 

Hrej si a přemýšlej aneb 50 pokusů z fyziky [4] 

Sbírka se skládá z 50 experimentů vhodných pro základní školu. 

Každý experiment obsahuje seznam pomůcek a podrobný návod na provedení 

experimentu. Většina experimentů uvádí vysvětlení. Ostatní experimenty nabádají 

čtenáře, ať experiment provede a pozoruje, co se při něm děje. Některé experimenty 

obsahují obrázek. 

V úvodu sbírky je obsah, který odkazuje na konkrétní experimenty. 

Témata: Archimédův zákon, světlo, zrak, těžiště, elektřina a magnetismus, 

jednoduché modely strojů a přístrojů, různé 

Pokusy s jednoduchými pomůckami [5] 

Sbírka obsahuje přibližně 100 experimentů vhodných pro ZŠ i SŠ. 

Na experimenty v této sbírce není potřeba mít zvláštní pomůcky. Převážně to 

jsou běžné věci jako papír, PET láhev, plechovky. 

U každého experimentu je uveden seznam pomůcek a popis provedení. Většina 

experimentů má u sebe vysvětlení nebo poznámku o tom, jaký jev ukazuje. Část 

experimentů je zakončena stylem „vyzkoušej si“, nebo „pozoruj“. K některým 

experimentům je připojen obrázek. 

V úvodu sbírky je obsah. Tento obsah je hlavně členěný podle toho, jaké 

pomůcky jsou potřeba. 

Témata: Pokusy s PET láhvemi, pokusy s plechovkami, pokusy s papírem, 

hrátky se vzduchem, pokusy z optiky, různé 
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Vybrané příspěvky ze sborníků konference Veletrh nápadů učitelů fyziky [6] 

Sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky obsahuje technické zajímavosti 

a experimenty vhodné pro ZŠ, SŠ i VŠ. 

Protože každý článek má jiného autora, nemají články jednotnou strukturu, 

i tak lze ale nalézt v každém článku, který se týká nějakého experimentu, návod na 

provedení, seznam pomůcek a vysvětlení. K většině experimentů jsou přiložené 

obrázky nebo fotky. 

Sborník umožňuje rychlé vyhledávání experimentů. Při hledání experimentů 

lze zúžit hledání podle témat, pomůcek, úrovně obtížnosti nebo klíčových slov. To je 

velmi praktické, vzhledem k počtu článků ve sborníku. 

Témata: Mechanika, mechanika kapalin a plynů, termodynamika a statistická 

fyzika, elektřina a magnetismus, optika, kmitání a vlnění, akustika, vlastnosti 

materiálu, moderní fyzika, hraniční témata, hry a hračky, kolekce pokusů, ostatní. 

Domácí pokusy z fyziky [7] 

Sbírka obsahuje experimenty vhodné pro ZŠ i SŠ. 

Ve sbírce je 22 experimentů, týkající se různých témat. U každého experimentu 

je seznam pomůcek, postup a vysvětlení. Každý experiment obsahuje barevné fotky, 

na kterých je znázorněn postup. Jako pomůcky jsou užity běžné věci (fén, nůžky, 

CD). 

Na začátku sbírky je obsah odkazující na jednotlivé experimenty. Poznámka: 

Nejde otevřít odkaz na experimenty 21 a 22. [cit. 10. 5. 2015] 

Fyzikální experimenty [8] 

Jedná se o online databázi 34 experimentů z fyziky. Vhodné pro ZŠ i SŠ. 

U každého experimentu je seznam pomůcek, postup s fotkami, vysvětlení nebo 

fyzikální interpretace, u některých je zmíněno využití v praxi. Všechny experimenty 

obsahují video, žádné video se mi však nepodařilo spustit. 

V této sbírce se experimenty snadno hledají. V horní části jsou odkazy na 

tematické celky. Po otevření tematického celku se zobrazí názvy experimentů 

s obrázkem a popisem jevu, který experiment demonstruje. 
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Nejvíce experimentů, celkem 29, spadá do témat elektřina a magnetismus 

a mechanika. V ostatních tématech je po jednom experimentu. 

Témata: Mechanika, termodynamika a molekulová fyzika, kmitání a vlnění, 

optika, atomistika, ostatní. 

Fyzika hrou [9] 

Sbírka obsahuje 51 experimentů vhodných pro ZŠ. 

Sbírka je rozdělena do pěti témat: Co umí voda a vzduch, elektrostatika 

s plechovkami i jinak, fyzika v kuchyni, hrajeme si s magnety, netradiční hmoty. 

Na začátku každého tématu je návod na přípravu pomůcek, které jsou potřebné, 

a seznam věcí, ze kterých lze tyto pomůcky vyrobit. Následuje popis jednotlivých 

experimentů. Experimenty nejsou zpracovány jednotně - některé obsahují seznam 

pomůcek, návod, obrázek a vysvětlení. Některé jsou popsány pouze souborem 

obrázků. 

Zajímavé a přínosné je, že u všech témat je uvedeno, v jakých třídách byly 

experimenty vyzkoušeny, autor sbírky tedy měl při zpracovávání experimentů 

zkušenosti z jejich prezentace před žáky. 

Sbírka má krátký obsah, který odkazuje na tematické celky. 

Pokusy pro děti [10] 

Sbírka obsahuje 49 experimentů vhodných pro ZŠ i SŠ. 

Experimenty jsou zpracované různým způsobem. U většiny z nich je seznam 

pomůcek, postup, závěr, teorie, video (funkční), doba trvání pokusu. Některé 

experimenty jsou stále rozpracované, takže u nich je pouze video. Toto video ale 

stačí na pochopení, co se při experimentu děje a co je na něj potřeba. 

Napravo se zobrazují odkazy na tematické celky. Po otevření tematického 

celku se ukáže seznam experimentů, přičemž u každého je krátce popsáno, o čem 

experiment je, a hodnocení uživatelů. 

Témata: Mechanika, elektřina a magnetismus, optika, molekulová fyzika 

a termika. 

Fyzweb[11] 

Fyzweb je internetový portál zahrnující novinky a zajímavosti ze světa fyziky, 

kalendář významných fyzikálních akcí a výročí, články o zajímavých experimentech, 

a jiné. 
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Sborníky z konference Dílny Heuréky z let 2003-2013 (CD) [12] 

Sborníky obsahují experimenty vhodné pro ZŠ i SŠ. 

Sborníky neobsahují pouze experimenty, ale i návody pro výuku, zajímavosti, 

„vychytávky“, laboratorní práce, atd. Pokud se zaměříme pouze na experimenty, jsou 

zpracované tak, že u nich bývá seznam pomůcek, návod na provedení, vysvětlení 

a metodické poznámky. 

Sborník je členěný do jednotlivých ročníků. Každý ročník má na začátku 

obsah, který odkazuje na jednotlivé články. 

3.2. Sbírky v anglickém jazyce 

de Vries L.: The book of experiments [13] 

Tato sbírka obsahuje 150 experimentů vhodných pro základní i střední školu. 

Na úvodu experimentů bývá nastíněný problém (Jak je možné, že…? Zkus si 

vyrobit…). Dále je podrobně uveden návod na provedení experimentu, v závěru je 

experiment vysvětlen. U každého experimentu jsou uvedeny pomůcky, převážná 

většina experimentů obsahuje také obrázek. 

Na začátku tematických celků je teorie pro dané téma. 

Sbírka však bohužel nemá žádný obsah, takže pokud chce učitel najít vhodný 

experiment, musí projít celou sbírku. 

Témata: Experimenty týkající se vzduchu, magnety, síla, těžiště, zvuk, teplo, 

experimenty s vodou, elektrostatika, magnetismus, experimenty se světlem. 

de Vries L.: The second book of experiments [14] 

Obdobně zpracováno jako první díl. 

Témata: Síly, zvuk, kapaliny, teplo, astronomie. 

Physics on Stage 3: Demonstrating and teaching ideas [15] 

Tato sbírka obsahuje 56 experimentů vhodných pro základní i střední školu. 

Sbírka obsahuje experimenty od týmů různých národností. Tato sbírka vznikla za 

účelem sdílet nápady  učitelů z různých zemí Evropy. 

Experimenty nejsou příliš náročné na pomůcky. U každého experimentu je 

uvedeno: jaký jev demonstruje, seznam pomůcek, teorie, spojená s experimentem, 

pokyny pro učitele (provedení pokusu, návodné otázky pro studenty). Text je 
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přehledně členěn. Na závěr je s vysvětlením popsáno, co se při experimentu děje. 

Každý experiment obsahuje obrázek. 

Sbírka má obsah, který odkazuje na celé tematické celky. 

Témata: Tlak, síly, hustota, teplo, vlny a zvuk, světlo, elektřina a magnetismus, 

různé. 

Physics on Stage 2: Demonstrations and teaching ideas selected by the Irish 

team [16] 

Tato sbírka obsahuje 54 experimentů vhodných pro základní i střední školu. 

Sbírka obsahuje experimenty od týmů různých národností. Experimenty nevyžadují 

speciální pomůcky. 

U každého experimentu je obrázek s popisem a stručný návod na provedení. 

V úvodu sbírky je obsah odkazující na tematické celky. 

Témata: Tlak, síly, hustota, teplo, vlnění a zvuk, světlo, elektřina 

a magnetismus, různé. 
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4. Podoba experimentů 

4.1. Stručný přehled experimentů 

4.1.1. Experimenty spadající do tématu termodynamika 

a molekulová fyzika 

Tání ledu na plechovkách 

Účelem experimentu je demonstrovat tepelnou vodivost. Tento experiment 

jsem viděl v rámci předmětu Heuristické metody ve výuce fyziky III a současně je 

možné ho dohledat na [6]. Do své práce jsem ho zařadil, protože pro mne osobně je 

velmi atraktivní. Experiment byl proveden v osmém ročníku ZŠ a ukázalo se, že je 

atraktivní i pro žáky. 

Regelace ledu 

Tento experiment demonstruje teplotní vodivost a je uvedený v [14]. 

Důvodem, proč jsem regelaci ledu zařadil, je, že bývá často chybně vysvětlována. Na 

[17] je uvedený článek na téma regelace ledu, ve kterém se autor této problematice 

věnuje. 

Nepropalitelný balónek 

Experiment demonstruje princip chladicího systému a lze ho nalézt v [13] 

a v [16]. Nepropalitelný balónek byl předveden v osmém ročníku ZŠ a ukázal se být 

pro žáky velmi překvapivý. 

Povrchová vrstva 

Cílem experimentu je demonstrovat existenci povrchové vrstvy vody. Tento 

experiment může být pro žáky na první pohled velmi překvapivý, protože železná 

žiletka místo toho, aby v souladu s naší každodenní zkušeností klesla na dno, leží na 

hladině vody. Experiment je možno nalézt na [18]. 
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Vypařování vody a lihu 

Experiment si klade za cíl demonstrovat pokles teploty předmětů, ze kterých se 

vypařují kapaliny a odebírají jim teplo. Tento experiment jsem viděl v rámci 

předmětu Tepelné jevy v experimentech a zařadil jsem ho pro jeho víceúčelovost. 

Můžeme ho použít při výkladu skupenských přeměn, teploměrů, nebo polovodičů. 

Experiment byl předveden v devátém ročníku ZŠ při výkladu polovodičů. 

4.1.2. Experimenty spadající do tématu mechanika 

Tání ledu ve vodě 

Tání ledu ve vodě je experiment, který má ukázat, že v hustší vodě taje led 

pomaleji. S tímto experimentem jsem se seznámil v rámci předmětů Heuristické 

metody ve výuce III a Tepelné jevy v experimentech. Je možné ho dohledat na [19]. 

Experiment byl vyzkoušen v sedmém ročníku ZŠ a ukázalo se, že je pro studenty 

velmi zajímavý. Studenti se zapojili do zkoumání a přemýšleli, co se uvnitř skleniček 

děje. 

Voda ve sklenici dnem vzhůru 

Cílem tohoto experimentu je demonstrovat existenci atmosférického tlaku. 

S experimentem jsem se seznámil v rámci předmětu Heuristické metody ve výuce 

fyziky II, a protože jsem měl sám s jeho vysvětlením problémy, rozhodl jsem ho 

zařadit do mé práce a také si ho vyzkoušet vysvětlit žákům na ZŠ. Dále je tento 

experiment uveden v [5] a v [13]. 

Svíčka v odměrném válci 

Účelem experimentu je demonstrovat důsledek rozdílu tlaku plynu. Experiment 

je uveden v [13] a v [11], ale poprvé jsem se s tímto experimentem setkal jako se 

žákovským experimentem na ZŠ Bílá a důvodem, proč jsem experiment zařadil, 

bylo, že se žáci sice s experimentem setkali už dříve a věděli, co se při něm děje, ale 

neuměli ho vysvětlit. 

Svíčková houpačka 

Cílem experimentu je demonstrovat změnu momentů sil na dvojzvratné páce. 

Experiment je možné dohledat na [15] a na [13], nicméně poprvé mi byl představen 

Mgr. Lenkou Podzimkovou na ZŠ Bílá. Protože byla Svíčková houpačka 

prezentována jako velmi atraktivní pro žáky, rozhodl jsem se ji zařadit do své práce. 
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4.1.3. Ostatní experimenty 

Kouzelná hůlka 

Kouzelná hůlka je experiment, který demonstruje silové účinky 

elektrostatického pole, a se kterým jsem se seznámil v rámci předmětu Elektřina 

a magnetismus krok za krokem. Tento experiment jsem zařadil kvůli jeho 

překvapivosti pro žáky, kteří elektrostatiku ještě neznají. 

4.2. Struktura jednotlivých experimentů 

Každý experiment je členěný do následujících oddílů: Cíl experimentu, 

Pomůcky, Teorie, Postup, Výsledek pozorování, Technické poznámky a Metodické 

poznámky. Některé experimenty obsahují navíc oddíl Alternativní přístup 

k experimentu nebo Doplňující experimenty. 

Cíl experimentu uvádí, jaký jev nebo princip experiment demonstruje. Oddíl 

Pomůcky obsahuje výčet předmětů potřebných k samotnému provedení experimentu. 

Každý experiment obsahuje vysvětlení pozorovaných jevů, které je uvedeno v oddílu 

Teorie. Oddíl Postup je návod, jak experiment provést. Ve Výsledku pozorování 

nalezneme souhrn pozorovaných jevů doprovázený fotografiemi nebo videem. 

Technické poznámky jsou oddíl věnovaný nejrůznějším radám a doporučením, 

co se týče přípravy, výběru pomůcek a samotného provedení experimentu. Většina 

těchto rad a doporučení vychází z mé osobní zkušenosti. 

Oddíl Metodické poznámky nabízí možnosti, jak experiment prezentovat 

žákům. Pokud byl experiment vyzkoušen v rámci projektu Tandemy, je v tomto 

oddílu zmínka o tom, jak žáci reagovali a případně v čem byly problémy 

s pochopením. 

Některé experimenty nabízejí více než jeden způsob prezentace a to v oddíle 

Alternativní přístup k experimentu. Doplňující experimenty obsahují návod na 

provedení jiného, pomocného experimentu, který by mohl pomoci při vysvětlování 

hlavního experimentu. 
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4.3. Elektronická sbírka 

Na Katedře didaktiky fyziky MFF UK existuje již devět let elektronická sbírka 

řešených fyzikálních úloh. Nově však vzniká paralelně ke sbírce úloh sbírka 

věnovaná fyzikálním experimentům, kde budou experimenty z této práce 

publikovány. Sbírka si klade za cíl vytvořit rozsáhlou databázi experimentů jako 

podporu učitelů při jejich přípravě, je dostupná z [20]. Hlavním správcem sbírky je 

RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D. 

Elektronická sbírka má dvě rozhraní – uživatelské a administrátorské. 

Administrátorské rozhraní umožňuje vytváření nových, nebo upravování starých 

experimentů. Při tvorbě experimentů se využívá jazyk XHTML. Hotové 

i rozpracované experimenty se ukládají do databáze MySQL. Dále administrátorské 

rozhraní umožňuje vkládání obrázků, fotek a videí. Uživatelské rozhraní umožňuje 

prohlížení vytvořených a zveřejněných experimentů. 

Fotky jsem upravoval pomocí programu FastStone Photo resizer 3.3 

a v experimentech 7 a 9 jsou obrázky vytvořené ve vektorovém editoru 

CorelDRAW® Graphics X4. Videa byla upravena v programu Windows Live Movie 

Maker. 
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5. Zpracované experimenty 

5.1. Tání ledu na plechovkách 

Cíl experimentu 

Demonstrovat různou tepelnou vodivost různých materiálů. 

Teorie 

Postavíme-li plechovku do nádoby s teplou vodou, začne se plechovkou šířit 

teplo kvůli rozdílným teplotám v její horní a dolní části. V našem experimentu 

používáme dvě plechovky (hliníkovou a železnou) stejného tvaru, na jejichž horní 

podstavy umístíme dvě stejně velké kostky ledu a sledujeme rychlosti tání. Hliník má 

přibližně třikrát lepší tepelnou vodivost než železo, takže rychleji taje led na 

hliníkové plechovce. Pokud bychom postavili vedle plechovek ještě nějaký tepelný 

izolant a na něj položili kostku ledu, viděli bychom, že na něm taje led nejpomaleji. 

Pomůcky 

2x nápojová plechovka (Al, Fe), nádoba z tepelného izolantu (sklenička, 

plastový kelímek, polystyrenový kelímek), kostky ledu, umyvadlo na vodu, teplá 

voda 

 

Obr. 5.1 a 5.2 Zobrazení značek kovů, z nichž jsou plechovky vyrobeny 

Postup 

Do umyvadla s plechovkami z hliníku a ze železa nalijeme teplou vodu. 

Plechovky umístíme tak, aby byly dnem vzhůru. Na vrch plechovek položíme kostky 

ledu. Pozorujeme. 
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Výsledek pozorování 

Tání kostek ledu probíhá na obou plechovkách. Pozorujeme, že na hliníkové 

plechovce taje kostka ledu rychleji než na železné. 

 

Obr. 5.3 Stav kostek ledu na počátku experimentu 

 

Obr. 5.4 Stav kostek ledu po několika minutách 

Technické poznámky 

Experiment se dá provést i bez umístění plechovek do teplé vody, pak ale 

zabere více času. 

Je vhodné pokládat kostky na plechovky současně, protože tání je hlavně ze 

začátku velmi rychlé. 

Vzhledem k tomu, že se dnes vyrábějí plechovky hlavně z hliníku, může být 

problém narazit na plechovku, která z hliníku není. Na plechovkách je napsané, 

z jakého materiálu jsou. Ze železa je například plechovka od Staropramenu. 

Dno plechovek je prohnuté dovnitř, a tak zůstává odtávající voda v této 

prohlubni. Teplo, které plechovka přivádí, se využije nejen na roztátí ledu, ale i na 

ohřev této odtávající vody. 
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Protože jsou plechovky dnem vzhůru, je v nich uzavřen vzduch. Po nalití teplé 

vody do vany se začnou plechovky kymácet a začne z nich unikat vzduch, který se 

v nich během ohřevu rozpíná. Tomu lze zabránit tím, že se do plechovek udělá malý 

otvor. 

Metodické poznámky 

K tomuto experimentu se dá přistoupit jako k problémové úloze. Postavíme 

před žáky do vody dvě stejně velké plechovky a na každou z nich položíme kostku 

ledu. Žáci vypozorují, že na jedné z plechovek taje led rychleji než na té druhé, načež 

se dá položit otázka, v čem se ty dvě plechovky liší. Po podrobném prozkoumání by 

žáci měli přijít na to, že se liší v materiálu. 

Experiment by se mohl opakovat, ale tentokrát bychom přidali nějaký tepelný 

izolant pro potvrzení hypotézy, že se plechovky opravdu lišily tepelnou vodivostí. 

Experiment byl vyzkoušen v osmém ročníku ZŠ. Žáci byli vyzváni, aby se na 

experiment přišli podívat zblízka. Snadno určili, že na hliníkové plechovce taje led 

rychleji. Problémem bylo určit, v čem se plechovky liší. Žáci jmenovali vlastnosti, 

jako je například barva plechovek. Na to, že se liší materiálem, přišli až poté, co 

dostali pokyn prohlédnout si plechovky detailněji. 

Experiment je vhodné provádět při výuce tematického celku Teplo. 
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5.2. Regelace ledu 

Cíl experimentu 

Vyvrátit miskoncepci o tom, proč se drát prořezává ledem. 

Teorie 

Položíme-li přes kostku ledu drát z tepelného vodiče, který je zatížený závažím 

na obou koncích, začne se drátem přivádět teplo ze závaží a z okolí. Led pod drátem 

taje, a tak se drát ledem prořezává. 

Stejně zatížený vlasec z tepelného izolantu se však ledem prořezávat nebude, 

protože v něm nevznikne dostatečně velký tepelný tok na to, aby led průběžně 

odtával. 

Led má v okolí řezu teplotu nižší než 0 °C, takže voda v místě řezu znovu 

tuhne, čímž se led opět spojí. To znamená, že potom, co drát projde skrze led, 

zůstane led v jednom kuse. 

Pomůcky 

blok ledu, měděný drát, plastový vlasec, závaží, polystyrenové kvádry, vana na 

vodu 

Postup 

Na oba konce drátu a vlasce přivážeme stejně těžká závaží. Led položíme na 

polystyrenové kvádry tak, aby pod ním byl dostatečný prostor pro závaží. Zatížený 

drát i stejně zatížený vlasec položíme přes led. Pozorujeme průchod drátu a vlasce 

skrze led. 
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Výsledek pozorování 

Měděný drát se prořezává ledem. Led se v místě řezu opět spojuje. Plastový 

vlasec se zařízne do ledu do hloubky několika milimetrů a dále se nezařezává. 

 

Obr. 5.5 a 5.6 Prořezávání drátu a vlasce ledem. Fotografie byly pořízeny po 

stejné době od začátku experimentu. 

Technické poznámky 

Protože se teplo potřebné na roztátí ledu přivádí zejména ze závaží, je nutné, 

aby závaží bylo také tepelně vodivé. Navíc musíme zajistit, aby byla energetická 

rezerva v závaží dostatečná na projití drátu ledem. Z toho důvodu je výhodnější, 

zavěsit na konce drátu těžší závaží (například 0,5 kg). 

Drát by měl být pokud možno co nejtenčí. Tenčí drát se snadněji zařezává, 

protože pod ním nemusí odtávat takové množství ledu. Zároveň tenčí drát za sebou 

zanechává menší mezeru, která se musí zacelit pro znovuspojení ledu. 

Celý kus ledu pokládáme na polystyrenové kvádry kvůli tepelné izolaci. 

Metodické poznámky 

Z experimentu jsme vypozorovali, že i vlasec se trochu zařízne. Učitel může 

žákům položit následující otázku: „Jak je možné, že se vlasec, který je z tepelného 

izolantu, trochu zařízl? To by přece dělat neměl.“ 

Vysvětlením je jednoduchá tepelná výměna. Vlasec měl původně pokojovou 

teplotu. Položíme-li ho na led, bude se ochlazovat a bude ledu dodávat teplo, dokud 

se neochladí na teplotu ledu. (Navíc neexistuje dokonalý tepelný izolant.) 

Tento experiment je často chybně vysvětlován tím, že led pod drátem taje kvůli 

snížení teploty tání při vyšším tlaku. K tomuto efektu sice dochází, zatížený drát ale 

nezpůsobí dostatečně velký tlak na to, aby se teplota tání výrazně snížila. Pro 

demonstraci je proto vhodné použít kromě vodivého drátu i nevodivý vlasec se 

stejným průměrem a se stejným zatížením, čímž lze tuto miskoncepci vyvrátit. 
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Bylo by zajímavé zadat žákům před hodinou, ve které bude předveden uvedený 

experiment, za domácí úkol vyhledat nějaká různá vysvětlení regelace ledu, aby byli 

vystaveni konfrontaci různých vysvětlení. 

Experiment je vhodné provádět při výuce tepelné vodivosti. 
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5.3. Nepropalitelný balónek 

Cíl experimentu 

Demonstrovat princip chladicího systému 

Teorie 

Přiblížíme-li nafouknutý balónek k plamenu svíčky, během několika okamžiků 

se balónek propálí a exploduje. Pokud do balónku napustíme vodu, dofoukneme ho 

a přiblížíme k plameni svíčky, balónek se nepropálí. Stěna nafouknutého balónku je 

natolik tenká, že veškeré teplo, které balónek přijme od svíčky, okamžitě předá vodě 

uvnitř. Voda tedy funguje jako chladící médium, které brání přehřátí. 

Pomůcky 

nafukovací balónek, voda, svíčka 

Postup 

Do balónku natočíme vodu tak, aby byl plný, a dofoukneme ho na běžnou 

plnou velikost. Zapálíme svíčku. Přiblížíme spodní část balónku až na dotyk 

k plamenu. 

Výsledek pozorování 

Balónek s vodou se při intenzivním zahřívání plamenem nepropálil, zatímco 

prázdný balónek se propálil velice rychle. 

 

Obr. 5.7 Zahřívání balónku s vodou 
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Technické poznámky 

Prázdný balónek stačí k plamenu přiblížit na několik sekund do vzdálenosti 

deseti centimetrů na to, aby praskl. Balónek s vodou můžeme přiblížit až k plamenu. 

Takto vydrží přes patnáct minut. Balónek sice zčerná, ale nepropálí se. 

Je třeba, aby stěna balónku byla opravdu tenká, proto musí být balónek 

dofouknutý na svoji běžnou velikost. 

Balónek můžeme nad svíčku zavěsit na stojan a dále se o něj nemusíme starat. 

Pro případ, že by se balónek propálil, je vhodné pod něj umístit nádobu, do které se 

voda vylije (například tác nebo kbelík). 

Metodické poznámky 

Protože experiment nevyžaduje stálou pozornost, můžeme čas, kdy je balónek 

zavěšený, využít diskuzí o využití chladicích systémů v praxi. Chladicí systémy jsou 

nedílnou součástí například spalovacích motorů, proto může být tento experiment 

vhodným doplněním právě ke kapitole o těchto tepelných strojích. 

Spalovací motory produkují velké množství tepla, přičemž na mechanickou 

práci se využije jen část, zbytek ve formě odpadního tepla způsobuje zahřívání 

motoru; k tomu navíc přispívá i tření. 

Důsledky přehřátí spalovacího motoru jsou podrobně popsány na [21]. 

Experiment byl předveden v osmém ročníku ZŠ právě pro demonstraci 

principu chladicích systémů. Výsledek byl pro žáky poměrně překvapivý. Nevěřili, 

že by mohl balónek (byť s vodou) vydržet žár plamene. Byli ale schopni sami 

vysvětlit, jak voda brání propálení balónku. 
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5.4. Povrchová vrstva 

Cíl experimentu 

Demonstrovat existenci povrchové vrstvy vody. 

Pomůcky 

miska, voda, žiletka, kancelářské sponky 

Teorie 

Naše každodenní zkušenost říká, že to, zda se předmět potopí nebo bude plovat 

na hladině, závisí na poměru jeho hustoty a hustoty příslušné kapaliny. Pokud je 

hustota předmětu větší než hustota kapaliny, předmět klesne na dno nádoby. 

V opačném případě bude předmět plovat na hladině. 

V tomto experimentu si ukážeme, že i předmět o větší hustotě než má kapalina 

se může udržet na hladině. Proč tomu tak je? Povrch kapaliny je zřejmě schopen 

působit na tělesa na hladině ještě jiným typem síly - tzv. silou povrchovou, která míří 

vzhůru a zabraňuje tak potopení tělesa. Povrchová síla je projevem existence 

povrchové vrstvy kapaliny, tento pojem je podrobněji vysvětlen například na [22]. 

Aby se předmět udržel na hladině, musí platit rovnováha sil, to znamená, že 

výslednice tíhové síly, vztlakové síly na ponořenou část a povrchové síly musí být 

nulová. 

Postup 

Položíme žiletku naplocho na hladinu vody a pozorujeme chování hladiny. 

Výsledek pozorování 

Po položení žiletky na hladinu vody pozorujeme prohnutí hladiny pod žiletkou. 

 

Obr. 5.8 Žiletka ležící na hladině vody a prohnutí hladiny kolem ní 
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Technické poznámky 

Pokládání žiletky na hladinu vody nevyžaduje přílišnou opatrnost. Žiletka se 

udrží na hladině, i když ji na vodu pustíme z výšky několika centimetrů. 

Je lepší, když je miska mělká a široká. Je lépe vidět prohnutí hladiny pod 

žiletkou. 

Pokud necháte žáky zkoušet tento experiment samostatně, upozorněte je na 

nutnou opatrnost a možnost zranění o ostrou hranu žiletky. 

Metodické poznámky 

Tento experiment by mohl být na první pohled překvapivý, protože odporuje 

naší zkušenosti. Žiletka je ze železa, takže by se měla potopit. To se ale nestane 

a mohlo by se zdát, že žiletka tak popírá Archimédův zákon. Pokud ji ale položíme 

na hladinu ostrou hranou, potopí se a klesne na dno přesně v souladu 

s Archimédovým zákonem, takže v tom, že se žiletka nepotopí, když ji pokládáme na 

vodu naplocho, bude něco jiného. 

Pokud bychom se pozorně podívali na hladinu vody, viděli bychom, že je pod 

žiletkou prohnutá a že žiletka leží na této prohnuté hladině. Můžeme na žiletku 

pokládat nějakou zátěž (například kancelářské sponky) a sledovat, jak se hladina pod 

žiletkou prohýbá ještě více. Můžeme přikládat sponky, dokud se žiletka nepotopí. 

V podstatě tím zkoušíme pevnost povrchové vrstvy. 

 

Obr. 5.9 Žiletka zatížená sponkami 

Můžeme žáky vyzvat, zda by nevymysleli nějaký příměr k chování hladiny 

vody (směřujeme k tomu, že se hladina vody chová jako pružná blána). 

U žáků může vzniknout nesprávný názor, že železné lodě jsou schopny plout 

právě kvůli existenci povrchové vrstvy, protože žiletka je také ze železa. Je tedy 

dobré upozornit, že v takovém případě je vliv povrchové vrstvy zcela zanedbatelný 
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a že lodě dokáží plout kvůli velkému výtlaku vody, tudíž se jedná pouze o aplikaci 

Archimédova zákona. 

Pokud bychom chtěli experiment provést s lihem, zjistíme, že se žiletka bude 

potápět, protože je povrchová vrstva lihu pro žiletku moc slabá. Alternativně se dá 

místo žiletky použít kancelářská sponka, háček z vánočních kolekcí, nebo malý lístek 

z alobalu. Je třeba, aby alobal nebyl zprohýbaný, protože pak by vytlačil nějaké 

množství vody a choval by se jako loď (viz výše). 

Experiment je vhodné předvádět při výkladu vlastností kapalin. Například 

spolu s kapilární elevací a depresí. 
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5.5. Vypařování vody a lihu 

Cíl experimentu 

Demonstrovat odebírání tepla z předmětů, ze kterých se vypařují kapaliny. 

Pomůcky 

2x multimetr, 2x kelímek, 2x termistor (oba stejné), voda, líh, vodiče, 

krokosvorky 

Teorie 

Stejně jako u vodičů, také u polovodičů závisí odpor na teplotě. Ovšem na 

rozdíl od vodiče, kde odpor se vzrůstající teplotou lineárně roste, odpor polovodiče 

se vzrůstající teplotou exponenciálně klesá. 

Polovodičová součástka, která tuto závislost využívá, se nazývá termistor. Pro 

vysokou citlivost odporu na teplotě se termistory často využívají pro měření teploty. 

V tomto experimentu pozorujeme změnu odporu termistoru během odpařování 

kapaliny z jeho povrchu. Vypařuje-li se líh nebo voda z povrchu termistoru, je mu 

odbíráno teplo a snižuje se tedy jeho teplota, čímž se měřený odpor zvyšuje. 

Množství tepla, které se termistoru odebere, závisí na měrném skupenském teplu 

vypařování. Voda má větší měrné skupenské teplo vypařování (2 257 kJ/kg) než líh 

(879 kJ/kg), takže více tepla by se mělo odebrat při vypařování vody. Líh se však 

vypařuje daleko intenzivněji než voda, takže ve výsledku vypařování lihu ochlazuje 

termistor rychleji a výrazněji. 

Postup 

Pro změření odporu termistorů použijeme digitální multimetr. Nastavíme oba 

multimetry na měření odporu. Připojíme termistory pomocí vodičů a krokosvorek 

k multimetrům. Změříme odpor suchých termistorů o pokojové teplotě, abychom 

ukázali, že jsou termistory stejné. Poté ponoříme připojené termistory do lihu a do 

vody. Necháme hodnotu odporu ustálit, abychom ukázali, že mají líh a voda stejnou 

teplotu. Termistory vytáhneme a pozorujeme změnu odporu na displejích 

multimetrů. 
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Obr. 5.10 Hodnota odporů termistorů na vzduchu 

Výsledek pozorování 

Po vytažení termistorů z kádinek pozorujeme postupné zvyšování jejich 

odporu. Zároveň pozorujeme, že se odpor termistoru, který byl v lihu, zvyšuje 

rychleji, než odpor termistoru, který byl ve vodě. Součástí pozorování je video, které 

naleznete na přiloženém CD nebo na stránkách elektronické sbírky [20]. 

Technické poznámky 

Vodu i líh je třeba si připravit v místě provádění s dostatečným předstihem, aby 

měly obě kapaliny pokojovou teplotu. Studená voda čerstvě natočená z kohoutku má 

obvykle teplotu nižší než pokojovou. 

Termistor bychom neměli držet za jeho polovodičovou měřicí část, protože 

bychom ho prsty zahřáli a ovlivnili tak výsledek měření. 

Při experimentu byl použit termistor o odporu 100 ohmů při pokojové teplotě, 

ale mohl by být použit termistor s jiným odporem, záleží pouze na tom, jak se odpor 

mění. 

Metodické poznámky 

Měření odporů obou termistorů provádíme současně, aby byl patrný rozdíl 

mezi změnami odporů termistorů. 

Experiment můžeme opakovat s tím, že zintenzivníme vypařování například 

máváním nebo foukáním. 

Odebírání tepla kvůli vypařování se dá poměrně dobře demonstrovat pomocí 

teploměrů Vernier, protože jsou mnohem citlivější než běžné kapalinové teploměry. 
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Teploměry Vernier ale nejsou standardním vybavením fyzikálních kabinetů, proto 

zde uvádíme variantu s termistorem, který je také citlivý na změnu teploty. 

Alternativní využití experimentu 

Experiment můžeme také využít při výuce polovodičů. Pokud víme, že 

vypařování kapaliny odebírá teplo z předmětu, ze kterého se kapalina vypařuje, 

a snižuje tak jeho teplotu, můžeme ukázat, jak se mění odpor polovodičů s teplotou. 

Tento experiment také demonstruje princip, na kterém fungují digitální 

teploměry. Pokud víme, jak se přesně mění odpor konkrétního termistoru s teplotou, 

můžeme vytvořit teplotní závislost odporu a poté po změření libovolného odporu 

určit teplotu. 

Tímto způsobem byl experiment vyzkoušen v devátém ročníku ZŠ. Pochopení 

experimentu nedělalo žákům větší potíže. 

Rozšíření experimentu 

Vedle lihu a vody můžeme jako další kapalinu použít například glycerin. Tato 

látka ovšem pohlcuje vzdušnou vlhkost, ta v ní kondenzuje a dodává glycerinu teplo 

– jeho teplota tedy navzdory vypařování roste.  
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5.6. Tání ledu ve vodě 

Cíl experimentu 

Ukázat, že v hustší vodě taje led pomaleji. 

Teorie 

Při tání ledu v obyčejné vodě se odtávající voda volně mísí s vodou v kádince. 

Naproti tomu, při tání ledu v dostatečně slané či dostatečně oslazené vodě, které mají 

výrazně vyšší hustotu než voda obyčejná, se voda odtávající z ledu s vodou v kádince 

téměř nemísí. Díky své nižší hustotě se totiž odtávající voda drží u hladiny 

a obklopuje zbylý kus ledu. Led se tak v podstatě koupe v lázni studené vody a taje 

pak pomaleji. 

Pomůcky 

3x kádinka, led (jednak čirý, jednak obarvený potravinářským barvivem), sůl, 

cukr 

Postup 

Napustíme vodu do kádinek. Do jedné kádinky přidáme několik lžiček soli 

a do další přidáme několik lžiček cukru. Pečlivě promícháme a počkáme až se sůl 

a cukr rozpustí. Vložíme stejně velké kostky čirého ledu do všech tří kádinek. 

Pozorujeme, jak led taje. Poté vše zopakujeme, ale s barevným ledem. 

Výsledek pozorování 

Pozorujeme, že tání ledu probíhá ve všech kádinkách, ovšem různě rychle. Led 

v obyčejné vodě taje výrazně rychleji než v oslazené nebo osolené vodě. 

V obyčejné vodě taje led rovnoměrně, ale ve slané či oslazené vodě taje led 

rychleji ve spodní části. 

Pokud použijeme barevný led a vložíme ho do osolené nebo oslazené vody, je 

mnohem lépe vidět rozhraní mezi barevnou vodou z ledu a čirou vodou z kádinky. 

V případě, že máme v kádince obyčejnou vodu, je vidět promíchávání barevné vody 

z ledu a čiré z kádinky. 

Při tání barevného ledu v obyčejné vodě pozorujeme obarvení celého objemu 

vody v kádince. Při tání barevného ledu v oslazené či osolené vodě pozorujeme 

obarvení slabé vrstvy vody pod hladinou. Pod touto vrstvou zůstává voda čirá. 
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Obr. 5.11 Stav krátce po vložení kostek do sklenic 

 

Obr 5.12 Stav po několika minutách tání 

Technické poznámky 

Je třeba použít kostky ledu čerstvě vytažené z mrazáku. Zejména pokud dáme 

do vody částečně roztátou kostku obarveného ledu, odtávající voda z barevného ledu 

se smíchá s vodou v kádince a všechnu ji obarví, takže pak již není tak patrný rozdíl 

mezi vrstvami. 

Je dobré s kádinkou po vložení ledu nehýbat, aby se odtávající voda z ledu 

příliš nemíchala s vodou v kádince a mohlo se vytvořit pěkné rozhraní. 

Metodické poznámky 

Tento experiment lze zadat jako problémovou úlohu. Postavíme před žáky 

kádinky s obyčejnou vodou a se slanou vodou, ale neřekneme jim, že je voda v jedné 

z nich slaná. Učitel může položit otázku: „Bude led tát v obou kádinkách stejně?“ 

Necháme žáky pozorovat tání ledu. Uvidí, že v jedné z kádinek taje led pomaleji. 
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Dále si mohou všimnout, že jeden led taje celý rovnoměrně, kdežto druhý taje 

rychleji ve spodní polovině. 

Po několika minutách se v kádince s pomaleji tajícím ledem objeví viditelné 

rozhraní mezi slanou vodou z kádinky a vodou z ledu. V kádince s obyčejnou vodou 

žádné rozhraní není. Žáci se mohou pokusit přijít na to, v čem se voda v kádinkách 

liší. 

Potom, co je jasné, že v jedné kádince je obyčejná voda a ve druhé kádince 

voda slaná, by bylo vhodné diskutovat, jak to souvisí s hustotou, a nechat žáky 

zformulovat vysvětlení experimentu. Nalézt odpověď by mělo žákům pomoci 

pozorování, že ve slané vodě taje led pomaleji než v obyčejné vodě, že led ve slané 

vodě taje odspoda a že se objeví rozhraní mezi vodou z ledu a slanou vodou. Pro 

potvrzení vysvětlení je dobré, celý experiment opakovat s obarveným ledem, kdy je 

lépe vidět rozhraní mezi vodou z ledu a z kádinky. 

Na závěr může učitel položit otázku, zda by to fungovalo i v oslazené vodě. 

Pro ověření si mohou žáci experiment s oslazenou vodou provést za domácí úkol. 

Experiment je možné předvést při výuce hustoty, nebo skupenských přeměn. 

Alternativní přístup k experimentu 

Tento experiment byl předveden v sedmém ročníku ZŠ. Byl ale podán jiným 

způsobem, než je popsáno výše v metodických poznámkách. Byl použit pouze 

barevný led. 

Učitel představil pomůcky, které má k dispozici, a popsal, co s nimi udělá. 

Dále se žáků zeptal, jak si myslí, že experiment dopadne. Ve které kádince bude led 

tát rychleji? Poté, co žáci řekli své návrhy, byli přizváni, aby se na experiment přišli 

podívat blíže. Během experimentu měli žáci za úkol pozorovat a popisovat, co vidí. 

Zvláště se měli zaměřit na tání ledu a na pohyb barviva. 

Z pozorování byl učiněn závěr, že led taje rychleji v obyčejné vodě než ve 

slané a že ve slané vodě se barvivo drží u hladiny, kdežto obyčejná voda se obarví 

celá. 

Další fází experimentu bylo vysvětlení pozorovaných jevů. Učitel se žáků 

zeptal, jaká je hustota odtávající, slané a obyčejné vody. Žáci neměli problém určit, 

že je slaná voda hustší než odtávající voda, přijmutí toho, že je odtávající voda hustší 

než voda obyčejná, už se jako problémové ukázalo. Učitel proto připomněl anomálii 
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vody, tj. fakt, že voda má nejvyšší hustotu v okolí teploty 4 °C, poté už bylo jasné, 

proč se obarvená voda chovala tak, jak se chovala. 

Nakonec se zjišťovalo, proč led taje pomaleji v kádince se slanou vodou. Bylo 

třeba určit, jakou teplotu má voda v kádinkách. Obyčejná i slaná voda měla původně 

pokojovou teplotu. Voda těsně potom, co odtaje z ledu, má teplotu téměř 0 °C. 

Z toho, co bylo zjištěno dříve o pohybu odtávající vody, bylo zřejmé, že v kádince se 

slanou vodou obklopuje led studená voda vzniklá jeho vlastním táním, kdežto 

v kádince s obyčejnou vodou je led obklopen teplejší vodou, protože studená voda 

klesá na dno kádinky. Proto taje led v obyčejné vodě rychleji než ve vodě osolené. 

Žáci dostali pokyn, aby si sami udělali zápis. Několik žáků následně své 

poznámky k experimentu přečetlo nahlas. Z těchto poznámek bylo zřejmé, že žáci 

experiment velmi dobře pochopili. 
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5.7. Voda ve sklenici dnem vzhůru 

Cíl experimentu 

Demonstrovat existenci atmosférického tlaku. 

Teorie 

Atmosférický tlak je způsobený tíhou vzduchového sloupce nad povrchem 

Země. Vzduch má sice poměrně nízkou hustotu, ale vzduchový sloupec je vysoký 

několik desítek kilometrů, takže atmosférický tlak rozhodně není zanedbatelný – jeho 

hodnota se pohybuje kolem 100 kPa. 

V úvodu našeho experimentu máme sklenici zčásti naplněnou vodou. Po 

přiklopení sklenice listem papíru bude ve sklenici uzavřena nejen voda, ale 

i vzduchová bublina nad ní. Jakmile sklenici překlopíme dnem vzhůru, bude na papír 

působit tlaková síla atmosférického tlaku   
     směrem nahoru a hydrostatická tlaková 

síla   
      a tlaku bubliny   

     , která je ve sklenici uzavřená, bude působit směrem dolů 

(viz obr. 5.13). Zanedbáváme tíhovou sílu působící na papír. Pokud bychom chtěli 

výpočet zpřesnit, můžeme tíhovou sílu započítat. 

Původně byl v bublině atmosférický tlak, což znamená, že tlak okolního 

vzduchu a bubliny byl stejně velký, totéž platí pro tlakové síly působící na papír. 

Stejně velké a proti sobě působící tlakové síly se navzájem vyruší, takže na papír 

působí pouze hydrostatická tlaková síla. To by mělo za následek, že by papír spadl a 

voda by ze sklenice vytekla. Protože ale při otáčení skleničky dnem vzhůru papír 

rukou přidržujeme, nespadne, pouze kolem něj začne odtékat voda. Tím se ale 

bublina uzavřená ve sklenici zvětší a sníží se v ní tlak. Rozdíl mezi tlakovými silami 

atmosférického tlaku a tlaku v bublině se bude zvětšovat, dokud nebude stejně velký 

jako tlaková síla hydrostatického tlaku vody, tehdy voda přestane odtékat. V tento 

moment můžeme papír přestat držet, aniž by spadl. 
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Obr. 5.13 Znázornění sil působících ve sklenici 

Pomůcky 

sklenice, voda, kus papíru, odměrný válec 

Postup 

Nalijeme vodu do sklenice. Položíme na ni papír a rukou ho přidržíme. Rychle 

sklenici překlopíme dnem vzhůru. Pustíme papír. 

Výsledek pozorování 

Pozorujeme, že voda ze sklenice po jejím překlopení nevyteče. 

 

Obr. 5.14 Sklenice s vodou dnem vzhůru 
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Technické poznámky 

Tento experiment vyžaduje nemalou manuální zručnost a je třeba si ho 

natrénovat. Pro úspěšné provedení musí papír ke sklenici dobře přilnout. Z toho 

důvodu je třeba, aby sklenice nebyla hranatá a papír moc nepřesahoval okraj 

sklenice. 

Ve sklenici musí být alespoň několik centimetrů vody. 

Pro snadnější manipulaci je lepší používat menší sklenici (např. objem 2 dl), 

ovšem experiment funguje i pro větší sklenice jako je třeba půllitr. 

Metodické poznámky 

Celý experiment je vhodné rozkreslit na tabuli a popsat přesně tak, jak vypadá. 

To znamená zakreslit sklenici dnem vzhůru, papír a bublinu ve sklenici a vyznačit 

například šipkami tlakové síly atmosférického tlaku, hydrostatického tlaku a tlaku 

bubliny (viz. obr. 5.13). 

Tento experiment byl předveden v sedmém ročníku ZŠ a ukázalo se, že je pro 

žáky náročnější na pochopení. Zejména obtížné bylo pochopit, proč je tlak v bublině 

uzavřené ve sklenici menší než tlak vzduchu mimo sklenici. Pro pochopení je 

klíčové, aby si žáci uvědomili, že pro snížení tlaku v bublině ze sklenice vždy trochu 

vody odtéct musí a že se to neděje vinou nešikovnosti toho, kdo experiment provádí. 

Po přiklopení vody uzavřeme pod papírem trochu vzduchu, ve kterém je pořád 

atmosférický tlak a tím, že sklenici pouze překlopíme, v něm tlak nezměníme. Tlak 

se ve vzduchové bublině zmenší až v momentě, kdy trochu vody odteče a bublina se 

zvětší. A to je ta chvíle, kdy by si žáci měli uvědomit, že trochu vody odtéct musí 

a že to není kvůli nešikovnosti. 

Experiment je vhodné provádět při výuce tlaku plynu. 

Doplňující experiment 

Pro ověření toho, že trochu vody ze sklenice vždy odteče, můžeme předvést 

experiment s odměrným válcem a s pipetou. Ponoříme pipetu do odměrného válce, 

zčásti ji necháme naplnit vodou a ještě pod hladinou odečteme objem vody uvnitř. 

Poté pipetu vytáhneme ven a znovu odečteme objem vody. Uvidíme, že je po 

vytažení z válce v pipetě méně vody, než když byla ve válci. Z pipety musí odtéct 

trochu vody, aby se zvětšila vzduchová bublina v pipetě mezi vodou a prstem. 
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5.8. Svíčka v odměrném válci 

Cíl experimentu 

Demonstrovat důsledek rozdílu tlaku plynu. 

Pomůcky 

miska nebo talíř na vodu, svíčka, voda, odměrný válec 

Teorie 

Mějme hořící svíčku, která stojí v misce s malým množstvím vody. Po 

přiklopení svíčky odměrným válcem začne svíčka zahřívat vzduch uzavřený ve válci. 

Vlivem zahřívání začne vzduch zvětšovat svůj objem a probubláváním vodou unikat 

z odměrného válce. Jakmile svíčka kvůli nedostatku kyslíku zhasne, začne vzduch ve 

válci chladnout a zmenšovat svůj objem, takže se ve válci sníží tlak. (K tomuto 

snížení tlaku přispívá také zkapalnění vodní páry vzniklé při hoření svíčky na 

stěnách válce). Rozdíl mezi tlakem uvnitř a atmosférickým tlakem vně válce způsobí, 

že vzduch vně natlačí vodu z misky do válce. 

Postup 

Připevníme svíčku na misku. Do misky nalijeme vodu tak, aby byl celý 

zobáček odměrného válce pod vodou. Zapálíme svíčku a přiklopíme ji odměrným 

válcem. Pozorujeme. 

Výsledek pozorování 

Během hoření svíčky pozorujeme únik vzduchu z válce. Po krátké chvíli svíčka 

samovolně uhasne a začne se zvedat hladina vody ve válci. Součástí pozorování je 

video, které naleznete na přiloženém CD nebo na stránkách elektronické sbírky [20]. 

Technické poznámky 

Je lepší použít odměrný válec než obyčejnou sklenici, protože odměrný válec 

má oproti sklenici zobáček pro vylévání vody. Tento zobáček nechává malou mezeru 

mezi válcem a miskou, takže vzduch i voda mohou bez omezení proudit. 

Zároveň je lepší použít velký odměrný válec (např. 1 litr). Svíčka potom déle 

hoří, z válce unikne více vzduchu a voda vystoupá do větší výšky. 

Je třeba, aby byl v misce dostatek vody na to, aby byl celý zobáček odměrného 

válce pod vodou po celou dobu experimentu, a to i po nasátí vody do válce. (Pokud 
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se totiž nasaje do válce vzduch, tlaky se vyrovnají a voda z válce vyteče zpět do 

misky.) Případně se dá voda během stoupání dolévat. 

Pokud bychom chtěli experiment opakovat, musíme zajistit, aby byl válec 

uvnitř suchý. Kvůli vlhkosti se vzduch neohřeje a nerozepne do takové míry, jako 

když je ve válci sucho. 

Místo pevně přidělané svíčky můžeme použít čajovou svíčku, která na vodě 

plove. 

Metodické poznámky 

Celý experiment je poměrně rychlý. Nezabere víc než jednu minutu. 

To, že vzduch ve válci zvětšuje svůj objem, je dobře patrné, protože z válce 

viditelně unikají bubliny. 

Experiment byl vyzkoušen v sedmém ročníku ZŠ. Ukázalo se, že je pro žáky 

složitější na pochopení, i když už experiment dříve viděli. 

Pro žáky byla obtížná představa, že plamen ve válci ohřívá vzduch. Mysleli si, 

že plamen pouze spotřebovává kyslík a už se vzduchem nedělá nic jiného. Chemické 

reakce provázející hoření, při kterých se páry vosku a kyslík přeměňují na oxid 

uhličitý a vodní páru, nijak zásadně tlak ve válci nemění, protože při hoření se sice 

spotřebovává kyslík, ale nově vzniká oxid uhličitý, který kyslík nahradí. Více na 

[23]. 

Dále bylo obtížnější přijít na to, co se děje s tlakem ve válci, když vzduch 

chladne a zmenšuje svůj objem. Dalo by se to vysvětlit takto: vzduch při snižování 

teploty zmenšuje svůj objem. Pokud je vzduch uzavřený v nádobě, snaží se tuto 

nádobu celou vyplnit – v uzavřené nádobě ovšem svůj objem zmenšit nemůže, 

protože by tak v části nádoby vzniklo vakuum. Vzduch tento problém vyřeší tím, že 

zachová svůj objem, ale sníží svůj tlak. 

Experiment je vhodné provádět při výuce teplotní roztažnosti nebo tlaku plynu. 

Doprovodný experiment 

Pro demonstraci teplotní roztažnosti vzduchu byl předveden další experiment, 

kdy se na skleněnou láhev, na jejímž ústí je navlečený balónek, nalévala horká voda. 

Bylo jasné, že vzduch uvnitř láhve zvětšoval svůj objem, protože se balónek 

nafukoval. Následně se sklenice polila studenou vodou pro demonstraci toho, co se 

stane se vzduchem po zhasnutí svíčky. 
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Svíčková houpačka 

Cíl experimentu 

Cílem experimentu je demonstrovat změnu momentů sil na dvojzvratné páce. 

Pomůcky 

svíčka, párátko, 2x sklenice, nehořlavá podložka, zapalovač. Odhalíme knot na 

obou koncích svíčky. Svíčku propíchneme párátkem středem svíčky (ideálně 

těžištěm svíčky) tak, aby na obou stranách ze svíčky vyčníval stejně dlouhý kus 

párátka. 

 

Obr. 5.15 Svíčka propíchnutá párátkem 

Teorie 

To, zda je páka v rovnováze, závisí na výsledném momentu síly. Moment síly 

působící na rameno je dán součinem síly působící na rameno a vzdáleností místa 

působení od osy otáčení. Je-li výsledný moment síly působící na páku nenulový, 

páka se otáčí. 

Dvojzvratná páka je páka, jejíž osa otáčení se nachází mezi působícími silami. 

Svíčka, která se otáčí kolem párátka, je dvojzvratná páka, kde svíčka tvoří ramena 

páky a párátko osu otáčení (viz obr 5.17). 

V důsledku vysoké teploty vosk v blízkosti plamene taje a ze svíčky odkapává, 

nebo se vypařuje a následně hoří. Hmotnost svíčky se tedy zmenšuje. Zároveň se 

zmenšuje vzdálenost těžiště ramene od osy otáčení, protože vlivem odkapávání 

a vypařování vosku z konců svíčky se zkracuje délka svíčky. Mění se tedy moment 

síly působící na ramena, což má za následek otáčení svíčky. 
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Obr. 5.17 Znázornění ramen páky a sil působících na tato ramena. Síly F1 a F2 

působí na ramena v jejich těžištích. 

Postup 

Svíčku upravenou podle obr. 5.16 položíme na sklenice, přičemž každý konec 

párátka leží na jiné sklenici. Svíčku na obou koncích zapálíme. Lehce do svíčky 

strčíme a pozorujeme její pohyb. 

Výsledek pozorování 

Během hoření odkapával z konců svíčky odtávající vosk. Odkapávání 

a vypařování vosku probíhá na obou koncích svíčky zároveň, ovšem s různou 

intenzitou. Intenzivněji k tomuto jevu dochází, když je svíčka převrácená (plamen je 

pod svíčkou), než když je vzpřímená (plamen je nad svíčkou). To znamená, že na 

rameno, které je momentálně pod osou otáčení, působí menší moment síly než na 

rameno, které je v tu samou chvíli nad osou otáčení. Rozdíl mezi momenty sil 

působících na ramena páky způsobí otočení páky kolem osy (tedy svíčky kolem 

párátka). Tento proces se neustále opakuje a vzniká tak svíčková houpačka. 

Svíčka se přibližně po dvou minutách hoření rozhoupala do takové míry, že 

v maximální výchylce byla téměř v poloze kolmé na stůl. Součástí pozorování je 

video, které naleznete na přiloženém CD nebo na stránkách elektronické sbírky [20]. 

Technické poznámky 

Místo párátka je možné použít hřebík nebo jehlu. 

Je dobré si pod svíčku dát nějakou nehořlavou podložku, aby se zabránilo 

kapání vosku na stůl (například alobal). 

Sklenice by měly být dostatečně vysoké na to, aby se mohla svíčka volně 

otáčet kolem párátka. 
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Je lepší, když je svíčka dlouhá, protože pak se více projeví odkápnutí každé 

kapky vosku. 

Knot svíčky je možné odhalit ořezáním nebo opálením konce svíčky. 

Je možné, že se svíčka po zapálení nezačne sama pohybovat. Můžeme to 

vyřešit tím, že ji vyvedeme z rovnováhy (lehce do ní strčíme). 

Metodické poznámky 

Můžeme se žáky diskutovat, co by pro svíčku a její pohyb znamenalo, kdyby 

jeden z konců zhasl. Svoje domněnky si můžeme snadno ověřit – prostě jeden 

z konců uhasíme. Z uhašeného konce přestane odkapávat vosk, tudíž bude těžší 

a delší než hořící konec. Uhašený konec svíčky bude mít tendenci zůstat pod osou 

otáčení. 

Experiment je vhodné provést při výuce rovnováhy na dvojzvratné páce. 

 

Svíčková houpačka je příklad systému, ve kterém se výsledný moment síly 

periodicky mění. Pochopení tohoto experimentu by mohlo být pro žáky poněkud 

obtížnější. V tomto směru by mohl pomoci model, který funguje na stejném principu, 

ovšem na rozdíl od svíčkové houpačky není tak abstraktní. 

S názorností může pomoci dvojzvratná páka ze školských souprav mechaniky 

– rovná tyč s dírkami, která se uprostřed zavěšuje na osu otáčení a na kterou se 

zavěšují závaží. Pomocí této páky můžeme demonstrovat princip svíčkové houpačky. 

Na zavěšenou dvojzvratnou páku zavěsíme závaží tak, aby na každé dírce byla 

právě dvě závaží. V tuto chvíli je páka v rovnováze (stejně jako svíčka před 

zapálením). Na konci jednoho ramene odebereme jedno závaží (zapálení jedné strany 

svíčky – pozorujeme vychýlení). Momentálně máme na jednom rameni lichý a na 

druhém sudý počet závaží. Od této doby odebíráme vždy dvě závaží, a to z konce 

ramene, které se zrovna nachází pod osou otáčení (simulujeme tím ubývání 

hmotnosti svíčky a zkracování její délky). 

Pozorujeme-li pohyb páky, zjistíme, že se houpe stejně jako svíčka. Zároveň 

tento model demonstruje úbytek hmotnosti svíčky a zkracování její délky. 
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5.9. Kouzelná hůlka 

Cíl experimentu 

Cílem je demonstrovat silové účinky elektrostatického pole.  

Pomůcky 

balónek, plastová trubka, flísový hadřík 

Teorie 

Třením trubky hadříkem se na povrchu trubky indukuje elektrický náboj. Po 

přenesení části tohoto náboje na balónek vznikne mezi trubkou a balónkem odpudivá 

(tzv. repulsivní) elektrostatická síla, protože náboj na balónku a na trubce má stejnou 

polaritu. 

Postup 

Třením vytvoříme náboj na plastové trubce. Přeneseme náboj na nafouknutý 

balónek. Znovu nabijeme trubku. Balónek přidržíme nad trubkou a poté pustíme. 

Snažíme se pohybovat trubkou pod balónkem tak, aby se udržel ve vzduchu. 

Výsledek pozorování 

Pozorujeme levitující balónek. Součástí pozorování je video, které naleznete na 

přiloženém CD nebo na stránkách elektronické sbírky [20]. 

Technické poznámky 

Balónek je vyroben z elektricky nevodivého materiálu, a právě to může být 

problémem při nabíjení. Pokusíme-li se přenést náboj na balónek dotykem nabité 

trubky, nerozmístí se po celém povrchu balónku, ale zůstane pouze v místě dotyku. 

Z tohoto důvodu je nutné se balónku dotknout nabitou trubkou na více místech jeho 

povrchu. 

Na druhou stranu nám tato skutečnost dovoluje si balónek při nabíjení 

přidržovat rukou. Přesto bychom se měli balónku dotýkat co nejméně. 

Pro úspěšné provedení experimentu je nutné mít na balónku i na trubce co 

největší náboj. 

Experiment je vhodné provádět se suchýma rukama a v místnosti s nízkou 

vlhkostí vzduchu. Vlhký vzduch má větší elektrickou vodivost než suchý a více by 
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tak odváděl náboj z balónku i z trubky. Vlhkost na rukou by způsobila snadnější 

přenos náboje z nabitého předmětu do našich rukou. 

Poté, co přeneseme náboj na balónek, je třeba dávat pozor, abychom se jím 

nedotkli vodivých předmětů, jako jsou dveřní zárubně nebo tělesa topení. Při doteku 

balónku a vodivého předmětu může mezi nimi přeskočit jiskra, která do balónku 

propálí díru. To znamená, že by balónek explodoval. 

Je vhodné si experiment předem vyzkoušet, protože udržení balónku ve 

vzduchu vyžaduje jistou manuální zručnost. 

Metodické poznámky 

Tento experiment má významnou motivační funkci, a je proto vhodný na úvod 

tematického celku elektrostatika. Během experimentu předvádíme, jak se dva 

předměty, jejichž vzájemné působení běžně nepozorujeme, najednou odpuzují. To 

může být pro žáky překvapivé, a také to v nich může vzbudit zvědavost. 

Pokud chceme, aby byl tento experiment pro žáky překvapivý, neměli by žáci 

vidět, jak učitel trubku a balónek před experimentem nabíjí. 

Je možné, že učitel bude muset žákům prozradit, co s balónkem a trubkou před 

experimentem dělal, protože žáci nemuseli mít dříve možnost se s tímto jevem 

seznámit. 

Žáci by měli mít možnost si ověřit, že experiment skutečně funguje. Z tohoto 

důvodu je dobré, mít připraveno více balónků a trubek. 

Na tento experiment bychom mohli navázat sérií dalších experimentů, které 

demonstrují přitažlivé síly, například experimenty využívající elektrostatickou 

indukci a polarizaci dielektrika.  
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6. Závěr 

Cílem mé práce bylo vytvořit návody k několika zajímavým experimentům 

a vyzkoušet je v praxi při výuce. Podařilo se mi provést a zpracovat deset 

experimentů, přičemž šest z nich jsem osobně vyzkoušel na základní škole v rámci 

projektu Tandemy. Chybějící čtyři experimenty se nehodily do tematického plánu 

tříd, ve kterých jsem učil, tudíž nebyly vyzkoušeny v praxi. 

Před prováděním experimentů jsem si musel obstarat pomůcky. Získával jsem 

je na různých místech, některé jsem koupil v obchodě, některé jsem si vypůjčil ve 

školním praktiku a některé jsem už měl doma. Následovalo provádění experimentů, 

což byla pro mě osobně nejzábavnější část, kdy jsem se snažil zaznamenávat každou 

maličkost týkající se pomůcek, postupu, nebo nejrůznějších detailů, které by mohly 

napomoct s prezentací experimentu žákům. Poslední fází bylo zapracování těchto 

poznámek do návodu, který bude později sloužit učitelům. 

Zpracovávání metodických poznámek pro mne bylo přínosem z hlediska 

přípravy na mou budoucí profesi učitele, protože jsem přemýšlel nad tím, jak žáci 

experiment vnímají a jak ho žákům přednést, aby ho pochopili. Tato práce pro mne 

byla přínosem i z hlediska odborných znalostí. Nově získanou dovedností je pro mne 

upravování obrázků a videí, se kterým jsem dříve neměl žádné zkušenosti. Během 

tvorby práce jsem zdokonalil své vyjadřovací schopnosti, protože při psaní textu 

jsem se musel držet formálního stylu. 

Pevně doufám, že má práce bude přínosem pro učitele stejně, jako byla 

přínosem pro mne. 
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Přílohy 

K této bakalářské práci je přiložené CD, ve kterém najdete text práce 

v digitální podobě a také čtyři videa, která patří k experimentům Vypařování vody 

a lihu, Svíčka v odměrném válci, Svíčková houpačka a Kouzelná hůlka. 


