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 Abstrakt:   
Ve své bakalářské práci jsem zmapovala představy žáků naší školy o některých 

fyzikálních jevech. Během své praxe se pravidelně u svých žáků setkávám 

s představami, které jsou mezi lidmi běžně rozšířené, ale neodpovídají vědecky 

podloženým skutečnostem. Vyvrácení těchto představ je velmi obtížné a jak 

výsledky předešlých průzkumů ukazují téměř nemožné, protože většina žáků se 

k nim po proběhlé výuce vrací. Tyto představy nazýváme miskoncepce. Pokusím se 

tedy navrhnout takové výukové postupy, které by alespoň u některých žáků mohly 

zanechat dlouhodobější informaci a zamezit návratu k původním představám.  

Zároveň jsem se pokusila nalézt modely, se kterými se žáci ve výuce fyziky 

na základní škole setkávají a přitom chybně popisují realitu.   
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I have also tried to find physical models which students come across during 

Physics lessons at an elementary school and through which they describe the reality 

incorrectly. 
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Úvod 

Ve své bakalářské práci jsem se pokusila zmapovat některé typické 

miskoncepce, mylné, chybné, nepřesné pojetí (např. učiva ve škole), nesprávná 

osobní prekoncepce,  hypotéza nebo teorie, žáků při výuce fyziky na základní škole. 

Pokusila jsem se zjistit, jaká je situace týkající se tohoto problému v současnosti.  

Typickým rysem tzv. intuitivních představ je jejich vytrvalost a nesmírná 

odolnost proti změnám. Jistě není bez zajímavosti, že přetrvávají i u studentů 

fyzikálních oborů na vysokých školách. Určité typy chyb se objevují u žáků bez 

ohledu na hranice států. Je historickou skutečností, že tyto představy nejsou nějakou 

novinkou současné doby, ale objevují se již ve vzdálené historii, např. představa dětí 

o teple, jako o nějaké látce, která se přenáší mezi tělesy, připomíná některé teorie, 

které se objevují do počátku 19. století. Aby učitelé měli možnost napravit tyto 

představy, musí vědět, které se nejčastěji objevují. Je důležité nechat děti 

zformulovat své představy. 

Běžná praxe tyto situace nevysvětluje, objevují se stále v představách žáků, 

s tím se ve své praxi setkávám a potvrzují se tím předpokládané skutečnosti. To mě 

inspirovalo k vytvoření této bakalářské práce, jejímž hlavním cílem je pokusit se 

navrhnout sadu experimentů a postupů, které je potlačí. Tyto návrhy jsou určeny 

vyučujícím fyziky na základních školách. Při zjišťování odpovědí a znalostí jsem 

s žáky vedla rozhovory a diskuse, nebo jim byl předložen test. V obou těchto 

případech bylo nejdříve nutné namotivovat třídu tak, aby k práci přistupovali nejen 

zodpovědně, ale především bez studu či obavy z neúspěchu a z toho plynoucí špatné 

klasifikace.    

Jsem si vědoma, že tomuto problému se již ve svých pracích věnovalo mnoho 

autorů, např. [1-4].  

Situaci v naší škole jsem zjišťovala pomocí představ, které se týkají běžných 

situací: 

• Představa 1 : Gravitační působení 

• Představa 2 : Pohyb a síla  

• Představa 3 : Silové působení vzduchu 

• Představa 4 : Optika - Zobrazení zrcadlem 

• Představa 5 : Elektřina  -  Závisí elektrický odpor na napětí? 
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Cíle      

Cílem mé práce bylo zmapovat typické miskoncepce vyskytující se ve výuce 

fyziky na základních školách.  

Dále nalézt modely používané ve výuce fyziky na ZŠ, které nepřiměřeně, 

popřípadě chybně popisují realitu.  

Na základě těchto poznatků navrhnout sadu experimentů a úloh, které upozorní 

na chybné představy vyskytující se při výuce některých fyzikálních témat na ZŠ 

a zároveň umožní tyto představy postupně odstraňovat.  
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1 Mapování  miskoncepcí ve výuce fyziky na ZŠ 

1.1  Gravitační působení 

 

Při hledání typických miskoncepcí jsem se zaměřila na představy žáků 

o gravitačním působení a o beztížném stavu. Všeobecná představa o beztížném stavu 

je spjata s myšlenkou, že čím dále jsem od Země, tím menší je gravitace. Např. 

na kosmonauta v kosmické lodi nepůsobí gravitace, protože je daleko od Země. 

Gravitační pole skutečně slábne se vzdáleností od těžiště Země, zde však převládá 

myšlenka, že v určité vzdálenosti už gravitační síla nepůsobí. 

 Žáci se vyjadřovali v rozhovoru na téma zemská přitažlivost, původ a popis 

jejího fungování. Z jejich představ vyplynuly skutečnosti, které mimo jiných tuto 

představu potvrzují.  

Zajímavá byla také myšlenka, co je míněno daleko od Země. Někteří měli 

představu pouhých pár desítek kilometrů. Díky těmto názorům pak vymýšleli 

zajímavá využití beztížného stavu při oslavách narozenin, případně ukončení 

základní školy. Nasednou do lepšího letadla, nechají se vyvézt pár kilometrů 

od Země a užijí si oslavu ve stavu beztíže. 

 Nejčastěji se vyskytující představy: 

• jejich představa o působení gravitace je silně spojená se vzduchem  

- ve vzduchoprázdnu gravitace nemůže působit  

• gravitace je zaměňována s magnetismem 

Žáci se domnívají, že Země je velmi silný magnet, který přitahuje vše na Zemi 

(lidi, věci) a také planety, zejména Měsíc. Sama Země je pak přitahována ke Slunci, 

které je silnější magnet, protože je větší. Tento model se také uplatňuje v celém 

vesmíru.     

• gravitace s výškou slábne 

Mnoho žáků se domnívá správně, že gravitační působení Země se s výškou 

zmenšuje, avšak v jejich představách je pokles mnohem rychlejší než ve skutečnosti. 

V beztížném stavu se nacházejí kosmonauti, protože jsou velmi vzdálení od Země, 

tedy mimo její gravitační působení.  

 

Potvrdily se tedy již dříve zmapované skutečnosti [1]. 
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1.2 Pohyb a síla  

 

Zadala jsem žákům 7. a 8. tříd velmi známý Nachtigalův test, který zkoumá 

představy lidí o pohybu a síle, viz. příloha č. 1.  Žáky jsem motivovala k práci tím, 

že jejich práce nebude klasifikována, že cílem je zjistit, co si myslí, co už se 

naučili  o pohybu a síle. Jako výrazný problém se ukázala nedostatečná čtenářská 

gramotnost a druhým nemalým problémem, se kterým se potýkali v podstatě všichni 

žáci, byla neschopnost vytvořit zdůvodnění výsledků, ke kterým došli. Zde se jasně 

ukazuje, že žáci nejsou zvyklí dojít k informaci vlastními postupy, a poté definovat 

výsledek Je pro ně jednodušší nechat si nadiktovat výsledné skutečnosti a s nimi 

pracovat. Na to poukazuje také značná část nevypracovaných úkolů. 

Výsledky jejich práce odpovídaly již dříve zjištěným skutečnostem 

o představách žáků. Již zpracované v [2], [3]. 

Pro zajímavost uvádím výsledek testu ve třídách, kde učím fyziku: 

(testu se zúčastnilo 18 žáků 8. ročníku a 26 žáků 7. ročníku) 

Úloha č. 1: 

Správně odpovědělo:  0 žáků 

Úloha č. 2: 

Správně zakreslilo působící síly:  0 žáků 8. r. a 1 žák 7. r. 

Správně zdůvodnilo řešení: a) působení sil v bodech A, D: 7 žáků 8. r. a 5 žáků 7. r. 

V ostatních případech převládalo uvažování sil „ruky, která míček hodila“ a „stolu, 

od které se míček odrazil“.  

Úlohu nevypracovalo: 6 žáků 8. r. a 10 žáků 7. r. 

Úloha č. 3: 

Správně zakreslilo působící síly:  0 žáků 8. r. a 1 žák 7. r.  

Úlohu nevypracovalo: 8 žáků 8. r. a 9 žáků 7. r. 

Ostatní řešení nebyla správná. 

Úloha č. 4: 

Správně určil směr výslednice 1 žák 7. r., ale sílu do obrázku nezakreslil. Totéž se 

opakovalo v 8. ročníku. 

Špatně odpovědělo: 18 žáků 7. r., z toho 9 uvedlo, že výsledná síla působí ve směru 

tečny ke dráze.  6 žáků 8. r.  Společný znak špatných odpovědí nebyl. 

Zbývající žáci úlohu nevypracovali.  
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Úloha č. 5 

Správně odpovědělo: 5 žáků 8. r., z toho 3 správně zdůvodnili svou odpověď. 

6 žáků 7. r., ale ani jeden správně nezdůvodnil svou odpověď 

Špatně odpovědělo: 14 žáků 7. r., z toho 5 žáků uvedlo, že větší náboj se bude 

odpuzovat větší silou (odpověď A). 5 žáků 8. r., přičemž společný znak špatných 

odpovědí nebyl žádný. 

Zbývající žáci úlohu nevypracovali 

Úloha č. 6 

Správně odpovědělo: 0 žáků 7. r. a 1 žák 8. r.  

Některé body správně zodpovědělo: 9 žáků 7. r., všichni správně uvedli, 

že na družici působí jediná síla, ale správně ji zakreslilo 6 žáků. 2 žáci 8. r. – své 

odpovědi nezdůvodnili. Špatně odpovědělo: 9 žáků 7. r. a 9 žáků 8. r. 

Zbývající žáci úlohu nevypracovali 

V příloze č. 2 jsem pro ilustraci připojila náhodně vybrané řešení 

Nachtigalova testu, jak je vypracoval žák sedmého ročníku. 

   

Poznámka: Preciznější zodpovězení některých otázek již vyžaduje znalost 

středoškolské fyziky. Zajímaly mě především úlohy týkající se chápání 1. a 3. 

Newtonova zákona - úloha  č. 1 a č. 5. 

 

Z řešení zmiňovaných úloh vyplývá následující:  

a) Při zkoumání silového vzájemného působení těles mají žáci intuitivní představy 

takové, že: 

• větší silou působí těžší těleso na lehčí (větší na menší)  

 Po ukončení práce a následné diskusi to vysvětlovali také tím, že pokud je 

někdo větší, má větší sílu a druhého přetlačí. 

• pokud se tělesa nedotýkají, působí-li na sebe silami „na dálku“ (magnetickou, 

gravitační, elektrickou), pak větší silou působí silnější magnet, popřípadě těleso 

s větším elektrickým nábojem.  

b) Při rovnoměrném přímočarém pohybu je představa žáků taková, že pohyb musí 

být nutně způsoben působením nějaké síly, která ho udržuje v pohybu. 
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1.3 Silové působení vzduchu 

 

Při tomto zjišťování jsem opět volila formu rozhovoru, kterým jsem zkoumala 

představy žáků o silovém působení vzduchu. 

Žáci se zamýšleli nad silovým působením vzduchu a jeho „schopností 

táhnout“, jak je to možné pozorovat např. při pití brčkem nebo při vysávání nečistot 

vysavačem.  K vytvoření této představy napomáhají také známé přísavky, které se 

udrží na zdi. Zde jednoznačně jako vysvětlení uváděli právě schopnost vzduchu 

„táhnout“.                                                                                                                                                                                                                              

Například ve starověku vládla představa, která vysvětlovala uvedené jevy tak, 

že v přírodě nemůže existovat prázdno, že zde existuje cosi jako „strach 

z prázdnoty“. Pokud se tedy někde objeví „ prázdno“, je ihned něčím zaplněno.  

Zde jsme se opět potýkali s problémem vysvětlení pojmu prázdno. Někteří si 

ho vysvětlovali jako např. místnost bez nábytku, jiní tvrdili, že tam není vzduch, tedy 

vzduchoprázdno. 

 

1.4  Optika 

 

Tento úkol opět řešili žáci samostatně, samozřejmě s vědomím, že se 

nejedná  o zkoušení. Dokonce při motivačním hovoru byli nadšeni myšlenkou, že 

jsou součástí výzkumu. 

a) Děti dostaly za úkol písemně vysvětlit a vytvořit názorný obrázek, který by 

odpověděl na otázku, proč se vidíme v zrcadle. Tento úkol vypracovali žáci 

devátého ročníku. Mimo názorného obrázku, jsem také chtěla, aby zakreslili 

světelné paprsky. 

 

Z prací žáků vyplývá toto: 

• 3 žáci znázornili světlo člověkem odražené, ale míří pouze do zrcadla, viz příloha 

č. 3 obr. 1 

• 8 žáků znázornilo světlo odražené pouze od zrcadla k člověku.  Tato odpověď 

byla nečastější, viz příloha č. 3 obr. 2 

• 5 žáků považuje sebe za zdroj světla – viz příloha č. 3 obr. 3 

• 7 žáků nezakreslilo žádné paprsky, viz příloha č. 3 obr. 4 
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V příloze předkládám oskenované vypracování tohoto úkolu. Z každé skupiny 

ekvivalentních odpovědí jsem vybrala jednoho zástupce.  

 

b) Ve druhém úkolu se žáci měli pokusit zjistit a vysvětlit jak musí být zrcadlo 

velké, abychom se v něm viděli celí. 

Velká část dětí odvozovala velikost zrcadla od výšky člověka. Zajímavé je, že při 

vypracování předcházejícího úkolu, ve kterém měly vysvětlit, proč se vidí v zrcadle, 

někteří správně znázornili zrcadlo v poloviční výšce, než byla postava – viz příloha 

č. 3 obr. 3.   

c) Žáci měli zjistit, kde se v zrcadle nachází plocha, od které se paprsky odrážejí. 

Shodli se na tom, že je to od přední strany zrcadla, tedy tak jak to na obrázcích 

většinou kreslíme, viz obr. 4. 

 

 

1.5 Elektřina – Elektrický odpor nezávisí na napětí 

 

Tímto tématem jsme se zabývali ústně, rozhovorem. Nejprve jsme si 

připomněli pojem napětí a poté jsme hledali, co to vlastně je elektrický odpor. 

Cílem je, aby si žáci uvědomili skutečnost, že elektrický odpor je vlastností 

materiálu, která se nemění, pokud se nezmění jeho teplota nebo např. jeho délka. 

Ze špatně pochopeného Ohmova zákonu vychází představa, že odpor je nepřímo 

úměrný el. proudu a přímo úměrný el. napětí. Což je bohužel velice často dost 

rozšířená představa. 
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2 Sada experimentů a pokusů 

 

V této části své bakalářské práce se snažím najít a uvést některé návrhy, které 

by mohly pomoci při objasňování výše zmíněných miskoncepcí. Znovu zdůrazňuji, 

že tyto návrhy jsou určeny především pro práci na základních školách. 

 

2.1 Beztížný stav 

 

Zmíněné mylné představy o gravitačním působení jsem se pokusila opravit 

pomocí situací, ve kterých řešíme beztížný stav: 

 

• K vysvětlení stavu beztíže je možné použít model Země jako kruh s průměrem 

asi 1,3m   (lze provést na školní tabuli, viz obr. 1, který je zde v měřítku 10krát 

menším), tedy zmenšený v měřítku 1:10 000 000, přičemž 1cm odpovídá 

100 km a zakreslení družice nebo kosmické lodi, které se pohybují po oběžné 

dráze Země např. ve vzdálenosti 400 km od povrchu Země, což v daném měřítku 

odpovídá vzdálenosti 4 cm. Z takového modelu pak názorně vyplývá, že takto 

vzdálené kosmické lodě spolu s kosmonauty se nenacházejí od Země tak daleko, 

jak by to vyplývalo z běžné představy. 

• Jako jiný názorný experiment lze použít průhlednou PET lahev s vloženou 

tužkou, kterou vhodně házíme. Tužka v láhvi se během jejího pohybu volně 

vznáší, podobně jako kosmonaut v kosmické lodi. Tím lze dokázat, že beztížný 

stav může nastat za vhodných podmínek i kdekoli na Zemi. Také můžeme 

žákům naznačit, že gravitační pole Země nemá žádnou hranici, kde by končilo. 

Jenom slábne a ve velkých vzdálenostech už nemusí být gravitační působení 

Země významné. Zde je znovu nutné objasnit výchozí informaci, se kterou 

budeme pracovat, zda 400 km je ještě malá nebo již velká vzdálenost. 
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Obr. 1 Model Země a kosmická loď 
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2.2 Pohyb a síla  

 

Vzájemné silové působení těles. 

Pro potlačení uvedených představ navrhuji zavést představu, která konkrétně 

určí působení původce síly „pachatele síly“ a jeho důsledek „ oběť síly “, které 

můžou vzniknout pouze při vzájemném dotyku.  

V případě silového působení pole (gravitačního, magnetického, elektrického) je 

vhodná představa silového působení pole prostřednictvím „ neviditelných ručiček“, 

které zprostředkovávají dané silové působení pole. 

 

Navrhované experimenty: 

• Podobný pokus prováděl již I. Newton:  Na dvě polystyrenové desky plovoucí 

na vodní hladině umístíme různé magnety - větší, silnější magnet a menší, 

slabší magnet. Sledujeme, jak se přibližují. Můžeme vidět, že deska se slabším 

magnetem se přibližuje k desce se silnějším magnetem rychleji, což by mohlo 

vést k závěru, že silnější magnet působí na slabší větší silou. Nyní desky 

vhodně spojíme např. dvěma špejlemi. Pozorujeme, že tato celá soustava se 

nepohybuje. Tím jsme ukázali, že výslednice sil, která působí na spojené 

lodičky je nulová, což může nastat pouze tehdy, jsou-li obě působící síly stejně 

velké opačného směru. V opačném případě, pokud by jedna ze sil působících 

mezi magnety byla větší, celá soustava by se musela pohybovat. 

Po spojení desek máme jedno těleso, na které obě síly působí, proto je můžeme 

skládat.  

• Ke stejnému závěru dojdeme také podobným experimentem, kdy použijeme 

dva skateboardy, na které se postaví dva, nejlépe různě těžcí, spolužáci a budou 

se vzájemně přitahovat pomocí provazu.  Poté vhodně spojíme oba skateboardy 

pevnou tyčí a zjistíme, že celá sestava se opět nepohybuje. Čímž se potvrdily 

závěry vyplývající z prvního experimentu. Pro tento experiment jsem úmyslně 

použila něco, co je dětem školního věku blízké – skateboardy. Tento pokus 

jsou totiž velmi ochotny provádět. Nejen, že jim to ukáže správnou odpověď 

při hledání poznatků o vzájemném silovém působení, ale je možné, že někdo 

z nich začne přijímat fyziku jako vědu zajímavou, využitelnou v praxi, ne jako 

soubor školských pouček, ze kterých nemá pěkné známky. 
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• Stejný experiment můžeme upravit tak, že oba skateboardy budou pevně 

naraženy na sebe a nemohou se již rozjet.  Čímž je opět potvrzeno, že výsledná 

síla je nulová. 

• Podobný experiment můžeme provést s dvěma kuličkami, kdy těžší kulička 

bude nabita větším kladným nábojem. Můžeme pozorovat, že menší kulička 

nabitá menším nábojem se vzdaluje rychleji než více nabitá větší kulička. Nyní 

kuličky upevníme na izolované stojany, které umístíme na pohyblivou desku 

(vozík). Zjistíme, že se tato soustava nepohybuje, tudíž opět jsou síly působící 

na obě kuličky stejně velké a výsledná síla působící na celý vozík je nulová, 

viz obr. 2. 

 

Místo nabitých kuliček můžeme použít dva různě silné magnety, které položíme na 

pohyblivé válečky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Nabité kuličky 

 

Na těchto experimentech můžeme poukázat, jak mylná byla původní představa 

o působení větší a menší síly. Pak by tedy na celou soustavu působila výsledná 

nenulová síla, která by ji uváděla do pohybu. Tudíž by se mohla např. auta „sama“ 

pohybovat tímto jednoduchým mechanismem. 

• Další experiment se týká ujasnění rovnoměrného pohybu. Vezmeme prkno 

a  půlku jeho jedné strany polepíme např. brusným papírem a podložíme ho, 

aby vznikla nakloněná rovina. Při správném náklonu by se po horní (drsné) 

části sunul nějaký špalík (hranol apod.) rovnoměrným pohybem, protože síla 

+++

+ 
+ + + 

+ + + 
+ + 
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ve směru pohybu by byla stejně velká jako třecí síla proti pohybu a výslednice 

těchto sil je nulová. Jakmile by hranol přešel do místa, kde končí drsný povrch 

prkna, zmenšila by se třecí síla a výsledná síla ve směru pohybu by se stala 

najednou nenulovou a kvádr by začal zrychlovat.   

 

 

2.3  Působení vzduchu 

 

Pro tyto experimenty je zapotřebí, aby žáci měli alespoň základní znalosti 

o atmosférickém tlaku. Touto informací musíme tedy začít. 

Vzali jsme v úvahu to, že vzduch je složen z molekul (tuto představu již žáci 

mají), mezi kterými se neprojevují přitažlivé síly. 

Naopak vzduch může tlačit, pokud jej stlačujeme, přibližují se částice k sobě 

a  odpudivé síly mezi nimi rychle rostou. To bychom mohli vysvětlit na již 

zmíněných běžných situacích: 

a) při pití brčkem – vysátím vzduchu v brčku v něm snížíme tlak, okolní vzduch 

tlačí na hladinu kapaliny víc než vzduch uvnitř brčka a tím je kapalina vtlačena 

do brčka. 

b) Nebo u vysavače – tam se sníží tlak v hadici nad kobercem, okolní vzduch se 

„hrne dovnitř“ a vzniká proudění, které žene nečistoty do hadice. 

   

Pro pochopení zmiňovaného působení vzduchu je zajímavá také situace, kterou 

žáci běžně znají, kdy se např. papír přisaje k trubici vysavače. Jelikož je papír 

v klidu, musí být výslednice sil, které na něj působí nulová. Jedná se tady o sílu 

gravitační a o rozdíl tlakové síly okolního vzduchu a vzduchu nad papírem v trubici. 

Z pouhé představy plyne, že v tomto případě je gravitační síla působící na papír 

menší než výslednice tlakových sil vzduchu, musí ji tedy něco „pomáhat“. Ona 

„pomocná síla“ vzniká při prohnutí papíru směrem do hubice vysavače, jako 

následek pnutí v látce. Spolu s gravitační silou pak vytváří rovnováhu se sílou 

okolního vzduchu. 

Stejnou situaci můžeme pozorovat při pokusu, kterým se běžně v učebnicích 

znázorňuje působení tlakové síly vzduchu, viz obr. 3, viz [5]. Pokud bychom nevzali 

v úvahu onu “pomocnou sílu“, která vzniká stlačením vody ve sklenici (síla 
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pružnosti), vyplývalo by z pokusu, že gravitační síla působící na kapalinu v nádobě 

je stejně velká jako tlaková síla okolního vzduchu, což bychom výpočtem vyvrátili. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Působení tlakové síly vzduchu 

 

2.4  Optika 

 

a) Jako důkaz toho, že člověk stojící před zrcadlem do něj světlo nevysílá, plně 

postačí zkušenost při dívání se do zrcadla za tmy.  Zjistí, že se v zrcadle nevidí, 

tedy není zdrojem světla. Člověk musí být osvětlen, tudíž se jedná o světlo 

člověkem odražené. 

b) Žáci měli zjistit, jak velké musí být zrcadlo, abychom se v něm viděli celí. 

Vhodným pokusem, který to může objasnit, je úloha: Jaké nejmenší zrcadlo 

(na výšku) musíme mít, abychom se v něm viděli celí?  

Potřebujeme tedy, abychom v zrcadle viděli své boty.  Podle zákona odrazu 

paprsku (v této části si opět musíme se žáky připomenout znalost a praktické 

využití zákona odrazu světla), je třeba si uvědomit, že nám stačí zrcadlo, 

na  kterém se paprsek od bot odrazí do našeho oka, umístěné v polovině 

vzdálenosti mezi naším okem a botou nad podlahou, kde stojíme. Dále je 

potřeba zajistit, aby se zrcadlo nacházelo také v místě, kde se od něj odráží 

paprsek od temene naší hlavy, proto musíme ještě polovinu vzdálenosti mezi 

okem a temenem hlavy přidat k výšce zrcadla. Z toho vyplývá, že výška 
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zrcadla musí odpovídat minimálně polovině výšky celé postavy, (ideální 

pomůckou je tady zrcadlo menší než zobrazovaná postava) - viz obr. 4, viz.[5]. 

 

 

 

 

Obr. 4 Zobrazení v zrcadle 

 

c) Kde se vlastně v zrcadle nachází plocha, od které se paprsky dále odráží? 

Tato plocha není tou přední plochou, ale jedná se o tenkou vrstvičku kovu 

většinou nanesenou na zadní stranu zrcadla.  Pokud na zrcadlo položíme nějaký 

předmět, např. špičku tužky, zjistíme, že její obraz se neshoduje s přiloženou 

špičkou a tudíž se světlo nemohlo odrážet od přední strany zrcadla, ale paprsky 

procházejí i kousek sklem, lámou se v něm při vstupu i výstupu a tím nastane 

nepatrný posun mezi vzorem a obrazem. 

Od přední plochy se sice část světla odráží, ale je to tak malá část světla, že se 

to při pozorování v zrcadle nepozná. 
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2.5 Elektrický odpor nezávisí na napětí 

 

a) Můžeme si pomoci rozborem vztahu R=U/I. Zvětšíme-li napětí (např. 

na dvojnásobek), tak podle Ohmova zákona se dvakrát zvětší také proud: 

R= 2U/2I  => R=U/I          tedy odpor R je stále stejný 

Ideální je nespoléhat se na znalosti a připomenout si označení veličin, že 

označujeme el. proud I, elektrický odpor R a napětí U. 

 

b) Představa, že odpor je nepřímo úměrný proudu a přímo úměrný napětí se dá 

vyvrátit také měřením odporu vodiče při současné změně napětí a proudu. Při 

tomto měření je důležité udržovat vodič při stále teplotě, např. podle 

následujícího pokusu:  

Sestavíme elektrický obvod, který se bude skládat ze žárovky, zdroje napětí, 

voltmetru a ampérmetru. Na voltmetru odečítáme hodnoty napětí na žárovce 

a příslušný proud v žárovce měříme ampérmetrem. Pokud by se vlákno 

žárovky zahřívalo, byla by závislost el. proudu na napětí nelineární. Zajistíme 

vhodným způsobem chlazení vlákna žárovky tak, že opatrně odstraníme sklo 

ze žárovky a vlákno ponoříme do vody (nejlépe destilované).  Opět měříme 

závislost proudu na napětí. Nyní je již naměřená závislost lineární.  

 

c) K získání správné představy můžeme využít pomůcky běžně používané při 

výuce fyziky. Sestavíme elektrický obvod sestrojený ze žárovky, zdroje 

stejnosměrného napětí, kterým lze měnit el. napětí v daném obvodu. Při každé 

změně el. napětí odečteme příslušnou hodnotu el. proudu připojeným 

ampérmetrem, viz obr. 1 a 2 v příloze č. 4. Z odpovídajících naměřených 

hodnot vypočítáme el. odpor podle Ohmova zákona. 

Žáci snadno zjistí, že hodnota el. odporu nezůstala konstantní, pokud se 

žárovka zahřívala. Což lze demonstrovat právě na předchozím pokusu viz 

2.5 b), který je náročnější na přípravu pomůcek a zajištění bezpečnosti. 
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3 Závěr 

Při mapování typických miskoncepcí jsem využila prostředí základní školy, 

na  které působím. K tomu jsem využila ročníky, ve kterých vyučuji fyziku. V rámci 

výuky fyziky jsem zařadila témata, která jsem se rozhodla ve své práci zpracovat. 

 

Gravitační působení 

Ve všech ročnících druhého stupně (6. až 9.) měli žáci velmi podobné 

představy o gravitačním působení, konkrétně o beztížném stavu. Rozdíly nebyly 

patrné ani mezi žáky 6. ročníků, kteří se ve výuce s gravitačním působením Země 

ještě příliš nesetkali ani u žáků vyšších ročníků, kteří se tímto tématem již ve fyzice 

seznámili. 

Ověřila jsem tedy již známou skutečnost o chybných intuitivních představách. 

 

Pohyb a síla  

Výsledky Nachtigalova testu, který jsem zadala žákům 7. a 8. ročníku opět 

potvrdily již zjištěnou skutečnost o těchto představách, přičemž se opět významně 

nelišily odpovědi žáků jednotlivých ročníků. 

 

Silové působení vzduchu 

Právě zde je možné najít model, který chybně popisuje realitu. V učebnici 

fyziky pro 7. ročník je obrázek, viz kap. 2.3 obr. 3, který znázorňuje působení 

tlakové síly vzduchu na list papíru.  Pokud není obrázek doplněn vysvětlením 

ohledně všech sil působících na tento list papíru, mohlo by dojít k mylné představě 

o těchto silách. 

 

Zobrazení zrcadlem 

Na základě vyhodnocení odpovědí na zadané úkoly vyplývá, že představy žáků 

ohledně světla a zobrazení se nerozcházejí s běžnými mylnými představami, které již 

byly zmapovány. 

Zakreslení paprsků světla u žáků 9. ročníku ukazuje, že znají zákon odrazu 

světla, ale v reálné situaci ho nedokážou použít. 
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Ohmův zákon 

Pokud neuvedeme skutečnost, že odpor je vlastností materiálu, která se 

nemění, pokud nedojde k nějakým změnám v materiálu, nebo ke změně teploty, 

může snadno dojít k mylné představě ve výkladu Ohmova zákona. 

  

Sestavený soubor experimentů a úloh na odstranění uvedených miskoncepcí 

jsem vyzkoušela při výuce fyziky na naší základní škole. S jeho dopadem na nápravu 

chybných představ jsem spokojená, i když ještě nemám zjištěny dlouhodobější 

účinky. Předcházející výzkumy ukazují, že odstraňování těchto chybných představ je 

velmi složité, ale je potřebné se o to snažit. 
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Příloha č.2 
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Příloha č.3 

Obr. 1 Světlo člověkem odražené 

Obr. 2 Světlo odražené od zrcadla k člověku 
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Obr. 3 Člověk jako zdroj světla 

Obr. 4 Žádné paprsky 
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Příloha č.4

 

Obr. 1 Měření el. proudu při změně el. napětí 

 

Obr. 2 Měření el. proudu při změně el. napětí 
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