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Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř: pokusy a teorie 

RNDr. Zdeňka Šabatku znám již od začátků jeho studia na MFF UK. Vždy patřil k velmi 
dobrým studentům a také k těm, kteří o studované problematice do hloubky přemýšlejí. 
V navazujícím magisterském studiu jsem vedl jeho diplomovou práci, která kromě jiného 
vyústila i ve článek v časopise Physics Education. Rád jsem proto souhlasil, že se 
v doktorském studiu stanu jeho školitelem. 
Téma disertační práce dr. Šabatky vyplynulo velmi přirozeně z aktuální potřeby, jíž byla 
příprava nové Interaktivní fyzikální laboratoře pro středoškoláky (IFL), inspirované 
stockholmským House of Science. Zdeňkova práce v rámci doktorského studia k budování a 
rozvoji dané laboratoře významně přispěla; jeho disertační práce je toho (nikoli jediným) 
dokladem. 
Vzniklá disertační práce je značně rozsáhlá rozsáhlá, včetně příloh má 313 stran, navíc ji 
doplňuje CD s dalšími materiály (o rozsahu přes 90 stran). Její detailní posouzení je věcí 
oponentů, práci samotnou zde proto okomentuji jen stručně. První část je rešeršní; přehled 
studií a názorů na oblast „praktické práce“ ve fyzikálním vzdělávání může dobře posloužit 
dalším studentům a pracovníkům zabývajícím se danou oblastí. Druhá část se týká koncepce 
Interaktivní fyzikální laboratoře a popisuje i dotazníkové šetření mezi učiteli před vlastním 
budováním IFLu. Třetí část je vývojová; popisuje pokusy a sady pokusů autorem vyvinuté 
resp. upravené pro danou laboratoř, tedy pro aktivní práci středoškoláků. Podrobně je zde 
popsáno šest experimentů z oblasti mechaniky a elektřiny a magnetismu. Čtvrtá část je opět 
spíše výzkumného charakteru; prezentuje dotazníkové šetření týkající se motivace studentů, 
kteří navštívili IFL a zpětnou vazbu od učitelů. Přílohy podrobně popisují některé další 
experimenty (na více než 60 stránkách je zde popsáno 11 experimentů), prezentují vytvořené 
pracovní listy a dotazníky použité autorem při výzkumných šetřeních. 
Z hlediska školitele považuji cíle práce uvedené na s. 2 za splněné. Celkově samozřejmě 
Interaktivní fyzikální laboratoř není a nemůže být dílem jednoho člověka. Na jejím budování 
a rozvoji se podíleli a podílejí pracovníci katedry (zde je třeba zmínit množství energie, které 
do ní investoval doc. Zdeněk Drozd) a další doktorandi i studenti (jimž se na tomto místě 
omlouvám, že je zde nebudu konkrétně jmenovat). Jak už ale bylo řečeno, práce Zdeňka 
Šabatky byla a je pro vytvoření a rozvoj IFLu velmi dobrým základem. V této souvislosti je 
třeba ocenit výzkumnou část práce, zjišťující základní předpoklad pro funkci IFLu: tedy zda 
učitelé budou mít zájem do něj přicházet a co by od něj očekávali. Data a závěry z daného 
šetření prezentoval Zdeněk Šabatka i na mezinárodní úrovni (na konferenci GIREP-EPEC 
2009 v Leicesteru). Nejrozsáhlejší část práce se přirozeně zaměřuje na vývoj, úpravy a 
ověřování pokusů vhodných pro aktivní práci středoškoláků v dané laboratoři. Samozřejmě ve 
většině případů nejde o nové pokusy a nebylo by to ani účelné. (IFL je vybaven např. 
některými pomůckami od firmy Phywe a tak je vhodné vycházet z pokusů pro tyto pomůcky 
navržených – ovšem využívat je ne podle předem připravené „kuchařky“ ale tak, aby to bylo 
pro práci středoškolských studentů co nejvhodnější.) Zdeněk Šabatka tyto a další pokusy, 
jimiž se inspiroval, podrobně proměřil, upravil, vytvořil k nim české materiály a pracovní 
listy a vše opakovaně ověřil v praktické práci se středoškolskými studenty. O tom, že se o 
získané zkušenosti dělí nejen s českými učiteli a pracovníky z oblasti fyzikálního vzdělávání, 
svědčí 17 titulů, které uvádí ve svém seznamu publikací. V předložené disertační práci si 
navíc cením toho, že pokusy zde prezentované jsou v patřičné míře doplněny teorií, takže 



název práce není jen prázdným sloganem. Šetření ve čtvrté části práce pak dokumentují, že 
práce vložená do přípravy experimentů a materiálů a vedení skupin studentů, kteří do IFLu 
přicházejí, nebyla vynaložena nazmar; tato dlouhodobá práce se evidentně vyplácí a je pro 
středoškolské studenty a jejich učitele přínosem. 
Podobně jako u dalších doktorandů, je i u Zdeňka Šabatky disertační práce součástí jeho 
širších aktivit. Byl řešitelem dvou grantů FRVŠ (v letech 2010 a 2011), v letech 2011-2012 se 
podílel na řešení bilaterálního česko-slovinského projektu MEB 091127 (v jeho rámci měl 
seminář pro studenty učitelství fyziky na Fakultě matematiky a fyziky Univerzity v Ljubljani) 
a byl členem řešitelského kolektivu projektu OPPA „Přírodní vědy a matematika na středních 
školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi“, je přitom spoluautorem jedné publikace 
vzešlé z projektu. Výsledky své práce prezentoval i na mezinárodní úrovni: na třech 
konferencích GIREP (v r. 2009 v Leicesteru, v r. 2010 v Remeši a v r. 2011 v Jyvaskyle) a na 
světové konferenci WCPE v Istanbulu v r. 2012; dále pak na konferenci DIDFYZ 2010, na 
„10. Festivalu znanosti“ v Rijece v r. 2012 a na akci Science On Stage v r. 2013. Samozřejmě 
je prezentuje i na českých konferencích Veletrh nápadů učitelů fyziky. 
Na MFF UK se kromě rozvoje Interaktivní fyzikální laboratoře a akcí v ní podílel např. na 
vedení cvičení z Teoretické mechaniky a po řadu let má pravidelně několikrát do roka 
přednášku s pokusy z oblasti elektřiny a magnetismu v rámci Fyzikálních pokusů pro 
středoškoláky pořádaných katedrou didaktiky fyziky; jeho přednášku každoročně navštíví 
více než tisícovka studentů. Navíc na plný úvazek učí na střední škole. 
 
V tomto stručném hodnocení jsem neuvedl úplně vše a není zde místo na detaily. Již z výše 
uvedeného přehledu je ale vidět, že Zdeněk Šabatka je pro katedru didaktiky fyziky cennou 
pomocí v řadě činností zaměřených na rozvoj fyzikálního vzdělávání pro středoškoláky. 
Jednoznačně patří k doktorandům a mladým pracovníkům, kteří v této oblasti vykonali 
značný kus velmi užitečné práce. Věřím, že i v budoucnu se bude v didaktice fyziky a v práci 
se středoškoláky realizovat se stejným zaujetím, jako dosud. 
 
Jsem přesvědčen, že svou disertační prací i dalšími aktivitami RNDr. Zdeněk Šabatka jasně 
prokázal schopnost tvůrčí práce v oboru Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky a to, že si 
zaslouží, aby mu byl po úspěšné obhajobě udělen titul Ph.D. 
 
 

V Praze, 27. července 2016 
 

Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. 
katedra didaktiky fyziky MFF UK Praha 

školitel 


