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Newtonovy zákony a jejich správné místo v současném 

chápání fyziky 

 

Cílová skupina: 

gymnázia, střední školy. 

 

Předmět a učivo:  

Fyzika. Mechanika - kinematika a dynamika pohybu. 

 

Vazba na RVP:   

Pohyb těles a jejich vzájemné působení. 

 

Stručná anotace:  

I po tři sta třiceti letech je úvodní výklad mechaniky na většině středních i vysokých škol stále 

poplatný Newtonovu přístupu. Hlavním cílem programu je seznámení s přístupem, který není založen 

na pojmu síla, ale jehož primární koncepty tvoří hybnost a energie. Výhodou těchto zachovávajících 

se veličin oproti pojmu síla, jenž se při hlubším studiu přírody prakticky zcela vytrácí, je jejich 

univerzální užití. Dalším důležitým kladem je jejich matematicky jednoduchá aplikace ve školských 

úlohách. V programu se nebudeme snažit o úplné vytlačení konceptu síly z výuky, ale ukázat si její 

místo v moderním porozumění struktuře fyziky. Účastníci programu získají základní výukový materiál 

k tématu a odkazy na další zdroje informací.  

  

Časové rozvržení:  

2 vyučovací hodiny (PP) + 1 ukázková hodina (žáci). 

 

Pomůcky:  

dráha s nízkým třením Vernier 2,1 m + příslušenství, kamera, program Tracker, air hockey. 
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K zapůjčení na 14 dní: 

dráha s nízkým třením Vernier 2,1 m + příslušenství. 

 

Termíny:  

každé úterý, výjimečně lze dohodnout i jiný den v týdnu. 

 

Náročnost:  

vyšší 

  

Obrázky:  
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Zdroje obrázků:  

- sarah_cart   (http://sirius.ucsc.edu/demoweb/mechan/collis.php) 

- Newtons-Cradle (https://www.qacoustics.co.uk/blog/2016/06/08/bi-wiring-speakers-exploration-

benefits/) 

- Billiard (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Billard.JPG) 

- airhockey (http://www.altitudeevents.org/activities/air-hockey-table-hire/) 

- conservation_of_momentum (https://cz.pinterest.com/pin/131167407868494202/) 

- rada_kulec_kouli(pruz.raz)   (https://cz.pinterest.com/pin/131167407869600411/) 

- aap-intro-pic-collisions-800x0-c-default  (http://astroacademy.org.uk/resources/collisions/) 

-truck_collisions_in_classroom 

(https://www.google.cz/search?q=conservation+of+momentum+on+truck+photo&client=firefox-

b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiHjMnBydDXAhXB8qQKHZJ_BmQQsA

QILA&biw=1214&bih=914#imgrc=Ryow7yO1twfidM:) 

- vernier_truck   (https://www.vernier.com/products/lab-equipment/dynamics/vds/) 

 

Podrobnější obsah programu: 

- analýza srážek na dráze s nízkým třením, 

- přenos hybnosti a její zachování,  

- analýza pružných srážek a relativní rychlost, 

- extenzivní veličiny, 

- zavedení energie pohybu, 

- změny kinetické energie, 

- vratné a nevratné změny v soustavách a vnitřní energie, 

- vratná vnitřní (potenciální) energie, 

- rozptylování energie, 



 

„Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje A“                               Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368 

4 
 

- síla jako tok (proud) hybnosti,  

- vzájemnost sil, 

- druhy sil, jejich měření a vztahy, 

- rovnice pohybu, 

- impuls,  

- síla a posunutí, 

- definice mechanické práce, 

- práce konaná na jedné částici, 

- práce konaná na mnohočásticové soustavě, 

- výkon. 

 


