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Úvod
Tato publikace vznikla v rámci spolupráce v projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 
Ústeckého kraje A a B (IKAP A, IKAP B). Sborník, který se vám dostává do rukou, je rozdělen 
na dvě části. První tvoří výběr z databáze výstupů projektů Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OPVK). Tato databáze obsahuje přes 170 tisíc položek, a tak omezit se jen 
několik málo z nich není jednoduché. Učitelé fyziky ze základních a středních škol Ústeckého kraje 
- lídři projektu IKAP B – mi poskytli spoustu doporučení na inspirativní a užitečné projekty a já jim 
jsem za to vděčný, i když jsem nemohl zařadit všechny. Zájemce o další náměty do výuky odkazuji 
na samotou databázi přístupnou ze stránek https://databaze.op-vk.cz. Obsluha těchto stránek je 
intuitivní a funguje zde i vyhledávání podle klíčových slov. Doporučuji se zaregistrovat. Druhou část 
sborníku tvoří samostatné články, které vytvořili členové krajského expertního týmu pro výuku fyziky 
(projekt IKAP A). Tyto texty doplňují výběr projektů z první části sborníku a některé zároveň ilustrují 
činnosti, které byly v rámci projektu konány. 

RNDr. Jiří Králík, Ph.D.
editor
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Badatelsky orientovaná výuka ve školním 
a neformálním vzdělávání
Registrační č.: CZ.1.07/2.3.00/45.0035
URL projektu: https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/5966
Stupeň: 1. i 2. st. ZŠ 

Anotace
V rámci projektu bylo zrealizováno velké množství jednotlivých činností, které 
dohromady připravily půdu pro to, aby se badatelská výuka mohla stát trvalou 
součástí činnosti jednotlivých účastníků projektu. 

Možné využití
Součástí projektu bylo vytvoření portálu http://bov.upol.cz/, který je platformou, na které se 
shromáždilo velké množství informací vážící se na badatelsky orientovanou výuku. Doporučeníhodné 
jsou například záložky „Teorie BOV“, „Příklady dobré praxe“, „Studijní materiály“ a „Eduklipy“. Stránky 
jsou vhodné zejména (ale nejen) pro učitele, kteří se chtějí v badatelsky orientované výuce zapracovat 
a naučit se vést své hodiny v souladu s jejími tezemi.

Podpora rozvoje praktické výchovy  
ve fyzice a chemii
Registrační č.: CZ.1.07/1.1.24/01.0045
URL projektu: https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/4511
Stupeň: Gymnázium, SŠ

Anotace
Základním cílem projektu byla inovace výuky fyziky a chemie na Jazykovém gymnáziu 
Pavla Tigrida v Ostravě (http://jazgym.cz/). Prostředkem ke splnění cíle bylo zavedení 
nepovinného vyučovacího předmětu Praktická cvičení z fyziky a chemie pro žáky  
3. a 4. ročníků školy. K tomuto účelu byly vytvořeny výukové materiály. 

Možné využití
Deklarované materiály zahrnující „Sbírku řešených příkladů fyziky“, „Sbírku řešených příkladů 
z chemie“, „Praktická cvičení z fyziky“ a „Praktická cvičení z chemie“ a mnohé další (například 
natočené experimenty) lze najít na stránce projektu https://tigridfyzika.webnode.cz/. Odkazy na přímé 
stažení materiálů: https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/55912 a https://databaze.op-vk.cz/
Product/Detail/55054. Příklady zahrnují úvahové příklady, příklady vyžadující deduktivní myšlení, 
příklady vyžadující grafické zpracování výsledků na PC, příklady s interakcí komponované pro jejich 
vypracování na ICT apod. 
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Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Královéhradeckém kraji
Registrační č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0001
URL projektu: https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/5380
Stupeň: 2. st. ZŠ, SŠ

Anotace
V rámci projektu bylo zrealizováno mnoho aktivit se zapojením velkého množství žáků 
s cílem zvýšit zájem o technické a přírodovědné vzdělávání. 

Možné využití
Výstupů týkajících se fyzikálního vzdělávání je na URL projektu vícero, ale doporučuji zejména 
metodické listy z fyziky přímo stažitelné z https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/65664, které 
shrnují nejen tradiční experimenty, ale i některé méně tradiční (např. stanice s využitím dataloggerů). 

Poznámky a doplnění
Níže jsou připojeny dva články RNDr. Petra Kácovského, Ph.D. (o digitálních mikroskopech 
a o termokamerách), které ukazují možnosti experimentování v hodinách fyziky, které nejsou 
na školách běžné, ale které jsou relativně snadno dosažitelné.Zkvalitnění a zefektivnění výuky 
přírodních věd ve Špindlerově Mlýně

Přírodovědné pokusy ve škole
Registrační č.: CZ.1.07/1.1.20/02.0026, CZ.1.07/1.1.28/02.0029
URL projektu: https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/5966, https://databaze.op-vk.cz/Project/
Detail/3566
Stupeň: 2. st. ZŠ 

Anotace
Cílem obou projektů bylo zaměřit se na oblast praktické výuky a přinutit tak žáky 
intenzivněji přemýšlet o ve škole sdělovaných informacích. 

Možné využití
SV rámci těchto dvou projektů vznikly mimo jiné sady pokusů z fyziky za použití systému PASCO. 
Na stránkách https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/53201 a https://www.zs-habrmanova.cz/zivot-
skoly-2/pokusy/ lze najít jejich seznamy a zpracování.
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Kouzelná věda 
Popularizace technických, přírodovědných a řemeslných oborů
Přírodovědné edukativní programy s interaktivními workshopy

Registrační č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0068, CZ.1.07/1.1.22/01.0003 
URL projektu: https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/6011, https://databaze.op-vk.cz/Project/
Detail/4581, https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/5258
Stupeň: MŠ, ZŠ, SŠ

Anotace
Projekty vytvářené týmem science centra IQ Landia byly kromě nejrůznějších 
popularizačních aktivit zaměřeny na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj 
pedagogických pracovníků od mateřských škol po střední školy. 

Možné využití: Na stránkách http://www.iqlandia.cz/cz/iqlandia/skoly/vzdelavaci-programy-pro-skoly 
lze najít několik materiálů vhodných přímo do výuky (laboratorní práce, pracovní listy apod.). Na URL 
těchto projektů jsou odkazy na mnoho užitečných výstupů – např. na https://databaze.op-vk.cz/
Product/Detail/75743 je metodika, manuál, příručka a videoukázaka toho „Co umí vzduch“, stránka 
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/64431 obsahuje odkaz na téměř 250 stran jednoduchých 
pokusů určených do výuky přírodovědných předmětů (sborník), v rámci jednoho z projektů vznikl 
i portál www.sciencegate.cz, který je zaměřen na vyučování 2. stupně ZŠ.
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Jak lze rozvíjet vědecké myšlení aneb umíš  
myslet jako vědci?
Eva Hejnová
Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem, eva.hejnova@ujep.cz 

Úvodem
Cílem tohoto příspěvku je předložit učitelům inspiraci pro hodinu fyziky na téma „Umíš myslet jako 
vědci?“ V textu uvádíme stručného průvodce hodinou s příklady konkrétních úloh a metodickými 
poznámkami. V závěru jsou zařazeny další odkazy na další zajímavé zdroje k tomuto tématu. 

Průvodce hodinou krok po kroku

1. Úvodní společná diskuse se žáky
Hodinu lze začít jednoduchými otázkami, které 
položíme žákům:

Je jednoduché být vědcem? 
Jaké by měl mít vědec vlastnosti?
Znáš nějakého zajímavého vědce?
Chtěl bys být vědcem?

2. Stručné shrnutí úvodní části 
Po úvodní diskusi lze pokračovat stručným shrnutím:

Vědec pracuje jako takový detektiv. Detektiv nejprve hledá stopy a pak zjišťuje, co ty stopy znamenají. 
Vědec zkoumá svět tak, že si klade otázky a hledá 
na ně odpovědi.

• Pozoruje a formuluje hypotézy (domněnky).
• Shromažďuje informace a důkazy.
• Zjišťuje, k čemu mu zjištěné informace mohou sloužit.
• Provádí pokusy.
• Vyslovuje závěry. 

Jednoduše řečeno – vědec se snaží rozluštit, jak svět 
funguje. 

3. Pozorování
Nejdříve můžete se žáky vyzkoušet, jak umějí pozorovat. K tomu lze dobře využít následující 
jednoduchou úlohu (úloha 1). V určitém časovém limitu musí každý žák napsat co nejvíce věcí, které 
jsou v obrázku ukryté. 
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Úloha 1

Metodická poznámka: 
Na obrázku lze najít nejméně šest předmětů (ponožka, 
konvička, bota, ptáček, brýle, špachtle). Tento úkol 
většinou nebývá pro žáky vůbec jednoduchý, proto je 
vhodné různými aktivitami tuto dovednost procvičovat, 
např. pomocí následujících úloh s fyzikální tématikou 
(úloha 2 a 3).

Úloha 2

Z čeho lze usuzovat, že i ostatní planety mají gravitační pole?
Prohlédni si pozorně fotografie Marsu a Venuše a zdůvodni proč si myslíš, že kolem příslušné 

planety je gravitační pole.

Co svědčí o gravitaci na povrchu Marsu? Co svědčí o gravitaci na povrchu Venuše?

Metodická poznámka: 
Na povrchu Marsu leží kameny, písek, stojí na něm sonda atd. Na povrchu Venuše láva teče podobně 
jako řeky na Zemi. Nejsou tam téměř žádné krátery vzniklé dopadem cizích těles, neboť Venuše má 
atmosféru, ve které většina meteoroidů shoří.

Žáci mohou soutěžit, kdo najde více důkazů o gravitaci (všechny důkazy by se ale měly opírat 
o pozorování fotografií).

zdroj: http://nasa.gov/mission_page/mars/images/index.html zdroj: http://nasa.gov/worldbook/venus_worldbook.html
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Úloha 3

Prohlédni si pozorně fotografie slunečních hodin. Napiš co na obrázku můžeš pozorovat 
a jaké z toho lze vyvodit závěry.

Moje pozorování
Co vidím na obrázku

Moje pozorování
Co vidím na obrázku

1. 1. 

2. 2.

3. 3.

Metodická poznámka: 
Na obrázku je vidět neúplný ciferník, který je nerovnoměrně rozdělený. Lze si všimnout i časového  
rozmezí, ve kterém hodiny měří čas, nebo toho, jaký má sklon tyčka a že stín je delší než tyč. Z toho 
je možné např. usoudit, že čas lze pomocí slunečních hodin měřit jen v určitém časovém rozmezí. 
Z dlouhého stínu, který vrhá tyčka, lze dohadovat, že Slunce je zřejmě nízko nad obzorem, a protože stín 
prochází přes číslo osm a dům je velmi dobře osvětlen, lze z toho usoudit, že nejspíše ráno. Některé děti 
si všímají krásné výzdoby domu a myslí si, že se nachází někde na Moravě (to je ale jen domněnka! – 
dům byl vyfotografován v červenci v Praze). 

Výběr z databáze OPVK a příspěvky expertní skupiny IKAP pro učitele fyziky

Sbornik OPVK-fyzika 18-10.indd   8 18.10.19   12:08



9

„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

4. Kontrola proměnných 
Důležité jsou i úlohy na tzv. kontrolu proměnných, tj. jak musíme nastavit parametry pokusu, když 
chceme zjistit, zda jedna veličina závisí na jiné. Lze to vyzkoušet např. na následující úloze 4.

Úloha 4

Jana si vyrobila jednoduché kyvadlo tak, že na nit zavěsila malou kuličku. Pomocí pokusu 
by chtěla zjistit, zda doba kyvu závisí na hmotnosti kuličky.

Které pokusy by měla provést, aby to zjistila. Své návrhy zdůvodni.

B CA

10 g
30 g
50 g

D E F

Metodická poznámka: 
Jestliže chceme zjistit, zda doba kyvu závisí na hmotnosti kuličky, musíme měnit jen hmotnost kuličky, 
ale délka nitě musí být u všech pokusů stejná. Musíme tedy měnit vždy jen dva parametry – hmotnost 
kuličky je tzv. nezávisle proměnná a doba kyvu závisle proměnná, protože závisí na tom, jak se mění 
hmotnost. Jana by tedy měla provést pokusy označené písmeny A, B, E.
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5. Rozhodování
Dále lze se žáky procvičovat, na základě jakých argumentů by se měli rozhodovat. Jako námět může 
následující úloha 5.

Úloha 5 
 

Kamila si chce koupit na zahradu novou konev na zalévání. Rozhoduje se, která konev by byla 
nejvhodnější. Kdo z kamarádů jí radí správně a proč?

Metodická poznámka: 
Nejlépe radí Kamile asi Jirka, protože do růžové konve, která má hubici kratší, nelze dát tolik vody. Katka 
má sice pravdu, že voda z konve nevyteče, jestliže ji naplní po okraj vodou, ale ve srovnání s Jirkovou 
konví z ní bude obtížnější vodu vylít. Konev by Katka musela více překlopit, což je spojeno s větší 
námahou.

Výběr z databáze OPVK a příspěvky expertní skupiny IKAP pro učitele fyziky
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6. Usuzování
Na následující úloze 6 si žáci mohou vyzkoušet, jak umějí správně usuzovat.

Úloha 6

Vahadlo vah na obrázku je ve vodorovné poloze. Co můžeš usoudit o tom, z čeho jsou koule 
vyrobeny? Se kterým názorem souhlasíš a proč?

Metodická poznámka: 
V tomto případě jsou názory všech dětí na obrázku správné. Koule na miskách mohou být vyrobeny 
z různých látek (názor Jany), a to dokonce i z vícera druhů látek (názor Katky). Koule by navíc mohly být 
i duté (názor Honzy). Žáky možná napadne ještě jiná možnost, kterou žádné z dětí na obrázku neřeklo.
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7. Co lze říci žákům na závěr
Vědci zkoumají svět a vymýšlejí teorie, jak svět funguje. Je dobré mít na paměti, že dobrá vědecká 
teorie musí: 
 – být vyvratitelná, 
 – být v souladu se všemi známými fakty, 
 – vysvětlovat pozorování co možná nejjednodušším způsobem, 
 – být lepší než předchozí teorie
Věda nemůže být neomylná. Přesto je věda jeden z dobrých způsobů, jak se vyznat ve světě kolem nás. 
Věda nám může jen poskytnout informace. Co je ale správné nebo morální, o tom musíme rozhodnout 
jinak.

Proto, až budete číst nějaké zprávy, o něčem se rozhodovat nebo sami něco zkoumat, dobře si 
rozmyslete, čemu můžete věřit a proč tomu můžete věřit. 

Další tipy, jak u žáků rozvíjet vědecké myšlení 
• Podrobnější informace, jak lze rozvíjet vědecké myšlení žáků pomocí různých aktivit lze nalézt 
na https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/341/312 a na https://www.zsmltu.cz/dum/BOV/BOV/
DATA/01_PRUVODCE_PRO_UCITELE/00_PR%d9VODCE_CELA_KNIHA/01_Pruvodce_pro_ucitele.pdf. 

• Jestliže chcete zjistit, jak kvalitně žáci zvládají vědecké myšlení, nezávisle na konkrétním tematickém 
celku a konkrétních znalostech, můžete použít Lawsonův test vědeckého uvažování. Test vypovídá 
o tom, jaké úrovně vědeckého uvažování daný respondent dosáhl. V testu jsou použity otázky se 
stoupající náročností. Do češtiny byla přeložena varianta s 24 otázkami), ale základní princip je 
vždy zachován. Tímto základním principem je, že se hodnotí odpověď na danou otázku a současně 
zdůvodnění této odpovědi (kromě posledních dvou otázek, které jsou nezávislé). Ke stažení je 
na http://kdf.mff.cuni.cz/lide/dvorakova/Disertace.pdf (test je v příloze číslo 14 na str. 182).

• K rozvoji vědeckého myšlení lze použít i úlohy zadané formou diskuze (bublinové úlohy, úlohy 
concept cartoons), které zároveň dobře pomáhají odbourávat chybné představy žáků. Úlohy k některým 
tématům jsou k dispozici na http://physics.ujep.cz/~ehejnova/Pro_ucitele/index4.html. 

Výběr z databáze OPVK a příspěvky expertní skupiny IKAP pro učitele fyziky
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Diagnostický test k odhalování miskoncepcí 
v oblasti atomistiky
Eva Hejnová
Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem, eva.hejnova@ujep.cz 

Úvodem
Cílem tohoto příspěvku je předložit učitelům diagnostický test, který jim může posloužit k odhalování 
chybných představ žáků v oblasti atomistiky. Lze ho použít jak na základní, tak na střední škole.
Chybné intuitivní představy (tzv. miskoncepce) týkající se pojmu atom jsou velmi rozšířené. Učitelé 
by o nich proto měli vědět, aby mohli volit vhodné vyučovací postupy a používat srozumitelné 
modely atomů a také vhodné analogie. Obtížnost výkladu pojmu atom spočívá v tom, že jde o značně 
abstraktní konstrukt; atom nelze vnímat lidskými smysly a nelze ho vidět ani pomocí jednoduchých 
přístrojů (např. pomocí lupy nebo mikroskopu). Při výkladu tohoto pojmu proto učitelé používají různé, 
více, či méně vhodné modely, analogie a metafory (např. elektronový oblak, „rozmazaný“ elektron, 
atomové jádro apod.). Žáci si však často vytvářejí své vlastní modely a jejich představy se tak mohou 
značně lišit od představy atomu, kterou se jim snaží předat jejich učitelé.

Jak test použít
Jednoduše tak, že zadání testu oboustranně rozmnožíte a rozdáte je žákům. Na řešení testu stačí 
žákům obvykle přibližně 20 minut. Žáci mohou u každé úlohy buď vybrat jednu odpověď, která 
podle nich vyjadřuje to, co si o dané věci myslí, nebo mohou napsat odpověď vlastní. Řešení testu 
a metodické poznámky k jednotlivým úlohám jsou k dispozici na http://physics.ujep.cz/~ehejnova/
Pro_ucitele/Metodicke_poznamky_bublinove_ulohy/Metodicke_pozn_Atomistika.pdf.
Po vyplnění testu je možné jednotlivé úlohy se žáky prodiskutovat. K tomu mohou dobře posloužit 
úlohy vycházející z testu, které jsou zadány ve formě diskuse (viz obr. 1). K dispozici jsou na 
http://physics.ujep.cz/~ehejnova/Pro_ucitele/bublinove_ulohy_pdf/Bublinove_ulohy_atomistika_
v2.pdf, 

Obr. 1
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Jméno a příjmení: ……………………………………..…………

Test – porozumění pojmu atom

Pokyny k vyplnění testu 
• Vyber vždy jen jednu odpověď u každé části otázky nebo napiš svoji vlastní. 

• Tvoje odpověď by měla vyjadřovat to, co si sám myslíš. 
• Na vyplnění testu máš přibližně 20 minut. 

1. Můžeme jednotlivé atomy vidět?
a) Ano, atomy jsou dost velké na to, abychom je mohli vidět pod běžným mikroskopem.
b) Ne, atomy nelze vidět, můžeme pouze věřit, že existují.
c) Ano, velké atomy lze vidět i pouhým okem.
d) Ano, atomy můžeme vidět, ale pouze pomocí speciálního laboratorního přístroje. 
e) Jiná odpověď: ..........................................................................................................................

2. Jsou atomy živé?
a) Ano, protože atomy mohou růst a dělit se.
b) Ne, atomy nemají vlastnosti živých organismů. 
c) Ano, atomy jsou živé, protože se pohybují. 
d) Živé jsou pouze atomy živých organismů. 
e) Jiná odpověď: ..........................................................................................................................

3. Živočichové se skládají z mnoha atomů. Co se s těmito atomy stane potom, co živočich zemře?
a) Atomy se přestanou pohybovat.
b) Atomy se vrátí zpět do prostředí. 
c) Když živočich zemře, atomy se rozštěpí na jednodušší části a ty pak vytvoří nové atomy.
d) Atomy přestanou existovat, jakmile se živočich rozloží. 
e) Jiná odpověď: ..........................................................................................................................

4. Jaký mají atomy tvar?
a)  Atomy mohou mít různý tvar podle druhu látky, kterou tvoří (mohou být třeba kulaté, vejčité, protáhlé apod.).
b) Atomy mají tvar koulí, které jsou uvnitř plné.
c) Atomy jsou ploché (jako když rozplácneme kuličku z modelíny).
d) O atomu lze pouze říci, že má kladné jádro a elektronový obal. 
e) Jiná odpověď: ..........................................................................................................................

5. Mají všechny atomy stejnou velikost? 
a) Nemají, protože velikost atomu určuje počet protonů, neutronů a elektronů, z nichž je atom složen.
b)  Mají, protože ve vesmíru existuje jen jeden základní druh atomu, ze kterého jsou vytvářeny všechny 

složitější atomy. 
c) Nemají, protože velikost atomu určuje pouze počet protonů a neutronů v jádře atomu. 
d) Všechny atomy jsou stejně velké, ale vytvářejí různě velké molekuly. 
e) Jiná odpověď: ..........................................................................................................................

6. Mají všechny atomy stejnou hmotnost?
a) Ne, protože atomy plynů nemají žádnou hmotnost.
b) Ne, protože hmotnost atomu závisí na tom, z kolika jednodušších atomů vytvořen.
c) Ano, všechny atomy jsou částice se stejnou hmotností.
d) Ne, protože atomy mají různý počet protonů, neutronů a elektronů.
e) Jiná odpověď: ..........................................................................................................................

7. Má atom zlata některé stejné vlastnosti jako malý kousek čistého zlata?
a) Ano, zlato je tvrdé, a atom zlata je proto také tvrdý. 
b) Ne, jednotlivý atom zlata nemá stejné vlastnosti jako kousek zlata. 
c) Ano, atom zlata je lesklý, podobně jako se lesknou věci ze zlata.
d) Ne, protože kousek zlata je tvořen atomy zlata a látkou, která vyplňuje prostor mezi atomy zlata. 
e) Jiná odpověď: ..........................................................................................................................

Výběr z databáze OPVK a příspěvky expertní skupiny IKAP pro učitele fyziky
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8. Pohybují se atomy v pevné látce?
a) Ano, atomy v pevné látce kmitají.
b) Ne, nemohou se pohybovat, protože mezi částicemi v pevné látce nejsou žádné mezery. 
c) Ne, nemohou se pohybovat, protože atomy pevné látky jsou těžké.
d) Ne, atomy se nepohybují, pohybují se jen elektrony v atomových obalech. 
e) Jiná odpověď: ..........................................................................................................................

9. Zvětší se atomy v železné tyči, když ji budeme zahřívat?
a) Při zahřívání tyče se budou zvětšovat pouze jádra atomů.
b) Při zahřívání tyče se budou uvolňovat elektrony z atomových jader a atomy se tak zvětší. 
c) Při zahřívání tyče se zvětší vzdálenost mezi atomy a rozsah jejich kmitání.
d) Při zahřívání zvětšuje svůj objem pouze sama tyč, velikost atomů a vzdálenost mezi nimi se nemění.
e) Jiná odpověď: .......................................................................................................................... 

10. Uhlí je tvořeno atomy uhlíku. Co se stane s atomy uhlíku, když kousek uhlí roztlučeme kladivem 
na prach?
a) Atomy uhlíku se nijak nezmění.
b) Nárazy kladivem způsobí změnu velikosti atomů. 
c) Když se uhlí rozpadne na prach, atomy se také rozpadnou. 
d) Od některých atomů uhlíku odpadnou malé části, takže se tyto atomy zmenší. 
e) Jiná odpověď: .......................................................................................................................... 

11. Představ si, že bychom odstranili všechny atomy listu papíru. Co by potom zůstalo? 
a) Zůstane trochu papírového prachu.
b) Nezůstane nic.
c) Zůstane jen maličký kousek papíru o velmi malé hmotnosti.
d) Zůstane energie.
e) Jiná odpověď: .......................................................................................................................... 

12. Co se stane s atomy ve vzduchu, když se s nimi srazí rychle se pohybující vlak?
a) V okamžiku srážky chrání atomy jejich pevné obaly, podobně jako skořápka chrání ořech.
b) Vzduch je pružný, proto jsou i atomy ve vzduchu pružné, mohou se tak snadno stlačit a při srážce 
  s vlakem se nerozbijí.
c) Jestliže je rychlost vlaku dostatečně velká, některé atomy ve vzduchu se při srážce rozbijí a rozpad-
 nou se na menší části. 
d) Při srážce s vlakem se atomy nijak nezmění.
e) Jiná odpověď: .......................................................................................................................... 

13. Musí být atom rozbit, aby se z něj uvolnil elektron?
a) Ne, elektron se může odtrhnout bez rozbití atomu.
b)  Elektron je jednou ze základních částic, z nichž se atom skládá. Když je elektron od atomu odtržen, atom 

se rozdělí.
c) Ne, stačí rozbít pouze obal atomu. 
d) Elektrony nemohou být z atomu odtrženy.
e) Jiná odpověď: .......................................................................................................................... 

14. Jak se mohou atomy jednoho prvku přeměnit na atomy jiného prvku?
a) Příčinou přeměny atomů na jiné atomy je sluneční světlo. 
b) Nestabilní atomy se mohou samovolně změnit na jiné atomy při radioaktivním rozpadu.
c) Atomy se nemohou přeměňovat, protože každý z protonů, neutronů a elektronů v atomu je jedinečný.
d) Atomy se mohou změnit na jiné atomy při takových jevech jako je hřmění a blýskání. 
e) Jiná odpověď: .......................................................................................................................... 

© Eva Hejnová, Katedra fyziky PřF UJEP v Ústí nad Labem, eva.hejnova@ujep.cz, verze 5-2017
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Několik poznámek na závěr
Různé modely a analogie, které učitelé při výkladu pojmu atom běžně používají, jsou často velmi 
složité, proto si žáci na jejich základě nevytvářejí zcela správné představy (o čemž ale učitelé někdy 
těžko získávají od žáků nějakou dobrou zpětnou vazbu). Ačkoliv se děti snaží po absolvování výkladu 
o atomech sladit své představy s těmi vědeckými, často to končí tím, že si vytvoří nějaký vlastní 
pokroucený, alternativní model, který lépe vyhovuje jejich předchozím zkušenostem s tím, jak okolní 
svět funguje. 

Příčinu této skutečnosti lze hledat také v učebnicích, ve kterých jsou žákům předkládány 
dvourozměrné modely (zejména mladší žáci si pak myslí, že atomy jsou ploché), které se navíc v různých 
učebnicích liší. Různost těchto modelů pak může v žácích vyvolat otázku: Který model je ten správný? 
Mnoho žáků také nemá ještě ani v 9. ročníku základní školy dostatečně rozvinutou formální úroveň 
myšlení a prostorovou představivost, aby dokázali do hloubky porozumět výukovým modelům a různým 
analogiím, které učitel používá, a také nedokáží odlišit, co model ukazuje správně a co ne. Na základní 
škole je proto vhodné používat co nejjednodušší, nejlépe černobílý, model, např. tzv. „rozmazaný“ 
model atomu, který je na obr. 2.                                                             
  

 
Obr. 2

Podrobněji se o intuitivních představách v oblasti atomistiky můžete dočíst např. v článku  
na https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/1176/902.
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Námět na laboratorní práci – kolorimetrie  
s roztoky CuSO₄
Robert Seifert
Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem; Gymnázium Rumburk,  
robert.seifert@ujep.cz 

Originál nápadu na tuto laboratorní práci pochází z prezentace Science on Stage – viz
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/678/istage-2-smartphones-im-
naturwissenschaftlichen-unterricht1 resp. https://www.scienceinschool.org/content/smartphones-lab-
how-deep-your-blue

Podstatou a cílem této laboratorní práce je okusit se žáky metodu nazvanou kolorimetrie, která je sice 
na pomezí chemie a fyziky, ale to je právě na ní krásné. 

Hned na úvod se sluší poznamenat, že „skutečná“ kolorimetrie je laboratorní metoda používající 
kalibrovaný zdroj světla, přesně daný objem roztoku, kterým musí světlo projít a spektrofotometr 
určující míru absorpce. Zde uvedené laboratorní cvičení se tomu jen velmi hrubě přibližuje a použitá 
metoda je velice limitována co se týče praktického využití, studentům však pomůže si uvědomit, 
jak technologie ovlivňují náš život a způsoby laboratorní práce. Mimo to – a to je neméně důležité – 
se v ní mobilní telefon představí jako užitečný měřicí nástroj.

Ústřední otázkou před začátkem měření je toto: „Existuje vztah mezi barvou roztoku a jeho 
koncentrací?“ To lze koneckonců pozorovat i např. při přípravě čaje nebo šťávy. Tuto vlastnost 
roztoků popisuje Beerův-Lambertův zákon, i když mluví (přesněji) o absorpci monochromatického 
záření. Plné znění včetně dalších informací poskytne např. Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/
Lambert%C5%AFv%E2%80%93Beer%C5%AFv_z%C3%A1kon. 

RGB krychle
Při laboratorní práci využíváme vlastností tzv. 
barevného modelu, což je způsob, jak libovolný 
odstín barvy popsat pomocí čísla (resp. trojice 
čísel). Používaných barevných modelů je více, 
asi nejznámější je RGB model pro aditivní skládání 
barev, pro subtraktivní skládání se používá CMYK, 
a existují i další barevné modely. 

Ve zkratce – barevný model popisuje prostor, 
ve kterém jsou rozmístěny všechny známé odstíny 
barev. RGB model je například „barevná krychle“, 
kde je příslušný odstín tvořen kombinací tří barevných 
světel (červené R, zelené G a modré B) a jejich různou 
intenzitou (od nuly – zcela zhasnuto do jedné – plný 
svit). Roh pomyslné krychle na souřadnici (0,0,0) je 
černý (R i G i B zhasnuté), tři hrany vycházející z počátku 
jsou tři základní barvy od nejtmavší po nejčistší, 
a protilehlý roh je zcela bílý.

HSV barevný prostor
Pro účely cvičení se využije HSV model, ve kterém 
jsou všechny barvy umístěny do válce a odstín je 
pak určen třemi souřadnicemi: odstín (úhel na válci), 
saturace (vzdálenost od osy válce) a hodnota (výška 
nad základnou válce). Bližší informace lze nalézt např. 
na Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/HSV. 
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Laboratorní práce – poznámky k vedení hodiny

Úkolem LP je pomocí aplikace pro chytrý telefon určit koncentraci neznámého roztoku. Před vlastní 
prací je vhodné, aby si studenti již doma stáhli a nainstalovali aplikaci do svých mobilních telefonů 
(adresy jsou na pracovních listech, které se dají rozdat):

Color Grab (Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loomatix.colorgrab
ColorAssist Lite (iOS) https://itunes.apple.com/us/app/colorassist-lite/id495034867?mt=8

Pomůcky: Aplikace pro chytrý telefon, lahve s roztoky o známé koncentraci, lahve s roztokem 
o neznámé koncentraci, list papíru A4 nebo A3 na bílé pozadí (podložka + pozadí), zdroj světla.
Forma práce
Je možných více variant:

•  „klasická LP“ – roztoky jsou namíchány, studenti dostanou prac. list, zpracují samostatně
•  propojení více předmětů – v chemii si namíchají roztok, ve fyzice změří, v IVT zpracují
•  „a plav“ – dostanou roztoky a povolenku pro použití vlastních telefonů :-)

Příprava roztoku
Osvědčily se roztoky CuSO₄.5H₂O v koncentraci 
5 g/100 ml, 10 g/100 ml a 15 g/100 ml. Pro přípravu jsou 
potřeba 4 stejné baňky o objemu 100 ml – 3x baňka se 
známou koncentrací pro kalibraci, 1x roztok o neznámé 
koncentraci. 

Pro přípravu je potřeba nasypat 5g CuSO₄ do baňky, zalít 
100 ml destilované vody a míchat do rozpuštění. Ostatní 
roztoky se připraví obdobně.

Dobré výsledky také dávají kalibrační roztoky 
o koncentracích 3,3; 6,6 a 10 g/100 ml.

Neznámý roztok připravujeme stejným způsobem, 
osvědčilo se volit koncentraci v pásmu mezi  
7–12 g/100 ml, resp. 4–8 g/100 ml 

Organizace hodiny
Před vlastním měřením je potřeba ověřit, že studenti mají 
nainstalovánu aplikaci a umí s ní pracovat. Vhodná jsou 
„orientační měření“ – barva trika, stěn, atp. Též ověření 
že „není modrá jako modrá“ pomocí rozdílných hodnot 
HSV. Aplikace je poměrně intuitivní a obvykle nepůsobí studentům potíže.
Nejjednodušší, ale nejméně užitečná je varianta s připravenými „meřicími stanovišti“, kam studenti 
pouze chodí sbírat hodnoty. Pro lepší zapojení studentů je vhodné, pokud jednotlivé skupiny měří 
u sebe v lavicích. Pro 5–6 dvoučlenných skupin postačí dvě trojice kalibračních roztoků. Studenti 
postupují podle pracovního listu.

Poznámky pro měření
•   Lahev musí být umístěna před dobře osvětlené bílé pozadí (4 cm od pozadí, 14 cm od snímače 

telefonu), Je potřeba dbát, aby se pokud možno neměnily světelné podmínky (ideálně přisvěcovat 
shora). Studenti si nesmí stínit!

•   Při měření je třeba dbát na to, aby byla geometrie (pozadí – lahev – mobil) vždy stejná. Studenti 
by měli „mířit“ pokud možno vždy na stejné místo na lahvičce. Pozor na odlesky, špínu na lahvi, 
bubliny v roztoku atp. 

•  měření lze opakovat vícekrát, pak zprůměrovat.
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Zpřesnění pomocí kompenzace bílé
•   Pro přesnější měření je vhodné v nastavení fotoaparátu 

vypnout automatickou kompenzaci bílé. 
•   v programu ColorGrab je vhodné naopak kompenzaci bílé 

zapnout. Pak se pracuje takto: Symbolem vah se zapne 
kompenzace bílé, kromě žlutého kolečka se objeví i bílý 
čtvereček. Bílý čtverec se namíří na bílé pozadí, žluté 
kolečko na měřenou barvu (viz obrázek vpravo).

Zpracování měření
Vlastní měření proběhne většinou poměrně rychle, základní 
kontrola naměřených hodnot a zpracování se dá stíhat již při 
hodině. Pro tvorbu kalibrační křivky se nabízí dvě možnosti:

•   ručně zakreslit na milimetrový papír, přímkou proložit ručně, 
hodnoty odečíst z grafu

•   v hodinách IVT využít tabulkového kalkulátoru, hodnoty 
zakreslit do grafu, nechat spočítat regresní přímku, zobrazit 
rovnici regrese, určit inverzní funkci, dosadit H value 
neznámého vzorku, zjistit koncentraci. 

Prostor pro další výzkum
•   Uvedená metoda nefunguje s vodným roztokem manganistanu draselného, alespoň podle mých 

zkušeností. 
•   Stálo by ale za to to zkusit se šťávou (borůvkovou?? hroznové víno??), aby bylo vhodné  

i pro výuku na ZŠ.

Zdroje použitých obrázků:
RGB krychle: http://mathonline.fme.vutbr.cz/pg/Algoritmy/03_BARVA.htm
HSV model: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HSV_color_solid_cylinder.png
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Stanovte koncentraci roztoku CuSO₄ měřením barevného odstínu
(pracovní list)

Pomůcky
•   chytrý telefon
•   aplikace:  Color Grab (Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loomatix.

colorgrab 
ColorAssist Lite (iOS) https://itunes.apple.com/us/app/colorassist-lite/
id495034867?mt=8

•  List papíru
•  lahvičky s roztoky o známé koncentraci
•  lahvička s roztokem o neznámé koncentraci

Postup
•   Připravte si list papíru na dobře osvětlené místo tak, aby tvořil plynulý přechod z vodorovné 

do svislé polohy
•   Postavte lahev cca 4 cm od bílého pozadí a vyznačte si tužkou její polohu. Je nutné, aby při měření 

stály všechny lahve na stejném místě
•   Umístěte telefon asi 14 cm před lahev tak, aby kamera zabírala nejširší část lahve a rovina pohledu 

byla přibližně vodorovná. Telefon upevněte (opřete, zapřete...) aby se nehýbal
•   Pomocí aplikace Color Grab změřte hodnotu odstínu H a zaznamenejte
•  Stejný postup opakujte pro všechny lahvičky s roztoky

Záznam hodnot
Lahvička č. koncentrace (g/100 ml) H (°)

1 5

2 10

3 15

Hodnota H u lahvičky roztoku s neznámou koncentrací: .................................................

Zpracování hodnot
•  Zakreslete graf závislosti hodnoty H na koncentraci roztoku.
•   Předpokládáme, že hodnota H je přímo úměrná koncentraci. Proložte naměřené H přímkou, 

která bude tuto závislost znázorňovat.
•  Z přímky v grafu a změřené hodnoty H neznámého vzorku určete koncentraci neznámého roztoku.
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Miniinformatorium: Zápis barvy pomocí čísel
Pro „měření“ barvy bylo nutno vyvinout způsob, jakým se jeden konkrétní barevný odstín popíše 
pomocí číselného kódu. Asi nejznámější je tzv. RGB model, ve kterém se světlo příslušného odstínu 
skládá ze tří základních složek – červeného světla (R), zeleného světla (G) a modrého světla (B). Existují 
ale i další modely – například pro mísení barevných pigmentů se při tisku používá model CMYK, kde je 
každá odstín složený ze čtyř základních pigmetnů Azurová (C), Fuchsiová (M), žluá (Y) a černá (K). 

  

V této úloze používáme model HSV nebo HSL – https://cs.wikipedia.org/wiki/HSV. Ten popisuje barvu 
pomocí pří složek – Odstín (Hue) je poloha na pomyslném válci barev, Sytost (Saturation) a Jas (Value)

Zdroje
Obrázky: HSV by SharkD (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HSV_color_solid_cylinder.png)
RGB by Quark67: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AdditiveColorMixiing.svg
CMY by Mormegil: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/SubtractiveColorMixing.png
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USB mikroskop ve fyzikálních experimentech
Petr Kácovský
Katedra didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK, petr.kacovsky@mff.cuni.cz 

S mikroskopy a jejich školním využitím se studenti setkávají nejčastěji 
ve výuce biologie, kde se uplatňují zařízení zespoda prosvěcující 
zkoumaný vzorek. Vývoj digitálních technologií ovšem v posledních 
letech napomohl rozšíření jednoduchých USB mikroskopů s cenou 
i do 1000 Kč, které se stále častěji vyskytují ve školách a ukazují se 
být vhodným nástrojem nejen pro zkoumání živé přírody, ale také 
do hodin fyziky. Zde je několik výhod, které tyto jednoduché mikroskopy 
poskytují: 

•  Zařízení se připojuje přímo do USB 2.0/3.0 portu počítače.
•   Není nutná přítomnost elektrické sítě – mikroskop je napájen přímo 

z USB portu.
•   Obvykle není nutné instalovat žádný ovládací software – mikroskopy 

obvykle využívají již nainstalované ovladače webových kamer 
(například v případě Windows 10 jde o defaultně nainstalovanou 
aplikaci Kamera), které umožňují snadné pořízení snímku nebo 
videa snímané situace. Na druhou stranu, k některým mikroskopům 
bývá dodáván i software, který umožňuje například měření 
vzdáleností v pořízených snímcích, případně lze na internetu volně 
stáhnout software, který s mikroskopy pracuje (např. program 
Plugable Digital Viewer).

•   Zkoumaný vzorek se nasvěcuje seshora pomocí zabudovaných LED napájených z USB portu – není 
tedy nutné, aby šlo o průhledný materiál.

Mikroskopy obvykle poskytují ostrý obraz při dvou různých zvětšeních, jejichž hodnotu je možné 
odhadnout z otočného ovládání objektivu.
Následující odstavce nabízejí jednoduché tipy na experimenty s USB mikroskopy, které lze využít 
ve výuce fyziky. Další náměty lze najít například ve [2] či [3].

Experiment 1: Aditivní skládání barev, velikost pixelu
Při aditivním (sčítacím) skládání barev vzniká výsledný odstín regulací jasu tří základních barev – červené 
(red – R), zelené (green – G) a modré (blue – B); studentům bývá tento model dobře znám pod označením 
RGB. Tento způsob využívají všechny digitální displeje kolem nás, kde je skládání barev realizováno 
miniaturními ploškami červené, zelené a modré barvy – takzvanými subpixely. Trojice navzájem různě 
barevných plošek pak tvoří tzv. pixel, který je využíván pro udávání rozlišení monitorů a displejů.

Na obr. 2 je znázorněn způsob, jakým LCD displej vytváří (zleva) červenou, zelenou, žlutou a bílou 
barvu. V prvních dvou případech svítí z každého pixelu pouze subpixel jediné barvy, žlutou získáme 
složením červených a zelených subpixelů, pro bílou pak potřebujeme všechny základní barvy. 

Přirozené je dát studentům prostor rozmyslet, jak jsou realizovány další barvy (fialová, oranžová, 
černá, šedá…), a poté je nechat jejich hypotézy ověřit.

Obrázek 2. Aditivní skládání barev na LCD monitoru

Obrázek 1: Ilustrační 
obrázek USB mikroskopu, 
převzato z [1].
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Pokud pracujeme se softwarem, který umožňuje měřit 
vzdálenosti v pořízených snímcích, lze aktivitu rozvést 
ještě dále. Měřením můžeme stanovit rozměry jednoho 
pixelu – fyzikálně korektnější je samozřejmě změřit 
rozměr více pixelů naráz a získaný údaj poté vydělit jejich 
počtem. Pokud nyní rozměry pixelu vynásobíme hodnotami 
maximálního rozlišení příslušného displeje, měli bychom 
dostat jeho skutečné rozměry. 

Ve vzorovém případě, ke kterému se vztahuje obr. 3, byla 
velikost jednoho pixelu odhadnuta jako 0,255×0,255 mm, 
což pro maximální rozlišení displeje 1366×768 pixelů dává 
velikost displeje 34,8×19,5 cm, která odpovídá realitě. 

Experiment 2: Subtraktivní skládání barev
Subtraktivní skládání barev je založené na překrývání tří barev – azurové (cyan – C), purpurové 
(magenta – M) a žluté (yellow – Y). Zkratka CMY, vzniklá z počátečních písmen těchto barev, bývá mezi 
studenty oproti modelu RGB méně známá, ale někteří z nich si obvykle vybaví, že písmeny C, M, Y bývají 
označeny tonery do tiskáren – to již samo napovídá, kde míšení CMY hledat, a proto budeme nyní 
pod mikroskop vkládat barevně tištěné materiály. 

Na obr. 4 je ve dvou přiblíženích zachycena fotografie vytištěná na laserové tiskárně. Mikroskop odhalí 
pro oči překvapivý fakt, že barevná plocha je vlastně vytvořena jakýmsi „tečkováním“, kde velikost 
a hustota teček určuje výsledný odstín zaznamenaný naším zrakem. Lze si také povšimnout, že tečky se 
vyskytují nikoliv ve třech barvách, jak by se dalo očekávat, ale v barvách čtyřech – oproti již zmíněným 
barvám si navíc můžeme všimnout teček černých. Černou barvu je sice možné dostat složením všech tří 
komponent CMY, ale vzhledem k jejímu častému používání jsou do tiskáren speciálně přidávány tiskové 
kazety s černou barvou – někdy se proto také hovoří o modelu CMYK (blacK).

Obrázek 4: Detail barevného tisku jako příklad subtraktivního míšení barev (zvětšeno 40× a 200×)

Experiment 3: Lidské tělo
Ačkoliv tento odstavec jistě spadá i do biologie, 
využití mikroskopu při zkoumání lidského těla může 
zajímat i fyziky. Jedním z fyzikálních jevů, které lze 
sledovat, je ochlazování lidského těla odpařováním 
potu, ke kterému průběžně dochází, aniž bychom si 
to uvědomovali. Obrázek č. 5 ukazuje bříško prstu na 
ruce s cca dvěstěnásobným zvětšením a jsou na něm 
jasně patrné kapičky potu. Pokud sledujeme stejné 
místo v čase, lze pozorovat, že kapičky potu se po 
několika sekundách vypaří a objeví se nové.

Mikroskop také nabízí kvantitativní odhad tloušťky 
vlasu, což je údaj, na který můžeme při výuce fyziky 
narazit – někdy se měří mez pevnosti různých vlasů 

Obrázek 3: Měření velikosti pixelu

Obrázek 5: Mikroskopické kapičky potu  
na bříšku prstu
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v tahu, případně se využívají jako velmi tenké 
překážky při vytváření difrakčních obrazců ve vlnové 
optice. Pro získání přibližného odhadu tloušťky vlasu 
stačí vložit vlas pod mikroskop spolu s nějakým 
délkovým měřidlem; v případě softwaru s možností 
měřit vzdálenosti není nutné ani to. Na vzorové 
fotografii je zachycen vlas společně se stupnicí – již 
značně poškozeného – plastového pravítka.
 
Experiment 4: Materiály kolem nás
Překvapivě pestrý se ukazuje být mikroskopický 
svět textilních vláken, ať už přírodních či umělých. 
Zejména v případě povrchů, které mají nějaké 
specifické využití, lze s úspěchem pozorovat, jak je 
tomuto využití struktura materiálu přizpůsobena. Obr. 
7 ukazuje tři různé povrchy – zleva jde o bavlněné 
kalhoty, hadr na podlahu a houbičku na nádobí, vše 
zvětšeno dvěstěkrát. Je velmi dobře patrné, jak je 
povrch hadru oproti látce kalhot členitý a poskytuje 
tak mnohem větší plochu pro zachytávání nečistot. Naproti tomu tělo houbičky na nádobí je z velké 
části duté, aby bylo schopno absorbovat co největší množství vody.

Obrázek 7: Zleva struktura bavlněné látky, hadru na podlahu a houbičky na nádobí (vše zvětšeno 200×)

Literatura 
[1]  Lindner. [online] Dostupné z: https://www.lindner-original.de/en/news/lindner-digital-usb-

microscope-v6/a-1111135171/
[2]  Kusák R. (2012). Jak se dívat do mikrosvěta. In: Dílny Heuréky 2012 (editoři V. Koudelková  

a L. Dvořák). Nakladatelství P3K s. r. o., Praha, 89-100.
[3]  Kusák, R. (2013). Experimenty s USB mikroskopem. In: „Jak získat žáky pro fyziku?“ – Sborník 

příspěvků semináře OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF. Dostupné z: http://fyzweb.cz/
materialy/vlachovice/2013/materialy/kusak/c-kusak-usb_mikroskop.pdf

Obrázek 6: Vlas a stupnice plastového 
pravítka, zvětšeno 210x
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Termovizní kamery – co je dobré vědět  
při jejich používání…
Petr Kácovský
Katedra didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK, petr.kacovsky@mff.cuni.cz 

Historie bezkontaktního měření teploty se začala psát v roce 1901, kdy byl sestrojen první pyrometr, 
tedy zařízení schopné vyhodnocovat povrchovou teplotu předmětu na základě tímto předmětem 
emitovaného záření. Přestože od této chvíle již uplynulo více než 100 let, začali se lidé – a s nimi 
i naši studenti – běžně setkávat s bezkontaktním měřením teploty až v poslední době, především díky 
rozšíření pyrometrů do lékařských ambulancí a nemocnic.

Do fyzikálního vzdělávání si bezkontaktní měření teploty nachází cestu také až v současné době, a to 
v podobě termovizních kamer (dále: termokamer) založených na detekci dlouhovlnného infračerveného 
záření vysílaného daným předmětem. Pro výuku nejzásadnější předností termografických měření je 
jejich názornost, se kterou vizualizují rozložení teplot na povrchu těles pomocí barev (tzv. termogramů, 
obr. 1). Technologický vývoj a konkurence na trhu v poslední době stlačily cenu některých modelů 
termokamer na úroveň, která je již zajímavá i pro vzdělávací instituce.

 

Obrázek 1: Ilustrační obrázek – vlevo termovizní kamera FLIR i7, vpravo ukázka jejího displeje během měření.

Cílem tohoto příspěvku není uvádět náměty na konkrétní experimenty využívající termokamery – takové 
materiály již v nemalém množství existují, z anglicky psaných lze zmínit webovou stránku [1], v češtině 
je 27 návodů na experimenty stručně popsáno v praktické části disertační práce [2] a plná znění těchto 
návodů jsou publikována ve [3]. Kromě vhodných námětů je ovšem při práci s termokamerou zásadní 
umět interpretovat získané výsledky, které jsou velmi náchylné na okolní podmínky a mohou někdy 
svádět k závěrům, jež jdou proti očekáváním učitele i žáků. Proto zmíníme zásadní vlivy, které mohou 
správné vyhodnocení termografických měření překazit a kterým je vhodné se ve výuce vyhnout.

Klasická termokamera, nebo termokamera v telefonu/tabletu?
Jak již bylo uvedeno, ceny termovizních kamer v uplynulém desetiletí setrvale klesají a tento trend je 
v posledních třech letech zcela zásadně urychlen příchodem zařízení, která nefungují autonomně, ale 
lze je připojit ke smartphonům či tabletům (říkejme jim dále mobilní zařízení). Tato zařízení se dnes 
na internetovém trhu běžně dostávají pod cenovou hranici 500 eur, v akčních nabídkách prodejců 
výjimečně i pod 250 eur, tj. cca na čtvrtinu ceny běžných termokamer. Tradiční termokamery „do ruky“ 
poskytují přesnější a věrohodnější údaje pro případ jemných kvantitativních měření, ovšem pro většinu 
běžných školních experimentů jsou jim mobilní zařízení z hlediska názornosti rovnocenným partnerem. 
Aktuálně se na trhu mobilních termokamer pohybují dva velcí konkurenti. Legenda termografie, 
společnost FLIR, nabízí svůj poslední model FLIR One Pro, který umí termografický snímek podložit 
snímkem ve viditelném oboru (tzv. MSX režim), alternativou jsou zařízení firmy Seek Thermal, konkrétně 
kamera Seek Thermal Compact, která sice MSX nenabízí, ale zase pracuje – při podobném rozsahu 
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měřených teplot – s vyšším rozlišením. Oba právě uvedené modely se vyrábějí jak ve verzi pro Android, 
tak ve verzi pro iOS, přičemž obě platformy nabízejí neplacenou aplikaci pro ovládání připojených 
termokamer. Možnost připojení k telefonu/tabletu výrazně usnadňuje pořizování a následné sdílení 
termografických snímků, případně natáčení termografických videí, a pro školní využití jde o skvělý 
kompromis mezi kvalitou a cenou.

Třetí alternativu představuje smartphone Caterpillar S60/S61, který v sobě má termokameru přímo 
zabudovanou a na českém trhu jej lze pořídit za přibližně 500 eur. Nevýhodou tohoto zařízení je 
ovšem výrazně menší rozlišení termografických snímků (80×60 pixelů, zatímco například Seek Thermal 
Compact nabízí 320×240 pixelů).

Detailní porovnání všech tří modelů je publikováno ve [4].

Teorie termografie
Jak již bylo v úvodu naznačeno, každé těleso emituje do svého okolí elektromagnetické záření různých 
vlnových délek; toto záření někdy označujeme jako záření tepelné, přičemž termografie se zabývá 
jeho detekcí a vyhodnocením. Protože vyzařování každého tělesa je specifické (ovlivněné zejména 
vlastnostmi jeho povrchu), používá se k jeho popisu často zjednodušený model – tzv. záření absolutně 
černého tělesa (AČT). 

AČT je fyzikálním modelem objektu, který veškeré záření dopadající na jeho povrch pohlcuje, a to 
bez ohledu na vlnovou délku záření. Současně je takové těleso v rovnováze s okolím schopné stejné 
množství energie prostřednictvím záření emitovat – je tedy vlastně ideálním zářičem; reálné objekty se 
mohou vlastnostem AČT pouze více či méně blížit. 

Celková intenzita vyzařování absolutně černého tělesa se označuje jako M⁰e a představuje energii, 
která je vyzářená z 1 m² povrchu AČT za 1 sekundu, tj. [M⁰e ] = Js–1m–2 = Wm–2. Integrací tzv. Planckova 
zákona (viz například [2]) lze odvodit, že

M⁰e (T) = σT⁴,
kde σ = 5,67 . 10–8 Wm–2K–4 je Stefanova – Boltzmannova konstanta. Tento vztah (označovaný jako 
Stefanův-Boltzmannův zákon) ukazuje, že celková intenzita vyzařování AČT je závislá pouze na jeho 
teplotě a je klíčem k fungování termovizních kamer. AČT je ovšem fyzikální idealizací – reálná tělesa 
nikdy veškeré dopadající záření zcela nepohltí, ale část jej vždy odráží, případně jimi část prochází. 
Reálné těleso navíc vždy vyzařuje méně energie než AČT o stejné teplotě na stejné vlnové délce – tuto 
skutečnost popisuje tzv. (spektrální) emisivita ε = ε (λ,T), která může obecně záviset i na dalších 
veličinách, než jsou vlnová délka a teplota. Emisivita v podstatě udává, jakou část záření emituje na 
příslušné vlnové délce reálné těleso ve srovnání s AČT téže teploty.

Jak je uvedeno výše, emisivita povrchů je obecně závislá na vlnové délce emitovaného záření. Je-li 
tato závislost významná, je záření některých vlnových délek tělesem vysíláno velmi „ochotně“, naopak 
jiné téměř vůbec – hovoříme pak o takzvaných selektivních zářičích.

Pokud je závislost emisivity na vlnové délce pouze slabá a lze ji – alespoň v nějakém intervalu 
vlnových délek – zanedbat, hovoříme o tzv. šedém tělese, které je pro termografii užitečným 
kompromisem mezi AČT a selektivními zářiči. Pro šedé těleso je emisivita konstantou – je-li tedy 
například emisivita šedého tělesa ε = 0,75, vyzařuje takové těleso na každé vlnové délce za 1 sekundu 
75 % energie, které by na ní vyzařovalo absolutně černé těleso o stejné teplotě (obojí přepočteno na 
1 m²). Pro šedé těleso s povrchovou teplotou T má tedy Stefanův – Boltzmannův zákon tvar:

Me (T) = εσT⁴.
Pro potřeby termografických měření ve výuce lze obvykle většinu běžných povrchů modelem šedého 
tělesa aproximovat.

Co skutečně měří termovizní kamery?
Samotná povaha termografických měření napovídá, že získaná hodnota teploty je ovlivněna mnoha 
faktory – zásadní vliv může mít záření, které je samotným snímaným povrchem odráženo, případně 
záření přicházející od okolních předmětů. Kromě nich vždy detekujeme i další parazitní záření – záření 
atmosféry či vlastní záření čipu kamery. Rovnice, ze kterých vychází výpočet teploty objektu prováděný 
softwarem kamery, s těmito jevy počítají jen částečně, a proto můžeme někdy získat výsledky zjevně 
odporující realitě – to nás nutí k jisté opatrnosti při jejich interpretaci.
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Faktory ovlivňující naměřená data
Nejzásadnější termografickou veličinou je jistě emisivita měřeného povrchu. Zatímco matné tmavé 
povrchy se svojí emisivitou ε > 0,90 blíží vyzařování AČT, lesklé povrchy vyleštěných kovů s emisivitou 
ε < 0,10 vyzařují dramaticky méně a chovají se prakticky jako zrcadla – při jejich měření dominuje záření 
odražené od předmětů okolních. Pokud bychom tedy pro měření lesklých povrchů používali defaultní 
nastavení termovizních kamer (typicky ε = 0,95), dostaneme nesmyslné výsledky, které ilustruje obr. 2. 
Na něm je zachyceno osm studovaných povrchů, které byly před měřením na několik hodin umístěny do 
prostředí o teplotě asi 22 °C. Defaultní hodnota emisivity je však zřejmě relevantní pouze pro předměty 
1 až 3 a předmět 6. Pro objekty 7 a 8 s nižší emisivitou jsou již tepelné odrazy jasně pozorovatelným 
parazitním jevem. Objekty 4 a 5 mají velmi nízkou emisivitu a jasně u nich dominuje odraz nad jejich 
vlastním zářením, termografický snímek nevypovídá o teplotě povrchu vlastně vůbec nic. 

Obrázek 2: Osm různých povrchů v tepelné rovnováze s okolím, snímáno starším modelem FLIR i7

Termovizní kamery (tradiční i jejich mobilní verze) obvykle svým uživatelům umožňují manuální 
nastavení emisivity – přehled typických emisivit povrchů je uveden např. na webu [5]. Takové přehledy 
je ovšem třeba brát pouze jako orientační – zásadní je vždy stav konkrétního povrchu (přítomnost 
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mechanického zdrsnění, možná koroze, oxidace povrchu apod.). V případě velmi lesklých povrchů 
způsobují navíc i malé nepřesnosti ve stanovení emisivity dramatické rozdíly ve vyhodnocené teplotě.
S emisivitou je úzce spojen vliv tzv. odražené teploty. Technicky vzato, nějaké tepelné záření odrážejí 
všechny povrchy, ale pro ty s nízkou emisivitou je tento vliv nejvíce rušivý (jak jsem viděli na obr. 2), 
neboť samy emitují „svého vlastního“ záření jen velmi málo. Výsledkem termografického měření pak 
mohou být velmi obskurní zjištění – viz obr. 3, na kterém je zachycena plechová střecha domu. Měření 
bylo prováděno při venkovní teplotě vzduchu 17 °C, teplota střechy naměřená kontaktním teploměrem 
byla přibližně 21 °C. Přesto termografické měření ukazuje v některých částech střechy teplotu kolem 
−16 °C. Za tento zjevně nesmyslný výsledek je zodpovědná nízká emisivita plechu, který málo záření 
emituje a naopak odráží velké množství záření přicházejícího z atmosféry. Jestliže měříme termovizní 
kamerou teplotu oblohy, při jasném dni získáme hodnoty pod −30 °C – jde o teplotu krystalků ledu 
v atmosféře. V uvedeném případě je toto záření odráženo plechovou střechou a kamera nastavená 
defaultně na odraženou teplotu 20 °C tak její teplotu vyhodnocuje jako nesmyslně nízkou.
Termovizní kamery umožňují vliv odraženého záření kompenzovat tím, že do jejich softwaru zadáme 
teplotu odrážené plochy. Tento postup je ovšem rozumně použitelný pouze ve chvíli, kdy je odrážený 
povrch přibližně rovnoměrně zahřátý.
 

Kvalitu naměřených dat mohou ovlivňovat ještě další parametry – například úhel, pod kterým povrch 
snímáme, nebo vzdálenost kamera-předmět. Tyto vlivy jsou ale při běžných školních experimentech 
obvykle výrazně menší než výše popsané vlivy emisivity a odražené teploty.

Co s termokamerami neměřit…
Předcházející text již některé odpovědi na otázku výše dává. Obecně je rozumné se při měření vyhýbat 
lesklým kovovým povrchům a sklům. Pokud s takovými povrchy přesto chcete pracovat, opatřete je před 
měřením černým matným nátěrem, případně pokryjte měřenou část izolepou. Tento zásah emisivitu 
povrchu zvýší na úroveň blízkou 1, aniž by došlo k zásadní změně chování povrchu z hlediska tepelných 
vlastností (tepelné vodivosti, měrné tepelné kapacity apod.).

Dále je vhodné být si vědom teplotního rozsahu, který je kamera schopna vyhodnocovat – předmětem 
zájmu studentů bývají často plamen svíčky, horké plyny nad ním, plotna vařiče apod. Parametry zde 
zmíněných kamer se sice poměrně liší, ale nejvyšší deklarovaná měřená teplota (pro FLIR ONE Pro) 
je 400 °C, u tradičních termokamer to bývá ještě méně. Na měření teplot vyšších je vhodné použít 
kontaktní čidla, například termočlánky.
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Obrázek 3: Střecha budovy během 
letního dne – vlevo termovizní 
kamerou, vpravo běžným foťákem
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Kinematické grafy získané využitím videoanalýzy
Petr Kácovský
Katedra didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK, petr.kacovsky@mff.cuni.cz 

Principem videoanalýzy je záznam určitého děje v podobě krátké videosekvence, která je pak 
softwarově krokována po jednotlivých snímcích, přičemž na každém z nich je možné vyznačit polohu 
(a tím získat souřadnice) sledovaného objektu. 

Možnost analyzovat tímto způsobem například jednoduché pohyby není ve výuce fyziky ničím novým, 
v minulých dvou dekádách byly publikovány náměty [1-5] na využití této techniky, která se postupně 
objevuje i v českých školách. Především v posledních letech se ale zásadním způsobem změnily 
podmínky, za kterých je možné videoanalýzu do výuky začlenit – technologický vývoj dává této technice 
potenciál proměnit se z výjimečné a pro učitele relativně náročné aktivity v poměrně běžnou součást 
hodin, která přirozeně využívá a rozvíjí digitální gramotnost studentů.

Zařazení videoanalýzy do výuky napomáhají zejména tři trendy:
1.  Většina studentů dnes vlastní chytrý telefon, který je schopen pořídit video v dostatečné kvalitě; 

odpadá tedy nutnost nosit do výuky fotoaparát nebo kameru. Tento trend využívání vlastních zařízení 
studentů je známý pod označením BYOD (bring your own device) a probíhají výzkumy, které se snaží 
popsat jeho vliv na efektivitu a atraktivitu výuky (přehled relevantní literatury je shrnut v [6]).

2.  Školy vesměs nabízejí studentům ve většině svých prostor Wi-Fi připojení, které umožňuje pořízené 
video odeslat mailem nebo sdílet, případně studenti stále častěji využívají vlastní datové služby.

3.  Ať už jsou pořízená videa zpracovávána přímo na telefonech studentů nebo na školních počítačích 
(což je vzhledem k velikosti displejů telefonů stále ještě uživatelsky příjemnější), jde obvykle 
o zařízení s dostatečným výpočetním výkonem – i videa ve Full HD kvalitě se obvykle přehrávají 
plynule a vyhodnocující software s nimi pracuje bez zadrhávání. 

I navzdory předcházejícím bodům je ale samozřejmě vhodné se před pořízením videa určeného 
k analýze zamyslet a natočit jej tak, aby bylo jeho následné zpracování pohodlné a co možná 
nejodolnější vůči rozmarům techniky. Mezi jinými vyzdvihněme tato doporučení:

•   S výjimkou velmi rychlých (maximálně sekundových) dějů není vhodné natáčet video „z ruky“, je 
nutné využít stativ, případně kameru/tablet/telefon vhodně opřít a zafixovat.

•   Objekt, jehož pohyb má být sledován, musí být kontrastní vůči pozadí snímku, aby byl dobře 
rozpoznatelný.

•   Aby mohl vyhodnocující software přiřadit natočené situaci reálné délkové rozměry, je nutné dostat 
do záběru předmět o známé délce (bývá označován jako tzv. kalibrační tyč). Velmi dobře poslouží 
třeba metrové dřevěné pravítko, svinovací metr apod.

•   Jako počátek souřadné soustavy se často volí pozice sledovaného objektu v čase, ve kterém chceme 
analýzu zahájit. Také ve všech konkrétních příkladech, které zde uvedeme, tomu tak bude.

•   Většina typicky snímaných fyzikálních situací trvá řádově několik sekund. Pořizované video by 
se mělo omezovat pouze na tuto dobu, každé nadbytečné sekundy zvyšují následnou výpočetní 
náročnost jeho zpracování.

•   Pro většinu situací není až tak zásadní kvalita záznamu, proto není důvod pořizovat jej vždy v plném 
rozlišení (zejména pokud musí být video delší).

Následující text se věnuje dvěma programům, které lze pro zpracování videa využít. 

Software Logger Pro 
Jedním z programů, které umožňují provést analýzu natočeného videa, je 
software Logger Pro [7] prodávaný společností Vernier, který je primárně 
určen pro sběr dat ze senzorů Vernier a možnost videoanalýzy nabízí 
zdánlivě okrajově. Hlavními výhodami programu jsou jeho snadná obsluha 
a do češtiny přeložené přehledné prostředí. Ačkoliv jde o placený software, 
mnoho škol v České republice ho pro měření v přírodovědných předmětech 
využívá, a proto se mu zde budeme krátce věnovat – následující technický popis je uveden pro aktuální 
verzi 3.15, v jiných verzích se může lišit.
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Import videosekvence do programu probíhá jednoduchým příkazem Vložit – Video a následným 
výběrem požadovaného souboru; video se otevře v novém okně. Zpracování videa, tzv. trackování 
sledovaného objektu, se pak provádí pomocí několika málo chronologicky uspořádaných kroků, které 
zachycuje obr. 1. 

Kromě Logger Pro nabízí Vernier také aplikaci Video Physics pro iOS [8], která je aktuálně zpoplatněna 
cca 5 dolary a umožňuje přirozené zpracování videa přímo na telefonu/tabletu, kterým byl záznam 
pořízen.

Software Tracker 
Pravděpodobně nejrozšířenějším softwarem využívaným v české komunitě 
fyzikářů pro analýzu videa je freeware Tracker [9]. Program je možné volně 
stáhnout i v české mutaci, ačkoliv překlad je místy kostrbatější, mohou se 
chybně zobrazovat například znaky „š“ a „ž“ apod.

Ovládání softwaru je v porovnání s Logger Pro méně intuitivní, na druhou stranu je program vybaven 
užitečnou funkcí Autotracker – uživatel zadá, jaký objekt má být na videu sledován, a software provede 
jeho trackování automaticky, aniž by musel uživatel označovat jednotlivé body. Zejména v případě 
delších videí je autotracker velmi užitečným nástrojem, na druhou stranu, pokud je využíván pro 
sledování pohybu málo kontrastních objektů, může být jejich automatické rozpoznávání značně 
chybové a ve svém důsledku časově kontraproduktivní.

Pro uživatele, kteří se s Trackerem seznamují, je možné doporučit jednoduchý videonávod Jak na 
Tracker [10], který je volně dostupný na YouTube. Primárně vznikl tento manuál pro potřeby Interaktivní 
fyzikální laboratoře na MFF UK a popisuje analýzu běžného videa s využitím autotrackeru.

Volitelnou součástí instalace obou popsaných programů je možnost stažení předtočených fyzikálních 
situací, které mohou být videoanalýze podrobeny. To sice může přinášet časovou úsporu při provádění 
videoanalýzy, ale pro studenty bývá přínosné i samotné pořízení vhodného videa (už kvůli zapojení 
jejich vlastních zařízení), proto lze doporučit pracovat přímo s autentickými záznamy studentů. 
V následujících odstavcích jsou uvedeny příklady konkrétního využití videoanalýzy ve fyzice doplněné 
o ukázky a interpretaci získaných dat.

Experiment 1: Volný pád
Gumový míček byl vypuštěn z výšky cca 2 m a videoanalýzou byla vyhodnocována jeho poloha během 
volného pádu; směr svisle dolů byl zvolen jako kladný směr osy y. Získaná data uražené dráhy ukazuje 
graf na obr. 2. 

Obrázek 1. Pět základních kroků 
trackování videa v programu Logger 
Pro 3.15
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Obrázek 2: Závislost dráhy uražené během volného pádu na čase (v SW Logger Pro)

Pokus zjevně potvrzuje, že volný pád je rovnoměrně zrychleným pohybem, naměřenými hodnotami je 
s velmi dobrou shodou proložena parabola daná obecným předpisem

y (t) = At2 + Bt +C.
V tomto předpisu má koeficient před kvadratickým členem význam poloviny tíhového zrychlení, takže 
můžeme tíhové zrychlení i číselně odhadnout:

A = 1–2 g → g = 2A = 2 . 4,8 ms –2 = 9,6 ms –2

Chtělo by se pokračovat úvahou, že člen B v obecném vyjádření paraboly má význam počáteční rychlosti 
míčku v₀ (v analogii s tím, co se studenti učí), čímž ovšem dostaneme nesmysl – počáteční rychlost 
míčku stěží mohla být 11 m/s. Potíž je v tom, že náš pohyb nezačíná s y = 0 m v čase t = 0 s, ale v čase 
t = 1,25 s, kde přibližně nalezneme vrchol prokládané paraboly. Teprve kdybychom všechny naměřené 
časy posunuli o 1,25 s „vzad“, bude člen B představovat počáteční rychlost míčku, a nepřekvapí náš, že 
tento člen (i absolutní člen C)bude blízký nule – míček byl vypuštěn prakticky z klidu (a z bodu, který 
jsme zvolili jako počátek souřadné soustavy).

Experiment 2: Nakloněná rovina
Rovnoměrně zrychlený pohyb lze videoanalýzou prozkoumat nejen při volném pádu, ale také při 
valení objektu – míčku – po nakloněné rovině. Ve vzorovém příkladu byla osa x zvolena rovnoběžně 
s nakloněnou rovinou, osa y pak kolmo na ni; kladný směr osy x odpovídá směru pohybu míčku. 
Získaná závislost dráhy uražené při valení míčku po nakloněné rovině na čase je opět kvadratická, 
proložení parabolou ukazuje obr. 3.
 

Obrázek 3: Závislost dráhy uražené během valení míčku po nakloněné rovině na čase (v SW Logger Pro)
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Stejným jednoduchým postupem jako v případě volného pádu můžeme dojít k tomu, že zrychlení 
analyzovaného pohybu bylo přibližně 0,82 ms–2. Protože při výkladu o nakloněné rovině se odvozuje 
vztah, že pro zrychlení a hmotného bodu na nakloněné rovině platí vztah 

a = gsinα,
kde α je úhel sklonu rovinu, nabízí se myšlenka ověřit, zda zjištěné zrychlení odpovídá sklonu roviny. 
Určitě ale není na místě čekat přesnou shodu – předně, míček se po nakloněné rovině valí, tj. kromě 
posuvné kinetické energie má také kinetickou energii rotační, což způsobuje, že se pohybuje s menším 
zrychlením, než kdyby šlo o hmotný bod; dále je třeba počítat s valivým odporem při pohybu.

Obrázek 4: Šikmý vrh vzhůru zpracovaný v SW Tracker
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Experiment 3: Šikmý vrh vzhůru
Šikmý vrh vzhůru nepatří mezi studenty k právě populárním tématům a jeho matematická náročnost 
(umocněná tím, že bývá mechanika často řazena jako chronologicky první středoškolské fyzikální téma) 
k tomu výrazně přispívá. Videoanalýza vrhu tenisovým míčkem zde dává jedinečnou možnost zkoumat 
tento složený pohyb zvlášť pro směr osy x a osy y a posílit tak kvalitativní porozumění šikmému vrhu 
bez použití matematického aparátu.

Obr. 4 ukazuje postupně tři závislosti: Zcela nahoře je zachyceno okno programu Tracker 
po vyhodnocení dat. Prostřední obrázek ukazuje získanou závislost souřadnice x na čase – zjevně jde 
o lineární závislost, jinými slovy, ve směru osy x „vypadá“ šikmý vrh stejně jako rovnoměrný přímočarý 
pohyb (kdybychom se na tento vrh podívali seshora, od rovnoměrného přímočarého pohybu jej 
neodlišíme). Poslední graf pak ukazuje další lineární závislost, tentokrát rychlosti ve směru y na čase. 
Interpretace tohoto grafu bývá pro studenty obtížná – rychlost zde nejdříve klesá z nějaké kladné hodnoty 
k nule (tj. míček stoupá ve směru osy y, ale stále pomaleji) a poté se její hodnoty změní na záporné 
a v absolutní hodnotě opět rostou. Znaménkem minus je vyjádřena změna směru rychlosti – po dosažení 
maximální výšky již míří vertikální rychlost míčku proti ose y a postupně roste, jde o volný pád. Orientace 
v tomto grafickém vyjádření bývá pro studenty něčím novým a je proto vhodné ji s nimi projít a případně 
rychlým dotazem („V kterém čase byl míček nejvýše?“ apod.) ověřit jejich porozumění. Pouze dodejme, že 
kladný směr osy y byl volen svisle vzhůru a kladný směr osy x kolmo na něj ve směru letu míčku.

Experiment 4: Rotace fidget spinneru
Fidget spinner je jednoduchá mechanická hračka (obr. 5), 
která zaplavila trh před několika málo lety. Ačkoliv tento 
boom znovu rychle opadl, spinner zůstává pro fyziku 
velmi zajímavým objektem, protože umožňuje velmi dobře 
demonstrovat rovnoměrný pohyb po kružnici. (Samozřejmě, 
reálně jde o pohyb zpomalený, ale tření v ložisku spinneru 
bývá velmi malé a v krátkém časovém intervalu lze považovat 
úhlovou frekvenci otáčení za stálou.)

Ve vzorovém experimentu byl na konci jednoho ramene 
spinneru vyznačen bílou lepicí páskou bod, který bude 
pomocí videoanalýzy sledován. Počátek souřadné soustavy 
je zde vhodné umístit do středu spinneru, takže souřadnice 
sledovaného bodu budou ve směru obou os nabývat kladných 
i záporných hodnot. Výsledek analýzy ukazuje obr. 6, ze kterého je zřejmé, že časový průběh obou 
souřadnic je popsán sinusoidou. Takto provedené měření tedy může snadno prokazovat vztah mezi 
rovnoměrným pohybem po kružnici a harmonickým časovým průběhem, který bývá pro studenty někdy 
zahalen nejasným matematickým tajemstvím.

Obrázek 6: Vývoj 
souřadnice x a y bodu 
na obvodu spinneru 
při jeho přibližně 
rovnoměrném otáčení

Obrázek 5: Fidget spinner
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Demonstrování s kapalným dusíkem
Jiří Králík
Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem, jiri.kralik@ujep.cz 

Několik zajímavostí o dusíku na úvod
Dusík byl jako samostatná látka objeven ve druhé polovině 18. století. Tuto látku pojmenoval Antoine 
Lavoisier azote = fr. dusivý plyn (zřejmě proto, že člověk se při dýchání tohoto plynu dusí, jelikož 
potřebuje kyslík, ne dusík :-)).

•  Je bez barvy, chuti a zápachu. Není toxický a v plynném skupenství za normálních teplot a koncentrací 
ani jinak nebezpečný (koneckonců, protože tvoří 78 % objemu vzduchu v atmosféře, vdechujeme ho 
neustále – s každým litrem nadechnutého vzduchu je zhruba třičtvrtě litru tvořeno dusíkem).

•  Plynný dusík se obvykle vyskytuje v molekulách N₂ (pevná trojná vazba).
•  Dusík začíná vřít (či kapalnět) při 77,35 K (= –195,80 °C), taje (či tuhne) při 63,14 K (= –210,01 °C).
•  Výroba kapalného dusíku je relativně velmi levná – méně než 10 Kč/l (oproti např. kapalnému héliu, 

jehož výrobní cena je řádově 100 Kč/l).
•  Hustota kapalného dusíku je zhruba 800 kg/m³, tj. je nižší než hustota vody.
•  Viskozita kapalného dusíku je zhruba 6 krát menší než viskozita vody.
•  Za atmosférického tlaku vznikne z jednoho litru kapalného dusíku asi 680 litrů plynného dusíku (při 

pokojové teplotě).
•  Využívá se v amoniaku a kyselině dusičné jako hnojivo, rovněž se používá jako inertní atmosféra 

např. při výrobě integrovaných obvodů, výrobě nerezové oceli nebo při plnění obalů výrobků, aby 
nedošlo ke zmačkání a zvlhčení (třeba brambůrky). Dříve se užíval k výrobě střelného prachu.

•  Kapalný dusík se také používá například na vypalování bradavic nebo na uchovávání tkání.
  
Změna vlastností materiálů
Demonstrace č. 1
Pomůcky: Kladivo, pevná podložka, potravina s vyšším obsahem vody (např. citrusové ovoce, jablko), 
vejce, karafiát. (U všech dále uvedených pokusů se samozřejmě předpokládá nejen přítomnost 
samotného kapalného dusíku, ale i vhodných nádob na jeho uchovávání v menších množstvích 
(osvědčily se polystyrenové). Rovněž je vhodné mít po ruce hadr na utírání stolu. ... ani používání 
ochranných pomůcek, jako například rukavic a brýlí, nemusí být na závadu. :-))
Provedení: Umístěte na cca 1 minutu jablko nádoby s kapalným dusíkem, vejce je nutné nechat min pětkrát 
déle (předem rotací ukázat, že je neuvařené), po vyjmutí z nádoby budou tuhé – lze rozbít kladivem. 
Namočte do nádoby krátce karafiát – po vyjmutí stačí květ zmáčknout a rozpadne se na malé kousky. 
Vysvětlení: Led je křehký a protože v namáhaných potravinách i karafiátu je mnoho vody, jsou křehké i ony. 
Vejce není denaturované, i když tak vypadá – necháte-li ho delší dobu v teplé místnosti, opět úplně roztaje. 
Dodatek: Když je v ovoci vody opravdu hodně (např. hroznové víno), rádo praská ještě před vynořen ím 
z dusíku. Je to důsledek teplotní anomálie vody – voda při mrznutí nabýv á na objemu. 

Demonstrace č. 2
Pomůcky: Živá ruka, teploměr pro měření velmi nízkých teplot (není nutný).
Provedení: Namočte do nádoby s kapalným dusíkem ruku a hned ji vyjměte. 
Vysvětlení: Jak to, že ruka neztuhne jako předměty v předešlé demonstraci? Důvody, proč se jí nic 
nestane, jsou v zásadě tři: 1) Pokud ruku nenecháte v dusíku dlouho, nenastane termodynamická 
rovnováha -- mezi rukou a dusíkovou lázní se nestačí vyrovnat teploty. 2) Živá ruka je udržována na vyšší 
teplotě vůči okolí krevním oběhem, proto pod určitou úroveň chladne nesnadno. 3) Onu chvilku, po 
kterou je ruka ponořena, ji od přímého styku s kapalným dusíkem chrání tenoučká vrstvička par, které 
vznikají díky prudce se vypařujícímu dusíku. Přitom dusíkové páry jsou o něco teplejší než samotný 
kapalný dusík (viz Leidenfrostův jev). 
Dodatek 1: Před ponořením ruky je vhodné na nízkoteplotním teploměru ukázat, jak velmi chladný 
kapalný dusík je. Místo teploměru lze jako ukázku „chladnosti“ kapalného dusíku ochladit například 
kovovou lžíci, která se po umístění zpět do pokojové teploty postupně ojíní (a k ní přiložený vlhký hadřík 
přimrzne).
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Dodatek 2: Pokud dáváte ruku do dusíku vícekrát v rozmezí několika málo hodin, je nanejvýš vhodné 
ošetřit ji vhodným krémem.

Demonstrace č. 3
Pomůcky: Hopsakoule (hopík), matlakoule.
Provedení: Ukažte diametrálně rozdílné chování hopsakoule a matlakoule při pokojových teplotách. Poté 
obě namočte do tekutého dusíku (asi 1,5 min). Obě koule se po vyjmutí budou chovat velmi podobně. 

Demonstrace č. 4
Pomůcky: Papírový kapesník.
Provedení: Namočte suchý papírový kapesník do tekutého dusíku a pak vyjměte. Kapesník bude chvíli 
nemačkavý (jako silon). Je vhodné přeskládat kapesník jinak, než byl složený v původním balíčku, aby byl 
jev lépe patrný.
Vysvětlení: Kapesník je v tomto stavu udržován intenzívním proudem par dusíku, které jej po nějakou 
dobu narovnávají.
Dodatek: Nemačkejte příliš vehementně, dusík se rychle vypařuje, takže mačkavost přichází celkem záhy.

Demonstrace č. 5
Pomůcky: Papírový kapesník, nádoba s vodou, kladivo.
Provedení: Papírový kapesník nejdříve namočte do vody a pak do dusíku. Po vytažení ho lze rozbít kladivem.
Vysvětlení: Podobně jako u pokusu č. 2 – led je křehký a rozbíjí i „kapesníkové“ vazby.
Dodatek: Pokud namočíte kapesník více, je nutné jej déle chladit – efekt pak ale bude větší.

Demonstrace č. 6
Pomůcky: Gumový (pouťový) balónek, kladivo.
Provedení: Ponořte suchý gumový balónek do dusíku a nechte ho v něm zhruba 1 min. Po vytažení ho lze 
rozbít kladivem, i když neobsahuje vodu.
Vysvětlení: Guma při ochlazení křehne díky tomu, že dlouhé zapletené molekuly, které gumu tvoří, se 
zkracují a rozmotávají.

Demonstrace č. 7 – ledová koule
Pomůcky: Lesklá kovová koule či závaží, provázek či tenký drát, průhledná nádoba s vodou (např. akvárium).
Provedení: Zchlaďte v dusíku kovový předmět (uvázaný např. na provázku), rychle jej vyndejte a ponořte 
do vody (může mít pokojovou teplotu, ale čím chladnější, tím lépe) a pozorujte. Na kouli se objeví ledová 
krusta, která viditelně roste.
Vysvětlení: Tepelná kapacita koule stačí na to, aby ochladila vodu v jejím okolí pod bod tuhnutí. 

Demonstrace č. 8 – zmrzlina
Pomůcky: 1 l mléka, 1/4 kg moučkového cukru, 3 vaječné žloutky, 1/4 l smetany, velký bílý jogurt 500 g, 2 
krát vanilínový cukr, nastrouhaná čokoláda – množství a typ podle chuti (např. 100 g s drcenými ořechy).
Provedení: Všechny ingredience dejte do vhodné nádoby (např. plechové mísy), nejprve řádně promíchejte, 
nejlépe elektrickým šlehačem nebo v mixéru, a pak postupně za stálého a intenzívního míchání (např. 
dřevěnou vařečkou, lžíce studí a mohu k ní ingredience přimrzat) pomalu přilévejte kapalný dusík. 
Dodatek: Pozor, spotřeba dusíku je poměrně velká, ale jinak se kulinářským nápadům a variacím meze 
nekladou (v podstatě). :-)

Zvětšování objemu dusíku při přechodu kapalina-plyn
Demonstrace č. 9
Pomůcky: Uzavíratelná plastová krabička (velmi vhodná je např. od kinofilmu), chemické kleště.
Provedení: Chyťte plastovou krabičku do kleští, naplňte tak do jedné čtvrtiny dusíkem a pevně 
zaklapněte víčkem. Víčko během chvilky rychle vyskočí.
Vysvětlení: Dusík se při přechodu z kapalného do plynného skupenství enormně rozpíná (stejně jako 
velmi mnoho dalších látek) a díky velkému rozdílu teplot tekutého dusíku a místnosti  
cca o 200 °C = o 200 K) je tento proces velmi rychlý.
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Dodatek: Při správném provedení skáče víčko celkem daleko, proto je vhodné si krabičku a víčko 
spojit tenkým provázkem. Lze použít i jinou plastovou krabičku (např. na potraviny) nebo i krabičku od 
Kindervajíčka (pozor, nesmí držet příliš pevně).

Demonstrace č. 10
Pomůcky: Gumový balónek (či kondom), Erlenmeyerova (kuželová) baňka.
Provedení: Nalijte kapalný dusík do baňky a navlékněte gumový balónek na její hrdlo. Balónek se 
nafukuje. 
Vysvětlení: Ohřívání kapalného dusíku způsobuje jeho vypařování a zvětšování objemu.
Dodatek: Je dobré si navlékání balónku na kádinku nacvičit předem i přesto, že s podobnými úkony 
máte zkušenosti.

Demonstrace č. 11
Pomůcky: Gumový balónek, nálevka, odměrná zkumavka či kádinka (není nutná).
Provedení: Nalijte (do kádinky) odměřené množství kapalného dusíku, vstrčte hrdlo nálevky do 
balónku, vlijte do ní dusík a pevně chyťte hrdlo míčku mezi prsty (obtočit) – míček se nafukuje 
a nakonec praskne.
Vysvětlení: Stejné jako u předchozí demonstrace.
Dodatek: Nalijete-li do míčku dusíku příliš, prasknutí nebude tak intenzivní, pokud málo, bude 
nafukování balónku trvat dlouho a nakonec nemusí ani prasknout. Je nutné to odzkoušet dopředu, 
balónky od různých výrobců mají různou kvalitu. Zkuste nejprve cca 5 ml. Rovněž úchop balónku 
s dusíkem uvnitř nemusí být jednoduchý – ideální je, když se vám podaří jeho hrdlo obtočit dvakrát 
kolem prstu. Pozor na větší polití dusíkem – nemáte-li rukavice, občas to pálí. ;-) Tento pokus lze dělat 
například i nalitím dusíku do PET láhve, nasazením balónku a pečlivým zavázáním, riziko popálení je 
tak o mnoho menší.

Demonstrace č. 12
Pomůcky: Pingpongový míček s dírkami po obvodu (dokonce stačí i míček jen s jednou dírkou mimo 
obvod), plechová mísa či oválný tác.
Provedení: Ponořte pingpongový míček do dusíku a nechte asi 2,5 min. Umístíte-li poté míček na tác, 
roztočí se (tác je tam pouze kvůli jeho okrajům, aby míček neutekl).
Vysvětlení: Jsou-li dírky dostatečně malé, dusík zevnitř míčku uniká velkou rychlostí ven – otáčení je 
reakcí na tryskající dusík (reaktivní pohon). 
Dodatek: Někdy je potřeba míčku trochu pomoci tím, že do něj mírně strčíme. Můžete si míček 
pomalovat různými barvami, které se při rychlé rotaci míčku „slijí“ v jinou (např. žlutá a modrá 
v zelenou). Při dělání dírek do pingpongového míčku je dobré mírně nahřát špičku špendlíku a velmi 
zešikma a pomalu dírkovat. Dírka by měla být co nejmenší, aby (v souladu s rovnicí kontinuity) byla 
výtoková rychlost co nejvyšší.

Demonstrace č. 13
Pomůcky: Pevná plastová láhev (vhodná např. 0,5 l láhev od Coca-Coly).
Provedení: Na širším prostranství nalijte trochu kapalného dusíku do plastové láhve (cca 1/10 objemu), 
pořádně utáhněte víčko a odstupte cca 10 metrů. Po nějaké chvíli (2–3 minuty) vypařující se dusík láhev 
roztrhá. 
Dodatek 1: Tuto demonstraci je vhodné dělat na konci „představení“. Zvukový doprovod je velmi, velmi 
intenzivní – je nutný otevřený prostor, nedělejte v uzavřených místnostech!
Dodatek 2: Pozor, k láhvi nechoďte blíže, dokud nenastane výbuch – pokud láhev nevybuchne třeba 
i 5 minut, raději ještě dalších 5 minut počkejte, než se k láhvi přiblížíte. Pokud uslyšíte jasné syčení 
signalizující, že je láhev nedobře uzavřena, počkejte až dosyčí a až poté láhev otvírejte. 
Dodatek 3: Pěkný efekt vytvoří obměna tohoto pokusu s vodou – použijte pevný plechový kbelík 
a naplňte ho vodou, přivažte na plastovou láhev závaží (aby neplavala na hladině) a experiment 
opakujte s tím, že láhev s dusíkem vhodíte do vody. Pozor, vypařování je v tomto případě rychlejší, 
takže od kbelíku raději spěchejte. Opět důrazně nedoporučuji, dělat tuto demonstraci uvnitř místnosti.
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Zmenšování objemu vzduchu při ochlazování
Demonstrace č. 14
Pomůcky: Větší mísa (např. salátová), gumový balónek.
Provedení: Nafoukněte balónek, dejte do mísy a polijte ho dusíkem. Balónek se začne smršťovat. Po 
vyjmutí z mísy se začne opět nafukovat. Vezmete-li balónek opatrně do rukou, nabyde původní objem 
mnohem rychleji.
Vysvětlení: Vzduch v balónku se poléváním kapalným dusíkem ochladí natolik, že jeho hlavní složky 
(dusík a kyslík, jehož bod varu je zhruba o 13 °C výše než u dusíku) kondenzují. Protože molekuly látek 
jsou v kapalné fázi obecně mnohem více u sebe (mají mnohem větší hustotu) než v plynné fázi, jejich 
objemy se drasticky zmenší. (Počáteční zmenšování objemu je v souladu se stavovou rovnicí ideálního 
plynu, která při konstantním tlaku předpovídá se snižující se teplotou i snižující se objem. Tato rovnice 
ovšem není schopna vysvětlit tak drastickou změnu objemu, tj. při teplotě kapalnění dusíku už dávno 
neplatí.) U dusíku je změna objemu z kapalné fáze blízko bodu varu na plynnou fázi při pokojové 
teplotě zhruba 680-ti násobný (při atmosférickém tlaku). 
Dodatek: Lze si všimnout, že plyn v balónku se ochlazuje rychleji než pevná tělesa, která jsme do 
kapalného dusíku nořili v demonstraci č. 1. 

Demonstrace č. 15
Pomůcky: Větší mísa, PET láhev.
Provedení: Pečlivě uzavřete PET láhev, dejte do mísy a polijte ho dusíkem. Láhev se začne deformovat, 
jako kdyby byla vysávána vývěvou. 
Vysvětlení: Vzduch v PET láhvi se za přibližně stálého tlaku ochlazuje, takže zmenšuje svůj objem (viz 
předchozí demonstrace) a vnější atmosféra tak láhev snadno deformuje.

Demonstrace č. 16
Pomůcky: Erlenmeyerova baňka (větší), gumový balónek.
Provedení: Na baňku nasaďte balónek a ponořte do dusíku. Balónek je nasáván do baňky.
Vysvětlení: Vzduch v baňce zmenšuje svůj objem a vnější atmosféra tak balónek vhání dovnitř.
Dodatek: Užijete-li větší baňku a kondom (kvůli snadnějšímu navléknutí na široké hrdlo), je efekt větší.

Leidenfrostův jev
Demonstrace č. 17
Pomůcky: Kovový podnos.
Provedení: Vylijte trochu kapalného dusíku na kovový plech (na pečení) – dusík se rozpadne do mnoha 
„tancujících“ kapek. Je možné dělat i na stole, jehož povrchu chladný dusík nevadí.
Vysvětlení: Kapky kapalného dusíku oddělují od stolu, který je pro ně velmi „horký“, překotně 
vznikající páry dusíku. Tyto páry jsou o mnoho chladnější než samotný stůl, proto se kapky nevypaří 
po poměrně dlouhou dobu. Jejich volný pohyb je dán tím, že pohyb kapek po dusíkových parách velmi 
účinně eliminuje tření (podobně jako vzduchový polštář u vznášedel). Jev je analogický jevu, kdy kapka 
vody vydrží na rozpálené plotýnce také poměrně dlouho „tancovat“ (kapalnou vodu odděluje od velmi 
horké plotny pára, jejíž teplota je o dost nižší než teplota plotny). Tomuto jevu se říká Leidenfrostův jev. 
Pěkné by mohlo být přímé srovnání. ;-)
Dodatek: Přímo, ale pro větší třídy lze použít i kvalitní vizualizér či webkameru a promítat přes 
dataprojektor na velké plátno. Není-li podnos, lze pozorovat i na hladkém stole či hladké podlaze 
(pozor, příliš mnoho kapalného dusíku nedělá dobře dýhám a některým druhům lin).

Demonstrace č. 18
Pomůcky: Křída, rovný pečící plech nebo rovný (čistý a odolný) stůl.
Provedení: Ponořte asi na 1,5 min křídu (čím je pórovitější, tím lépe) do kapalného dusíku, pak ji 
položte na podložku a lehce do ni cvrnkněte ve vodorovném směru. Křída se chvíli bude pohybovat 
prakticky bez tření.
Vysvětlení: Vypařování dusíku způsobuje mírné nadnášení křídy – křída se pak pohybuje jako na 
vzduchovém (dusíkovém) polštáři. Takto lze pěkně (třebaže jen po poměrně krátkou dobu) ilustrovat 
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v odměrném válci je efekt velmi pěkný. Vody s trochou dusíku se lze i napít (pára z nosu), ale je nutná 
velká opatrnost, protože voda může být velmi chladná a je zde možnost „popálení“ si trávící trubice. 
Rovněž překotně se vypařující kapalina v trávící trubici či dokonce v žaludku nemusí být každému 
příjemná. :-)

Demonstrace č. 24 – hrnečnku vař
Pomůcky: Větší nádoba (kbelík, mísa, ...), horká voda, větší množství přípravku na mytí nádobí či náplň 
do bublifuků.
Provedení: Nalijte kapalný dusík na dno nádoby a na něj nalijte zároveň trochu přípravku a horkou vodu 
zhruba v dvojnásobném množství, než je dusíku. Nastane výbuch s překotnou tvorbou „viditelných par“ 
a zároveň bublin, které se těmito parami plní. Pozor na oči, případně popálení vystříklou horkou vodou!
Vysvětlení: Podobné jako v předchozí demonstraci. 

Různé další
Demonstrace č. 26 – dusík v mikrovlnce
Pomůcky: 4 stejné kalíšky, voda, mikrovlnná trouba.
Provedení: Do dvou kalíšků dejte dusík a dva naplňte vodou. Jeden kalíšek s dusíkem a jeden kalíšek s 
vodou umístěte do mikrovlnné trouby – voda se ohřeje, dusík nikoli. Srovnejte.
Vysvětlení: Molekula vody je polární a mikrovlny ji snadno rozkmitají (jejich frekvence je na to 
vyladěna), kdežto dusíkové molekuly nikoli.

Demonstrace č. 27 – „zamrznutí“ pole
Pomůcky: Silný válcový magnet (např. neodymový), vysokoteplotní supravodič (např. YBCO). Provedení: 
Umístíte-li vysokoteplotní supravodič do těsné blízkosti válcově symetrického magnetu a ochladíte-li 
ho při tom pod tzv. kritickou hodnotu, vykazuje zvláštní jev „zamrznutí magnetických indukčních čar“. 
Magnety se ani nepřitahují ani neodpuzují a vytváření svého druhu ložisko, takže se mohou podél osy 
symetrie otáčet prakticky bez tření (pouze odpor vzduchu).
Vysvětlení: Viz např. http://www.fzu.cz/popularizace/supravodivost-a-levitace.

Zdroje
Základní zdroj inspirace k těmto pokusům jsem získal při návštěvě technického muzea v Mnichově 
(viz http://www.deutsches-museum.de/). Některé doplňující informace pak z wikistránky http://
cs.wikipedia.org/wiki/Dus\%C3\%ADk a z pěkného článku o kapalném dusíku od docenta Miloše 
Rottera http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/rozsirene/Rotter/Rotter.html. Dále mi byly inspirací 
některé experimenty umístěné na YouTube (zejména viz 
http://www.youtube.com/playlist?list=PL2519752840E19531&feature=plcp). Věře Tomešové 
a Nicol Bendlové děkuji za inspiraci, účinnou pomoc a mnohé zlepšovací návrhy při samotném 
experimentování.

Pokud v tomto textu najdete nějakou chybku či vás napadne i něco jiného, jak ho lze vylepšit, dejte mi 
prosím vědět na jirkakra@gmail.com.
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