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Úvod 

„… studia mathematica et physica impigro labore culturos et provecturos  
non sordidi lucri causa,  
nec ad vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, 
qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat.“ 

Z promo�ního slibu MFF UK [1] 
 

 „… že budete vytrvalou prací i nadále p�stovat a rozvíjet matematiku a fyziku, 
ne pro špinavý zisk, ani pro získání marnivé slávy, 
ale proto, aby byla ší�ena pravda a aby se jasn�ji skv�lo sv�tlo její, 
na n�mž spo�ívá blaho lidského rodu.“  

P�eklad z promo�ního slibu MFF UK [2] 
 
V posledních letech dochází k postupným zm�nám ve školství po celém sv�t�. Je vyvíjen 
stále v�tší tlak na aktivní práci žák� a student�, propojení školského u�iva i školy samotné 
s každodenním sv�tem okolo nás a nar�stá po�et dosp�lých, kte�í se dále vzd�lávají, a� 
z d�vodu rekvalifikace �i z �irého zájmu o nové poznatky. Stále v�tší d�raz je kladen i na 
neformální podporu fyzikálního vzd�lávání, další vzd�lávání u�itel� a jejich spolupráci 
s odbornými fyzikálními pracovišti. To vše je mimo jiné umožn�no rozvojem internetu a 
webových technologií, a neustálým zlepšováním po�íta�ového vybavení škol i domácností. 
Na druhou stranu ve vysp�lých zemích p�etrvává trend malého zájmu o p�írodov�dné 
p�edm�ty. Viz nap�. sborník [3] �i materiály z mezinárodních setkání Physics on Stage  na 
adresách [4] až [8]. 
Na tuto situaci je možné reagovat r�znými zp�soby. Jedním z nich je vytvo�ení webového 
serveru, který: • bude nabízet nové, obecné i motiva�ní informace o daném p�edm�tu, 
v našem p�ípad� fyzice, a to jak pro u�itele a studenty na všech typech škol, tak pro laiky se 
zájmem o obor, • bude interaktivní a aktuální, • bude obsahovat komentovaný odkazník na 
fyzikální zdroje na internetu, který bude pravideln� kontrolovaný a aktualizovaný, • umožní 
vzájemný kontakt student�, u�itel�, odborník� a dalších zájemc� o fyziku, �ímž bude 
podporovat vznik pracovních a zájmových sítí lidí s podobnými zájmy (vznik takovýchto sítí 
- „network�“ - byl doporu�ován nap�íklad na Physics on Stage 1, viz [6]), • svou �inností 
bude podporovat rozvoj neformálního fyzikálního vzd�lávání. 
 
Hlavním cílem p�edkládané doktorské práce bylo vytvo�it elektronické materiály pro podporu 
výuky fyziky a popularizaci fyziky. Díky rychlému rozvoji internetu a webových technologií 
bylo možné reagovat na sv�tové trendy ve vzd�lávání a na požadavky našich u�itel� a 
vytvo�it komplexní webový server pro podporu výuky fyziky a popularizaci fyziky - FyzWeb 
(http://fyzweb.cuni.cz), který p�esahuje p�vodn� plánovanou tvorbu jednotlivých výukových 
program� a hypertext� na CD-ROMech. 
Práce je rozd�lena do �ty� kapitol, dopln�ných sedmi dodatky a CD-ROMem.  
V kapitole Zdroje internetu využitelné ve výuce fyziky je prezentován p�ehled typ� fyzikálních 
vzd�lávacích materiál� dostupných na internetu v roce 1999 a v sou�asnosti, jak �eských tak 
zahrani�ních, v�etn� konkrétních ukázek a údaj� o jejich vývoji. 
Druhá kapitola, Internetová podpora výuky fyziky – díl�í projekty, se zam��uje na autor�iny 
zkušenosti s tvorbou elektronických výukových materiál� a s využíváním internetu v její 
vlastní výuce fyziky. 
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Nejobsáhlejší kapitolou je kapitola t�etí, FyzWeb – server pro podporu výuky fyziky a 
popularizaci fyziky, která p�ináší podrobnou zprávu o vývoji, obsahu, sou�asném provozu a 
plánech na další rozvoj tohoto serveru, na který bylo v posledním �tvrtletí (duben až kv�ten 
2003) u�in�no v pr�m�ru více než 200 p�ístup� denn�. Autorka ve spolupráci se svým 
školitelem vytvo�ila koncepci tohoto serveru a kompletn� provedla realizaci jeho první verze, 
v�etn� obsahové složky. Spole�n� se svým školitelem se podílela na zadání grafického návrhu 
jeho druhé, dodnes používané verze, k odbornému zpracování, a jejím následném 
p�ipomínkování. Stále �ídí další vývoj a provoz serveru, na kterém se v sou�asné dob� podílí 
skupina deseti student� a doktorand� MFF UK a na který autorsky p�ispívá �ada odborných 
fyzik� i u�itel� z praxe. 
Dotazníkové pr�zkumy mezi u�iteli fyziky o jejich možnostech a pot�ebách v po�íta�em 
podporované výuce a o jejich obeznámení a názorech na server FyzWeb jsou shrnuty v 
kapitole Dotazníková šet�ení mezi u�iteli fyziky. 
Protože na po�átku této práce, v roce 1998, podobn� zam��ené weby ve sv�t� ani u nás ješt� 
tém�� neexistovaly nebo vznikaly soub�žn� s tímto webem, a do dnes jich neexistuje mnoho, 
má p�edkládaná práce zárove� sloužit i jako zpráva o našich zkušenostech p�i návrhu, tvorb� a 
provozu serveru FyzWeb, které by mohly být inspirací pro další tv�rce podobných web� 
v jiných oborech. Tito naši potenciální následovníci nemusejí být s problematikou internetu 
blízce obeznámeni. Z tohoto d�vodu je k práci na CD-ROMu p�i�azen i slovní�ek vybraných 
souvisejících pojm�, a� je svým charakterem b�žný spíše v publikacích u�ebnicového typu 
než u doktorské práce.  
K této práci je p�ipojen CD-ROM, který krom� textu práce samotné obsahuje i dodatky, které 
nebyly tišt�ny. Jedná se p�edevším o aktuální off-line verzi serveru FyzWeb, kopii úvodních 
stránek speciálního CD pro u�itele fyziky FyzWeb&spol., elektronickou verzi dvou poster� 
o FyzWebu, databázi údaj� získaných z dotazníkových pr�zkum� mezi u�iteli fyziky, 
kompletní texty, zadání cvi�ení a pokyny pro instruktory on-line kurzu Internet pro u�itele 
fyziky a slovní�ek používaných pojm�. 
A� bývá zvykem za�azovat na za�átek doktorských prací v oboru Obecné otázky fyziky 
kapitolu o psychologických a didaktických aspektech u�ení fyziky, autorka se zcela zám�rn� 
rozhodla se zde této problematice nev�novat. V rámci své práce se v�novala p�edevším 
pr�zkumu možností využití internetu ve výuce fyziky a vývoji a realizaci nových 
internetových výukových materiál�. Teprve na konkrétních materiálech bude nyní možné 
provád�t d�kladnou evaluaci a podrobn� zkoumat jejich vliv na u�ení a u�ení se fyzice. 
Kapitola pouze rešeršního typu z dané oblasti by narušila konzistenci p�edkládané práce. 
P�ípadným zájemc�m o tuto tematiku doporu�ujeme nap�íklad práce [9] a [10]. 
 
P�i práci na díl�ích projektech i p�i tvorb� FyzWebu vycházela autorka ze zkušeností 
získaných p�i výuce fyziky a práce s po�íta�em na základní škole a na gymnáziu a p�i vedení 
cvi�ení pro studenty u�itelství fyziky na MFF UK. Kontakt se studenty a žáky byl díky t�sné 
zp�tné vazb� neoby�ejn� p�ínosný p�i testování a ov��ování zm�n a za�le�ování nových 
prvk�. 
Reakce u�itel� zase autorka získávala nejen z dotazníkových pr�zkum�, ale p�edevším p�i 
osobním kontaktu na Dnech otev�ených dve�í na MFF UK, �ad� konferencí, na kterých svou 
práci prezentovala, a na r�zných seminá�ích (nap�íklad v letech 1998 a 1999 se podílela na 
seminá�ích organizovaných Odbornou skupinou pro využití po�íta�� ve výuce fyziky p�i 
Jednot� �eských matematik� a fyzik�). Podstatnou zkušeností byla i tvorba a tutorování on-
line kurzu pro u�itele Internet ve výuce fyziky a psaní pravidelné rubriky Brouzdáme po 
internetu v u�itelském �asopisu Školská fyzika. 
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Velký význam m�la i možnost porovnat naši práci s podobnými snahami v zahrani�í na 
mezinárodních konferencích a pracovních setkáních, jako byly nap�íklad Physics on Stage �i 
The Use of World Wide Web in Education - projekt WebTrain. 
Neocenitelným p�ínosem pro urychlení vývoje FyzWebu byla i autor�ina ú�ast na tvorb� 
webu mezinárodního programu High School Teachers at CERN, [11], p�i které bylo autorce 
umožn�no v krátkém �asovém intervalu prakticky vyzkoušet n�které postupy navrhované 
práv� pro server FyzWeb. 
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I. Zdroje internetu využitelné ve výuce fyziky 

Tato kapitola p�ináší pr��ez hypertextovými a multimediálními materiály a zdroji na internetu 
využitelnými ve výuce fyziky, a porovnává situaci v letech 1999 a 2000, kdy se autorka 
za�ala touto problematikou zabývat, se situací sou�asnou. Zmín�ny jsou jak materiály a 
zdroje v �eském jazyce, tak cizojazy�né. Vzhledem k obsáhlosti a neustálému vývoji obsahu 
internetu není možné tento p�ehled považovat za vy�erpávající, ani to není jeho cílem. Má 
pouze sloužit pro vytvo�ení p�edstavy o tom, jaké fyzikální materiály na internetu existují a 
jak se vyvíjejí. Uvád�né ukázky, www stránky a weby, jsou vybranými typickými 
p�edstaviteli svého druhu. Pro získání podstatn� v�tšího množství odkaz� a ucelen�jší 
p�edstavy doporu�ujeme navštívit server pro podporu výuky fyziky FyzWeb [12] (viz kapitola 
III.), který krom� vlastních fyzikálních materiál� obsahuje i obsáhlý a podrobn� komentovaný 
fyzikální rozcestník. 

1 Fyzikální materiály dostupné na internetu 
Po�íta�ové vybavení a dostupnost internetu ve školách i v domácnostech se neustále zlepšují a 
školství a metody výuky na celém sv�t� procházejí velkými zm�nami (viz nap�. [13], [14], 
[15], [16], [5]). V souvislosti s t�mito faktory rapidn� nar�stá i poptávka po kvalitních a 
snadno dostupných výukových elektronických materiálech a místech na Internetu, která 
poskytují zajímavé, aktuální a ov��ené informace a kde se mohou virtuáln� setkávat studenti, 
u�itelé a odborníci z daných oblastí a d�lit se o zkušenosti, operativn� �ešit problémy a 
odpovídat na dotazy. 
S tím úzce souvisí i snaha o co nejširší využívání internetu ve vzd�lávání. Materiály na 
internetu mohou sloužit nejen jako pomoc p�i studiu, ale mohou mít i velký populariza�ní 
vliv. Weby, které nabízejí zábavu nebo komer�ní informace, rostou jako houby po dešti a 
každý z nás mnoho z nich jist� zná. Kvalitních míst, která jsou ur�ena vzd�lávání, ale zdaleka 
tolik není. Jejich vývoj je totiž mnohem složit�jší a obtížn�jší. Jejich tv�rci musí nejen 
sledovat rychlý rozvoj moderních technologií, ale i používat nové didaktické postupy, které 
nejsou, na rozdíl od b�žných zp�sob� výuky, ov��eny dlouhodobou zkušeností. 
Stejn� jako naši p�edkové, kte�í od vynálezu knihtisku hledali cesty, jak nejlépe zp�ístupnit 
poznatky v tišt�ných knihách, musíme i my nyní experimentovat a zkoumat možnosti, jak co 
nejlépe p�edávat informace elektronickou formou. Tyto naše snahy by m�ly být ovlivn�ny i 
sou�asnými trendy ve výuce, které kladou d�raz na podporu aktivní ú�asti student� na výuce 
namísto pasivního p�ijímání informací (viz nap�. [3], [17], [5]). 
Internet je dynamická, bou�liv� se rozvíjející struktura, která obsahuje obrovské a neustále se 
m�nící množství neuspo�ádaných a rozdíln� validních informací ze všech odv�tví lidské 
�innosti a zájm�. Existuje na n�m i mnoho zajímavých, z p�evážné v�tšiny zatím 
cizojazy�ných, materiál�, které se dají využít pro podporu výuky fyziky na všech typech škol. 
Jsou to nap�íklad výkladové texty, které se zabývají jak základy fyziky tak jejími 
nejnov�jšími objevy, výukové stránky, programy a aplety s fyzikálními simulacemi a modely, 
ve kterých uživatel m�že aktivn� m�nit parametry popisovaných fyzikálních jev�, stránky 
pracoviš� umož�ujících p�ímá vzdálená pozorování �i alespo� práci s d�íve nam��enými daty 
a jejich následné zpracování. Nemén� zajímavé jsou stránky nabízející aktuální informace, 
fotografie a videa, hodnoty fyzikálních konstant �i interaktivní tabulky pro p�evody jednotek. 
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Podrobn� o jednotlivých materiálech a konkrétních možnostech jejich využití viz kapitola II., 
�ást Využití internetu ve výuce fyziky – on-line kurz pro u�itele fyziky. 
To, že je internet médium svobodné, s sebou nese �adu negativních efekt�. Nové v�ci jsou na 
n�m publikovány pr�b�žn� a na mnoha vzájemn� nesouvisejících místech, již existující 
materiály jsou m�n�ny, aktualizovány �i rušeny podle pot�eb a možností jejich autor�. Proto 
se �asto stává, že naší pozornosti zcela unikne nová zajímavá stránka nebo naopak, že 
uvád�ný odkaz vede na stránku, která již aktuální není nebo jejíž obsah byl n�jakým 
zp�sobem zm�n�n tak, že již nevyhovuje p�vodnímu ú�elu. 
Dalším rizikem internetu je, že informace jsou na n�m publikovány bez jakékoliv cenzury a 
recenze, takže se velice �asto objevují stránky s informacemi a výklady, které nejsou zcela 
pravdivé �i správné, n�kdy jsou p�ímo zavád�jící a zcestné, jako nap�íklad r�zné 
pseudov�decké teorie. 

2 Situace v �R 

2.1 Možnosti u�itel� 
Najít v ohromném množství materiál� na internetu ty, které jsou v�cn� správné a navíc 
vhodn� prezentované pro ur�itou skupinu žák� je nesmírn� obtížné. Hledání relevantních 
internetových stránek vyžaduje dostatek �asu, dobré p�ipojení k internetu a pro kvalitní výb�r 
materiál� využitelných ve výuce i dobré jazykové a fyzikální znalosti a v neposlední �ad� i 
pedagogické zkušenosti. 
Z výše uvedených d�vod� není pro �eské u�itele práce se zajímavými materiály, které internet 
nesporn� nabízí, v�bec snadná. Základní a st�ední školy mají p�ipojení k internetu omezené 
jak rychlostí p�enosu tak jeho kapacitou. Na mnoha z nich je problém i v jejich vlastním 
po�íta�ovém vybavení (viz kapitola IV.). U�itel �asto nemá možnost pracovat na internetu 
p�ímo z kabinetu a tak mnohde musí �ekat, až skon�í výuka v již tak už p�epln�ných 
po�íta�ových u�ebnách, aby mohl pracovat tam. 
P�itom snahou v�tšiny dobrých u�itel� fyziky p�irozen� je p�edávat svým žák�m nejnov�jší 
informace o fyzikálních objevech a umožnit jim nahlédnout do sv�ta fyziky a do d�j�, které se 
v u�ebnicích zachytit nedají, ale které je možné p�iblížit pomocí dynamiky a interaktivity, 
kterou s sebou p�ináší internet.  
Také je t�eba si uv�domit, jak d�ležitou roli hraje jazyk, ve kterém je obsah výukového webu 
napsán. Zatímco na vysokých školách je již možné pracovat s v�tšinou student� s texty v 
cizích jazycích, zdaleka to není uskute�nitelné se všemi studenty škol st�edních natož pak 
základních. Nehled� k tomu, že je to velice obtížné i pro mnoho u�itel�.  
P�i výuce, zvlášt� menších d�tí, má podstatný význam i „lokalizace“ p�edkládaných 
materiál�. Je pot�eba, aby d�ti byly seznamovány s novými poznatky a zkušenostmi pomocí 
v�cí, které již znají a které jim jsou blízké. Proto by výkladové moduly i návody na pokusy 
m�ly vycházet z prost�edí, které d�ti bezprost�edn� obklopuje. Z toho d�vodu není nap�íklad 
vhodné pouze p�ekládat materiály z cizích jazyk�, ale je pot�eba je doplnit, p�ípadn� 
p�epracovat a okomentovat, aby odpovídaly prost�edí v naší zemi. Zda�ilým p�íkladem 
takovéto „lokalizace“ je diplomová práce Bizarní krámy, které si m�žete vyrobit v kuchyni 
Michaely Urbanové ([18]), která byla na ja�e 2000 úsp�šn� obhájena na Matematicko-
fyzikální fakult� Univerzity Karlovy v Praze. Jedná se o p�eklad stránek Bizarre stuff you can 
make in your kitchen ([19]), který byl dopln�n komentá�i autorky a jejími zkušenostmi s 
realizací popisovaných pokus� v našich podmínkách. 



14  Zdroje internetu využitelné ve výuce fyziky 
 
 
2.2 �eská internetová scéna 

2.2.1 Léta 1999-2000 
Obdobn� jako www stránky v jiných jazycích a o jiných tématech, obsahují �eské fyzikální 
stránky dvojí typ informací. Jednak jsou to stránky s takzvanými metainformacemi, které 
obsahují soubory odkaz� na jiná místa na internetu, jednak stránky s vlastními materiály, a� 
už texty, simulacemi, programy, daty, a pod. 
Stránek s fyzikálními odkazy nebylo na �eské internetové scén� v letech 1999-2000 mnoho a 
zmín�né odkazy v�tšinou obsahovaly pouze jako dopln�ní své vlastní tematiky a zabývaly se 
jimi jen okrajov�. Jednalo se nap�íklad o odkazy na stránkách Fyzikální olympiády a na 
stránkách n�kterých škol i jednotlivc�, u�itel� fyziky (jedním z prvních byl J. Duhajský z 
gymnázia v Brandýse nad Labem, jehož stránky, [20], mají dodnes stejnou grafickou podobu, 
pouze je rozši�ován jejich obsah, viz obrázky I.1 a I.2), student� a odborných fyzik�, nebo na 
stránkách v�novaných u�ení a škole obecn�, jako jsou servery �eská škola [21] a U�itelský 
spomocník [22]. Tyto seznamy odkaz� byly (a dodnes jsou) v�tšinou stru�né a jejich popis 
neobsahoval (a do dnes neobsahuje) návody �i doporu�ení pro využití ve výuce. 
 

  
Obrázky �I.1, �I.2: Úvodní stránka a stránka s fyzikálními odkazy J. Duhajského z gymnázia 

v Brandýse n/L 

 
Stránek s vlastním fyzikálním obsahem bylo ješt� mén�. Mezi ty s kvalitní náplní, které v té 
dob� autorku zaujaly, pat�ily: • stránky na serveru Vega [23], viz obrázek I.3, v�etn� projekt� 
zam��ených na podporu student� fyziky Sou�asná fyzika pro budoucí experty, viz obrázek I.4, 
a Vlny, optika a kvanta - P�íklady a programy, • stránky s ucelenou �adou výkladových text� 
Dobrodružství s �ásticemi [24], viz obrázek I.5, �eská verze stránek The Particle Adventure 
[25], • již zmín�ná lokalizace Bizarní krámy, které si m�žete vyrobit v kuchyni [18], viz 
obrázek I.6, obsahující nápadité návody na jednoduché pokusy, dopln�né komentá�i 
vztahujícími se k jejich provád�ní v našich podmínkách, • fyzikální stránky na serveru Vydra 
[26], viz obrázek I.7, • �i galerie zápo�tových JavaAplet� na �VUT v Praze JAK [27], viz 
obrázek I.8, z nichž mnohé zpracovávaly fyzikální témata ([28], [29]). 
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Obrázek �I.3: Vstupní stránka serveru Vega 

 
Obrázek �I.4: Úvodní motiva�ní stránka projektu 

Vega - Sou�asná fyzika pro budoucí experty 

 

 
� Obrázek �I.5: Úvodní stránka Dobrodružství 

s �ásticemi 

 

� Obrázek �I.6: Ukázka z lokalizace stránek Bizarní 
krámy, které si m�žete vyrobit v kuchyni 

 

2.2.2 Sou�asnost – rok 2003 
Jak se internet stává dostupn�jší a objevuje se i mnohem více WYSIWYG editor� pro tvorbu 
webových aplikací i server�, které pro malé uživatele nabízejí webhosting zdarma, rozr�stá se 
i množství stránek v�novaných fyzice tvo�ených jednotlivci, u�iteli, studenty, fyziky i laiky. 
T�chto stránek je v sou�asné dob� pom�rn� dost (sta�í se podívat na odkazy  v sekci fyzika na 
n�kterém informa�ním portálu, nap�. Seznam [30], Centrum [31] �i Google [32]). Na první 
pohled se však v p�evážné v�tšin� jedná o stránky s malým vlastním p�ínosem, které 
prezentují jen minimum p�vodních materiál� a �asto obsahují podobné �i dokonce stejné 
odkazy, které p�sobí dojmem, že jsou vzájemn� kopírovány. Nicmén� jak dokazují nap�íklad 
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odkazy na �eské stránky v odpov�dích na dotazy ve Fyzikální odpov�dn� FyzWebu (viz 
kapitola III., �ást Odpov�dna), p�i podrobn�jším hledání (spíše p�i vyhledávání konkrétní 
informace než fyziky obecn�) se ukazuje, že již existuje �ada kvalitních �esky psaných text�. 
Samoz�ejm� se rozvíjejí i www stránky r�zných institucí a škol, výrazný krok kup�edu u�inily 
stránky kateder p�ipravujících u�itele fyziky (seznam odkaz� na n� viz sekce Odkazy na 
FyzWebu). Stránky škol se p�edevším soust�edí na podporu svých student� a na ší�ení 
informací o škole a studiu s cílem získávat nové studenty. 
 

 
Obrázek �I.7: Seznam experiment� na serveru Vydra 

 
Obrázek �I.8: Ukázka apletu Rentgen z galerie 

zápo�tových aplet� JAK 

 
�eské stránky s p�vodním obsahem v�novaným fyzice je v sou�asné dob� možné zhruba 
rozd�lit do následujících kategorií: • stránky u�itel� (nap�. stránka P. Brabce z gymnázia v 
Benešov� [33], viz obrázek I.9), p�ehled vybraných stránek u�itel� ze základních a st�edních 
škol je na serveru FyzWeb v sekci WWW odkazy, • weby organizací a institucí, a to jak 
fyzikálních tak technických, akademických i komer�ních, (nap�. web Fyzikálního ústavu 
AV�R [34], nebo web �eské astronomické spole�nosti [35], viz obrázek I.10, stránky kateder 
p�ipravujících u�itele fyziky), • stránky odborných fyzik� a vysokoškolských pedagog�, 
• stránky s pom�ckami, nástroji a programy pro výuku fyziky (nap�. Interaktivní internetové 
laboratorní studio ISES [36], viz obrázek I.11, �i Laboratorní pr�vodce [37], který mimo jiné 
nabízí interaktivní p�evodník fyzikálních jednotek, viz obrázek I.12, • odborn� zam��ené 
internetové �asopisy, (nap�. Instan�ní astronomické noviny [38]), • zatím ojedin�lý server pro 
podporu výuky fyziky a popularizaci fyziky FyzWeb [12] (viz kapitola III.), • stránky 
nadšenc� zajímajících se o daný obor �i problém, • seminární práce student�, • weby 
nabízející referáty a zpracování maturitních otázek a jejich vým�nu, nap�. [39], [40], [41], 
které ale svád�jí k „opisování“ hotových referát� namísto vlastního vyhledávání a zpracování 
informací, • a bohužel i stránky s r�znými pochybnými pseudov�deckými teoriemi. 

3 Situace v zahrani�í 
V úvodu je t�eba p�edeslat, že vzhledem ke svým jazykovým znalostem se autorka zam��ila 
p�edevším na webová místa a www stránky v anglickém a n�meckém jazyce. 
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Obrázek �I.9: Stránka P. Brabce z gymnázia v 

Benešov� 

 
Obrázek �I.10: Vstupní stránka webu �eské 

astronomické spole�nosti  

 

 
Obrázek �I.11: �erpání vody �ízené p�es internet v 

Interaktivním internetovém laboratorním studiu iSES  

 
Obrázek �I.12: Interaktivní p�evodník jednotek na 

stránkách Laboratorní pr�vodce 

 
Cizojazy�né materiály a zdroje na internetu využitelné ve výuce fyziky vykazují obdobné 
nedostatky jako materiály a zdroje v �eském jazyce, snad jen s výjimkou jejich množství, 
protože jich je nepom�rn� více. Nejen že je více tv�rc�, jejichž rodným jazykem je nap�íklad 
angli�tina �i n�m�ina, ale i mnoho jiných autor� tvo�í své stránky v angli�tin� a �ada 
lokálních materiál� je p�ekládána a má své anglické verze. (Vždy� i u FyzWebu uvažujeme o 
anglické verzi.) 

3.1 Léta 1999-2000 
B�hem školního roku 1999/2000 zaujalo autorku n�kolik fyzikálních www stránek a web�. Z 
nich �erpala inspiraci a pou�ení, nejen fyzikální, ale i pro návrh a realizaci fyzikálního serveru 
FyzWeb. Jednalo se zejména o následující (poznamenejme, že ilustra�ní obrázky - kopie 
obrazovek, byly po�ízeny v �ervnu 2003 a proto ukazují popisované stránky v pokro�ilejší 
podob�, než v jaké byly v letech 1999 a 2000): • fyzikální server PhysLink [42], viz obrázek 
I.13, • Physics Department [43] European SchoolNetu [44], • Physics Net [45], viz obrázek 
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I.14, • fyzikální stránky Davidson College [46], viz obrázek I.15, zvlášt� filozofie physlets 
[47] a Just in Time Teaching [49], • výkladový kurz Physics2000 [51], viz obrázek I.16, 
• stránky s aplety v jazyce Java: � soubor Virtual Labs and Simulations [52], • stránky 
Waltera Fendta [53], viz obrázek I.17, • Multimedia Physik [54], která díky p�ílišnému 
množství animací nesouvisejících s fyzikálním obsahem p�sobila jako odstrašující p�íklad 
web designu, a �ada samostatných stránek obsahujících �asto jednotlivé aplety (nap�. [55], viz 
obrázek I.18), • stránky muzea Exploratorium [56], viz obrázek I.19, a jejich návody na 
pokusy Science Snacks [57], viz obrázek I.20. 
 

 
Obrázek �I.13: Úvodní stránka serveru PhysLink 

 
Obrázek �I.14: Úvodní stránka serveru PhysicsNet 

 

 
Obrázek �I.15: Úvodní stránka fyzikální sekce 

Davidson College 

 
Obrázek �I.16: Ukázka z fyzikálního kurzu 

Physics2000 

 

3.2 Sou�asnost – rok 2003 
Rozvoj materiál� a zdroj� využitelných ve výuce fyziky popisovaný u �eských www stránek, 
je v mezinárodním m��ítku ješt� patrn�jší. Neustále vzniká �ada nových zajímavých www 
stránek a web�. Podle autor�iných zjišt�ní existují a stále se rozvíjejí i všechny výše uvedené 
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weby a www stránky. Nejmarkantn�jší rozvoj je patrný u serveru PhysLink, jehož tv�rci se 
v�nují i r�zným doprovodným aktivitám, jako je nap�íklad pravidelné posílání e-mail� o 
fyzice, fyzicích a novinkách na serveru, �i elektronický obchod s fyzikálními pom�ckami a 
kuriozitami. 
Stále více se rozvíjejí vzd�lávací stránky fyzikálních institucí, jako je nap�. CERN [58] a jeho 
stránky [59], �i FermiLab [60], na obrázku I.21 je jedna z jeho stránek ur�ených vzd�lávání, 
[61], i organizací nefyzikálních, které mají vztah k fyzikálním a technickým aplikacím. 
P�íkladem je web Energy Quest, [62], který provozuje California Energy Commission, [63], 
viz obrázek I.22. 
Informace o www stránkách využitelných ve výuce fyziky pravideln� p�ináší �asopis Physics 
Education [64] ve své rubrice WebWatch. Za pozornost stojí fyzikální webová místa a www 
stránky, na které vede mezinárodní seznam odkaz� [65] sestavený ú�astníky workshopu 
Webphysics for the Classroom na mezinárodním setkání Physics on Stage 2 [7] v roce 2002, 
protože odkazuje nejen na všeobecn� známá místa v angli�tin�, ale p�edstavuje i menší 
projekty a weby v jiných jazycích. 
 

 
Obrázek �I.17: Seznam fyzikálních aplet� na 

stránkách Waltera Fendta 

 
Obrázek �I.18: Java aplet simulující optickou lavici s 

�o�kami 

 

 
� Obrázek �I.19: Vstupní stránka muzea 

Exploratorium 

� Obrázek �I.20: Ukázka ze Science Snacks na 
stránkách Exploratoria  
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Obrázek �I.21: Jedna ze stránek FermiLabu ur�ená 

na podporu vzd�lávání 

 

 
Obrázek �I.22: Vstupní stránka webu Energy Quest 

 

 

4 Záv�r 
Na základ� výše uvedených ukázek je možné konstatovat, že na internetu existuje �ada 
materiál� a zdroj� použitelných ve výuce fyziky. Jejich úrove� je však velice rozdílná. 
N�které obsahují jen drobné chyby, ale ob�as se vyskytují i informace zcela zavád�jící a 
nesmyslné. Vzhledem k architektu�e internetu jsou fyzikální materiály rozmíst�ny rozt�íšt�n� 
a n�kdy je obtížné je najít. Mnoho z nich se navíc m�ní, jsou p�emis�ovány a n�které z 
internetu i mizí.  
Jako velice pozitivní lze hodnotit fakt, že materiál� pro výuku fyziky na internetu neustále 
p�ibývá a zv�tšuje se i jejich tematický záb�r. 	ada starších materiál� se vyvíjí a rozši�uje. 
Také se rozvíjejí a vznikají nové fyzikální weby, sekce informa�ních portál� v�nované v�d� a 
technice, a vyhledávací služby, s jejichž pomocí je dosažení hledaných fyzikálních informací 
snazší. 
Ve vztahu ke vzd�lávání obecn� lze �íci, že internet se svými komunika�ními možnostmi a 
materiály na n�m publikovanými p�edstavuje mocný nástroj, který m�že být velkým 
p�ínosem. M�že plnit motiva�ní úlohu, mít metodickou funkci a sloužit pro modernizaci 
výuky (viz [66], [67]). Otázkou pro pedagogy však z�stává, jak jej ve výuce používat a jak se 
orientovat v ohromném množství informací, které nabízí. Naopak otázkou pro autory, kte�í na 
n�m publikují a v�tšinou mají podobné cíle, i když se o jejich dosažení snaží r�znými 
metodami a na r�zných místech, je, jak nové materiály didakticky vhodn� koncipovat, jak 
provád�t jejich evaluaci, a zda a jak svou �innost koordinovat. 
Problematikou internetu ve výuce fyziky se zabýval nap�íklad workshop The Place of the 
Internet in Physics Education na mezinárodním setkání Physics on Stage [5] v roce 2000. V 
samém záv�ru této kapitoly citujeme z jeho záv�re�ných doporu�ení pro garanty fyzikálního 
vzd�lávání, která navrhují možný postup p�i �ešení n�kterých výše zmín�ných problém�: 

• Join the European School Net [44]: it federates other nets. 
• Guarantee financing and future website existence. 
• Do quality research, by and with teachers at schools, on the learning process in 

internet-based teaching. 
• Research, develop and evaluate different methods of using internet resources.* 
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• Bring internet-based teaching into professional development programmes in each 
country. 

* toto doporu�ení bylo na záv�re�ném plenárním zasedání všech ú�astník� Physics on Stage zvoleno jako 
nejd�ležit�jší pro nejbližší budoucnost. 
 
P�i rozvoji FyzWebu i naší další práci se snažíme brát tato doporu�ení v úvahu.  

• S Physics Departmentem [43] European School Netu [44] spolupracuje autorka již od 
roku 2000.  

• Dlouhodobou existenci FyzWebu by m�lo zajistit jeho umíst�ní na MFF UK a naše 
snahy o další propojování s ostatními institucemi zabývajícími se fyzikou a její 
výukou v �R. Zp�soby financování FyzWebu jsou popsány v kapitole III. 

• S u�iteli ze st�edních i základních škol spolupracujeme pr�b�žn�.  
• N�které názory a p�ání u�itel� na použití po�íta�e a internetu ve výuce jsme zjiš�ovali 

dotazníkovým pr�zkumem pospaným v kapitole IV. Pr�zkumu vlivu internetu na 
výuku fyziky, jeho využití a evaluaci konkrétních výukových materiál� bychom se 
cht�li v�novat v budoucnu, až bude FyzWeb nabízet v�tší  množství p�vodních 
materiál�, na kterých bude možné tyto pr�zkumy provád�t.  

Konkrétní vliv výše uvedených doporu�ení na naši práci p�i tvorb� serveru FyzWeb je možné 
posoudit v kapitole III. 
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II. Internetová podpora výuky fyziky – díl�í 
projekty 

5 Rozd�lení u�ebních materiál� pro po�íta�em 
podporovanou výuku fyziky 

Z hlediska dostupnosti jednotlivých materiál� se nabízí rozd�lení do dvou základních skupin, 
na materiály dostupné na internetu a na materiály, se kterými lze pracovat bez p�ipojení do 
po�íta�ové sít�, p�ípadn� v lokální po�íta�ové síti bez p�ipojení k internetu. Tabulka 
II.1 
shrnuje rozd�lení u�ebních materiál� pro po�íta�em podporovanou výuku, jak jej autorka v 
roce 1999 navrhla ve svém p�ísp�vku [xviii], pouze rozší�ené o servery a portály, které tehdy 
teprve vznikaly, a dopln�né odkazy na aktuální ukázky. 
 

Tabulka �II.1: Rozd�lení u�ebních materiál� pro po�íta�em podporovanou výuku fyziky 

P�ipojení �innost Typ výukového materiálu Ukázky 

on-line kurzy Internet pro u�itele fyziky [68] 

jednotlivé u�ební materiály Vysokofrekven�ní 
elektrotechnika [69], 
Physics 2000 [51] 

vzd�lávání na webu 

komplexní servery a portály 
 

FyzWeb [12], PhysLink [42] 

aplety a simulace (virtuální 
laborato�e – virtual 
laboratories) 

Virutal Labs and Simulations 
[52] 

vzdálená pozorování 
(remote sensing) 

Hubble�v teleskop [70] 

On-line 

simulace, vzdálené 
fyzikální 
experimentování a 
m��ení 

vzdálená m��ení (vzdálené 
laborato�e – remote 
laboratories) 

Interaktivní internetové 
laboratorní studio ISES [36]  

hypertextové u�ebnice a 
encyklopedie 

Encyclopedia of Science 2.0 
[71] 

textov� orientované 

výukové a testovací 
programy 

Multimedia Motion [72],  
Zebra pro školy – Fyzika [73], 
Core Concepst in Physics [74] 

Off-line 
 

simulace, 
experimentování a 
m��ení 

modelovací a 
experimentální systémy 

Famulus [75], Interaktivní 
fyzika [76]; ISES [77], IP 
Coach [78] 

 
Všechny možnosti uvedené v tabulce II.1 jsou úzce propojené. Výukový program �i 
modelovací systém mohou být v�len�ny v hypertextové u�ebnici a naopak, výukový program 
�i modelovací systém mohou využívat hypertext pro spojení svých jednotlivých �ástí a pro 
popisy, vysv�tlivky a návody, jak s nimi pracovat. Vše m�že být p�ístupné prost�ednictvím 
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internetu, jako �ást obsahu webového serveru nebo za�len�né v on-line kurzu, �i 
distribuované na CD �i DVD nosi�ích. 
Existuje �ada webových stránek, výukových program�, hypertextových u�ebnic a 
encyklopedií na CD a modelovacích a experimentálních systém�, které mají dnes u�itelé 
fyziky a jejich studenti k dispozici. Nicmén� problém je v tom, že úrove� jejich kvality je 
velice rozdílná a bývá obtížné ji odhadnout na první pohled. Aby vznikl opravdu kvalitní 
vzd�lávací produkt, je pot�eba mít v autorském týmu zastoupeny experty na daný p�edm�t a 
jeho didaktiku i odborníky na programování a tvorbu grafiky. 
Výše uvedené materiály dnes b�žn� obsahují multimediální prvky. Z nejrozší�en�jších �ástí 
multimedií jsou ve výuce fyziky snadno využitelné p�edevším: � digitální zvukové záznamy, 
� digitální videa se záznamy pokus� a fyzikálních jev�, � multimediální encyklopedie na CD, 
� výukové programy, � aplety, simulace a animace, � videozáznamy p�ednášek, prezentace a 
slide show. 
B�hem svého studia se autorka seznámila se zástupci všech výše uvedených typ� materiál� 
pro po�íta�em podporovanou výuku fyziky a navíc m�la možnost podílet se na tvorb� 
n�kterých z nich. Vedena aktuálními pot�ebami podpory výuky fyziky v �R a v souvislosti s 
celosv�tovými trendy (viz nap�íklad [5]) se v�novala p�edevším možnostem, které do výuky 
fyziky p�ináší sou�asný prudký rozvoj internetu. V následujícím textu jsou uvedeny konkrétní 
ukázky její práce. Jedná se o U�ební materiál pro podporu výuky elekt�iny a magnetizmu, o 
podíl na návrhu a realizaci webu programu High School Teachers at CERN zam��eného na 
podporu výuky �ásticové fyziky, o projekt se studenty gymnázia Opakování z fyziky s pomocí 
internetu, a o napsání a vedení (tutorování) on-line kurzu Internet pro u�itele fyziky. Hlavní 
nápl� autor�iny práce, tvorba serveru pro podporu výuky fyziky a popularizaci fyziky FyzWeb, 
je popsána v kapitole III. 

6 U�ební materiál pro podporu výuky elekt�iny a 
magnetismu 

Stránky pro podporu výuky elekt�iny a magnetismu vznikly ve školním roce 1999/2000 jako 
pilotní projekt autor�iny práce. Jedná se o u�ební materiál, který zpracovává vybrané partie z 
elekt�iny a magnetismu zp�sobem p�ístupným i žák�m základních škol tak, aby byl 
použitelný pro opakování a rozší�ení u�iva i jako podklad pro výklad, a podporoval tvo�ivost 
a experimentální dovednosti student�.  
N�které �ásti tohoto u�ebního materiálu byly na ja�e 2000 použity p�i výuce fyziky na 
gymnáziu a na základní škole. K rozsáhlejšímu testovaní, které bylo p�ipravováno na podzim 
roku 2000, nakonec nedošlo, protože se autorka p�estala zabývat tvorbou jednotlivých 
u�ebních stránek a soust�edila se na práci na rozvoji komplexního serveru pro podporu výuky 
fyziky (viz kapitola III, �ást Vznik a vývoj FyzWebu). 

6.1 Navigace na stránkách s u�ebním materiálem 
Tento výukový text je rozd�len na �ásti výkladové, návody k pokus�m, popisy pokus� a 
dopl�ující krátké popisky, jako nap�íklad informace o jednotkách �i fyzicích (viz obrázek II.1 
a obrázek II.2). Vše je propojeno prost�ednictvím odkaz� (hyperlink�). 
Pr�chod stránkami je možný pomocí t�í typ� barevn� odlišených odkaz�. �ervené odkazy 
provedou studenta stránkami uspo�ádaným zp�sobem, který odpovídá probírání nové látky ve 
škole. Zelen� ozna�ené odkazy vedou na pokusy, které si m�že student sám vyzkoušet. Celé 
stránky jsou ale provázány i pomocí odkaz� v barv� textu. Tyto odkazy vedou na rozši�ující 
informace a na související témata a je vhodné je používat, pokud si student chce osv�žit 
pam�� nebo najít n�jakou novou informaci. 
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Za každým odkazem je znak ¤, který signalizuje, zda byl daný odkaz již navštíven nebo ne. 
Pokud má barvu textu ¤, odkaz ješt� navštíven nebyl. Pokud je šedý ¤, student odkaz již 
navštívil. Aby student p�i pr�chodu výkladem neztrácel orientaci, otevírají se texty s pokusy a 
popisky do samostatných oken prohlíže�e, která mají navíc jinou velikost než hlavní okno s 
texty. 
 

 
Obrázek �II.1: Dopl�ující informace k výkladové 

�ásti – A. M. Ampére 

 
Obrázek �II.2: Dopl�ující informace k výkladové 

�ásti – definice jednotky el. Proudu 

 

6.2 Obsah a ukázky z u�ebního materiálu 
Zpracovány byly t�i kapitoly: Historie, Magnet a Vodi�e s proudem. V t�chto kapitolách byly 
dokon�eny texty s výkladem, nám�ty a návody na pokusy, animace, fotografie, dv� videa a 
�ást obrázk�. Zbývající obrázky byly jen navrženy, ale nebyla dokon�ena jejich elektronická 
verze. Texty byly napsány a strukturovány tak, aby se pokud možno vešly na jednu, 
maximáln� dv� obrazovky (p�i rozlišení 800 x 600 pixl�, které bylo v dob� vzniku u�ebního 
materilu b�žné ve školách). Obsah jednotlivých kapitol je uveden níže. 
 

 
Obrázek �II.3: Výklad – magnetické pole 

permanentního magnetu 

 
Obrázek �II.4: Pokus – pr�zkum magnetických 

silo�ar 

 
Historie: • Kompas, aneb co znali už ve starov�ku; • První fyzikální díla zabývající se 
magnetismem; • Objev souvislosti elektrických a magnetických jev�; • Elektromagnetická 
indukce; • Elektromagnetické pole; 
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Magnet: • Vlastnosti magnet�; • Magnetické pole Zem�; • Kompas; 
Pokusy: • Zkoumání vlastností magnet�; • Zkoumání magnetických silo�ar pomocí 
zmagnetované jehly; • Zkoumání magnetických silo�ar pomocí železných pilin; • Vyrobte si 
kompas; • Magnetizace; 
Vodi�e s proudem: • Co objevil pan Oersted; • Popletená buzola; • Cívka nebo magnet? ; 
• Co zkoumal pan Ampére; 
Pokusy: • Oersted�v pokus; • Magnetické pole vodi�e s proudem - zkoumání s buzolou; • 
Magnetické pole vodi�e s proudem - zkoumání s pomocí železných pilin; • Magnetické pole 
cívky - zkoumání se zmagnetovanou jehlou; • Magnetické pole cívky - zkoumání s pomocí 
železných pilin. 
Na obrázku II.3 je kopie obrazovky, která obsahuje text o permanentních magnetech a 
magnetickém poli. Jeden odkaz z této stránky vede na popis pokusu, který demonstruje 
silo�áry magnetického pole. Obrazovka s popisem tohoto pokusu je zobrazena na obrázku 
II.4. 

6.3 Zkušenosti z práce na výukovém materiálu 
Protože celý výše popsaný u�ební materiál vytvo�ila autorka sama, vyzkoušela si p�i jeho 
tvorb� �adu �inností souvisejících s tvorbou vzd�lávacích materiál� pro web. Jednalo se 
p�edevším o: • výb�r obsahu ; • návrh struktury text� pro �tení z obrazovky; • napsání 
vlastních text�; • vytvo�ení naviga�ního a orienta�ního systému; • tvorbu www stránek ; 
• tvorbu obrázk� a animací; • práci s digitálním fotoaparátem; • tvorbu digitálního videa; 
• programování jednoduchých JavaScript� (otevírání r�zných oken, zám�ny obrázk�,…). 
Všechny tyto dovednosti autorka pozd�ji využila p�i práci na serveru pro podporu výuky 
fyziky (viz kapitola III., �ást Vznik a vývoj FyzWebu). 
  

7 Web programu „High School Teachers at CERN” 

7.1 Úvod 
Od roku 1998 se v nejv�tší evropské laborato�i �ásticové fyziky CERN, která se rozkládá na 
hranicích Švýcarska a Francie u Ženevy, pravideln� vždy v �ervenci koná mezinárodní 
program pro u�itele fyziky (High School Teachers at CERN, ve zkratce HST). U�itelé se v 
n�m b�hem t�í týdn� seznámí se základy fyziky �ástic a pracují na jejich zp�ístupn�ní svým 
student�m a širší ve�ejnosti. Na www stránkách programu HST [11] jsou proto nejen 
informace o jednotlivých ro�nících dopln�né fotografiemi, ale p�edevším výukové materiály, 
které u�itelé vytvo�ili, popis mnoha pokus�, které si vzájemn� p�edvád�li, i odkazy na místa 
na internetu, která považovali za zajímavé a užite�né pro u�itele fyziky.  
Od roku 1999 se tohoto programu ú�astní i u�itelé z �eské republiky. V letech 2000 a 2001 se 
jej ú�astnila i autorka této práce. V roce 2000 se programu zú�astnila na základ� konkurzu, do 
kterého se na webu p�ihlásila, následující rok se do CERNu vrátila jako webmaster stránek 
tohoto programu. Podrobné informace o programu jsou p�ímo na jeho stránkách [11], 
informace o �eské ú�asti v�etn� �lánk�, ve kterých své zkušenosti popsali jednotliví �eští 
ú�astníci jsou k dispozici na FyzWebu v sekci Zajímavosti [79]. 
Tato kapitola ve zkratce seznamuje s webem programu HST at CERN a po�átky jeho vývoje. 
Web programu HST je v této práci zmi�ován proto, že se autorka významn� podílela na jeho 
vzniku, byla jeho webmasterem a stále je jeho supervizorem. 
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7.2 Vznik webu HST 
V roce 1999 vznikl soubor jednoduchých www stránek prezentující program High School 
Teachers at CERN (viz obrázek II.5). Na n�j navázal web, na jehož vývoji pracovala v roce 
2000 skupina pod vedením P. Hanleye, u�itele z Velké Británie. 
 

 
Obrázek �II.5: První stránky o HST z roku 1999 

 
V této skupin� pracovala autorka této práce a R. Kalakay, postgraduální student u�itelství 
fyziky ze Slovenska. N�kolik dalších u�itel�, kte�í se skupinou spolupracovali, se podílelo 
p�edevším na korekturách anglických text� a vyhledávání odkaz�, protože s tvorbou www 
stránek nem�li zkušenosti.  
Skupina m�la za cíl navrhnout a vytvo�it web, který bude dostate�n� univerzální a p�ehledný, 
aby vyhovoval i následujícím ro�ník�m. Zárove� byl brán ohled na to, že na web HST budou 
p�istupovat u�itelé z celého sv�ta, tedy s rozdílnou kvalitou po�íta�ového vybavení a z 
r�zných po�íta�ových platforem. Proto byla snaha o vytvo�ení stránek s jednoduchým kódem, 
bez rám� a bez užití nových technologií (Java, Flash), aby byly bez problém� p�ístupné všem.  
Pro autorku této práce p�edstavoval vývoj webu HST jedine�nou p�íležitost b�hem t�í týdn� si 
v praxi ov��it dosavadní zkušenosti a nové postupy p�ipravované pro server FyzWeb. Práce 
zde byla oproti práci na vývoji FyzWebu zjednodušena tím, že se autorka nemusela starat o 
materiálové a technické zajišt�ní webu, ani o p�ímou tvorbu obsahu, protože na web HST 
byly zpracovány výsledky práce ostatních pracovních skupin programu HST. 

7.3 Vlastní práce autorky na webu HST 
V roce 2000 navrhla autorka roz�len�ní obsahu webu, vytvo�ila grafický návrh vstupní 
stránky a šablony jednotlivých podstránek a tyto návrhy realizovala v HTML (viz obrázek 
II.6). Dopl�ující grafické prvky jsou p�evzaté: logo CERNu je oficiální logo pro užití na www 
stránkách a spole�n� se dv�ma obrázky pochází z materiál� Press Office CERNu, animaci 
„HOME“ dodal R. Kalakay. 
Ve školním roce 2000/2001 byla autorka webmasterem webu HST a b�hem HST’01 vedla 
skupinu u�itel� pracující na jeho dalším rozvoji. Ve školním roce 2001/2002 již oficiálním 
webmasterem nebyla, nicmén� se o stránky starala a do dnes je supervizorem nových 
webmaster�, pravideln� stránky kontroluje a upozor�uje na v�ci, které je pot�eba p�idat �i 
pozm�nit, a na technické i obsahové chyby. 
Jako vedoucí www skupiny u�ila autorka ú�astníky HST’01 vytvá�et jednoduché www 
stránky. Za tímto ú�elem vytvo�ila návod, který je dostupný na [80]. 
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Na za�átku HST’01 se autorka od M. Drapera, z CERNské ETT division, nau�ila pracovat s 
programem Current Agenda, který automaticky za�adí nov� p�idané události a publikuje je na 
speciální webové stránce, tuto práci pak nau�ila n�kolik ú�astník� HST’01 a spolu s nimi se 
podílela na jejím pln�ní, díky kterému tak všichni ú�astníci HST byli pr�b�žn� informováni o 
aktuálním d�ní, p�ednáškách (v�etn� p�ímých odkaz� na videa �i prezentace z již prob�hlých 
p�ednášek), exkurzích, setkáních pracovních skupin i spole�enských akcích (viz [81]). Další 
výhodou programu Current Agenda je možnost p�idání odkaz� na r�zné elektronické 
dokumenty (texty, prezentace, videa) a propojení takto zmín�ných dokument� s 
dokumentovým serverem CERNu [82], �ímž je umožn�no vyhledávání z hlavních stránek 
CERNu. 
V lét� 2001 spolupracovala autorka s R. Faggian, spolupracovnicí M. Drapera, na tvorb� HST 
e-news [83]. Tyto elektronické noviny fungují tak, že kdokoliv m�že prost�ednictvím 
publika�ního systému p�idat p�ísp�vek do databáze, editor povolí �i nepovolí publikování 
p�ísp�vku, za�adí jej do odpovídající kategorie a ve vhodné dob� nechá publikovat celé 
„�íslo“ novin na internetu.  Za technický základ HST e-news byly vzaty již existující e-news 
experimentu Atlas [84]. Autorka navrhla jejich obsahovou strukturu a grafickou podobu, 
testovala publika�ní systém a sepsala návod pro publikování. HST e-news m�ly sloužit k 
oživení spolupráce mezi ú�astníky všech ro�ník� HST, oživení vztah� mezi nimi i rozší�ení 
kontakt� s dalšími zájemci a k publikování nových materiál� na webu i v pr�b�hu školního 
roku. K používání HST e-news nedošlo pro nedostatek materiál�, které by se v nich v 
pr�b�hu školního roku publikovaly i pro nezájem nových webmaster�. V dob� psaní této 
práce se rozbíhá diskuze o možnostech jejich zprovozn�ní b�hem HST’03. 
 

 
Obrázek �II.6: Vstupní stránka webu HST 

 
Obrázek �II.7: Stránka s informacemi o HST’2001 

7.4 Obsah a struktura webu HST 
Hlavním cílem webu HST je ší�it informace o programu High School Teachers at CERN, 
publikovat práci vytvo�enou jeho ú�astníky, podporovat výuku �ásticové fyziky a získávat 
nové ú�astníky programu. 
Web HTS je rozd�len do šesti základních �ástí. P�i jeho tvorb� v roce 2000 byla snaha 
rozd�lit jeho obsah natolik obecn�, aby toto d�lení nemuselo být v budoucnu m�n�no a 
zárove� zvolit názvy jednotlivých �ástí srozumitelné a jasné pro orientaci na stránkách, ale 
zárove� dostate�n� obecné, aby ani ony nemusely být našimi následovníky m�n�ny. První 
�ty�i �ásti (HST Teaching Materials, Physics Links, Visiting CERN a HST Programmes) jsou 
klasické statické www stránky ve�ejn� p�ístupné na internetu, �ást pátá (Working Area) 
obsahuje pracovní materiály ú�astník� jednotlivých ro�ník�, funguje jako ftp server a p�ístup 
do ní je chrán�n uživatelským jménem a heslem. Ú�astníci jednotlivých ro�ník� mají p�ístup 
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pouze do adresá�� svých ro�ník�, ve kterých mohou nadále pracovat. Šestá �ást má funkci 
archivu, není možné v ní provád�t žádné zm�ny a není z webu jednoduše viditelná. 
Roz�len�ní webu HST je patrné i z jeho vstupní stránky, viz obrázek II.6. 
HST Teaching Materials je nejobsáhlejší �ástí webu HST. Obsahuje materiály pro výuku 
fyziky, které vytvo�ili ú�astníci HST program� a jejich supervizo�i. V�tšina materiál� je 
prezentována v podob� textu a obrázk�, je zde ale i �ada prezentací v PowerPointu a videí. 
Materiály jsou podle svého zam��ení rozt�íd�né do následujících skupin: Accelerators, Bubble 
chambers, Feynman diagrams, Detectors, Experiments, About CERN and HEP, General 
Physics, Syllabus review a Teaching materials in national languages. P�i tvorb� t�chto skupin 
jsme se snažili p�edvídat i zam��ení práce dalších ro�ník� HST, p�esto není vylou�eno, že 
jejich po�et bude pot�eba rozší�it. 
Druhou nejobsáhlejší �ást webu HST tvo�í informace o jednotlivých ro�nících programu, HST 
Programmes. Zde jsou krom� logistických informací pro ú�astníky (kontakty, program) i 
odkazy na práci, která byla b�hem daného ro�níku ud�lána (viz obrázek II.7), a fotografie z 
jeho pr�b�hu. 
V �ásti Physics Links jsou odkazy na fyzikální zdroje na internetu, ale i informace o 
fyzikálních knihách, �láncích a �asopisech doporu�ených ú�astníky programu. 
�ást Visiting CERN obsahuje informace pro u�itele, kte�í plánují návšt�vu CERNu, a odkazy 
na stránky CERNu, které ú�astníci HST považovali za užite�né. 
Navíc je v adresá�ové struktu�e webu HST ješt� šestá �ást Archiv, která má speciální 
postavení. Je do ní umis�ována práce jednotlivých ro�ník�, do které již ú�astníci následujících 
ro�ník� nesm�jí zasahovat. Tak je zajišt�no, že to, co jednotlivé ro�níky vytvo�ily, z�stane 
zachováno v nezm�n�né podob�, ale materiály p�ístupné p�es hlavní stránku HST ve výše 
zmín�ných �ástech p�itom budou moci být aktualizovány, rozši�ovány a dopl�ovány. Do 
Archivu vedou odkazy ze stránek o práci jednotlivých ro�ník� i odkazy ze stránek mimo web 
HST. 
  

8 Projekt Opakování z fyziky s pomocí internetu 
Tato kapitola p�ináší ukázku využití internetu p�i projektové výuce (viz [85] kapitola 22) na 
st�ední škole. Jedná se o projekt, který autorka navrhla v roce 1999 a realizovala jej na konci 
školního roku 1999/2000 na gymnáziu Bernarda Bolzana v Praze, kde v letech 1999 až 2001 
u�ila fyziku. Ve své výuce využívala autorka internet �adou r�zných zp�sob�, a motivovala k 
jeho využívání i své studenty. �asto pracovali s obsahem internetu a využívali informace 
publikované odbornými institucemi. V dále popsaném p�ípad� byl však internet použit pouze 
jako médium, na kterém je možné snadno zp�ístupnit informace ostatním. 

8.1 Cíle projektu 
Cílem tohoto projektu bylo vytvo�it soubor podklad� pro záv�re�né opakování u�iva z fyziky 
ve t�etím ro�níku gymnázia, který pom�že student�m p�i p�íprav� k záv�re�nému zkoušení. 
Písemným zpracováním vybrané látky si ji studenti d�kladn� zopakovali a publikováním 
svých prací na internetu navíc usnadnili opakování ostatním spolužák�m. Celý projekt byl 
naplánován tak, aby si studenti navíc vyzkoušeli práci ve skupinách, ústní prezentaci své 
práce p�ed spolužáky na „minikonferenci“, recenzování, kritické posouzení a komentování 
práce ostatních, p�ijetí kritiky a obhájení práce vlastní. 
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Obrázek �II.8: WWW stránka projektu – rozd�lení 

jednotlivých skupin, témat a recenzent� 

 
Obrázek �II.9: WWW stránka projektu – �asový 

harmonogram 

 
Autorka této práce rozd�lila u�ební látku probranou b�hem školního roku do devíti �ástí a na 
každé �ásti pracovala jedna skupina student� (viz obrázek II.8). Pro zaru�ení správnosti 
zpracování byla každé autorské skupin� p�i�azena skupina recenzent�. To považovala autorka 
za velmi d�ležité, protože recenzenti spole�n� s autory jednotlivých �ástí nesli zodpov�dnost 
za správnost opakovacích text� a to, že nebude nic d�ležitého opomenuto, navíc to nutilo 
studenty podrobn� si zopakovat i jiné �ásti u�iva, než ty, které sami autorsky zpracovávali. 
Záv�re�né zkoušení prob�hlo formou písemné práce, která se skládala ze dvou �ástí. Jedna se 
vždy týkala p�ímo u�iva, které m�la daná skupina zpracovat jako auto�i nebo recenzenti (to 
m�lo studenty motivovat k pe�livému zpracování jejich celku i k pe�livé recenzi jim 
p�id�lených materiál�), druhá pak ze zbytku u�iva. S touto formou záv�re�ného zkoušení byli 
studenti seznámeni na za�átku práce. 

8.2 Pr�b�h projektu 
Pro podporu projektu vytvo�ila autorka www stránku, která obsahovala všechny pot�ebné 
logistické údaje (rozd�lení skupin, témat a recenzent�, �asový harmonogram viz obrázek II.9). 
Na tuto stránku byly v pr�b�hu projektu p�idávány již hotové materiály. Studenti znali URL 
této stránky, m�li je vyv�šené na nást�nce v u�ebn�.  
Vlastní projekt trval jeden m�síc, autorka se v jeho pr�b�hu setkávala se studenty v hodinách 
fyziky dvakrát týdn� a vždy byla projektu vyhrazeno n�kolik minut, pouze „minikonference“ 
trvala celou vyu�ovací hodinu (45 minut). Projekt probíhal v následujících krocích (viz 
tabulka II.2): 

Tabulka �II.2: �asový pr�b�h projektu 

Termín �innost 
1.hodina vytvo�ení dvojic (jedna trojice), 

rozd�lení okruh� u�iva mezi jednotlivé dvojice  
a ur�ení recenzent� jednotlivým autorským skupinám 

2.hodina dotazy ke zpracování 
domácí práce p�ipravení osnovy opakování (d�ležité body) 

3.hodina odevzdání osnov recenzent�m 
4.hodina „Minikonference“: prezentace osnovy a její p�ipomínkování recenzenty, 

spolužáky a vyu�ující (autorkou této práce) 
domácí práce písemné vypracování opakování (v elektronické form�) 

5.hodina odevzdání text� recenzent�m 
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6.hodina vrácení okomentovaných text� autor�m 
domácí práce úpravy text� podle komentá�� recenzent� 

7.hodina odevzdání kone�ných verzí text� 
domácí práce publikování opakování na webu (dobrovolníci pro celou t�ídu) 
domácí práce opakování u�iva 

8.hodina záv�re�né ov��ení znalostí (písemná práce) 

8.3 Výsledky projektu 
Projekt lze hodnotit jako celkem úsp�šný, protože všichni studenti zvládli záv�re�né 
opakování tak, že bez problém� postoupili do dalšího ro�níku. Studenti si navíc procvi�ili 
další d�ležité dovednosti jako je výb�r podstatných bod� (p�i tvorb� osnov opakování), práce 
v týmu (ve skupinách i mezi autory a recenzenty), prezentace a obhajoba vlastní práce (p�i 
„minikonferenci“), atd. 
První �ást projektu, až do „minikonference“ probíhala velice dob�e, studenti pracovali s chutí 
a dodržovali stanovené termíny, ukázky výsledk� této �ásti v podob� oskenovaných fólií na 
zp�tný projektor z „minikonference“ ukazují obrázky II.10 a II.11.  
 

 
Obrázek �II.10 

 
Obrázek �II.11 

Ukázky osnov opakování naskenované z fólií na zp�tný projektor 

 
Ve druhé polovin� projektu již docházelo ke komplikacím, nej�ast�ji zp�sobeným pozdním 
odevzdáváním text� recenzent�m a opravených text� dobrovolník�m, kte�í je m�li zpracovat 
do webové podoby. Na obrázku II.12 je kopie obrazovky nejlepšího zpracování opakování, 
které bylo výborné po stránce obsahové, zahrnovalo �adu obrázk�, vzorce (formou obrázk�) i 
po�etní p�íklady. Takto precizn� vypracované opakování bylo ojedin�lé. Auto�i sami vytvo�ili 
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�i naskenovali obrázky a vše zpracovali do HTML. Ukázka standardního zpracování, jak 
obsahu, tak jeho webové podoby, je zachycena na obrázku II.13. Žádné ze „standardn�“ 
zpracovaných opakování nepovažuje autorka za tolik kvalitní, aby na n� p�idala odkaz na 
FyzWeb. Z tohoto pohledu nepovažuje autorka projekt za p�íliš úsp�šný, nicmén� sv�j 
primární cíl, celoro�ní opakování pro t�ídu, ve které projekt prob�hl, splnil. 
 

 
Obrázek �II.12: Ukázka velice p�kného zpracování 

opakování po stránce obsahové i webové 

 
Obrázek �II.13: Ukázka standardního zpracování 

opakování 

 

9 Využití internetu ve výuce fyziky – on-line kurz pro 
u�itele fyziky 

9.1 Úvod 
Laborato� distan�ního vzd�lávání KDF MFF UK (viz [86]) pod vedením doc. Z. Lustigové 
p�ipravovala na podzim 2001 soubor on-line kurz� s p�írodov�dným zam��ením souhrnn� 
nazvaný TelmaeScience (viz [68]). Pro vytvo�ení kurzu Internet pro u�itele fyziky byla 
oslovena autorka této práce.  
Kurz je zde zmi�ován ze dvou d�vod�. Jednak si p�i jeho tvorb� a pilotním b�hu autorka 
ov��ila n�které postupy p�i p�edávání informací o fyzikálních zdrojích na internetu u�itel�m, 
jednak je na ur�ité pasáže z obsahu kurzu n�kolikrát v této práci odkazováno (nap�. na u�ební 
texty o virtuálních a vzdálených laborato�ích).  
Tato kapitola obsahuje souhrn požadavk�, které autorka obdržela od organizátor� kurzu, 
stru�ný popis cíl�, struktury a formy, které autorka pro kurz zvolila, shrnutí zkušeností 
získaných z pilotního b�hu kurzu, který autorka osobn� tutorovala, a ukázky �ešení dvou 
úkol� z pilotního b�hu. U�ební texty z vybraných kapitol, na které je odkazováno na 
n�kterých místech této práce jsou uvedeny v Dodatku 7: Vybrané u�ební texty z on-line kurzu 
Internet pro u�itele fyziky. Kompletní texty kurzu v�etn� všech úkol�, cvi�ení a zadání 
diskuzí, a p�íru�ku instruktora obsahuje p�iložené CD v adresá�i Kurz. Inspira�ní podklady 
pro kapitoly Virtuální laborato�e a Vzdálená pozorování, vzdálené laborato�e poskytla autorce  
doc. Z. Lustigová. 

9.2 Internet pro u�itele fyziky 

9.2.1 Zadání kurzu 
Zadání pro vytvo�ení kurzu bylo velice stru�né: 



32  Internetová podpora výuky fyziky – díl�í projekty 
 
 

• kurz je ur�en pro u�itele fyziky základních a st�edních škol 
• rozsah kurzu 20 hodin 
• trvání kurzu jeden semestr 
• velikost studijních skupin kolem deseti ú�astník� 
• kurz pob�ží v prost�edí pro on-line výuku LearningSpace (viz [87]). 

Autorka také obdržela základní obsahové schéma kurzu (viz tabulka II.3) a m�la zpracovat 
�ásti 1, 2, 5, 6 a kus �ásti 3, p�i�emž volba konkrétního obsahu a rozsah a hloubka 
probíraných témat byla ponechána na ní. 

Tabulka �II.3: Schéma obsahu kurzu Internet pro u�itele fyziky, tu�n� jsou vyzna�eny �ásti, které zcela 
nebo z�ásti zpracovala autorka. 

�ást Obsah 
1. Zdroje informací pro výuku p�edm�tu a efektivní práce s nimi 
2. Komunika�ní nástroje internetu a možnosti jejich využití pro p�ípravu výuky, 

ve vyu�ovací hodin� a v samostatné práci žák�/student�  
3. Nástroje pro spolupráci a možnosti jejich využití ve vyu�ovací hodin� a 

v samostatné práci žák�/student� 
4. Sb�r, p�enos, zpracování a sdílení dat 
5. Virtuální laborato�e a jejich využití ve výuce fyziky 
6. Vzdálené laborato�e a jejich využití ve výuce fyziky 
7. Mezinárodní projekty a možnosti zapojení 

9.2.2 Popis kurzu 
Protože autorka cht�la vytvo�it kurz tak, aby jeho obsah oslovil co nejvíce u�itel�, zvolila po 
dohod� s organizátory jeho obtížnost tak nízkou, aby jej mohli úsp�šn� absolvovat i ú�astníci, 
kte�í mají jen základní dovednosti s prací na po�íta�i a s internetem (dokážou napsat text, 
poslat e-mail, spustit prohlíže� internetu), tedy dovednosti, které se v sou�asné dob� v�tšina 
u�itel� u�í používat pro osobní pot�ebu. Tyto dovednosti jsou v kurzu pouze prost�edkem, 
cílem je zkvalitn�ní výuky fyziky. Žádné zkušenosti s využíváním po�íta�e a internetu ve 
výuce fyziky autorka nep�edpokládala.  
Autorka vystav�la kurz v duchu teorie explora�ního u�ení („Teorii se nau�íme lépe, když ji 
mén� studujeme a více uplat�ujeme v praxi“, viz [88]) jako minimální u�ebnici podle 
základních doporu�ení vyjád�ených J.M.Carrollem (zkrácen� p�evzato z [88]):  

• eliminovat zbyte�nou mnohomluvnost, 
• vyhnout se tomu, aby žák ztrácel p�íliš mnoho �asu vyhledáváním a opravováním 

omyl�, 
• od samého za�átku sm��ovat k reálným �innostem a úkol�m, 
• dávat žákovi smysluplné úkoly, 
• podn�covat žáka k jeho vlastním exploracím (hledání, prozkoumávání i 

experimentování) �ídícím se jeho zájmy a motivací a usnadnit tuto exploraci, 
• ptát se na názor, který bere ohled na kontext, spíše než požadovat vykonávání 

stereotypních cvi�ení. 
Ú�astníci kurzu zde nejsou pasivn� seznamováni s novými poznatky, ale m�li by se aktivn� 
podílet na získávání dovedností p�i práci s internetem a jeho využíváním ve výuce. Nejv�tším 
p�ínosem pro ú�astníky by proto m�ly být práv� tyto nov� získané �i rozší�ené praktické 
dovednosti. Protože se obsah internetu neustále vyvíjí a m�ní, je d�ležité, aby se v n�m u�itelé 
um�li orientovat a sami vyhledávat, zpracovávat �i tvo�it podklady pro výuku. 
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T�žišt�m kurzu jsou spole�né elektronické diskuze, ve kterých si ú�astníci sd�lují nejen 
odkazy na zajímavá fyzikální místa na internetu a tato místa hodnotí a komentují, ale kde i 
prezentují a vzájemn� hodnotí svou práci (pracovní listy, www stránky, projekty). 
Na základ� zadání organizátor� autorka p�edpokládala, že v kurzu budou spole�n� pracovat 
u�itelé fyziky a studenti u�itelství fyziky, a tak budou moci sdílet své zkušenosti a pomáhat si, 
protože u�itelé z praxe mají více konkrétních zkušeností s výukou fyziky, mladí studenti zase 
se sv�tem internetu a s prací na po�íta�i. 
Poté, co autorka zvolila úrove� ú�astník� a styl kurzu, a vybrala konkrétní nápl� jednotlivých 
�ástí ze zadání kurzu (viz tabulka II.3), byl pro lepší orientaci v u�ivu obsah kurzu rozd�len 
do více kapitol (viz tabulka II.4). Proto �íslování kapitol kurzu uvedené v tabulce II.4 
neodpovídá �íslování obsahových �ástí z jeho zadání (viz tabulka II.3). Nap�íklad obsahová 
�ást �íslo 1, Zdroje informací pro výuku p�edm�tu a efektivní práce s nimi, byla rozd�lena do 
dvou kapitol s �ísly 1 a 2, a obsahová �ást �íslo 2, Komunika�ní nástroje internetu a možnosti 
jejich využití pro p�ípravu výuky, ve vyu�ovací hodin� a v samostatné práci žák�/student�, do 
kapitol t�í, kterým p�ipadla po�adová �ísla 3, 4 a 5.  
Protože do doby pilotního b�hu nebyly zpracovány obsahové �ásti ze zadání kurzy, které m�li 
zpracovat jiní auto�i (jednalo se o �ásti �íslo 4, 7 a zbytek �ásti 3, viz tabulka II.3), nebyly tyto 
�ásti do kurzu za�azeny. 

Tabulka �II.4: Roz�len�ní kurzu na kapitoly a jejich cíle 

Kapitola Název / Cíle 
1. Informace na internetu 

 znát alespo� dva internetové vyhledava�e, dva fyzikální weby a dva portály 
(vždy jeden �eský a jeden zahrani�ní) 
um�t s jejich pomocí nalézt odkaz na pot�ebnou informaci 

2. Zdroje konkrétních informací 
 mít základní p�ehled o typech fyzikálních materiál�, které existují na internetu, 

dokázat je posoudit z hlediska odborné správnosti a vhodnosti pro studenty 
(použití v hodin�, samostatná práce), 
p�ipravit vlastní návrh jejich použití ve výuce 

3. Využití elektronické pošty ve výuce fyziky 
 použít e-mail pro získání informace (dotaz kolegovi, do odpov�dny, ...) 

použít e-mail pro vým�nu dat (s jinou školou, žáci mezi sebou, ...) 
um�t použít komprima�ní program a posílat p�ílohy zkomprimované 

4. Elektronické konference a diskusní fóra pro u�itele fyziky 
 znát alespo� dv� e-konference u�itel� fyziky 

um�t se do nich p�ihlásit a odhlásit 
um�t procházet jejich archiv a najít ur�itý p�ísp�vek 

5. Vlastní www stránky ve výuce 
 seznámit se s možnostmi využití vlastních www stránek ve výuce fyziky 

vytvo�it jednoduchou www stránku s hypertextovými odkazy a obrázky 
navrhnout a vytvo�it www stránku pro výuku vybraného fyzikálního tématu 

6. Spolupráce po internetu 
 rozlišit mezi synchronní a asynchronní komunikací  

rozhodnout o volb�  synchronní �i asynchronní komunikace p�i spolupráci na 
�ešení daného problému 
v�d�t o existenci program� pro on-line spolupráci a sdílení aplikací a dat 

7. Virtuální laborato�e 
 znát n�jaký seznam odkaz� na virtuální laborato�e 
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znát n�kolik virtuálních laborato�í 
uv�domit si výhody i rizika jejich použití  
um�t aplet nebo simulaci použít ve výuce 

8. Rozbor konkrétních ukázek virtuálních laborato�í 
 kriticky posoudit jednotlivé aplety a simulace z hlediska odborné správnosti a 

vhodnosti jejich použití ve výuce a samostatné práci 
kriticky posoudit vhodnost použití aplet� a simulací p�i konkrétních fyzikálních 
tématech a vyu�ovacích situacích 

9. Vzdálená pozorování, vzdálené laborato�e 
 mít základní p�ehled o možnostech vzdáleného pozorování 

znát alespo� dv� vzdálená pozorování s fyzikální tematikou (nap�. meteorologie) 
um�t využít vzdálené pozorování ve výuce 
mít základní p�ehled o možnostech vzdáleného m��ení 
mít p�edstavu o možnostech využití vzdáleného m��ení ve výuce v sou�asnosti i 
v budoucnosti 
znát n�jakou laborato� umož�ující vzdálené m��ení 

 
Ke kurzu autorka vytvo�ila i P�íru�ku instruktora, která obsahuje metodické pokyny pro 
tutorování kurzu, hodnocení úkol� a cvi�ení a pro vedení diskuzí, a výsledky úkol�. 
 

 
Obrázek �II.14: Vstupní obrazovka kurzu p�i pohledu z Lotus Notes 

 
Kurz b�žel v u�ebním prost�edí pro on-line výuku LearningSpace od firmy Lotus Notes [87] 
(viz obrázek II.14). Toto prost�edí je rozd�leno do �ty� �ástí:  

• Plán (Schedule), který p�edstavuje pr�vodce studujícího, obsahuje informace o tom, 
co a kdy má být nastudováno a odevzdáno (viz obrázek II.15). 

• Knihovna (MediaCenter) obsahuje veškeré elektronické studijní materiály, dopl�kové 
i informa�ní zdroje v�etn� multimediálních a WWW komponent. 

• U�ebna (CourseRoom) je pracovním místem, které umož�uje vést diskuse mezi 
studenty a tutory i mezi studenty navzájem, a je i prost�edím pro vypracovávání úkol�. 

• Profily (Profiles) jsou „t�ídní knihou“ kurzu, obsahují seznam tutor� a ú�astník� 
kurzu, spojení na n�, a výsledky test� a úkol�. 

Podrobn� o LearningSpace viz [89]. S kurzem je možné pracovat bu� prost�ednictvím klienta 
Lotus Notes, tak pracují tuto�i, nebo k n�mu p�istupovat pomocí internetového prohlíže�e, 
tímto zp�sobem pracují ú�astníci. 
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Obrázek �II.15: Ukázka ze Schedule, obsah kurzu, 

p�i pohledu z Lotus Notes 

 
Obrázek �II.16: Ukázka ze Schedule, kalendá� 

kurzu, p�i pohledu z Internet Exploreru 

9.3 Pilotní b�h kurzu  

9.3.1 Podmínky pilotního b�hu 
• Pilotní b�h probíhal v listopadu 2002. 
• Kapitoly jiných autor� nebyly v dob� pilotního b�hu hotové a proto byly obsahem 

kurzu pouze kapitoly 1, 2, 5, 6 a �ást kapitoly 3 (viz tabulka II.3).  
• Doba kurzu byla zkrácena na jeden m�síc. 
• Kurzu se za�ali ú�astnit �ty�i u�itelé fyziky z gymnázií a základní školy, žádný z nich 

nebyl z Prahy.  
• Organizáto�i ú�ast v kurzu v�bec nenabídli student�m u�itelství. 
• P�ed za�átkem kurzu prob�hl úvodní seminá� spole�ný s dalšími kurzy Telmae 

Science, na kterém organizáto�i ukázali základy práce s LearningSpace a autorka 
seznámila své studenty s obsahem kurzu a podmínkami jeho úsp�šného absolvování. 

• Úvodního seminá�e se ú�astnili t�i ze �ty� ú�astník� kurzu. 
• Kv�li zkrácenému trvání kurzu bylo nutné upravit hodnocení a vybrat jen n�které 

úkoly, jejichž spln�ní bylo podmínkou pro úsp�šné absolvování kurzu a zbývající 
úkoly ozna�it jako nepovinné a tím je p�esunout na úrove� cvi�ení.  

• Také �asové intervaly p�vodn� ur�ené na diskuze a vzájemné posuzování vytvo�ených 
materiál� mezi ú�astníky kurzu bylo pot�eba výrazn� zkrátit. 

9.3.2 Výsledky pilotního b�hu 
Kv�li r�zným d�vod�m nesouvisejícím s kurzem jej nedokon�ili t�i ú�astníci: 

• dva u�itelé z gymnázia ve východních �echách se kurzu p�estali ú�astnit velice záhy, 
když se jeden z nich stal místostarostou  

• a jeho kolegyn�, která se do školství vrátila po t�ech mate�ských dovolaných a teprve 
se seznamovala s výukou fyziky, protože d�íve u�ila p�evážn� matematiku, to bez jeho 
podpory vzdala, 

• mladá paní u�itelka ze základní školy na jižní Morav� úsp�šn� zapo�atý kurz 
nedokon�ila kv�li vážným zdravotním problém�m. 

Paradoxn� jediný ú�astník, který se neú�astnil úvodního seminá�e a celý kurz absolvoval �ist� 
on-line, starší u�itel z gymnázia na severní Morav�, ukon�il kurz velice úsp�šn�. 
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Z pilotního b�hu nevyplynula pot�eba zm�n v obsahu �i obtížnosti kurzu. Jedinou obtíž m�li 
u�itelé s tím, že nev�d�li, jak ud�lat kopii obrazovky. Proto byl okamžit� do kurzu dopln�n 
návod na její vytvo�ení a u dalších úkol� to již ne�inilo problém. 
Z po�átku m�li n�kte�í ú�astníci obtíže s orientací v prost�edí LearningSpace, které byly ješt� 
umocn�ny tím, že byla použita jeho anglická verze. Nicmén� i tyto obtíže byly pr�b�žn� 
�ešeny díky spolupráci s organizátory kurzu. 
Jako velice d�ležité se ukázalo dostate�né po�íta�ové zázemí a p�ipojení k internetu ve 
školách, na kterých ú�astníci p�sobili. Paní u�itelce ze základní školy se nap�íklad pravideln� 
stávalo, že ji v polovin� práce sekretá�ka odpojila od internetu. Takovýto p�ístup veškerou 
práci zna�n� komplikuje a znep�íjem�uje. 
Sou�ástí kurzu byl i evalua�ní dotazník zkoumající názory ú�astník� na kurz. Tabulka 
II.5 
obsahuje otázky, mající vztah k obsahu kurzu a on-line výuce, a odpov�di úsp�šného 
absolventa kurzu. Celkem se dotazník skládal z dvaceti šesti otázek. Otázky týkající se 
technické stránky kurzu a prost�edí LearningSpace byly vynechány. 

Tabulka �II.5: Vybrané otázky z evalua�ního dotazníku 

Otázka Odpov�	 
Rozsah studijního materiálu je: Vyhovující 
Používal(a) jste rozši�ující webovské odkazy v jednotlivých 
sekcích? 

Ano-�asto 

Odkazy na jiné www stránky jsou pro m�: Obohacující 
�asové odhady u jednotlivých úkol� jsou pro m�: Vyhovující 
Pot�eboval(a) jste n�kdy na spln�ní úkolu více nebo naopak 
mén� �asu? Kdy? 

Ano, píšu pomalu, takže všude 
kde se psalo. 

Jsou instrukce u jednotlivých diskuzí a úkol� srozumitelné? Ano 
V�d�l(a) jste vždy ze zadání, o �em máte diskutovat? Ano 
Odpovídal(a) vám tutor(ka) v�as? Ano 
Jak �asto jste se do kurzu díval(a)? �asto vícekrát než 1x denn� 
Diskuzí jsem se ú�astnil(a) rád(a) Ano 
Cítil(a) jste se ve svém studiu osamocený(á) a izolovaný(á)? Ano 
Co Vám v kurzu chyb�lo? Spolužáci 
Co se Vám na kurzu líbilo? Seznámení s novými  

možnostmi a zdroji, na za�átku 
i spolužáky. 

Uvítal(a) byste více prezen�ní výuky? Ne 
Jaké výhody vidíte te� po absolvování kurzu v online form� 
výuky? 

Bohaté možnosti ve všech 
sm�rech, musel bych 
vyjmenovat všechno, co se 
vztahuje k výuce fyziky. 
Samoz�ejm� osobní kontakt ale 
z�stává osobním kontaktem a 
experiment in natura je 
nenahraditelný. 

Jaké nevýhody podle Vašeho názoru online u�ení skýtá? Na tuto otázku jsem diskutoval 
a znovu tedy opakuji: Tato 
výuka umož�uje odsunutí do 
pozadí. Jinou nevýhodu jsem 
nepozoroval. 

Budete v online u�ení pokra�ovat? Ano 
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9.3.3 Zhodnocení pilotního b�hu 
Vzhledem k tak malému po�tu ú�astník� kurzu a tomu, že vn�jší p�í�iny (tj. d�vody jiné než 
náro�nost kurzu �i nezájem o n�j apod.) zabránily t�em ze �ty� student� v dokon�ení kurzu, se 
nedají vyslovit žádné sm�rodatné záv�ry. Pilotní b�h p�esto p�edstavoval neocenitelnou 
zp�tnou vazbu ke kurzu samotnému, jeho obsahu a zpracování, srozumitelnosti zadání úkol� a 
cvi�ení a kontakt s ú�astníky a jejich reakce na jednotlivá témata p�inesly autorce nám�ty na 
její další práci na poli podpory výuky fyziky prost�ednictvím internetu, p�edevším na vývoji 
serveru FyzWeb a ší�ení informací o n�m. Autorka také získala tutorováním cenné nové 
zkušenosti s on-line výukou, které se d�íve ú�astnila pouze jako student, a rozší�ila své 
zkušenosti s výukou dosp�lých. 
Pilotní b�h tohoto kurzu lze hodnotit jako velice p�ínosný a samotný kurz jako dob�e 
použitelný pro u�itele fyziky na základních a st�edních školách, kte�í mají základní 
dovednosti práce s po�íta�em a internetem a mají opravdový zájem aktivn� rozši�ovat své 
znalosti a prakticky je ov��it. 

9.3.4 Ukázky �ešení úkol� 
První povinný úkol se jmenoval Zjišt�ní hmotnosti protonu a jeho zadání vypadalo 
následovn�: 

 
Cíl: Ov��it práci s vyhledáva�em: nalezení konkrétní informace (hmotnost protonu). 
Zadání: Zjist�te na internetu, jaká je hmotnost protonu. 
Hodnocení: Úkol je spln�n, jestliže odevzdáte kopii obrazovky se stránkou odpov�dí vyhledáva�e, 
hmotnost protonu a adresu stránky, na které jste ji našli. 
�as: 10 min 
Po�et bod�: 50 

 
Tento úkol správn� vy�ešili všichni ú�astníci kurzu a všichni za jeho �ešení obdrželi plný 
po�et bod�. Pohled tutora z webu na odevzdané úkoly zachycuje obrázek II.17. Obrázek II.18 
ukazuje p�íklad správného �ešení. 
 

 
Obrázek �II.17: Pohled tutora z webu na odevzdané 

úkoly. 

 
Obrázek �II.18: Ukázka správn� vy�ešeného úkolu 

Zjišt�ní hmotnosti protonu 

 
Pokud ú�astníci kurzu n�které své vytvo�ené materiály a navržené projekty vyzkoušeli v praxi 
se svými studenty a toto vyzkoušení doložili, mohli u vybraných úkol� získat bonusové body. 
Jedním z takovýchto úkol� byl úkol E-mailový projekt pro fyziku. Zadání úkolu a p�íklad 
úsp�šného �ešení v�etn� zprávy o provedení projektu se studenty a jeho hodnocení následuje 
níže. 
 
 



38  Internetová podpora výuky fyziky – díl�í projekty 
 
 
Zadání úkolu E-mailový projekt pro fyziku 

 
Cíl: Zamyslet se nad možnostmi využití e-mailu ve výuce fyziky a navrhnout vlastní použití. 
Zadání: Navrhn�te projekt pro výuku fyziky, ve kterém využijete e-mail pro komunikaci. V návrhu 
specifikujte:  

• dobu trvání projektu  
• v�k žák� 
• oblast fyziky, které se týká  
• technické pot�eby (po�íta� v u�ebn� fyziky, používání po�íta�ové u�ebny, ..., tyto požadavky 

nemusí odpovídat skute�ným podmínkám na Vaší škole!).  
Text návrhu nesmí p�esáhnou jednu stranu formátu A4.  
Pokud takový projekt b�hem trvání tohoto kurzu se svými žáky uskute�níte, dostanete bodový bonus v 
hodnot� maximálního možného po�tu bod� získaných za celou kapitolu “Komunika�ní nástroje 
Internetu a možnosti jejich využití pro p�ípravu výuky, ve vyu�ovací hodin� a v samostatné práci 
žák�/student�”. 
�as: 1 hod 
Hodnocení: Úkol je spln�n p�i odevzdání návrhu projektu (maximální délka jedna strana formátu A4), 
ve kterém je specifikována doba trvání projektu, v�k žák�, oblast fyziky, které se týká a technické 
pot�eby. Bonus se získá v p�ípad�, že je popsán projekt uskute�n�ný se žáky b�hem tohoto kurzu a 
jeho pr�b�h je doložen kopiemi obrazovek a e-mail� z pr�b�hu projektu. 
Po�et bod�: 200 (+650) 

 
 
Ukázka správn� vy�ešeného úkolu E-mailový projekt pro fyziku odevzdaného jako 
textový soubor 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Návrh na E-mailový projekt pro fyziku. 
 
Forma :  Sout�ž mezi studenty 
V�k : 18 let,studenti Fyz.seminá�e 
po�et student�: 8-12 
Jedno kolo bude trvat dv� vyu�ovací hodiny (je možno uspo�ádat libovolný 
po�et kol pro r�zné cílové skupiny z r�zných oblasti) 
oblast fyziky: Maturitní otázky z oblasti mechaniky hmotných bod�. 
Technické pot�eby: Po�íta�ová u�ebna s p�ístupem na www.stránky a službami 
e-mail,pro každého studenta. 
Dovednosti student�: všicni studenti ovládají prací s po�íta�em, 
www.stránkami a e-mailem na základní úrovni. 
Pravidla sout�že: 
V první �ásti sout�že studenti odpovídají na otázky p�ipravené vyu�ujícím z 
dané oblasti, prost�ednictvím e-mailu s možnosti využití sít�, �as na 
odpov�� bude u každé otázky p�ísn� limitován. U každé otázky bude uvedeno 
max.množství bodu za zcela správnou odpv��. 
V druhé �ásti bude mít každý student právo položit všem svým koleg�m otázku 
z danné oblasti na niž se dá odpov�d�t ano nebo ne a to do 1 minuty. Za 
správnou odpov�� získá každý student 1 bod a zadávající po�et bod� rovný 
po�tu špatných odpov�dí. Otázka musí odpovídat gymnaziální úrovni znalosti 
a m�že mít souvislost i s jinými p�edm�ty. Korektnost a správnost vyhodnotí 
u�itel. Poslední kolo otázek m�sí za�it nejpozd�ji 15 minut p�ed koncem 
sout�že. 
V poslední �ásti budou mít studenti právo ozna�it hlasováním, které bude po 
e-mailu �ídit vyu�ující nejlepší otázku. Za první místo bude p�id�leno 20% 
procent možného maxima bod� získaných v p�edešlých kolech, za druhé 10% a 
za t�etí 5%. Zvít�zí student s maximálním po�tem bod�. 
Zav�re�ná poznámka : uvedenou formu lze obm��ovat pro nejr�zn�jší oblasti a 
to nejen fyziky. Navrhoval bych využití pro novou formu FO v budoucnosti ne 
p�íliš vzdálené. Rád bych uspo�ádal podobnou sout�ž nejmén� na úrovni školy 
z astronomie a nejen z ní.  
K realizaci projektu bych pot�eboval �as minimáln� do za�átku prosince. 
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Jaroslav �ížek 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Nejv�tší problém bude zvolit vhodnou dobu na spln�ní ukolu a míru 
obtížnosti slad�nou s ní. 

 
 
Ukázka zprávy o provedení výše navrženého projektu se žáky a poznámky k n�mu 
odevzdaného jako soubor v MS Wordu 

 
Stru�ná zprava o uskute�n�ní projektu s e-mailem 

 
Zú�astnilo se  10 student� fyzikálního seminá�e dne 26.11. Sout�ž trvala dv� vyu�ovací 
hodiny. 
Krom� obrazovky s jednou desetinou vym�n�ných mailu posilám tyto post�ehy: 
1. V dob� sout�že se vyskytly problémy se síti a tak se studenti neprokousali k 3. a 4. Otázce. 
2. Zpracování velkého množství e-mailu bylo �asov� náro�né.Musím promyslet lepší zp�sob. 
3. Student�m se sout�ž sice líbila ,ale p�i vymyšlení otázek se snažili být originální.Tady je 
nejpozoruhodn�jší dotaz“ Myslíte že skokan do výšky, sko�í na planet� Venuši více?“. 
4. V�tšinu normálních dotaz� odpovídali dob�e,ale ptát se p�íliš neum�jí. 
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III. FyzWeb - server pro podporu výuky fyziky a 
popularizaci fyziky 

FyzWeb, www server pro podporu výuky fyziky a popularizaci fyziky, http://fyzweb.cuni.cz, 
je hlavní náplní �innosti autorky a je i st�žejní �ástí této práce. Následující kapitola je zprávou 
o vývoji, sou�asném stavu a plánovaném rozvoji tohoto serveru. Byla psána s cílem pod�lit se 
o získané zkušenosti s p�ípadnými tv�rci podobných vzd�lávacích web�, a sloužit jim jako 
zdroj inspirace. Je zde rozebrán vývoj FyzWebu a hlavní zám�ry, s nimiž vznikal. Podrobn� a 
s mnoha ukázkami (kopiemi obrazovek), je popsán jeho obsah. Tato kapitola dále p�ináší 
základní informace o fungování redakce FyzWebu, o jeho propagaci na ve�ejnosti a o 
zp�sobech jeho financování. V záv�ru je  zmín�no n�kolik aktuálních problém�, které mají 
vliv na jeho fungování a jsou zde p�edstaveny plány do nejbližší budoucnosti. 

10 P�edch�dci FyzWebu 
Tato kapitola p�ináší informace o www stránkách ur�ených pro podporu výuky fyziky, p�i 
jejichž tvorb� a rozvoji získávala autorka této práce zkušenosti a ov��ovala postupy pozd�ji 
využité p�i tvorb� fyzikálního serveru FyzWeb. První zmi�ovaná stránka, Fyzika na internetu, 
byla zcela samostatnou prací autorky. Jako druhý je popsán soubor www stránek nazvaný 
Fyzika na Webu pro každého, jehož koncepce vzešla z rozsáhlých diskuzí autorky s doc. 
L. Dvo�ákem, technická a obsahová realizace pak byla op�t samostatnou prací autorky. 
Cílem obou popisovaných projekt� bylo usnadnit u�itel�m a student�m fyziky orientaci na 
internetu a ukázat, co vše z jeho obsahu se dá ve výuce fyziky využít. Rozdílné vnit�ní 
roz�len�ní každého z projekt� odpovídá fyzikálnímu obsahu, který byl v té dob� na internetu 
k nalezení a dostupnosti a kvalit� p�ipojení k internetu v dob� vzniku projektu. 

10.1 Fyzika na internetu 
V pr�b�hu zimy 1998/1999 vznikla www stránka nazvaná Fyzika na internetu, viz obrázek 
III.1 a obrázek III.2. Byla umíst�na na www serveru katedry didaktiky fyziky MFF UK v 
Praze ([90] a [91]). Tato stránka byla internetovým rozcestníkem vedoucím na stránky s 
fyzikální tematikou využitelné p�i výuce na základních a st�edních školách, který na �eské 
internetové scén� chyb�l. Obsahovala seznam stru�n� komentovaných odkaz� rozd�lených do 
�ty� �ástí: Virtuální laborato�e ve výuce fyziky, Vzdálená pozorování ve výuce fyziky, 
Fyzikální inspirace a Zajímavosti.  
Nejvíce odkaz� se nacházelo v první �ásti Virtuální laborato�e ve výuce fyziky. Tyto odkazy 
vedly na stránky s programy pro ilustraci a simulaci fyzikálních d�j�, jednalo se p�evážn� o 
java aplety, které v té dob� za�aly být velice oblíbené pro jejich snadné použití (sta�ilo 
p�ipojení k internetu a prohlíže� pot�ebné úrovn�) a v�tšinou líbivé grafické zpracování. Více 
o vzdálených laborato�ích, jejich konkrétním využití a o jejich kladech, záporech a 
nebezpe�ích, která jejich používání p�ináší, viz dodatek 6, �ásti 3 a 4. 
Naopak nejmén� bylo odkaz� soust�ed�ných v �ásti  Vzdálená pozorování ve výuce fyziky. 
Tyto odkazy vedly na stránky nabízející aktuální i archivní fotografie, nam��ená data a r�zné 
nám�ty a pom�cky pro práci na pomezí fyziky, p�írodopisu, zem�pisu a ekologie. Je t�eba si 
uv�domit, že se jednalo o p�elom roku 1998 a 1999 a po�íta�ové vybavení a p�ipojení k 
internetu bylo na mnohem nižší úrovni, než je dnes. Protože se o�ekával rychlý rozvoj 
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internetu, o�ekával se i rozvoj vzdálených pozorování a vzdálených laborato�í umož�ujících 
ovládání experiment� p�es internet. Proto byla na stránce Fyzika na internetu pro tyto odkazy 
vy�len�na samostatná �ást. Zatímco vzdálená pozorování se rozvíjela, k o�ekávanému rozvoji 
voln� p�ístupných vzdálených laborato�í nedošlo, pravd�podobn� kv�li finan�ní a �asové 
náro�nosti jejich provozu. Více o vzdálených laborato�ích viz dodatek 6, �ást 5. 
Odkazy seskupené pod názvem Fyzikální inspirace vedly na stránky s návody na fyzikální 
pokusy a na interaktivní stránky n�kterých technicky a p�írodov�dn� zam��ených muzeí. V 
okamžiku publikování této stránky vedly všechny tyto odkazy na stránky cizojazy�né, 
p�evážn� v angli�tin�, protože v té dob� na internetu kvalitní materiály v �eštin� prakticky 
neexistovaly (nebo byly tak d�kladn� ukryté, že se je autorce nepoda�ilo nalézt). Odkazy na 
stránky v �eštin�, a� p�vodní �i p�eklady, p�ibývaly teprve �asem. 
V �ásti Zajímavosti byly vedle odkaz� na www stránky s fyzikálními zajímavostmi i odkazy  
na www stránky s on-line pozorováními (živými kamerami), jejichž zam��ení nebylo 
fyzikální, ale které p�esto mohly být využity pro výuku fyziky. Nap�íklad aktuální pohledy na 
krajinu na r�zných místech zem�koule jsou ilustrací p�i výkladu o st�ídání dne a noci a 
pohybu Zem� kolem své osy a kolem Slunce na základní škole. 
Protože v dob� vzniku stránky Fyzika na internetu nebylo ješt� tolik rozší�ené používání 
internetových rozcestník� a autorka nem�la zkušenosti s publikováním informací na internetu, 
nebyl odkaz na tuto stránku nikde zve�ejn�n. Její existence byla pouze krátce oznámena v 
záv�ru autor�ina referátu na seminá�i POŠKOLE’99 ([xix]). P�esto obdržela autorka n�kolik 
e-mailových reakcí. Všechny tyto reakce byly kladné, u�itelé m�li zájem o další rozvoj 
stránek, jeden e-mail obsahoval dokonce n�kolik nových odkaz�.  
V první polovin� roku 2000 byla tato stránka a zkušenosti získané b�hem její tvorby a 
rozši�ování a z ohlas� od u�itel� fyziky, prezentovány v rámci autor�iných p�ísp�vk� na 
konferencích Pedagogický software 2000 [xvi] a Week of Doctoral Studies 2000 [xv]. 
 

 
Obrázek �III.1: Ukázka ze stránky Fyzika na 

internetu 

 
Obrázek �III.2: Ukázka ze stránky Fyzika na 

internetu 

 

10.2 Fyzika na webu pro každého 
B�hem jara 2000 byla vytvo�ena koncepce fyzikálního webu ur�eného pro zájemce o fyziku a 
její výuku, p�edevším však pro u�itele a studenty základních a st�edních škol. P�i tvorb� této 
koncepce jsme vycházeli z rozsáhlého prozkoumávání p�írodov�dných zdroj� na internetu 
(viz kapitola I.), z autor�ina pr�zkumu formou dotazníku  mezi u�iteli fyziky na �eských 
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st�edních školách (viz kapitola IV.) a z �ady rozhovor�, které vedla autorka a její školitel s 
u�iteli na základních a st�edních školách, s pedagogy a odborníky na školách vysokých i s 
jejich studenty a žáky.  
Nejprve bylo pot�eba rozvážit, pro jaké cílové skupiny bude web ur�en a jak odbornou bude 
mít úrove�. Samotná práce na tvorb� této koncepce pak spo�ívala v sestavování jeho obsahu, 
vymýšlení jeho roz�len�ní a navigace na jeho stránkách a v diskuzích autorky s jejím 
školitelem, b�hem nichž jsme jednotlivé návrhy p�epracovávali, rozši�ovali, a zamítali a na 
základ� syntézy našich myšlenek a nápad� vzniklých v t�chto diskuzích vytvá�eli nové. (	íci, 
že tyto diskuze m�ly formu brainstormingu, by bylo asi p�íliš odvážné, rozhodn� však styl 
práce nebyl �asto od této techniky p�íliš vzdálen.) Významný vliv m�la i autor�ina ú�ast na 
programu High School Teachers at CERN v �ervenci 2000, b�hem které se autorka velkou 
m�rou podílela na návrhu a tvorb� webu tohoto programu (viz kapitola II.), p�i n�mž si mohla 
v krátkém �asovém úseku vyzkoušet a ov��it n�které navržené principy (web HST [11] byl 
vytvo�en b�hem t�í týdn�, k �emuž p�isp�ly i autor�iny zkušenosti a to, že se problematikou 
tvorby fyzikálního webu intenzivn� zabývala již delší �as). 
Výsledkem této n�kolikam�sí�ní práce byl soubor stránek nazvaný Fyzika na Webu pro 
každého, viz obrázek III.3, který byl publikován v srpnu 2000 na adrese [92]. Tyto stránky 
byly p�ímým p�edch�dcem dnešního FyzWebu [12]. Jednalo se o strukturovaný internetový 
rozcestník obsahující komentované odkazy rozt�íd�né podle témat do sedmi sekcí: 
Zajímavosti, Pokusy, Texty, Programy, Sout�že, Instituce, Odkazy. V této fázi ješt� výše 
zmín�né sekce neobsahovaly vlastní �lánky ani u�ební materiály.  
Odkazy ze sekce Zajímavosti vedly na www stránky s fyzikálními zajímavostmi, nap�. na 
stránky matematicko-fyzikálních soust�ed�ní pro st�edoškoláky [93]. V sekci Pokusy byly 
shromážd�ny odkazy na stránky s návody na provád�ní fyzikálních pokus�, nap�. na stránku 
nazvanou Bizarní krámy, které si m�žete vyrobit v kuchyni [18]. Sekce Texty obsahovala 
odkazy na stránky s výkladem, nap�. na stránky Dobrodružství s �ásticemi [24]. Odkazy v 
sekci Programy vedly na stránky obsahující po�íta�ové programy použitelné ve výuce fyziky, 
nap�. program FamDifr [94]. V sekci Sout�že byly shromážd�ny odkazy na stránky r�zných 
fyzikálních sout�ží, nap�. na stránky fyzikální olympiády [95] �i koresponden�ních seminá�� 
[96]. Odkazy ze sekce Instituce vedly na stránky institucí zabývajících se fyzikou �i její 
výukou a v poslední sekci, nazvané Odkazy, byly soust�ed�ny odkazy na jiné soubory odkaz� 
a stránky v�nované fyzice. 
 

 
Obrázek �III.3: Vstupní stránka webu Fyzika na 

Webu pro každého v dob� jeho spušt�ní 

 
Obrázek �III.4: Archiv prvních dotaz� z Fyzikální 

odpov�dny 

 
Web Fyzika na Webu pro každého obsahoval ješt� další dv� sekce nazvané Odpov�dna a 
Novinky, které nem�ly charakter souboru odkaz�, ale p�inášely konkrétní informace. V sekci 



FyzWeb - server pro podporu výuky fyziky a popularizaci fyziky  43 
 
 
Odpov�dna byla uvedena e-mailová adresa doc. M. Rojka, na kterou bylo možné zasílat 
dotazy s fyzikální tematikou. Doc. M. Rojko na n� e-mailem odpovídal a dotazy a odpov�di 
byly umíst�ny i v archivu na stránkách Odpov�dny. Ukázka archivu odpov�dny s prvními 
dotazy je na obrázku III.4. V sekci Novinky byly uvád�ny informace o akcích souvisejících s 
fyzikou a její výukou. Z této sekce se pozd�ji na FyzWebu stala rubrika Kalendá� fyzikálních 
akcí [97]. 
Web Fyzika na Webu pro každého prezentovala autorka na konci srpna 2000 na seminá�i 
Veletrh nápad� u�itel� fyziky [xii], kde o n�j u�itelé projevili zájem, nicmén� v�tšina z nich 
konstatovala, že na jejich školách nejsou takové podmínky, aby mohli internet p�ímo využívat 
ve výuce, což ukazují i výsledky autor�ina dotazníku zaslaného v �ervnu 2000 u�itel�m 
fyziky na st�edních školách (viz kapitola IV., �ást První dotazník). 
 

11 Vznik a vývoj FyzWebu 
Okamžikem spušt�ní webového místa Fyzika na Webu pro každého p�emýšlení nad jeho 
koncepcí a plánování jeho dalšího vývoje neskon�ilo, dalo by se �íci, že povzbuzeno reakcemi 
jeho virtuálních návšt�vník� naopak nabralo na intenzit�. Soub�žn� s obsahovým pln�ním 
Fyziky na Webu pro každého byl proto vyvíjen její následovník, web, který m�l být 
obsáhlejší, p�ehledn�jší a graficky poutav�jší. Jako hlavní vodítko p�i tvorb� nového webu 
sloužily autor�m reakce jejich koleg� a student�, protože v té dob� tém�� nebylo z �eho si 
brát p�íklad. Podobn� zam��ené a tak rozsáhlé weby u nás ani v zahrani�í ješt� tak�ka 
neexistovaly nebo vznikaly soub�žn� s tímto webem, a p�ísp�vky ve sbornících [98], [99], 
[100], [101], [102] až [104] a [105], se v�novaly spíše výukovým program�m než webové 
podpo�e vzd�lávání. V oblasti webového designu a typografie byly neocenitelným p�ínosem 
knihy [106] a [107], ohledn� webových technologií byly �asto používány knihy [108], [109] a 
[110]. 
 

 
Obrázek �III.5: Nepoužitý návrh obsahové struktury a grafické podoby budoucího FyzWebu 

 

 
Obrázek �III.6: Nepoužitý návrh obsahové struktury a grafické podoby budoucího FyzWebu 
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11.1 Úvahy p�edcházející vzniku FyzWebu 
	ada úvah p�edcházejících vzniku FyzWebu byla popsána b�hem roku 2000 v p�ísp�vcích 
autorky a jejího školitele na r�zných seminá�ích a konferencích (viz [xvi], [xv], [xiv], [xii]) a 
jejich shrnutí p�ináší tato kapitola v �ástech 
11.1.1 až 
11.1.5. Celou práci provázely 
samoz�ejm� i úvahy o jejích cílech a významu. Následující odstavce shrnují, jak jsme si na 
své otázky v lét� 2000 odpov�d�li, názory u�itel� ze st�edních škol pak p�inesly výsledky 
dotazníku (viz kapitola IV., �ást První dotazník). 

11.1.1 Pro� se zabývat tvorbou elektronických materiál� pro  výuku 
fyziky 

V uvedené dob� již nikdo nepochyboval, že s rostoucím vlivem informa�ních a 
komunika�ních technologií na spole�nost se bude m�nit i role škol (viz [16]) a u�itel�. Bylo 
jasné, že multimedia mají široké použití p�i samostudiu, p�i získávání rozši�ujících poznatk� a 
znalostí a mohou být silným nástrojem pro motivaci.  
Auto�i FyzWebu však byli, a stále jsou, p�esv�d�eni, že multimedia v žádném p�ípad� 
nemohou zcela nahradit u�itele, protože p�i objevování sv�ta nových znalostí budou studenti 
pot�ebovat pr�vodce, který jim pom�že nalézt vlastní a jejich pot�ebám a schopnostem 
odpovídající cestu. U�itel by se tedy m�l stát „manažerem“ znalostí, rádcem p�i výb�ru 
studijních materiál� a zárove� kontrolorem a korektorem správného porozum�ní. 
Vybavení mnoha škol v té dob� neumož�ovalo p�ímou a �astou práci s internetem, n�kde na 
p�ipojení k internetu teprve �ekali (viz kapitola IV., �ást První dotazník, Po�íta�ové zázemí 
škol). Nicmén� situace se p�ekotn� vyvíjela a možnosti škol se sice pomalu, ale p�ece jen 
zlepšily (viz kapitola IV., �ást Druhý dotazník, Po�íta�ové zázemí škol). Navíc mnohé d�ti 
m�ly již tehdy velice kvalitní vybavení doma nebo navšt�vovaly r�zné internetové kavárny. 
Doba, kdy se internet stane b�žnou u�ební pom�ckou, nebyla tedy p�íliš vzdálena. Auto�i ve 
svých p�ísp�vcích poukazovali na to, že na tento okamžik by u�itelé m�li být p�ipraveni a 
svým žák�m nabídnout opravdu kvalitní a zajímavé materiály. A protože takovéto materiály 
se nedají vytvo�it p�es noc, bylo pot�eba na nich pracovat již tehdy a za�ít se u�it je používat. 

11.1.2 K �emu je fyzikální web? 
Odpov�di na otázku „K �emu je fyzikální web“ shrnula v roce 2000 autorka této práce 
následovn�, viz [xii]: „Fyzikální výukový web by m�l sloužit p�edevším k lepšímu porozum�ní 
fyzice a k její popularizaci. M�l by to být prostor, kde budou k nalezení nejen aktuální 
informace ze sv�ta moderní fyziky, ale i popis a vysv�tlení r�zných problém� a zajímavostí z 
klasické fyziky. 
Zárove� by m�l umož�ovat kontakt mezi ve�ejností (studenti, u�itelé, rodi�e, zájemci) a 
odborníky, kte�í se fyzikou zabývají, i kontakt mezi studenty navzájem a mezi samotnými 
u�iteli.  
M�l by být živým místem, kde se studenti a u�itelé budou moci virtuáln� setkávat, d�lit se o 
své zkušenosti a spolupracovat p�i �ešení r�zných fyzikálních problém� (studenti) nebo p�i 
tvorb� a rozvoji materiál� pro výuku (u�itelé). V budoucnu by tak mohl pracovat jakýsi 
„kroužek fyziky na dálku“ pro studenty a u�itelé by se mohli ú�astnit „celoro�ního Veletrhu 
nápad�“, kde by se d�lili o své nápady i problémy v dob�, kdy jsou opravdu aktuální.Tak by 
vznikla tzv. virtuální komunita zájemc� o fyziku a její výuku. 
Jazykové mutace našeho fyzikálního webu by v budoucnu m�ly umožnit prezentovat práci 
�eských u�itel� fyziky v zahrani�í a pomoci k rozvoji mezinárodní spolupráce  a vým�ny 
zkušeností.“ S odstupem t�í let nemá autorka pot�ebu uvedenou odpov�� rozši�ovat. 
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11.1.3 Pro koho je fyzikální web? 
Hned na po�átku naší práce jsme se rozhodli, že náš fyzikální web bude ur�en d�tem a 
student�m, jejich rodi��m a u�itel�m. To ho již tehdy odlišovalo od mnoha jiných fyzikálních 
webovských míst tvo�ených na r�zných vysokých školách, která jsou zam��ena na získání 
nových student�, a od komer�ních vzd�lávacích web�, které vznikaly pozd�ji. Náš web m�l, a 
je to stále naším hlavním cílem, sloužit pro popularizaci fyziky jako celku a pro všechny. 
Krom� jiného by zde m�li nalézt: 

• studenti motivaci a podn�ty pro samostatnou práci (popis pokus�, problémy k �ešení), 
• u�itelé informace a materiály, kterými mohou zpest�it školní výuku (texty, programy, 

odkazy), 
• fyzikové kontakt s mladými lidmi a jejich pohledem na fyziku. 

11.1.4 Co by m�l fyzikální výukový web obsahovat? 
Jedním z prvních úkol� bylo vymezení obsahu naší �innosti. Proto jsme v roce 2000 nápl� 
fyzikálního výukového webu zjednodušen� rozd�lili do n�kolika základních kategorií: 

• Porozum�ní fyzice: 
- Návody k pokus�m, které lze provád�t doma �i ve škole 
- Zajímavé problémy, jejich popis a návod k �ešení 

• Popularizace fyziky: 
- Novinky z fyziky (nejnov�jší objevy, Nobelovy ceny, …) 
- Zajímavé odkazy  

• Sdílení znalostí a zkušeností: 
- Odpov�dna – stránka, na které budou fyzici odpovídat na dotazy student� a u�itel� 
- Diskuse - prostor pro diskuse a sdílení nápad� a poznatk� 

• Podpora výuky na školách: 
- Výukové texty  
- Výukové programy 
- Galerie aplet�  
- Návrhy pokus� 
- Plány vyu�ovacích hodin 

To, že výsledná struktura FyzWebu, kterou vidí jeho návšt�vníci (viz kapitola III., �ást Popis 
FyzWebu), je odlišná, neznamená, že by n�která z výše uvedených kategorií byla opomenuta.  
Výsledky pr�zkum� mezi u�iteli ukázaly, že v roce 2000 m�li u�itelé nejv�tší zájem o 
Odpov�dnu a Novinky z fyziky (viz kapitola IV., �ást První dotazník – Záv�ry pro naší práci), 
v roce 2002 pak ze sekcí FyzWebu nejlépe hodnotili Dílnu a Zajímavosti (viz kapitola IV., 
�ást Druhý dotazník – Jak u�itelé hodnotili server FyzWeb). To potvrzuje i analýza p�ístup� 
na server, ze které vyplývá, že sekce Dílna a Zajímavosti byly v roce 2001 
nejnavšt�vovan�jšími sekcemi FyzWebu, v roce 2002 je v po�tu p�ístup� p�ekonala sekce 
Knihovna, nicmén� ob� výše zmín�né sekce z�staly v po�tu návšt�vník� na p�edních místech. 
Podrobnosti a d�vody zm�n v po�tu návšt�vnosti jednotlivých sekcí FyzWebu jsou uvedeny 
v kapitole III. v �ásti Návšt�vnost FyzWebu. 

11.1.5 N�které problémy spojené s tvorbou výukového webu 
Od po�átku naší práce jsme se setkávali s �adou otázek a problém�. V následujícím p�ehledu 
je uveden výb�r t�ch, které jsme v roce 2000 považovali za nejaktuáln�jší a nejzávažn�jší. 

• Didaktické problémy: 
- Jakým stylem psát u�ební texty? 
- Jak �ešit navigaci a orientaci na stránkách? 
- Jak p�ipravit prost�edí pro uživatele s rozdílnou úrovní znalostí? 
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• Psychologické problémy: 
- Jak �lenit text? 
- Jakou volit barevnost stránek? 
- Jak vytvo�it intuitivní a názorné ovládání stránek? 

• Technické problémy: 
- Jaký typ stránek („klasické“ statické stránky nebo databáze a stránky generované 

dynamicky)? 
- V jakém programu tvo�it obrázky a animace? 
- Jakým zp�sobem za�le�ovat do textu vzorce? 
- Jak zajistit dostate�nou aktualizaci stránek? 

Na �adu ze zmín�ných problém� jsme našli odpov�di, i když naše hledání bylo �asto 
podloženo spíše intuitivn� a ze zkušeností, než odbornými studiemi, které se nám k mnohým 
témat�m nepoda�ilo objevit. N�které, p�edevším technické, problémy se díky neustálému 
vývoji techniky, softwaru a požadavk� na webovou prezentaci neustále vyno�ují znovu a 
znovu se na n� nalézají jen do�asná �ešení. A zbývají i otázky, na které se nám dodnes 
nepovedlo uspokojiv� odpov�d�t. 

11.2 Vznik FyzWebu 
V listopadu 2000 byl díky prost�edk�m z mezinárodního programu pro podporu výuky fyziky 
Physics on Stage po�ízen nový internetový server, primárn� ur�ený pro provoz Fyziky na 
Webu pro každého. Stránky na n�j byly definitivn� p�esunuty 27. listopadu 2000 a byly 
dostupné p�es alias http://fyzweb.mff.cuni.cz. 
V prosinci 2000 byl fyzikální web Fyzika na Webu pro každého oficiáln� p�ejmenován na 
FyzWeb (název fyzweb se p�edtím objevoval jen v jeho internetové adrese) a pro jeho 
plánovanou anglickou verzi byl zvolen název phys4all. Autorem t�chto názv� byl L. Dvo�ák. 
V b�eznu 2001 bylo pro zvýšení p�ehlednosti p�vodních dev�t sekcí Fyziky na Webu pro 
každého, nyní již nazývané FyzWeb, slou�eno do šesti: Zajímavosti, FyzInfo, Knihovna, 
Dílna, Odpov�dna, WWW. K t�mto šesti sekcím, na které je FyzWeb rozd�len stále, nyní 
p�ibude sedmá sekce, komunika�ní FyzForum. 
FyzWeb v podob�, v jaké ho známe dnes, viz obrázek III.7, se z Fyziky na Webu pro každého 
zrodil v dubnu 2001, když O. Šotek dokon�il na základ� návrh� autorky a L. Dvo�áka  základ 
nové grafické podoby. P�i tvorb� t�chto návrh� jsme prohlédli desítky r�zn� zam��ených 
www stránek, diskutovali p�edevším nad jejich grafickým zpracováním a navigací v jejich 
obsahu, a vytvá�eli vlastní pokusné stránky.  
Diskuze nad grafickou a naviga�ní podobou FyzWebu a zjiš�ování reakcí našich koleg� a 
student� na ni bylo nejen p�ínosné pro FyzWeb samotný, ale ukázalo nám i �adu dalších 
problém� a otázek, k jejichž prozkoumání a testování by se autorka ráda v budoucnu vrátila, 
protože p�i tvorb� FyzWebu nebyl na jejich další zpracování �as. Jedním z nich bylo rozdílné 
vnímání n�který aspekt� jednotlivými v�kovými skupinami. Ukázalo se nap�íklad, že studenti 
(autorka v té dob� u�ila na druhém stupni základní školy a na �ty�letém gymnáziu, takže 
mohla zjiš�ovat reakce svých žák� a student�) preferují tmavší barvy pozadí stránek, zatímco 
u�itelé sv�tlejší. 
 

 
Obrázek �III.7: Dodnes používaný vzhled hlavního menu FyzWebu 
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11.3 Plán vývoje FyzWebu 
Vývoj FyzWebu byl naplánován podle rozvoje jeho obsahu a formy do �ty� základních 
stup��, z nichž každý v sob� zahrnoval a dále rozvíjel stupn� p�edchozí. Jednotlivé fáze 
vývoje souvisely s p�edpokládaným získáváním našich zkušeností, �asem pot�ebným pro 
tvorbu a evaluaci vlastních materiál�, získáváním dalších spolupracovník� a financí na jeho 
provoz i s o�ekávaným rozvojem technického vybavení škol a domácností a jejich p�ipojení k 
internetu. Plán rozvoje FyzWebu byl popsán v  p�ísp�vku [ix] (viz dodatek 4) autorky a jejího 
školitele na konferenci CBLIS’01. Tento p�ísp�vek vznikl v prosinci 2000 a dokumentoval 
tedy situaci v té dob�. 

• První vývojový stupe� byl již v té dob� vytvo�en, jednalo se o komentovaný fyzikální 
internetový rozcestník. Protože je FyzWeb primárn� ur�en pro �eské u�itele fyziky na 
základních a st�edních školách a jejich žáky a studenty, snažili jsme se vyhledávat 
stránky v �eštin� a slovenštin�. Protože takových materiál� nebylo, a stále není, 
mnoho, jsou u odkaz� na stránky cizojazy�né uvád�ny komentá�e pro usnadn�ní 
orientace i t�m, kte�í jazyk použitý na daných stránkách neovládají. 

• Ve druhém kroku bylo plánováno vytvo�ení kolekce text� o fyzice. Tyto texty nebyly 
mín�ny jako náhražka u�ebnic, ale pro rozší�ení fyzikálních obzor� �tená��, a jako 
návody na r�zné fyzikální pokusy pro experimentování ve škole i doma (viz kapitola 
III., �ást Popis FyzWebu). 

• Ve t�etí fázi m�lo vzniknout n�co jako internetový fyzikální �asopis p�inášející 
aktuální informace o fyzice a její výuce. Vybraná témata, nap�íklad Téma m�síce, 
aktuální problémy výuky �i Fyzikální novinky, m�la být diskutována v elektronických 
konferencích svázaných s FyzWebem. Žáci a studenti m�li být motivováni k provád�ní 
fyzikálních pokus� a vedeni p�i jejich provád�ní, a m�li být povzbuzováni a 
podporováni v �ešení fyzikálních problém�. 

• Jako poslední krok jsme cht�li iniciovat vznik n�kolika virtuálních komunit: 
spole�enství u�itel�, spole�enství žák� a student� a spole�enství lidí se zájmem o 
fyziku. 

 
Na za�átku roku 2003 m�žeme konstatovat, že první t�i fáze vývoje už byly více mén� 
dosaženy (viz kapitola III., �ást Popis FyzWebu a dodatek 1: Vývoj FyzWebu v datech) a v 
sou�asné dob� pracujeme na p�íprav� prost�edí pro uskute�n�ní fáze �tvrté (viz kapitola III., 
�ást Popis FyzWebu - FyzForum). 

11.4 Cíle FyzWebu 
Hlavní cíle FyzWebu se dají shrnout do následujících bod�: • popularizace fyziky, • pomoc 
u�itel�m fyziky na všech typech škol, • motivace pro studenty, • nám�ty na samostatnou 
�innost - „pokusni�ení a zkoumání“, • aktuální informace o fyzice a její výuce pro u�itele i 
jejich studenty a žáky, • vytvo�ení virtuální komunity zájemc� o fyziku, • vytvo�ení prostoru 
pro vým�nu informací a zkušeností mezi lidmi zabývajícími se fyzikou a její výukou. 
Tyto cíle byly konkrétn� realizovány jako: • texty: � novinky z fyziky, � výkladové �lánky, 
� návody na pokusy, � sbírky úloh, � recenze na knihy a u�ebnice, • odkazy na internet, které 
jsou: � vyhledávány, � t�íd�ny, � komentovány, � cizojazy�né popisovány, � pravideln� 
kontrolovány (funk�nost odkazu i obsah stránek), • odpov�dna: � aktuální odpov�di posílané 
e-mailem, � archiv odpov�dí na stránkách FyzWebu, • zpravodajství: � kalendá� fyzikálních 
akcí, � informace o seminá�ích a konferencích, � zpravodajství a fotoreportáže z fyzikálních 
akcí a výstav, • komunikace (bude teprve realizováno, k realizaci by m�lo p�isp�t otev�ení 
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nové interaktivní sekce FyzWebu FyzForum, plánované na podzim 2003): � elektronické 
diskuze, � otev�ené databáze s návody na pokusy a podklady pro výuku.  
Jak se jednotlivé cíle poda�ilo realizovat dokumentují konkrétní ukázky v této kapitole, 
p�edevším v �ásti Popis FyzWebu – Sekce FyzWebu. 
 

12 Popis FyzWebu 
Tato kapitola shrnuje základní údaje o FyzWebu, tak jak vypadá a funguje v �ervnu 2003. 
Zcela zám�rn� se soust�e�uje pouze na obsah a funkce a vyhýbá se uvád�ní konkrétních 
autor� a rozd�lení práce mezi jednotlivé redaktory FyzWebu. Jmenné informace o 
spolupracovnících FyzWebu jsou uvedeny v dodatku 1: Vývoj FyzWebu v datech. 

12.1 Obsah FyzWebu 
Obsah FyzWebu je složen z �lánk� o fyzice, materiál� pro podporu její výuky, aktuálních 
informací a odkaz� na fyziku na internetu. Struktura FyzWebu je kompromisem mezi 
tematickým roz�len�ním jeho obsahu, které by mohlo být podrobn�jší, a p�ehlednou navigací 
na jeho stránkách, která naopak vyžaduje jen menší po�et d�lení. FyzWeb je proto rozd�len 
do šesti hlavních �ástí: Zajímavosti, FyzInfo, Knihovna, Dílna, Odpov�dna, WWW. Ve 
školním 2003/2004 roce plánujeme otev�ení nové, sedmé, sekce FyzForum. 
 
Jednotlivé �ásti jsou snadno dosažitelné z hlavního menu, které je na vrchu každé stránky, viz 
obrázek III.7, nebo z naviga�ního sloupce v levé �ásti vstupní stránky FyzWebu. Z tohoto 
sloupce vedou p�ímé odkazy i na jednotlivé �lánky a podsekce. V jednotlivých sekcích, které 
jsou odd�leny barevn�, je v levém naviga�ním sloupci vždy jen obsah dané sekce. Upozorn�ní 
a p�ímé linky na nové �i zvláš� zajímavé p�ísp�vky jsou také umis�ovány p�ímo na vstupní 
stránku FyzWebu (viz 
12.3.1). 
 

 
Obrázek �III.8: Hlavní naviga�ní menu na vstupní stránce sekce Zajímavosti 

 
Do sekce Zajímavosti (viz 
12.3.2), http://fyzweb.cuni.cz/zajimavosti, jsou za�azovány 
fyzikální novinky a informace, zprávy a reportáže z d�ní kolem fyziky a fyzikálního 
vzd�lávání. Je zde nap�íklad obrazové zpravodajství z mezinárodního setkání u�itel� fyziky 
Physics on Stage nebo ze seminá�e Fyzika a horolezectví, v jehož záv�ru sla�ovali ú�astnící 
Nuselský most, �i fotodokumentace z finále sout�že Malých Debrujár� Rafan – hra�ky z 
odpadu. Z akcí, kterých se sami ú�astníme, se snažíme p�inášet „on-line“ zpravodajství, 
ukázkou jsou nap�íklad poslední t�i ro�níky Veletrhu nápad� u�itel� fyziky. 
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Obrázek �III.9: Hlavní naviga�ní menu na vstupní stránce sekce FyzInfo 

Pro podporu praktické i teoretické fyzikální práce student� je ur�ena sekce FyzInfo (viz 

12.3.3), http://fyzweb.cuni.cz/fyzinfo, která obsahuje odkazy na fyzikální i chemické tabulky, 
interaktivní p�evad��e fyzikálních jednotek a kalkula�ky. 
 

 
Obrázek �III.10: Hlavní naviga�ní menu na vstupní stránce sekce Knihovna 

Knihovna (viz 
12.3.4), http://fyzweb.cuni.cz/knihovna, je sekce, která obsahuje jednak 
p�vodní �lánky a u�ební texty o fyzice, ale i obsáhlý komentovaný seznam odkaz� na 
podobné zdroje na internetu. Odkazy jsou t�íd�ny podle fyzikálních obor� a podle jazyk�. 
 

 
Obrázek �III.11: Hlavní naviga�ní menu na vstupní stránce sekce Dílna 

Sekcí, která má být inspirací k aktivní práci, je Dílna (viz 
12.3.5), http://fyzweb.cuni.cz/dilna. 
Obsahuje návody na r�zné fyzikální pokusy, které je možné provád�t ve škole i zkoušet 
doma. Pokusy jsou ur�eny r�zným v�kovým skupinám žák� a student�. Dílna ale obsahuje i 
sbírky fyzikálních úloh, nap�íklad ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzd�lávání [111] 
byl pro web zpracován soubor úloh z mezinárodního výzkumu TIMSS (Third Intenational 
Mathematics and Science Study - T�etí mezinárodní výzkum matematického a 
p�írodov�dného vzd�lávání, který probíhá od roku 1990 a ú�astní se ho p�es 60 zemí, viz 
[112]). Jednotlivé úlohy jsou dopln�ny nejen klí�em s �ešením, ale informací, jak je �ešili naši 
žáci v porovnání s mezinárodními výsledky. Dílna dále obsahuje i po�íta�ové programy a 
fyzikální aplety. 
 

 
Obrázek �III.12: Hlavní naviga�ní menu na vstupní stránce sekce Odpov�dna 

D�ležitou �ástí FyzWebu, která funguje od prvních dn� jeho existence (tehdy jí vedl M. 
Rojko, v posledních dvou letech ji �ídí M. Urbanová, viz [113]), je sekce Odpov�dna (viz 

12.3.6), http://fyzweb.cuni.cz/odpovedna. Otázky, které do ní p�icházejí, jsou velice 
r�znorodé a p�i jejich odpovídání jsou využívány i znalosti a zkušenosti odborných fyzik� z 
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. 
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Obrázek �III.13: Hlavní naviga�ní menu na vstupní stránce sekce WWW odkazy 

V sekci WWW (viz 
12.3.7), http://fyzweb.cuni.cz/odkazy, jsou shromážd�ny odkazy na jiné 
fyzikální weby, na instituce, které se zabývají fyzikou a její výukou a na www stránky u�itel� 
fyziky a odborných fyzik�. 
Zvláštní postavení bude mít nejmladší sekce FyzForum (viz 
12.3.8). Do ní budou moci 
návšt�vníci FyzWebu vkládat své p�ísp�vky, diskutovat tam a d�lit se s ostatními o své 
zkušenosti, návody na pokusy, nám�ty do výuky �i tipy a triky na výrobu pom�cek apod. 
Obsah této sekce nebude recenzovaný a redakce FyzWebu za n�j neponese zodpov�dnost. 

12.2 Mapa FyzWebu 

Zajímavosti 
• Kalendá� 
• Novinky z fyziky 
• Hravá fyzika 

• Konference a seminá�e 
• Fotoreportáže 
• Zajímavosti  

FyzInfo • Fyzikální tabulky 
• Interaktivní p�evodníky jednotek 

 

 

Knihovna 

• Slovníky 
• Fyzika z praxe 
• �asopisy 
• Encyklopedie fyziky 
• Historie 
• Astronomie 

• Atomová, jaderná a 
�ásticová fyzika 

• Elektronika 
• Elekt�ina a magnetismus 
• Mechanika 
• Meteorologie 
• Optika  

Dílna 
• Návody na pokusy 
• Úlohy a p�íklady 
• Po�íta�ové programy 

• Fyzikální sout�že 
• Aplety 

 

Odpov�dna • Formulá� pro zadávání dotaz� 
• Archiv dotaz� a odpov�dí 

 

 

WWW 
odkazy 

• Školy a instituce zabývající 
se výukou fyziky v �R 

• Katedry vzd�lávající 
u�itele  

• Stránky u�itel� fyziky 
• Výrobci fyzikálních 

pom�cek 

• Hv�zdárny a planetária v 
�R   

• Technická a p�írodov�dná 
muzea  

• Instituce zabývající se 
fyzikou 

• Webkamery  

Úvod 

FyzForum 

• Elektronické diskuze: 
- FyzForum 
- U�itelé u�itel�m 

• Otev�ené databáze: 
- Návody na pokusy 
- Tipy, triky, rady do 

výuky  
Sekce FyzForum bude spušt�na ve školním roce 2003/2004.  
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12.3 Sekce FyzWebu 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek �III.14: Úvodní stránka FyzWebu 

dne 16.6.2003 
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12.3.1 Vstupní stránka FyzWebu 
Tato stránka, v map� FyzWebu nazvaná Úvod, je specifická, protože krom� kompletního 
naviga�ního sloupce v levé �ásti vstupní stránky FyzWebu, ze kterého vedou p�ímé odkazy na 
jednotlivé sekce, rubriky a �lánky FyzWebu, a upoutávek na obzvláš� zajímavé �i nové 
p�ísp�vky v jednotlivých sekcích FyzWebu, obsahuje i prostor pro r�zná sd�lení redakce 
FyzWebu jeho návšt�vník�m. Ze zaznamenaných p�ístup� na server (viz kapitola III, �ást 
Návšt�vnost FyzWebu) vyplývá, že i když existuje �ást návšt�vník� p�istupujících p�ímo do 
jednotlivých sekcí, v�tšina návšt�vník� vstupuje na FyzWeb p�es úvodní stránku.  
 

12.3.2 Zajímavosti 
Sekce Zajímavosti byla navržena tak, aby byla jakýmsi „spole�enským �asopisem“ u�itel� 
fyziky a zájemc� o fyziku, který p�ináší aktuality a zajímavosti ze sv�ta fyziky a její výuky. 
V dob� psaní této práce je sekce Zajímavosti rozd�lena na sedm �ástí a obsahuje t�i pravidelné 
rubriky. Je velice pravd�podobné, že v budoucnu bude tato sekce rozší�ena o nové rubriky. 
�ásti ze kterých je složena sekce Zajímavosti jsou: • Novinky z fyziky, • Kalendá� 
fyzikálních akcí, • Hravá fyzika, • Diskuzní fóra, • Seminá�e a konference, • Výstavy a dny 
otev�ených dve�í, • R�zné. P�i�emž první t�i výše zmín�né �ásti jsou rubriky se samostatnými 
archivy. 
 

 
Obrázek �III.15: Ukázka z archivu Novinek z fyziky 

  
Obrázek �III.16: První novinka na FyzWebu, duben 

2000 

 
Do rubriky Novinky z fyziky jsou pravideln� umis�ovány krátké �lánky o nejnov�jších 
fyzikálních objevech a aplikacích. Informace o nich vyhledávají redakto�i FyzWebu v 
odborných �asopisech a na internetu, ke každému tématu se snaží najít n�kolik zdroj�, na 
jejichž základ� jej zpracují a okomentují podle vlastních zkušeností. Každý p�ísp�vek 
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samoz�ejm� obsahuje odkazy na p�vodní zdroje. Novinky jsou na FyzWeb p�idávány každý 
m�síc, p�íležitostn� v závislosti na zajímavých tématech a �asových možnostech redaktor� i 
�ast�ji. Ukázky Novinek zachycují obrázky III.15 a III.16. 
 
Rubrika Kalendá� fyzikálních akcí obsahuje p�ehledn� uspo�ádané informace o d�ní kolem 
fyziky a její výuky, nap�íklad termíny pro odevzdání fyzikálních olympiád �i konání r�zných 
p�ednášek, seminá��, výstav a dní otev�ených dve�í, i o zajímavých fyzikálních jevech, jako je 
zatm�ní slunce apod. Kalendá� zpracováváme vždy na dva m�síce dop�edu. Pokud mají 
zmi�ované akce vlastní www stránky, jsou na n� v Kalendá�i uvedeny odkazy. Viz obrázek 
III.17. 
 

 
Obrázek �III.17: Ukázka z Kalendá�e na b�ezen 2003 

 
Obrázek �III.18: Ukázka z archivu Hravé fyziky 

 
Hravá fyzika je rubrika, která vznikla na popud student� MFF UK, redaktor� FyzWebu. 
Zabývají se v ní r�znými tématy ze svého bezprost�edního okolí, jako jsou kroupy, bou�ky a 
padání kapek vody, �o�ky (nejen ty sklen�né), povrchové nap�tí kapalin nebo t�eba 
fotografování hv�zdné oblohy, viz obrázek III.18. P�ísp�vky v této rubrice jsou doprovázeny 
�adou fotografií. 
Další �ásti sekce Zajímavosti jsou kombinací vlastních materiál� FyzWebu a komentovaných 
odkaz� na internet. �ást Diskuzní fóra obsahuje odkazy na u�itelské elektronické konference 
u nás i v zahrani�í, �ást Seminá�e a konference p�ináší vedle aktuálních oznámení o konání 
r�zných seminá�� a konferencí týkajících se výuky fyziky odkazy na stránky t�chto akcí a 
p�edevším fotoreportáže z akcí, kterých se redakto�i FyzWebu ú�astnili. �ást Výstavy a dny 
otev�ených dve�í je zcela v duchu názvu v�nována upozorn�ním na konání r�zných výstav a 
dn� otev�ených dve�í, jako v �ásti p�edchozí i zde jsou fotoreportáže z akcí, kterých se 
ú�astnili redakto�i FyzWebu. Do �ásti R�zné jsou za�azeny všechny ostatní zajímavosti 
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týkající se výuky fyziky, které nepat�í do �ástí zmín�ných výše. Jsou to nap�íklad informace o 
projektu Heuréka, �lánek Zajímavosti z japonských škol apod. 
 

 
Obrázek �III.19: Ukázka ze sekce Zajímavosti 

 
Obrázek �III.20: Ukázka ze sekce Zajímavosti 

 

12.3.3 FyzInfo 
Sekce FyzInfo slouží jako zdroj informací pot�ebných pro �ešení fyzikálních úloh a pro 
výpo�ty. Obsahuje odkazy na r�zné tabulky konstant, fyzikálních i chemických, interaktivní 
p�evodníky jednotek, slovníky a fyzikální encyklopedie (viz obrázek III.21).  
V sou�asné dob� usilovn� pracujeme na vlastních Tabulkách FyzWebu. Byla pro n� navržena 
struktura šesti databází pro hypertextový výkladový slovník fyziky a s ním propojené tabulky 
vzorc� a veli�in. Jedná se o databázi termín� (výkladový slovník), databázi vzorc�, databázi 
st�edoškolských a databázi vysokoškolských tabulek (databáze tabulek pro základní školu je 
vno�ena do databáze st�edoškolské), databázi osobností fyziky a databázi s informacemi o 
použité a související odborné literatu�e. Databáze byly z �ásti napln�ny daty, vzorce 
st�edoškolské fyziky byly vysázeny v typografickém systému TeX.  
Již byla navržena a vytvo�ena grafická podoba výkladového slovníku fyziky a s ním 
propojených tabulek vzorc� a veli�in (viz obrázek III.22) v�etn� automatické konverze vzorc� 
ze symbolického zápisu v typografickém systému TeX do grafického formátu gif, a byl 
napsán a odlad�n konverzní program v jazyce Perl generující www stránky z výše uvedených 
databází.  
V sou�asné dob� je postupn� dopl�ován a rozši�ován obsah jednotlivých databází. Pro autory 
je v budoucnu plánováno vytvo�ení webového rozhraní pro editaci databází a pro uživatele 
automatické vytvá�ení p�ehledných „tahák�“ a vyhledávání ve vzorcích podle veli�in. 
Doufáme, že b�hem školního roku 2003/2004 uvedeme Tabulky FyzWebu do stavu, který 
umožní jejich publikování, i když jejich napl�ování údaji bude probíhat mnohem déle. 
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Obrázek �III.21: Ukázka ze sekce FyzInfo 

 
Obrázek �III.22: Ukázka z p�ipravovaných Tabulek 

FyzWebu 

 

12.3.4 Knihovna 
Jak již název napovídá, tato sekce byla navržena jako zásobárna studijních text�. Její obsah 
lze rozd�lit do t�í �ástí. První �ást tvo�í �lánky psané p�ímo pro FyzWeb (viz obrázek III.23), 
druhou výukové texty a skripta, v�tšinou vysokoškolské úrovn�, která jsou na FyzWebu 
publikována v elektronické podob� �i zrcadlena, a t�etí �ást tvo�í komentované odkazy na 
studijní texty jinde na internetu. Pro p�ehlednost a snazší orientaci návšt�vník� FyzWebu jsou 
poslední dv� �ásti slou�eny a rozd�leny podle fyzikálních obor� (viz obrázek III.24) do 
následujících skupin: • �asopisy (�eské), • �asopisy (zahrani�ní), • Encyklopedie, 
• Encyklopedie - cizojazy�n�, • Historie, • Historie - cizojazy�n�, • Astronomie, 
• Astronomie - cizojazy�n�, • Atomová, jaderná a �ásticová fyzika, • Atomová, jaderná a 
�ásticová fyzika - cizojazy�n�, • Elektronika, • Elekt�ina a magnetismus, • Elekt�ina a 
magnetismus - cizojazy�n�, • Meteorologie, • Mechanika, • Mechanika - cizojazy�n�, 
• Moderní fyzika - cizojazy�n�, • Vln�ní - cizojazy�n�, • Optika, • Optika – cizojazy�n�. 
Protože v�tší �ást stránek, na které odkazy ze sekce Knihovna vedou, je cizojazy�ná, je na 
prvním míst� v levém naviga�ním sloupci umíst�n odkaz na slovníky (jazykové i výkladové). 
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Obrázek �III.23: Ukázka �lánk� psaných pro FyzWeb 

 
Obrázek �III.24: Ukázka odkaz� na studijní materiály 

zrcadlené na FyzWebu i jinde na internetu 

 
Cílem materiál� shromaž�ovaných v sekci Knihovna není suplovat u�ebnice [114] fyziky, ale 
nabízet informace dopl�ující a rozši�ující školní u�ivo a p�edevším informace motivující k 
zájmu o fyziku a sloužící k lepšímu porozum�ní fyzice. Prvním p�ísp�vkem psaným p�ímo 
pro pot�eby FyzWebu byl �lánek Z. Drozda Deforma�ní zkouška - cesta k poznání 
mechanických vlastností materiál�. Tento �lánek byl zpracován jako modelová ukázka toho, 
jak si autorka této práce p�edstavuje, že by �lánky na FyzWebu m�ly vypadat, a je vzorem 
doporu�ovaným ostatním autor�m. �tená�i �lánku jsou nejprve seznámeni s teorií plastické 
deformace, poté je popsáno experimentální deforma�ní za�ízení, výklad je dopln�n vzorci, 
grafy, obrázky a fotografiemi experimentálního za�ízení a deformovaných vzork�. V záv�ru je 
nabídnut ke stažení soubor s nam��enými daty a program pro jejich zpracování, a �tená�i jsou 
vyzváni, aby si stažená data zkusili sami zpracovat. Tento �lánek tedy nejen že p�ináší svým 
�tená��m poznatky z ur�itého oboru, ale z didakticko-pedagogického hlediska je zárove� vede 
k aktivní práci s textem a ke získávání informací z n�j, �ímž p�sobí proti vzniku 
kumulativního deficitu znalostí (cumulative knowledge deficit), tj. snižování dovedností �íst 
texty a operovat s informacemi z nich, který se podle zkušeností u�itel� i podle r�zných 
výzkum� stává problémem (viz [115], str. 292). 
V sou�asné dob� je dokon�ován soubor �lánk�, které pro FyzWeb píší vybraní odborníci z 
MFF UK o svých fyzikálních oborech a na školní rok 2003/2004 je p�ipravován i seriál o 
atomové a molekulární fyzice v ranném vesmíru. 
Vzr�stající zájem o obsah sekce Knihovna ukazuje výrazný nár�st po�tu p�ístup� do této 
sekce (viz kapitola III., �ást Návšt�vnost FyzWebu), obzvlášt� patrný z porovnání zm�n 
p�ístup� do jednotlivých sekcí v roce 2002. 
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12.3.5 Dílna 
Sekce Dílna je centrem, nabízejícím inspiraci a podklady pro samostatnou aktivní práci. Její 
obsah je složen z vlastních materiál� FyzWebu, z materiál�, které vznikly ve spolupráci 
s FyzWebem, z materiál�, které vytvo�ili u�itelé pro svou vlastní pot�ebu a publikováním na 
FyzWebu je dali k dispozici ostatním, a z odkaz� na podobné materiály na internetu. Aby se 
usnadnila orientace na stránkách Dílny, jsou všechny výše zmín�né složky slou�ené 
(v p�ipravované dynamické verzi FyzWebu se po�ítá s tím, že pomocí ikon bude 
u jednotlivých materiál� jasn� vyzna�ena nejen jejich úrove� (zda jsou vhodné pro mate�skou, 
základní, st�ední a vysokou školu), ale i zda se jedná o materiál FyzWebu �i odkaz jinam na 
internet) a roz�azené tematicky do následujících �ástí: • Návody na pokusy, • Úlohy a 
p�íklady, • Po�íta�ové programy, • Fyzikální sout�že, • Aplety: � Mechanika, � Mechanika - 
anglicky, � Molekulová fyzika, � Molekulová fyzika - anglicky, � Vln�ní - anglicky, 
� Elekt�ina a magnetismus, � Elekt�ina a magnetismus - anglicky, � Optika - anglicky, 
� Jaderná fyzika - �esky, � Jaderná fyzika - anglicky, � Relativita - anglicky, � Kvantová 
mechanika - anglicky, � Astronomie – anglicky. 
Pro usnadn�ní výpo�t� je na za�átku levého naviga�ního sloupce za�azen odkaz na 
kalkula�ku. 
 

 
Obrázek �III.25: Ukázka ze sekce Dílna  –  Návody na 

pokusy 

 
Obrázek �III.26: Ukázka ze sekce Dílna – Po�íta�ové 

programy, Fyzikální sout�že 

 
Pokusy v �ásti Návody na pokusy jsou velice rozmanité (viz obrázek III.25) a nabízejí nám�ty 
pro práci ve škole, doma i venku. Dají se využít jak p�i výuce, tak p�i r�zných kroužcích (viz 
obrázek III.27) a mohou být použity i pro hraní a pokusni�ení doma (viz obrázek III.28). 
 
Úlohy a p�íklady, které na FyzWebu zve�ejníme nebo na které p�idáme odkaz, pe�liv� 
vybíráme. Snažíme se akceptovat pouze sbírky s úlohami, které nejsou jen po�etní, 
nevyžadují jen dosazení do vzore�ku, ale které jsou netradi�ní, zajímavé a které p�edevším 
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motivují k zamyšlení a vyžadují hlubší porozum�ní probírané látce (viz obrázek III.29 a 
obrázek III.30). 
 

 
Obrázek �III.27: Ukázka Pokus� do terénu  

 
Obrázek �III.28: Ukázka z Debrujárských pokus� 

 

 
Obrázek �III.29: Ukázka ze Sbírky úloh J.Reichla  

 
Obrázek �III.30: Ukázka úloh z výzkumu TIMSS 
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Protože sou�ástí práce fyzik� je i práce s po�íta�em, jsme p�esv�d�eni, že se s fyzikálními 
programy mají seznámit i studenti. Proto p�inášíme n�které programy ke stažení p�ímo z 
FyzWebu a na ostatní odkazujeme (viz obrázek III.31 a obrázek III.32). 
 

 
Obrázek �III.31: Ukázka stránky o programu 

Osciloskop 

 
Obrázek �III.32: Ukázka stránky s po�íta�ovou 

Astronomickou úlohou 

Nejobsáhlejší �ástí sekce Dílna jsou komentované odkazy na virtuální laborato�e (viz 
dodatek 7) i jednotlivé simulace a animace. Jedná se p�edevším o aplety v jazyce Java a 
simulace ve Flashi. Protože jsou v�tšinou cizojazy�né, jsou jednotlivé odkazy popsány tak, 
aby s danými programy mohli pracovat i ti, kte�í neovládají jazyk jejich autor�. 

12.3.6 Odpov�dna 

 
Obrázek �III.33: Úvodní stránka Fyzikální 

Odpov�dny 

 
Obrázek �III.34: Výsledek vyhledávání podle oblastí 

v odpov�dích ve Fyzikální odpov�dn� 
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Fyzikální odpov�dna za�ala fungovat již na stránkách Fyzika na webu pro každého v roce 
2000 (viz kapitola III., �ást P�edch�dci FyzWebu). Tehdy, i b�hem první fáze vývoje 
FyzWebu, byly dotazy zasílány pouze elektronickou poštou. Teprve na podzim 2001 byl 
vytvo�en webový formulá� pro zadávání dotaz� (viz obrázek III.35) a v té dob� vzrostl i po�et 
odborných fyzik�, kte�í se podílejí na tvorb� odpov�dí. To vše se spole�n� s propagací 
FyzWebu odrazilo na po�tu p�ístup� na stránku Odpov�dny (viz kapitola III., �ást 
Návšt�vnost FyzWebu) a p�edevším na množství dotaz� do Odpov�dny p�icházejících. Po�et 
dotaz� a odpov�dí vzrostl b�hem roku 2002 tak, že již dále nebylo únosné spravovat 
Odpov�dnu jako klasickou statickou HTML stránku. V záv�ru roku byly proto jednotlivé 
dotazy a odpov�di p�evedeny do databáze a stránka Odpov�dny je od té doby generována 
dynamicky. Díky tomu je možné v Odpov�dn� vyhledávat a z výsledk� vyhledávání pak mít 
sestavenou zobrazenou stránku (viz obrázek III.34). Databáze také výrazn� zp�íjemnila 
administraci této sekce (viz obrázek III.36). 
 

 
Obrázek �III.35: Formulá� pro odesílání dotaz� 

 
Obrázek �III.36: Administrace Fyzikální odpov�dny 

 
Když návšt�vník FyzWebu vyplní formulá� pro odeslání dotazu, je dotaz automaticky za�azen 
do databáze a navíc poslán e-mailem redaktor�m, kte�í mají Odpov�dnu na starosti. Ti dotaz 
bu� zodpoví sami, nebo požádají o jeho zodpov�zení n�kterého z odborník� z MFF UK. 
Odpov�� je také za�azena do databáze a je publikována na stránkách Odpov�dny. Pokud 
tazatel uvedl ve formulá�i dotazu svou e-mailovou adresu, je mu odpov�� zaslána e-mailem. 
Dotazy nevhodné a neslušné redakto�i z databáze odstra�ují a nereagují na n�. Je t�eba 
poznamenat, že za celou dobu fungování Odpov�dny po�et takovýchto dotaz� nep�esáhl 
deset. Pokud se dotaz opakuje, je tazatel upozorn�n na již existující odpov�� na stránkách 
Odpov�dny. N�kte�í tazatelé po obdržení odpov�di ješt� komunikují s tím, kdo jim odpovídal 
a mívají dopl�ující otázky. Ty jsou do databáze Odpov�dny p�idávány jen p�íležitostn�, podle 
jejich závažnosti a také podle toho, zda je doty�ný odpovídající redaktor�m FyzWebu 
p�epošle. 
Dotazy do Odpov�dny zasílají jak žáci, studenti a u�itelé, tak i lidé, kte�í na n�jaký problém 
související s fyzikou narazí ve své praxi. Podle toho, jak a na co se ptají, je dotazy možné 
rozd�lit do následujících skupin (viz [113]):  
1. otázky student� hledajících informace pro spln�ní r�zných domácích úkol�, seminárních 

prací apod., 
2. dotazy týkající se populárních fyzikálních témat (�erná díra, elementární �ástice, jaderné 

zbran�, Velký t�esk, studená f�ze, atd.), 
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3. otázky zam��ené na vlastnosti r�zných materiál� a parametry elektronických sou�ástek 

(hustota m�di, teplota tání bronzu, apod.), 
4. dotazy vztahující se k jev�m okolo nás (tvar kapky vody, elektrostatické p�itahování 

papíru v sou�adnicovém zapisova�i), 
5. poslední skupina dotaz� je charakterizována spíše osobnostmi tazatel� – �íkáme jim lidoví 

badatelé. 
Podle oboru fyziky, kterých se týkají, jsou dotazy a odpov�di na n� v Odpov�dn� rozd�leny 
do následujících skupin: • astronomie a astrofyzika (21), • atomy jádra a �ástice (40), • co jste 
nenašli v tabulkách (17), • elekt�ina a magnetismus (72), • jevy okolo nás (27), • kmitání a 
vln�ní (35), • mechanika (89), • nové fyzikální objevy (3), • optika (33), • relativita (25), 
• technika okolo nás (44), • termodynamika a statistika (34), • ostatní (74). �ísla v závorkách 
uvád�jí, kolik zodpov�zených dotaz� bylo zve�ejn�no na stránkách Odpov�dny ke dni 
16.6.2003. 

12.3.7 WWW 
Sekce WWW odkazy obsahuje pouze odkazy na jiná místa na internetu. Jedná se o odkazy na 
www stránky institucí a jedinc� související s fyzikou a její výukou �i obsahující informace a 
materiály použitelné ve výuce fyziky. Odkazy jsou rozt�íd�ny do následujících skupin: 
• Školy a instituce zabývající se výukou fyziky v �R, • Katedry vzd�lávající u�itele, 
• Stránky u�itel� fyziky, • Výrobci fyzikálních pom�cek, • Hv�zdárny a planetária, 
• Technická muzea v �R, • Technická muzea v zahrani�í, • Instituce zabývající se fyzikou v 
�R, • N�které instituce zabývající se fyzikou v zahrani�í, • Webkamery.  
V poslední dob� se nejvíce rozši�uje skupina Stránky u�itel� fyziky, protože stále více u�itel� 
vytvá�í kvalitní www stránky, �asto s vynikajícím obsahem. 
 

 
Obrázek �III.37: Ukázka odkaz� ze sekce WWW - 

stránky u�itel� fyziky 

 
Obrázek �III.38: Ukázka odkaz� ze sekce WWW – 

katedry vzd�lávající u�itele fyziky 
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Pro p�ehlednost je sekce WWW odkazy v naviga�ním menu nazývána pouze WWW. 

12.3.8 FyzForum 
Zatímco p�edchozích šest sekcí je sou�ástí FyzWebu od jeho roz�len�ní na ja�e 2001, 
personální a organiza�ní možnosti redakce FyzWebu pro vytvo�ení sekce FyzForum dozrály 
teprve v roce 2003 a proto je její spušt�ní p�ipravováno na konec letních prázdnin tohoto roku 
tak, aby mohla být u�itel�m p�edstavena na Veletrhu nápad� u�itel� fyziky konaném na konci 
srpna 2003 v �eských Bud�jovicích. B�hem podzimu by pak m�ly být odlad�ny p�ípadné 
problémy a obtíže a sekce FyzForum by se m�la rozeb�hnout naplno. 
Tato sekce se od d�íve popsaných sekcí výrazn� odlišuje. Její obsah nebude tvo�it redakce 
FyzWebu, ale m�li by ho tvo�it samotní návšt�vníci FyzWebu prost�ednictvím www 
formulá�� na jejích stránkách. Redakce FyzWebu nenese za obsah této sekce zodpov�dnost, 
nicmén� si vyhrazuje právo mazat p�ípadné nerelevantní �i nevhodné p�ísp�vky. Výhodou 
takto koncipované sekce je, že uživatelé tak mohou dát své informace ostatním k dispozici 
okamžit�, bez recenzního �ízení FyzWebu, a díky diskuzím se k nim ostatní mohou ihned 
vyjad�ovat. Zajímavé p�ísp�vky budou podrobeny recenznímu �ízení FyzWebu a budou 
p�idány do odkaz� v odpovídajících sekcích FyzWebu, samoz�ejm� s uvedením autora. Tato 
sekce by m�la mít velký význam pro vytvo�ení virtuální komunity u�itel� fyziky a zájemc� o 
fyziku, protože jim umožní vzájemn� komunikovat velice snadným zp�sobem. Naším p�áním 
je, aby zde návšt�vníci FyzWebu za�ali „reáln�“ spolupracovat ve „virtuálních komunitách“ a 
vznikl tak „celoro�ní Veletrh nápad�“ i další pracovní skupiny, které by p�ispívaly ke zlepšení 
výuky fyziky a k vnímání fyziky ve�ejností v�bec (viz kapitola III., �ást Vznik a vývoj 
FyzWebu, a [ix], [116] a [117]).  
Pro za�átek jsou navrženy �ty�i základní složky obsahu této sekce. První dv� složky jsou 
elektronické konference, jedná se o konferenci FyzForum, otev�enou všem zájemc�m o 
fyziku a její výuku, a o konferenci U�itelé u�itel�m aneb tipy, triky a rady pro výuku, výrobu 
pom�cek, provád�ní pokus� a užití internetu ve výuce. Další dv� složky jsou otev�ené 
databáze (tj. databáze, do které mohou libovolní návšt�vníci FyzWebu p�idávat nové 
položky), jedná se o databázi Odkazy, do které budou mít návšt�vníci FyzWebu možnost 
p�idávat zajímavé fyzikální odkazy na internet a o databázi Pokusy, ur�enou pro návody na 
fyzikálních pokusy. V databázích bude možné vyhledávat fulltextov�, pomocí klí�ových slov, 
podle obor� fyziky, v databázi návod� na pokusy pak i podle používaných pom�cek �i podle 
typu pokusu a doby pot�ebné na jeho provedení a p�ípravu. 
Z rozhovor� s u�iteli fyziky víme, že o podobnou interaktivní službu specializovanou na 
fyziku mají zájem, ale teprve po jejím spušt�ní uvidíme, zda ji budou opravdu využívat. V 
sou�asné dob� u nás existují elektronické konference u�itel� nap�íklad na portále v�novaném 
školství obecn� �eská škola [21]. Otev�ená databáze fyzikálních pokus� zam��ená p�edevším 
na experimenty se systémem ISES existovala na serveru KDF MFF UK Vydra [118]. Na 
serveru Laborato�e distan�ního vzd�lávání KDF MFF UK v�novanému on-line learningu 
Telme [86] otevírají v sou�asné dob� i otev�enou databázi s návody na pokusy z r�zných 
oblastí p�írodních v�d a potraviná�ství. P�ísp�vky do této databáze jsou díky grant�m této 
laborato�e na on-line learning honorovány, což není v možnostech FyzWebu. P�esto doufáme, 
že u�itelé budou mít zájem p�idávat své pokusy i na FyzWeb, a to p�edevším kv�li prestiži, 
kterou si mezi nimi FyzWeb získal. Význam má i to, že na FyzWebu jsou soust�ed�né 
informace pro fyziku a její výuku a databáze pokus� tak není skryta mezi nefyzikálním 
obsahem. Proto se dá o�ekávat, že na FyzWebu si p�ísp�vky p�e�te, p�ípadn� v praxi využije, 
více jejich koleg�. 
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12.4 Informace o nových materiálech na FyzWebu 
S p�echodem na databáze a dynamicky generované stránky se zautomatizuje i informování o 
materiálech nov� p�idaných na FyzWeb. V sou�asné dob� p�idává šéfredaktor informace o 
nejzajímav�jších novinkách do horní �ásti vstupní stránky FyzWebu ru�n� a ru�n� je i 
odstra�uje. Proto tam ob�as upozorn�ní na n�co nové z�stane déle, než je vhodné na takto 
viditelném míst�, a naopak se m�že stát, že pokud n�který redaktor n�co p�idá do své sekce a 
šéfredaktorovi to hned nesd�lí, jeho novinka z�stane „utajena“ a najdou ji jen návšt�vníci 
dané sekce. 

12.4.1 Stránka Nové 
Po p�echodu FyzWebu na databáze plánujeme vytvo�ení nové stránky, na kterou budou 
automaticky p�idávány chronologicky �azené informace o všech nových p�ísp�vcích na 
FyzWebu. Na tuto stránku povede odkaz z levého naviga�ního sloupce na vstupní stránce 
FyzWebu i na vstupních stránkách všech sekcí. Ru�n� tvo�ené informace o novinkách na 
vstupní stránce FyzWebu nahradí upozorn�ní pouze na obzvlášt� zajímavé p�ísp�vky.  

12.4.2 E-mail news 
Jako novou službu FyzWebu bychom cht�li svým p�íznivc�m nabídnout možnost zasílání 
informací o novinkách na FyzWebu prost�ednictvím e-mailu. Rádi bychom tyto e-maily 
rozší�ili i o jakýsi „úvodník“, který by byl krokem k internetovému �asopisu a umožnil nám 
lépe komunikovat s našimi návšt�vníky. Od t�chto e-mail� si slibujeme podporu vytvá�ení 
virtuální komunity návšt�vník�, „�tená��“, FyzWebu. 
E-maily by m�ly být:  • generované automaticky z nových v�cí na FyzWebu, • sestavované 
podle volby adresáta, • k e-mail�m posílaným v pravidelných intervalech by m�l být p�idáván 
„úvodník“. 
Zájemce se prost�ednictvím webového formulá�e na stránkách FyzWebu zaregistruje (zvolí 
jméno, heslo) a navolí, jak a jaké e-maily mu mají být posílány. Díky vlastnímu jménu a heslu 
m�že nastavení kdykoliv zm�nit, m�že posílání zrušit, pozastavit �i obnovit a m�že zm�nit e-
mailovou adresu a další své údaje. 
P�i registraci si bude uživatel moci vybírat sestavování e-mail� z následujících možností: 
a) kdy odesílané: 

1. pravideln�: jednou za m�síc (pozd�ji �ast�ji, možnost volby intervalu) 
2. aktuáln�: vždy, když bude na FyzWeb p�idáno n�co nového do zvolené kategorie 

b) obsahující:  
1. jen abstrakty s p�ímými linky 
2. celé texty bez obrázk� s p�ímými linky 

c) sestavené z (libovolné kombinace z následujících možností, p�ípadn� vše): 
1. aktuální informace o d�ní kolem fyziky a její výuky 
2. Kalendá� 
3. Novinky z fyziky 
4. Ostatní rubriky se sekce Zajímavosti 
5. FyzInfo 
6. Knihovna 
7. Dílna 
8. Odpov�dna 
9. WWW odkazy 

Registrace bude mít dv� �ásti, povinnou a nepovinnou. Povinná �ást registrace by m�la 
obsahovat: • jméno a p�íjmení, • e-mail, • volbu, co a jak posílat (nezvolí-li uživatel co a jak 
se mu má posílat, budou automaticky posílány pravideln� abstrakty všeho, tj. volby a) 1. + b) 
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1. + c) vše). Nepovinná �ást nám umožní získat informace o návšt�vnících FyzWebu a  tím 
lépe ur�it další zam��ení jeho vývoje. 

12.5 Technická realizace stránek FyzWebu 

12.5.1 P�vodní statické stránky 
Když jsme v roce 2000 zvažovali, zda tvo�it FyzWeb jako soubor statických www stránek 
nebo za�ít pracovat s databázemi a vytvo�it stránky dynamicky generované, rozhodli jsem se 
pro první variantu. Vedlo nás k tomu n�kolik d�vod�: • jednoduchost této varianty: Na 
po�átku vzniku FyzWebu obstarávala veškerý jeho provoz, krom� správy serveru, na kterém 
byly stránky umíst�ny, pouze autorka této práce. A protože u FyzWebu považujeme za 
st�žejní jeho obsah, bylo d�ležit�jší v�novat se jeho rozvoji než se u�it pracovat s databázemi 
a programovat skripty pot�ebné pro generování stránek. • technická realizace: Nejprve byly 
stránky FyzWebu a jeho p�ímých p�edch�dc� umíst�ny na serveru sloužícím kated�e 
didaktiky fyziky a její Laborato�i distan�ního vzd�lávání, takže veškeré zásahy složit�jší než 
pouhé umíst�ní stránek do jim ur�eného webového adresá�e by bylo komplikovan�jší. 
• snadné vytvo�ení off-line verze. • nulové finan�ní náklady: protože byly zprvu stránky 
umíst�ny na již existujícím serveru, nebylo pro variantu statických www stránek pot�eba 
po�izovat žádné jeho další softwarové vybavení, manuály a u�ebnice pro jeho provoz ani 
zvláš� platit technika �i programátora pro jeho vývoj. 
To, že stránky byly statické, neznamenalo, že nebudou aktivní, tj. že by neobsahovaly aktivní 
prvky, jako jsou formulá�e, mapové obrázky �i animace (viz [107], [106]).  

12.5.2 Úpravy a p�idávání nových materiál� 
Z po�átku probíhalo p�idávání nových materiál� tak, že si redaktor zkopíroval na sv�j po�íta� 
stránku, se kterou cht�l pracovat, a provád�l zm�ny v jejím HTML kódu. Po ukon�ení práce 
stránku zkopíroval zp�t na server. Kv�li ochran� p�ed necht�ným smazáním, chybami z 
nepozornosti �i neznalosti, a aby se zabránilo tomu, že v pr�b�hu úprav uvidí návšt�vníci 
FyzWebu stránky nekompletní �i s chybami, mají všichni redakto�i autorkou této práce p�ísn� 
zakázáno provád�t úpravy p�ímo na „živých“ stránkách na serveru. 
V �ervnu 2000 byl zprovozn�n skript pro automatické konvertování nov� p�idaných materiál� 
do grafické struktury FyzWebu. Redakto�i již nezasahovali p�ímo do HTML kódu stránek 
FyzWebu, ale pracovali s jejich kopiemi z pracovního adresá�e. Pracovní adresá� m�l 
identickou strukturu s adresá�em FyzWebu p�ístupným na webu, pouze www stránky v n�m 
umíst�né neobsahovaly hlavní menu, levý naviga�ní sloupec a zápatí stránky s odkazem na 
verzi stránky pro tisk. Po ukon�ení úprav redaktor stránku programem ftp zkopíroval na 
odpovídající místo v pracovním adresá�i, p�ipojil se na FyzWeb programem ssh a v p�íkazové 
�ádce spustil skript, který stránku zkopíroval do webového adresá�e FyzWebu, doplnil na ni 
naviga�ní prvky a vytvo�il její verzi pro tisk. Zpo�átku byly problémy se zm�nami v 
adresá�ové struktu�e a s obrázky a dopl�ujícími soubory. Adresá�ovou strukturu bylo pot�eba 
vytvá�et i v adresá�i FyzWebu ru�n� a obrázky apod. bylo nutné dokopírovávat na pat�i�ná 
místa.  
Aby byly eliminovány veškeré zásahy do webového adresá�e FyzWebu, byl na podzim 2001 
tento skript p�epracován. Redakto�i provád�jí veškeré úpravy pouze v pracovním adresá�i a 
jeho podadresá�ích a do struktury adresá��, které obsahují materiály zobrazované na webu, 
vše p�evádí nový skript. 
Protože se v zim� 2001 rozrostl obsah FyzWebu a byla rozší�ena i jeho redakce, byl skript 
p�epracován ješt� jednou tak, aby každá sekce byla konvertovaná zvláš�. Tím se práce skriptu 
zrychlila a navíc se p�edešlo nežádoucím p�epis�m práce druhých, které by vznikaly p�i 
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konvertování celého FyzWebu, kdyby na n�m pracovalo více redaktor� najednou. V tomto 
systému si každý redaktor pouze hlídá, není-li na FyzWebu zalogován n�kdo, kdo by mohl 
pracovat na stejné sekci jako on. 

12.5.3 Dynamická podoba FyzWebu 
Protože se ale obsah FyzWebu rychle rozr�stal, za�alo již v roce 2001 být jasné, že b�hem 
dalších let se správa statického webu stane neúnosnou. Navíc jsme p�icházeli na nové 
možnosti a služby, které bychom cht�li návšt�vník�m FyzWebu nabídnout, a které jsou na 
statických stránkách jen obtížn� realizovatelné. Jedná se nap�íklad o vyhledávání fulltextové a 
podle klí�ových slov, automatické generování informací o tom, co bylo na FyzWeb p�idáno 
na stránku Nové, vytvá�ení e-mail� pro registrované návšt�vníky o novinkách na FyzWebu, 
sestavování úvodních stránek sekcí z anotací jednotlivých p�ísp�vk�, p�esouvání starších 
�lánk� do archivu, apod. 
Dopln�ní databáze publika�ním systémem navíc zjednoduší a zp�íjemní p�idávání a úpravy 
p�ísp�vk� na FyzWeb a celý tento proces u�iní bezpe�n�jším z hlediska možného p�episu 
starších dat. Redakto�i budou nové p�ísp�vky na FyzWeb p�idávat prost�ednictvím webových 
formulá�� na speciálních administra�ních stránkách FyzWebu. 
Proto byl vypracován návrh požadavk�, které by m�la databáze spl�ovat, tj. jaké všechny 
údaje by záznam o každém p�ísp�vku m�l obsahovat (viz dodatek 2). Krom� samotného textu 
a doprovodných obrázk�, p�ípadn� dalších soubor� ke stažení, jsou to p�edevším informace o 
autorovi a recenzentovi, o redaktorovi, který p�ísp�vek do databáze p�idal, �asová platnost 
p�ísp�vku, zda má být p�esunut do archivu, zda má být upoutávka na n�j umíst�na na vstupní 
stránku, apod. Vzhledem k odlišnému charakteru jednotlivých �ástí FyzWebu se ukázala 
pot�eba n�kolika r�zných databází. Nap�íklad sekce Odpov�dna má svou vlastní databázi, jiná 
databáze bude pro textové p�ísp�vky a jiná pro popis odkaz� na internet, Kalendá� fyzikálních 
akcí v sekci Zajímavosti také bude �ešen samostatn�. Na vytvo�ení publika�ního systému 
pracují odborníci, kte�í se tvorbou a správou publika�ních systém� zabývají profesionáln�. 
Poda�ilo se s nimi domluvit, že náš publika�ní systém vytvo�í, ale  nebudou ho spravovat, 
p�edají nám jeho zdrojové kódy, které my budeme moci dále upravovat a rozvíjet podle 
našich p�edstav a pot�eb. 
Nezávisle na výše popsaném publika�ním systému byla v prosinci 2002 jako první sekce 
FyzWebu do dynamické podoby p�evedena Odpov�dna (viz kapitola III., �ást Popis 
FyzWebu, Odpov�dna). V sou�asné dob� je programován publika�ní systém pro ostatní 
sekce. P�edpokládáme, že p�evedení jejich stávajícího obsahu prob�hne v lét� 2003. B�hem 
podzimu by pak m�ly být odlad�ny p�ípadné problémy a obtíže. Celý FyzWeb by pak již m�l 
b�žet naplno nad databázemi a jeho obsah by m�l být spravován p�es webové rozhraní 
publika�ního systému. 

12.6 Kontakty na FyzWeb 

12.6.1 Webová adresa 
Plné URL FyzWebu je http://fyzweb.karlov.mff.cuni.cz. Toto je adresa pom�rn� složitá a nic 
ne�íkající pro ty, kte�í se neorientují ve struktu�e Univerzity Karlovy, jejích fakult a v 
neposlední �ad� i budov Matematicko-fyzikální fakulty (bráno postupn� pocházejí jednotlivé 
složky adresy z: karlov – budova, ve které sídlí KDF MFF UK a tudíž i FyzWeb, leží v 
pražské �tvrti Karlov, mff = Matematicko-fyzikální fakulta, cuni = Charles University). Proto 
se snažíme o její zjednodušení. Postupn� se poda�ilo získat zjednodušené aliasy 
http://fyzweb.mff.cuni.cz a po té http://fyzweb.cuni.cz, který je v sou�asné dob� nejjednodušší 
p�ístupovou cestou na stránky FyzWebu. 
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V sou�asné dob� je v jednání funkce domény druhé úrovn�, která by umožnila p�ístup na 
FyzWeb adresou http://fyzweb.cz. Podstata problému spojeného s funkcí této domény je 
popsána v kapitole III., �ást Aktuální problémy FyzWebu. 

12.6.2 Elektronická pošta 
Redakci FyzWebu je možné psát na e-mailovou adresu fyzweb@mff.cuni.cz. Tato adresa je 
alias a e-maily na n�j doru�ené jsou p�eposílány autorce této práce a dv�ma dalším 
nejaktivn�jším redaktor�m FyzWebu. Podle konkrétních pot�eb je možné seznam osob, 
kterým jsou e-maily z tohoto aliasu p�eposílány, upravovat a m�nit. 
Sd�lit n�co konkrétním redaktor�m a autor�m FyzWebu je také nejjednodušší a nejrychlejší 
prost�ednictvím elektronické pošty. E-maily jednotlivých redaktor� jsou uvedeny na stránce 
Lidé kolem FyzWebu, protože u kratších p�ísp�vk� a popis� odkaz� jsou pro p�ehlednost a 
úsporu místa uvád�ny pouze iniciály redaktora. E-maily autor� jsou uvád�ny p�ímo pod jejich 
p�ísp�vky. 
Až se vyjasní situace s doménou, rádi bychom zprovoznili možnost e-mailových adres 
@fyzweb.cz. Jednotlivým redaktor�m by pak bylo možné psát na adresu 
jmeno.prijmeni@fyzweb.cz, správc�m jednotlivých sekcí na adresu nazev_sekce@fyzweb.cz. 

12.6.3 Poštovní spojení 
Pro poštovní spojení využívá FyzWeb adresu KDF MFF UK, takže je možné mu psát na 
adresu: FyzWeb, KDF MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2. Tento zp�sob komunikace 
byl ale využit v podstat� jen pro odpov�di na dotazníky, kterými autorka zkoumala zájem 
u�itel� o po�íta�em podporovanou výuku v roce 2000 a dotazníky o FyzWebu, které byly 
rozeslány se speciálním CD na ja�e 2002 (viz kapitola IV., kapitola III., �ást Propagace 
FyzWebu a úvodní stránky CD FyzWeb&spol. na p�iloženém CD). 

12.6.4 Webové formulá�e 
Další možností kontaktu je odeslání sd�lení prost�ednictvím formulá�e na stránkách 
FyzWebu. Zatím je takovým funk�ním formulá�em odesílání dotaz� do Odpov�dny a Anketa 
o FyzWebu, která krom� multiple choice položek obsahuje i �ásti pro vepisování textu a 
otázky na jejím konci p�ímo vybízejí k napsání komentá��, nám�t� a p�ipomínek k FyzWebu. 
 

  
Obrázek �III.39 a Obrázek �III.40: �ásti formulá�e Anketa o FyzWebu 

12.7 Redak�ní a technická správa FyzWebu 
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Provoz a rozvoj FyzWebu zajiš�uje skupina zam�stnanc� a student� z Matematicko-fyzikální 
fakulty Univerzity Karlovy. K jeho obsahu však významn� p�ispívají i u�itelé ze základních a 
st�edních škol. 
Jako u odborných �asopis� skládá se i redakce FyzWebu z �ásti výkonné a �ásti recenzní, a 
protože je FyzWeb internetovým serverem, musí mít redakce i �ást technickou.  
Úkolem výkonné �ásti redakce je vytvá�et a aktualizovat obsah FyzWebu a zpracovávat nové 
materiály do webové podoby. Recenzní �ást redakce bdí nad kvalitou materiál� 
uve�ej�ovaných na FyzWebu. Technická �ást redakce zabezpe�uje provoz serveru, stará se o 
jeho bezpe�nost a vytvá�í programy a skripty pot�ebné pro vhodné prezentování obsahu 
FyzWebu. 
V roce 2000 p�edstavovala výkonnou �ást redakce autorka této práce, garantem fyzikální 
úrovn� FyzWebu byl její školitel a technickou a bezpe�nostní správu FyzWebu zabezpe�oval 
Ond�ej Šotek, po�íta�ový technik KDF MFF UK.  
 
V první polovin� roku 2003 sestává výkonná �ást redakce ze skupiny student� a doktorand� 
MFF UK vedených autorkou, výkonnou šéfredaktorkou je studentka u�itelství matematika-
fyzika J. Burešová, provoz Odpov�dny zajiš�uje doktorandka M. Urbanová. Hlavním 
recenzentem je stále autor�in školitel, hlavním garantem Odpov�dny je J. Dolejší. P�i 
posuzování odborných text� a p�i odpovídání na složit�jší a specializované dotazy z 
Odpov�dny spolupracujeme s �adou dalších odborník�. Správu serveru p�evzal od ledna 2003 
student u�itelství matematika-fyzika J. Jermá�, který se zárove� stal i po�íta�ovým technikem 
KDF MFF UK, a na tvorb� webových aplikací se podílí n�kolik dalších student� MFF UK 
(viz kapitola III., �ást Popis FyzWebu a dodatek 1).  Protože se FyzWeb úsp�šn� rozvíjí a 
roste, je pot�eba, aby o n�j pe�ovalo více lidí. Proto se snažíme o další rozši�ování všech t�í 
�ástí jeho redakce. 
 

12.8 Technické informace o serveru 
Server se jmenuje KDF-LS a je p�ipojen k akademické síti karlov.mff.cuni.cz, takže jeho plná 
adresa je  http://kdf-ls.karlov.mff.cuni.cz. Server má dva možné aliasy, z nichž pro p�ístup k 
�eské verzi stránek je ur�en alias http://fyzweb.cuni.cz, pro p�ístup k budoucí anglické verzi je 
p�ipraven alias http://phys4all.mff.cuni.cz. 
Server je PC s procesorem Intel Pentium III 800 MHz, 512 MB RAM a 40 GB diskem. Do 
sít� je server p�ipojen sí�ovou kartou 3Com PCI 3c905C (100 Mbit Fast-Ethernet) a je 
umíst�n na páte�ní síti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
Opera�ní systém je RedHat Linux 7.2 s HTTP serverem Apache 1.3.22. 
Pro srovnání: v roce 2001 byl server PC s procesorem Intel Celeron 466 MHz, 128 MB RAM 
(256 MB swap) a 17 GB diskem. 10 GB diskového prostoru bylo ur�eno pro web, zbývající 
�ást pro systém. Do sít� byl server p�ipojen 100 Mbit Fast-Ethernet sí�ovou kartou. Opera�ní 
systém byl RedHat Linux 6.2CZ s HTTP serverem Apache 1.2.14. 
Záložní server je PC s procesorem Intel Celeron 466 MHz, 128 MB RAM a 10 GB diskem. V 
p�ípad� výpadku serveru by ho m�l záložní server nahradit b�hem n�kolika hodin, nejv�tší 
�asová rezerva je po�ítána pro p�enastavení alias� FyzWebu, které by bylo t�eba provést v 
rámci fakulty.  
Zálohování na serveru probíhá pravideln� jednou týdn�, jednou za dva týdny je záloha 
vypálena na CD, která jsou skladována mimo budovou MFF UK. 
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13 Návšt�vnost FyzWebu 
 

13.1 Vlastní sledování návšt�vnosti 

13.1.1 Zp�sob výpo�tu návšt�vnosti 
Od roku 2001 jsou uchovávány záznamy p�ístup� na server v podob� tzv. log�, textových 
záznam� o všech požadavcích u�in�ných na server z internetu. V �ervnu 2003 m�ly soubory 
s t�mito záznamy celkem velikost 835 MB. P�i jejich zpracování byly nejprve vy�azeny 
všechny požadavky na obrázky, aby byly uvažovány pouze dotazy na HTML stránky, protože 
o zobrazení každého obrázku na stránce je uložen jeden záznam. Pak byly vylou�eny všechny 
p�ístupy z MFF UK, abychom vylou�ili pracovní p�ístupy redaktor� FyzWebu. Tím byly 
vylou�eny i p�ístupy návšt�vník� (neredaktor�) z MFF UK, ale protože na FyzWebu pracuje 
více lidí z r�zných po�íta�� na MFF UK, a studenti n�kdy i z r�zných po�íta�� v 
po�íta�ových u�ebnách, nelze pracovní p�ístupy snadno vylou�it. Dále nebyly zapo�ítány 
p�ístupy r�zných vyhledávacích robot� a automatických internetových úto�ník�. Podle IP 
adres, ze kterých bylo p�istupováno, a �as� jednotlivých p�ístup�, byly opakované p�ístupy z 
jedné IP adresy v �asovém intervalu menším než 30 minut zapo�ítány pouze jako p�ístup 
jediný. Volbu tohoto intervalu autorka dlouho zvažovala. P�i hledání informací o definování 
p�ístupu se setkala se dv�ma extrémy. N�která po�ítadla p�ístup� po�ítají každý p�ístup z 
unikátní IP adresy a n�která berou všechny takové p�ístupy u�in�né v jednom dni jako p�ístup 
jediný. První zp�sob zaznamenává veškerý pohyb jednoho návšt�vníka, v�etn� toho, když 
otevírá související stránky, vrací se zp�t �i prohlíženou stránku ve svém prohlíže�i aktualizuje 
(„refresh“ �i „obnovit“). Druhý zp�sob oproti tomu nebere v úvahu nic z toho, neprojeví se v 
n�m ani když s daným po�íta�em pracuje v pr�b�hu dne n�kdo jiný. To je �astý jev v 
po�íta�ových u�ebnách ve školách, odkud na FyzWeb p�istupují v�tšina student�. �asový 
interval 30 minut byl zvolen proto, že podle autor�iných zkušeností odpovídá dob�, kterou 
žáci a studenti na základní �i st�ední škole b�hem jedné vyu�ovací hodiny stráví vlastní prací 
na po�íta�i. P�i srovnávacích výpo�tech se ukázalo, že pokud se zapo�ítávají všechny p�ístupy 
bez �asového omezení, stoupne návšt�vnost FyzWebu v jednotlivých letech dva- až t�ikrát 
oproti omezení p�ístup� 30 minutami. Naopak, pokud se v jednom dni všechny p�ístupy z 
jedné IP adresy zapo�ítávají jako jeden, poklesne návšt�vnost pouze o mén� než 10%. 
Výpadky v záznamech log� byly zp�sobeny havárií serveru a nedostate�nou informovaností 
p�i p�evzetí serveru novým správcem. 
 

13.1.2 Návšt�vnost FyzWebu 
Výše uvedeným zp�sobem byla zpracována návšt�vnost serveru FyzWeb v obdobích, ze 
kterých se zachovaly záznamy dotaz� u�in�ných na server, viz tabulka III.1, p�ehled p�ístup� 
do všech sekcí po m�sících je uveden v dodatku 5: P�ístupy na server FyzWeb. Graficky je 
porovnání pr�m�rných po�t� denních p�ístup� zachyceno v grafu III.1. Je patrné, že 
návšt�vnost FyzWebu stále stoupá a oblíbenost jednotlivých sekcí má setrvalý charakter. 
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Tabulka 
III.1: Ro�ní statistika p�ístup� na server FyzWeb (absolutní po�et p�ístup� a pr�m�rný po�et 
p�ístup� na jeden den) 

Období Únor - listopad 2001 
(303 dny) 

Leden - listopad 2002 
(315 dn�) 

B�ezen - �erven 2003 
(122 dny) 

Sekce FyzWebu celkem denn� celkem denn� Celkem denn� 
Úvodní stránka 2291 7,56 16798 53,33 8560 70,16 
Zajímavosti  917 3,03 8051 25,56 4823 39,53 
FyzInfo 410 1,35 4764 15,12 2055 16,85 
Knihovna 574 1,89 6996 22,21 3753 30,76 
Dílna 2039 6,73 7992 25,37 5588 45,80 
Odpov�dna 232 0,77 5484 17,41 7363 60,35 
Odkazy 297 0,98 2101   6,67 1077   8,83 
 
 

0

20

40

60

80

P
o�

et
 p
�í

st
up
�

Úvodní
stránka

Zajíma-
vosti 

FyzInfo    Knihovna    Dílna Odpov�dna Odkazy

Sekce FyzWebu

Pr�m�rný po�et denních p�ístup� do jednotlivých 
sekcí FyzWebu v letech 2001 až 2002

2001
2002
2003

 
Graf �III.1: Pr�m�rný po�et denních p�ístup� do jednotlivých sekcí FyzWebu 

P�i sledování m�sí�ních pr�m�r� se ukázal vliv letních prázdnin na návšt�vnost FyzWebu. 
B�hem �ervence a srpna 2002 návšt�vnost oproti jiným m�síc�m tohoto roku poklesla o 
polovinu. Nejvíce se pokles projevil v sekci Knihovna, jejíž návšt�vnost poklesla o tém�� 
60%, nejmén� v sekci Odpov�dna, kde poklesla pouze o 24%. Podle po�t� dotaz�, které byly 
b�hem prvních dní letních prázdnin roku 2003 zaslány do Odpov�dny lze soudit, že 
dramatický pokles návšt�vnosti nehrozí Odpov�dn� ani o t�chto prázdninách. 
 

13.2 Informace z externího webového po�ítadla 
Od 27. listopadu 2002 zaznamenává návšt�vnost vstupní stránky FyzWebu i externí webové 
po�ítadlo CNW Counter [119]. Od 18. února 2003 sledujeme prost�ednictvím tohoto po�ítadla 
i návšt�vnost sekcí Zajímavosti a Odpov�dna, viz tabulka III.2. Tyto výsledky dopl�ují 
období chyb�jící v záznamech log� na serveru FyzWeb, viz tabulka III.1, a dokreslují vývoj 
návšt�vnosti v prvním �tvrtletí roku 2003. 
 
 
 



70  FyzWeb - server pro podporu výuky fyziky a popularizaci fyziky 
 
 

Tabulka �III.2: Návšt�vnost vybraných sekcí FyzWebu zaznamenaná externím po�ítadlem 

Období 27. 11. 2002 – 31. 6. 2003 
(216 dn�) 

Únor - �erven 2003 
(133 dny) 

Sekce FyzWebu celkem denn� celkem denn� 
Úvodní stránka 14086 65,21 - - 
Zajímavosti  - - 3475 26,13 
Odpov�dna - - 9039 67,92 

 
Po�ítadlo CNW Counter umož�uje vedle vlastního po�tu p�ístup� sledovat i další zajímavé 
charakteristiky p�ístup� a p�ístupy automaticky statisticky zpracovává. 
Na obrázku III.41 je zachyceno n�kolik zajímavých sledovaných parametr� p�ístup� na 
vstupní stránku FyzWebu dne 11. �ervna 2003. V prvním sloupci jsou po�adová �ísla 
p�i�azená jednotlivým p�ístup�m. Ve druhém sloupci jsou adresy po�íta��, ze kterých byl 
p�ístup u�in�n. Pokud adresa není zjišt�na, je uvedena IP adresa daného po�íta�e. Další dva 
sloupce obsahují údaje o opera�ních systémech a o prohlíže�ích, které b�ží na po�íta�ích, ze 
kterých je p�ístup u�in�n. Poslední dva sloupce obsahují datum a �as p�ístup�. 
 

 
Obrázek 
III.41: �asy p�ístup� na vstupní 
stránku FyzWeb 

 
Obrázek 
III.42: P�ístupy podle domén II. �ádu 

 
B�hem �ervna 2003 bylo na vstupní stránku FyzWeb u�in�no 2579 p�ímých p�ístup� (91% 
z �ervnových p�ístup�), tj. byla prohlíže�i zadána p�ímo adresa http:/fyzweb.cuni.cz. Ostatní 
p�ístupy vedly nej�ast�ji z odkaz�: • ze serveru www.ewa.cz (EDU-SEZNAM - katalog 
odkaz� využitelných pro vzd�lávání), • ze stránek odkaz� Katedry fyziky Jiho�eské 
Univerzity v Plzni, • z fyzikálních stránek Masarykovy univerzity v Brn�, • z portál� a 
vyhledáva�� Google, Centrum a Seznam, a� už z výsledk� vyledávání nebo z odkaz� ze sekcí 
v�novaných fyzice. 
V �ervnu 2003 bylo na vstupní stránku FyzWeb nejvíce p�istupováno z �eské republiky (78% 
p�ístup�), ze Slovenska (5%), dále z N�mecka, Velké Británie, Švýcarska, Nizozemí, Francie, 
Itálie, Izraele, Austrálie, Japonska, Ruské federace, a z topdomén .net, .com, .edu a .info. 
�ervnové p�ístupy z domén druhého �ádu zachycuje obrázek III.42. 
Po�itadlo CNW counter umož�uje i p�ímo zobrazit p�ístupy z �eských a slovenských 
vysokých škol. V �ervnu 2003 na vstupní stránku FyzWeb nej�ast�ji p�istupovali z �VUT v 
Praze, z VUT v Brn�, z ostatních fakult Univerzity Karlovy, z dalších univerzit pak z 
Masarykovy v Brn� a Západo�eské v Plzni, a z VŠB v Ostrav�. Deset a mén� p�ístup� bylo 
u�in�no z dalších �trnácti vysokých škol v �R a z osmi vysokých škol na Slovensku. 
Na FyzWeb je p�istupováno neustále. Ráno ožívá kolem šesté, nevíce p�ístup� je v dob� 
vyu�ování. B�hem dne je nejmén� p�ístup� po sedmnácté a osmnácté hodin�, od hodiny 
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devatenácté se op�t po�et p�ístup� zvyšuje, po dvacáté t�etí hodin� klesá, ale nechybí ani 
no�ní p�ístupy.  
Z porovnání pr�m�rného po�tu p�ístup� v jednotlivých dnech v týdnu je vid�t výrazný pokles 
návšt�vnosti o sobotách a ned�lích, viz obrázek III.43 a obrázek III.44. Toto rozložení 
návšt�vnosti kopírují i ostatní sledované sekce FyzWebu. 
 

 
Obrázek 
III.43: Rozložení návšt�vnosti vstupní 
stránky FyzWebu do jednotlivých dn� v týdnu 

 
Obrázek �III.44: Rozložení návšt�vnosti vstupní 

stránky FyzWebu do dní v týdnu (leden-�erven ’03) 

 
Z výše uvedených charakteristik p�ístup� na vstupní stránku FyzWebu v �ervnu 2003 je vid�t, 
že a� je na náš server p�istupováno neustále, nejvíce p�ístup� je ze škol. Sv�d�í pro to �asy 
p�ístup� v dob� vyu�ování ve všední dny i domény a adresy po�íta��, ze kterých je 
p�istupováno.) 
Na 97,8% po�íta��, ze kterých bylo na FyzWeb p�istupováno, byl opera�ní systém od firmy 
Microsoft. Na ostatních po�íta�ích, 2,2%,  byl v 0,6% opera�ní systém Macintosh a na zbytku 
po�íta�� b�žely opera�ní systémy Linux a Unix. 
Webové prohlíže�e, které prohlížely FyzWeb, byly v 96% od firmy Microsoft, o zbývající 4% 
se d�lily prohlíže�e (�azeno podle �etnosti): Mozilla, Opera, Netscape Navigator, Phoenix a 
Konqueror. 
 

14 Propagace FyzWebu 
Naše snažení p�i tvorb� a provozu serveru FyzWeb by bylo plané, kdyby server nem�l 
dostatek návšt�vník�, kte�í budou využívat informace na n�m publikované. Proto jsme se od 
za�átku snažili ší�it informace o FyzWebu nejen mezi u�itele fyziky, mezi žáky a studenty, 
ale i mezi ve�ejností. Takto kapitola shrnuje, kde a jak byl FyzWeb prezentován. 

14.1 Prezentace na konferencích 
FyzWeb, i jeho p�edch�dci, na které bezprost�edn� navazuje (viz kapitola III., �ást P�edch�dci 
FyzWebu), byly prezentovány na konferencích, seminá�ích a výstavách, které uvádí 
následující seznam. Všechny dále zmín�né akce byly s mezinárodní ú�astí a byly ur�eny pro 
u�itele. Lišily se tím, zda byly zam��eny na u�itele ze základních a st�edních škol �i na 
pedagogické pracovníky ze škol vysokých, a zda byly v�novány pouze fyzice, p�írodním 
v�dám �i internetové a ICT podpo�e vzd�lávání globáln�. 

• Akce konané v �R: 
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o Veletrh nápad� u�itel� fyziky (Praha 2000, Olomouc 2001, Praha 2002), ústní 
p�ísp�vky doprovázené postery vyv�šenými po celou dobu konání konference, 
z pr�b�hu všech t�í ro�ník� p�inášel FyzWeb aktuální fotozpravodajství 

o Poškole (Lázn� Sedmihorky 1999, 2001, 2002, 2003), ústní p�ísp�vky 
doprovázené postery vyv�šenými po celou dobu konání konference 

o Pedagogický software (�eské Bud�jovice 2000), poster 
o Information and Communication Technology in Education (Rožnov pod 

Radhošt�m 2000, 2001, 2002), ústní p�ísp�vky 
o Invence (Praha 2002), poster 

• Akce konané v zahrani�í �i organizované mezinárodn�: 
o DidFyz (Slovensko 2002), poster 
o Physics on Stage - Fyzika na scén� (Švýcarsko 2000, Nizozemí 2002), 

prezentace na stánku �R a p�i workshopech zam��ených na internetovou 
podporu výuky fyziky 

o Computer Based Learning in Science (konáno v �R 2001), ústní p�ísp�vek a 
poster 

o High School Teachers Programme at CERN (Švýcarsko 2000, 2001) 
prezentace v pracovních skupinách 

o The use of World Wide Web in education - projekt WebTrain (Nizozemí 2001), 
prezentace a rozbor na workshopu 

Samoz�ejm� byl FyzWeb prezentován i na Dnech otev�ených dve�í a na Dnech s fyzikou 
po�ádaných MFF UK, p�i výjezdních seminá�ích, které d�lají pracovníci KDF MFF UK do 
pedagogických center a škol v celé republice, p�i Show pokus� pro st�ední školy, které 
organizuje Gymnázium B. Bolzana a které p�edvád�jí pracovníci KDF MFF UK, na 
odborných soust�ed�ních pro st�edoškoláky po�ádaných KDF MFF UK, a p�i osobních 
setkáních s u�iteli a studenty. 

14.2 Prezentace formou letá�k� a poster� 
Ve spolupráci s Odd�lením vn�jších vztah� a propagace MFF UK p�ipravuje redakce 
FyzWebu letá�ky, které jsou spole�n� s ostatními materiály OVVP, zadáními 
koresponden�ních seminá�� a informacemi o soust�ed�ních pro st�edoškoláky rozesílány 
u�itel�m a student�m. Letá�ky byly také rozdávány na Dnech otev�ených dve�ích a Veletrzích 
nápad�. Letá�ek o FyzWebu p�ipravený na rozeslání v zá�í 2003 je v dodatku 3. 
Postery o FyzWebu jsou nejen vyv�šovány na konferencích a seminá�ích, ale i dlouhodob� 
umíst�ny v knihovnách MFF UK (v Úst�ední knihovn� F. Závišky na Karlov� a v P�j�ovn� 
skript a u�ebnic v Troji), aby se s existencí FyzWebu a s jeho obsahem seznámili i studenti 
MFF UK. Z tohoto d�vodu je nap�íklad v Troji poster umíst�n nad ve�ejnou kopírkou, protože 
doufáme, že b�hem kopírování budou mít studenti dost �asu jej prostudovat.  
V poslední dob� projevilo n�kolik u�itel� zájem o vyv�šení posteru o FyzWebu u nich ve 
škole. Proto v sou�asné dob� uvažujeme o tom, jak financovat tisk poster�, které by jim 
mohly být poskytnuty a zda bude možné nabídnout u�itel�m a školám postery ve v�tším 
množství, což by nepochybn� bylo p�ínosem pro ší�ení informací o jeho existenci mezi 
studenty. 
Poster vytvo�ený na ja�e 2002 a poster vytvo�ený na ja�e 2003 jsou k dispozici na CD 
p�iloženém k této práci v adresá�i Postery. Oba postery byly vytvo�eny v programu Adobe 
Illustrator. 
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14.3 Odkazy na internetu 
Protože je FyzWeb internetový server, snažili jsme se samoz�ejm� i o ší�ení informací o n�m 
na internetu. Odkazy na FyzWeb byly p�idány do fyzikálních sekcí n�kterých internetových 
rozcestník� (nap�. Seznam [30], …), n�které rozcestníky našly nás a my teprve �asem zjistili, 
že na nás odkazují. Odkazy na FyzWeb jsou i na serverech ur�ených pro u�itele, jako je 
�eská škola [21] a U�itelský spomocník [22], ze zahrani�ních Physics Department of 
European SchoolNet [43], na stránkách u�itel� fyziky a na fyzikálních �ástech stránek 
n�kterých škol. 

 

 
 

 
Obrázek �III.45, Obrázek �III.46 a Obrázek �III.47 : Ukázky odkaz� na server FyzWeb 

14.4 Prezentace v médiích 
Aby se pov�domí o existenci FyzWebu dostalo i mezi širší ve�ejnost, byl p�i r�zných 
p�íležitostech zmi�ován p�i vystoupeních pracovník� MFF UK v médiích. V rozhlase byl 
FyzWeb zmín�n nap�íklad ve vysílání �Ro 1 – Radiožurnál v programu, ve kterém �eští 
ú�astníci Physics on Stage hovo�ili o svých dojmech z této konference a bylo uvedeno, že 
další informace jsou k dispozici na FyzWebu, nebo p�i vystoupení L. Dvo�áka v Hovorn� na 
�Ro 2 – Praha. V televizi byl hlavním propagátorem op�t L. Dvo�ák p�i svých vystoupeních v 
po�adu Volejte u�iteli na �T 2. 

 
Obrázek �III.48: �lánek J. Duhajského FyzWeb – 

domovská stránka všech fyziká�� na serveru �. škola 

 
Obrázek �III.49: Úvodní stránka CD FyzWeb&spol. 



74  FyzWeb - server pro podporu výuky fyziky a popularizaci fyziky 
 
 
Informace o FyzWebu a o tom, jak jej ve výuce využívat, ší�í bez našeho p�i�in�ní i samotní 
u�itelé. Dokladem je nap�íklad �lánek FyzWeb – domovská stránka všech fyziká�� (viz 
obrázek III.48) Josefa Duhajského z Gymnázia v Brandýse nad Labem, který vyšel 13.2.2002 
na serveru �eská škola [21], URL �lánku [120]. (P�ísp�vek je sice publikovaný na internetu, 
ale protože server �eská škola má charakter �asopisu a jedná se delší �lánek, nikoliv jen 
komentovaný odkaz, za�azujeme jej mezi prezentaci v médiích.) 
 

14.5 Prezentace na CD 
Na ja�e 2002 sestavila autorka této práce CD nazvané FyzWeb&spol (viz úvodní stránky CD 
FyzWeb&spol. na p�iloženém CD). Toto CD bylo ur�eno pro u�itele fyziky jako prost�edek 
pro práci s materiály z internetu i v u�ebnách, které na n�j nejsou p�ipojeny, a pro p�ipojené 
jako pomoc p�i orientaci na internetu. CD bylo rozesláno na 35 vybraných škol, �ada kopií 
byla rozdána i p�ímo u�itel�m. U�itel�m bylo dovoleno CD pro pot�eby výuky kopírovat. 
Vypálení a rozeslání CD bylo dotováno z grantu FRVŠ (viz kapitola III., �ást Financovaní 
FyzWebu). Pro usnadn�ní práce bylo CD opat�eno autorunem, tj. po vložení do po�íta�e se 
samo spustilo, ukázka úvodní stránky je na obrázku III.49. CD obsahovalo popis FyzWebu a 
jeho off-line verzi a další elektronické materiály pro výuku fyziky. Obsah CD byl následující 
(v závorkách je uvedena charakteristika materiálu a jeho auto�i �i p�ekladatelé): • FyzWeb 
(off-line verze webu pro podporu výuky fyziky, J. Houfková (speciáln� pro CD navíc Úvod, 
O tomto CD, Dotazník, O FyzWebu), L. Dvo�ák, J. Burešová, J. Kvita, J. Kekule, M. 
Urbanová, M. Jílek, Z. Drozd, J. Reichl), • Bizarní krámy, které si m�žete vyrobit v kuchyni 
(návody na pokusy, M.Urbanová), • Fyzika, zvlášt� �ásticová (výkladové stránky, J. Dolejší, 
J. Rameš), • Letní matematicko-fyzikální soust�ed�ní (informace o letních MF táborech 
po�ádaných KDF MFF UK pro st�edoškoláky, v�etn� dokumentace a fotografií z p�edchozích 
ro�ník�, L. Dvo�ák). 
 

14.6 Další plány pro propagaci FyzWebu 
Výrazný nár�st po�tu p�ístup� na server FyzWeb (viz kapitola III., �ást Návšt�vnost 
FyzWebu) v roce 2002 ukazuje, že naše snahy o ší�ení informací o FyzWebu p�inášejí 
výsledky. Proto v nich budeme pokra�ovat a plánujeme jejich rozší�ení a zintenzivn�ní. 
Po dopsání této práce se její autorka chce zam��it na prezentaci FyzWebu v tisku a na 
internetu. S n�kterými �asopisy byla již navázána spolupráce (Školská fyzika, MFI, CHIP), 
další vybrané �asopisy autorka plánuje teprve kontaktovat (VTM, Vesmír, Reflex, T�etí pól). 
Z internetových server� chce autorka oslovit server �eská škola, server �eské astronomické 
spole�nosti, Instantní astronomické noviny a podobné. 
Autorka této práce také p�ipravila dopisy pro pracovišt� zabývající se výukou fyziky a pro 
instituce s fyzikou související (technická muzea, hv�zdárny a planetária apod.). Tyto dopisy 
by m�ly být rozeslány na za�átku školního roku 2003/2004. Dopisy obsahují stru�nou 
charakteristiku FyzWebu, nabídku spolupráce, p�edevším prostoru k publikování, a žádost o 
pomoc p�i p�íprav� Kalendá�e fyzikálních akcí. Podobný dopis je p�ipraven i pro zam�stnance 
MFF UK, aby se o FyzWebu více v�d�lo i v jeho domovské instituci. 
Jako sou�ást další propagace na internetu bychom rádi p�ipravili logo FyzWebu, ikonu, kterou 
budou moci jeho p�íznivci umístit na své stránky jako odkaz na FyzWeb. 
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15 Financování FyzWebu 
V úvodu je t�eba p�edeslat, že financování provozu serveru FyzWeb a rozvoje jeho obsahu je 
obtížné a jeho vývoj a existence by byla nemožná bez podpory KDF MFF UK a entusiasmu 
všech, kte�í se na jeho rozvoji a údržb� podílejí a �asto pracují zcela zdarma �i jen za 
symbolickou odm�nu. Všem t�mto dobrým duším pat�í velké díky autorky této práce. 
V sou�asné dob� je problém v malém množství pen�z na stipendia student�m, kte�í se podílejí 
na rozvoji obsahu FyzWebu, ov��ování odkaz�, administraci Odpov�dny a programování 
skript� pot�ebných pro provoz a rozvoj serveru, a na honorá�e pro autory, kte�í na FyzWebu 
publikují. 

15.1 Podpora KDF MFF UK 
Základní podporu dostává redakce FyzWebu od KDF MFF UK, na jejímž pracovišti a 
vybavení je FyzWeb tvo�en. Navíc po�íta�ový technik tohoto pracovišt� se v�nuje i údržb�, 
vývoji a zabezpe�ení serveru. S FyzWebem spolupracují nejen �lenové KDF MFF UK, ale i 
zam�stnanci a doktorandi z dalších kateder MFF UK, v�tšinou z dobré v�le a bez finan�ního 
ohodnocení. 

15.2 Granty FRVŠ a rozvojové projekty MŠMT 
P�ímým zdrojem finan�ních prost�edk� jsou granty Fondu rozvoje vysokých škol, [121], a 
rozvojové projekty Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy �R, [122]. Úsp�šnost p�i 
žádání o n� je cca 85%. Z nich byl financován p�edevším nákup pot�ebného hardware pro 
server, dále stipendia student�m podílejícím se na práci na FyzWebu, cestovné a konferen�ní 
poplatky na konference a seminá�e, na kterých byl FyzWeb prezentován, nákup knih a 
pot�ebných pom�cek, a rozší�ení po�íta�ového vybavení (scanner, tiskárna, apod.). 
Konkrétn� se v jednotlivých letech jednalo o podporu z následujících grant� a rozvojových 
projekt�: 

• V roce 2001 bylo na modernizaci a dopln�ní po�íta�ového vybavení (po�íta�, na 
kterém pracují studenti, UPS, disk a rozší�ení pam�ti serveru, záložní/vývojový 
server), pot�ebný software a stipendia student�m, provád�jícím redak�ní práce na 
FyzWebu použito p�ibližn� 130 tisíc K� z následujících Rozvojových projekt� FRVŠ: 
B-2105 – „Rozvoj aktivních a heuristických forem práce ve vzd�lávání u�itel�“,  G4-
2133, a z Rozvojového projektu MŠMT „Podpora rozvoje u�itelských vzd�lávacích 
program� a jiných aktivit“: I/69 – „Budoucí u�itelé fyziky v akci“. 

• V roce 2002 bylo na modernizaci a dopln�ní po�íta�ového vybavení (sk�í� „rack“ pro 
servery, disky, pam�ti a další materiál pro servery, hardware pro práci redakce a 
dalších spolupracovník�), odm�ny za redak�ní a programátorské práce, knihy, 
cestovné a pot�ebný drobný materiál, použito p�ibližn� 210 tisíc K� z Rozvojových 
projekt� FRVŠ: G4-2427 – „Využití zdroj� z Internetu ve výuce fyziky“ a G-114 – 
„Webová podpora výuky fyziky“, a z Rozvojového projektu MŠMT „Podpora rozvoje 
u�itelských vzd�lávacích program� a jiných aktivit“: „On-line a off-line elektronická 
podpora fyzikálního vzd�lávání u�itel�“.  

• Pro rok 2003 ve výb�rovém �ízení projekt zam��ený speciáln� na FyzWeb neusp�l, 
proto je nedostatek pen�z na stipendia. Usp�l pouze projekt na podporu neformálního 
vzd�lávání u�itel�, B-2720 - „Neformální rozvoj vzd�lávání u�itel� fyziky 
prost�ednictvím webu“, s �ástkou 76 tisíc K�. S pomocí tohoto grantu je nap�íklad 
plánována koup� nového disku do serveru, protože sou�asný disk je již z 90% 
zapln�n.  
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15.3 Physics on Stage 
Díky prost�edk�m z mezinárodního programu Physics on Stage (informace o programu v �R 
[4], mezinárodní stránky [5]) byl v roce 2000 zakoupen první vlastní server primárn� ur�ený 
pro provoz FyzWebu. Jednalo se o pentium II, 466PPGA, 128 MB SDRAM, HDD 17GB, 
Seagate, v celkové cen� 26 tisíc K� (v�etn� DPH). 
 

16 Další plány a aktuální problémy FyzWebu 

16.1 Nejbližší plány dalšího rozvoje FyzWebu 
Naše plány na další rozvoj FyzWebu se dají rozd�lit do t�í kategorií. Jedná se o rozši�ování 
jeho obsahu, rozvoj služeb, které svým návšt�vník�m m�že nabídnout a o jeho propagaci 
mezi širší ve�ejností. 

16.1.1 Obsah 
Nejen pro získání nových návšt�vník�, ale i pro udržení t�ch sou�asných, musíme nabízet 
stále nový obsah a aktuální informace. Bude-li to personáln� realizovatelné, rádi bychom 
zavedli p�idávání nových v�cí v p�edem definovaných intervalech, aby naši návšt�vníci 
v�d�li, že nap�íklad každý pátek mohou na našich stránkách najít n�co nového. Sou�asná 
p�edstava je taková, že se budou pravideln� st�ídat Novinky z fyziky, návody na pokusy a 
odborné �lánky. Odpov�di v Odpov�dn�, komentované odkazy, informace v Kalendá�i 
fyzikálních akcí a další aktuality budou samoz�ejm� p�ibývat pr�b�žn�. 
Z v�tších obsahových celk�, které jsou již rozpracované, na FyzWeb v nejbližší dob� 
p�ibudou: • materiály z Kroužk� fyziky pro st�edoškoláy, které probíhají celý školní rok pod 
vedením student� a doktorand� MFF UK, • aplety s pracovními listy a plány vyu�ovacích 
hodin z kanadského projektu Modula Approach to Physics p�eložené do �eštiny, • pokusy pro 
st�ední školy, jak je p�edvád�jí zam�stnanci KDF MFF UK s komentá�i, fotografiemi a 
videozáznamy, • �lánky vybraných odborných fyzik� z MFF UK o jejich fyzikálních oborech. 
Na za�átku školního roku budeme oslovovat pracovišt�, jejichž �innost souvisí s fyzikou a její 
výukou a od takto navázaných kontakt� si slibujeme získávání dalších informací do 
Kalendá�e a �asem doufáme i v rozší�ení autorské základny FyzWebu o odborníky mimo 
MFF UK. 

16.1.2 Služby 
Rádi bychom FyzWeb p�iblížili jeho návšt�vník�m a zvýšili jeho interaktivitu. Za tímto 
ú�elem: • pracujeme na spušt�ní sekce FyzForum (viz kapitola III., �ást FyzForum), 
• s p�echodem k dynamickým stránkám chystáme možnost zasílání informací o nových 
v�cech na FyzWebu (viz kapitola III., �ást Informace o nových materiálech na FyzWebu) 
prost�ednictvím e-mailu, krom� toho, že informace o nov� p�idaných �i zm�nných 
materiálech budou automaticky umis�ovány na stránce Nové, • v obsahu FyzWebu bude 
možné fulltextové vyhledávání a vyhledávání podle klí�ových slov, • uživatelé a návšt�vníci 
FyzWebu se budou moci k jeho obsahu a funkci kdykoliv vyjád�it prost�ednictvím Ankety o 
FyzWebu (viz kapitola III., �ást Kontakty na FyzWeb). 
Otázkou vzdálen�jší budoucnosti je možnost personalizace FyzWebu pro registrované 
uživatele (nastavení grafické podoby a zvýrazn�ní ur�itého obsahu v�etn� osobních 
oblíbených položek), na kterou nemáme v sou�asné dob� technické podmínky. Ta by mohla 
FyzWeb p�iblížit p�edevším mladší generaci návšt�vník�, kte�í jsou na personalizované 
portály zvyklí. 
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16.1.3 Propagace 
V oblasti propagace FyzWebu se chystáme pracovat ve t�ech liniích: • budeme pokra�ovat v 
informování u�itel� a již exitujících p�íznivc� stejným zp�sobem jako dosud, • za druhé se 
chceme více v�novat prezentaci FyzWebu mezi nefyzikální a neu�itelskou ve�ejností 
prost�ednictvím r�zných médií, • a za t�etí chceme s FyzWebem více seznámit odbornou 
fyzikální ve�ejnost na MFF UK i na jiných fyzikálních pracovištích v �R. Podrobnosti o 
sou�asné i plánované propagaci FyzWebu jsou uvedeny v kapitole III., �ást Propagace 
FyzWebu. 

16.2 Aktuální problémy FyzWebu 
Následující odstavce p�inášejí souhrn faktor�, které v sou�asné dob� nejvíce nep�ízniv� 
ovliv�ují, znemož�ují �i zpomalují naší práci na rozvoji FyzWebu. Jsou �azeny abecedn�, 
nikoli podle závažnosti, protože ta se každému m�že jevit odlišn�. 

16.2.1 Autorská práva 
S autorskými právy se setkáváme ze dvou protich�dných stran. Jedná se o autorská práva 
jiných autor�, jejichž materiály bychom rádi použili, ale nemáme finance na nákup 
autorských práv. Jedná se jak o materiály z internetu, tak o tišt�né materiály. Na zajímavou 
otázku, kterou ješt� nemáme uspokojiv� zodpov�zenou, jsme narazili nap�íklad p�i p�íprav� 
anglického slovní�ku. Nevíme, jak dlouhou �ást textu z anglických u�ebnic m�žeme v našem 
slovní�ku použít, aniž bychom porušili práva jejich autor�. Dnes je na internetu b�žné 
nerespektovat autorská práva u dokument� publikovaných na n�m, nicmén� jedním ze 
základních pravidel FyzWebu je, že na dodržování autorských práv pe�liv� dbáme. Výhodou 
pro nás je, že �ada webových míst ur�ených pro vzd�lávání umož�uje používat jejich 
materiály pro další nekomer�ní vzd�lávací ú�ely. 
Z druhé strany jde o porušování autorských práv našich, které nás sice p�ímo neohrožuje, ale 
poci�ujeme jej jako neetické a neslušné. Jedná se p�edevším kopírování námi 
doporu�ovaných odkaz� na fyzikální místa na internetu s našimi doslovnými komentá�i, bez 
uvedení FyzWebu jako zdroje. 
S otázkou autorských práv úzce souvisí i copyright, který v�tšinou bývá uvád�ný v zápatí 
stránek. FyzWeb ješt� žádný vytvo�ený nemá, zatím jsme spoléhali p�edevším na slušnost 
našich návšt�vník�. Na CD FyzWeb&spol. byl vytvo�en text, který dovoloval používat 
materiály z tohoto CD pro vlastní pot�ebu u�itel� a pro využití ve výuce, ale nedovoloval 
jejich jakékoliv komer�ní využití. Podobné podmínky chceme p�ipravit i pro webovou verzi 
FyzWebu, nicmén� kv�li závažnosti tohoto problému jej chceme nejprve konzultovat s 
odborníkem na tuto problematiku. 

16.2.2 Doména 
Aktuáln� �ešeným problémem je užívání domény druhé úrovn� fyzweb.cz. Zde narážíme na 
problém vlastnictví domény a právní p�edpisy univerzity. Na servery v rámci fakult nesmí být 
p�ístup prost�ednictvím soukrom� vlastn�né domény, ani na n� nesmí z takové domény vést 
automatické p�esm�rování. Ovšem naší nejbližší právnickou osobou, která m�že doménu 
zakoupit, je univerzita. Proto se v sou�asné dob� rozbíhají jednání o �ešení této situace. 
Protože však hrozilo nebezpe�í, že doménu FyzWeb zaregistruje n�kdo jiný, cizí, 
zaregistrovala a zaplatila jí autorka této práce a po dohod� s univerzitou na ní budou 
vlastnická práva na doménu p�evedena. 
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16.2.3 Spolupracovníci a odborní pracovníci 
Nejpal�iv�jším sou�asným problémem je nedostatek redaktor� a autor� FyzWebu. Tém�� 
ideální situace z první poloviny roku 2002, kdy byla správa FyzWebu rozd�lena mezi 7 
student� a doktorand� MFF UK, skon�ila. V�tšina doktorand� m�la jiné pracovní a rodinné 
povinnosti a svou �innost pro FyzWeb museli omezit. P�es veškerou snahu se nám zatím 
nepoda�ilo získat pro spolupráci nové studenty z nižších ro�ník�. S autory je to obdobné. Na 
nové p�ísp�vky máme pom�rn� náro�né hodnocení a nem�žeme nabídnout autorský honorá�. 
P�esto s námi spolupracují n�kte�í odborní fyzici z MFF UK, jejich možnosti jsou ale 
limitovány jejich pracovní vytížeností. 
S nízkým rozpo�tem FyzWebu souvisí i malá možnost najímat odborníky na programování 
skript� pro provoz serveru a zpracování grafiky, kte�í by mohli p�isp�t k vytvá�ení obrazu 
FyzWebu jako celku. 
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IV. Dotazníková šet�ení mezi u�iteli fyziky 

 

17 Úvod 
V �ervnu 2000 a v �ervnu 2002 byly na vybrané školy v �eské republice rozeslány dotazníky 
ur�ené u�itel�m fyziky. První dotazník, v dalším textu ozna�ovaný Jaro 2000, zkoumal vztah 
u�itel� fyziky k r�zným po�íta�ovým produkt�m podporujícím výuku fyziky, to, jak je u�itelé 
znají, používají a o co by m�li zájem, a jaké mají na svých školách podmínky pro používání 
po�íta�� a internetu ve výuce. Druhý dotazník, ozna�ovaný Jaro 2002, který byl na 
dotazované školy zaslán spole�n� s CD s elektronickými materiály pro podporu výuky fyziky, 
op�t zkoumal i podmínky, které ve školách ovliv�ují používání po�íta�� a internetu ve výuce, 
ale soust�edil se p�edevším na to, jak u�itelé znají a hodnotí fyzikální server FyzWeb a jak 
využívají zdroje z internetu pro výuku. V upravené podob� byl druhý dotazník zadán i 
u�itel�m na Veletrhu nápad� u�itel� fyziky v srpnu 2002, tento dotazník je ozna�ovaný 
Veletrh 2002. 
P�esto, že oslovené školy pat�ily k t�m aktivn�jším (jednalo se v�tšinou o školy, z nichž se 
u�itelé n�kdy ú�astnili Veletrhu nápad� u�itel� fyziky), p�inesl první dotazník n�které 
alarmující výsledky. U�itelé nap�íklad v 91% netušili, jaké po�íta�ové produkty používají 
jejich žáci a o tom, co používají jejich kolegové m�li p�ehled jen nepatrn� v�tší, nebo� 
nev�d�li v 79%. A nejmladší u�itelé (25-34 let) používali po�íta�e a internet mén�, než jejich 
starší kolegové.  
V této kapitole se v�nujeme vybraným výsledk�m obou dotazník�, dotazníky samotné jsou 
obsaženy v dodatku 6: Dotazníky, a souhrn dat z nich získaných ve form� databáze v MS 
Excelu je obsažen na p�iloženém CD v adresá�i Dotazniky. 
 

17.1 Cíle a metody výzkumu 
V úvodu je t�eba poznamenat, že ú�elem zde prezentovaného výzkumu nebylo ov��ování 
žádných pedagogických hypotéz (viz [124] s. 43, [123] s. 50), ale jednalo se o tzv. popisný 
výzkum, jehož výsledky m�ly p�ímý vliv na naši další práci. 

17.1.1 Stanovení výzkumného problému a výb�r respondent� 
Abychom zjistili, kam naši práci nasm�rovat a zda má v�bec smysl, pot�ebovali jsme 
zmapovat pot�eby a vztah �eských u�itel� fyziky k používání po�íta�� a internetu ve výuce, a 
podmínky, které pro užívání po�íta�� ve výuce mají, v dotaznících v roce 2002 pak i to, jak 
u�itelé znají a hodnotí server FyzWeb. Náš výzkumný problém tedy pat�í do kategorie 
deskriptivních výzkumných problém� (viz [123] s. 26). 
V roce 2000 jsme za respondenty zvolili u�itele ze škol (z gymnázií a jiných typ� st�edních 
škol), ze kterých se n�kdy u�itelé ú�astnili Veletrhu nápad� u�itel� fyziky. U u�itel� z t�chto 
škol jsme p�edpokládali aktivní zájem o zlepšování výuky fyziky a o�ekávali jsme proto lepší 
návratnost zaslaných dotazník�. 
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V roce 2002 jsme rozší�ili oblast našeho zájmu i na u�itele ze základních škol. Dotazníky byly  
rozeslány na školy, ze kterých se vrátil vypln�ný dotazník z roku 2000 a navíc byli osloveni 
u�itelé p�ímo v pr�b�hu Veletrhu nápad� u�itel� fyziky. 
Z uvedeného výb�ru respondent� je jasné, že získané výsledky není možné aplikovat na celou 
populaci �eských u�itel� fyziky, ale že se týkají u�itel�, kte�í se aktivn� podílejí na zlepšování 
výuky fyziky. Toto omezení nám nijak nevadí, protože naše práce je v první fázi zam��ena 
práv� na takovéto u�itele a doufáme, že u�itelé pasivn�jší p�evezmou postupn� nové 
poznatky, materiály a zp�soby práce od svých aktivn�jších koleg�. Kdybychom však 
nap�íklad v našem výzkumu zjistili, že ani aktivn�jší u�itelé nemají o ur�ité elektronické 
materiály zájem �i že nemají reálnou možnost pro jejich užití, museli bychom nasm�rovat 
svou �innost jinam.  

17.1.2 Informa�ní p�íprava výzkumu a zvolené výzkumné metody 
Vzhledem k deskriptivnímu charakteru našeho výzkumného problému a našim finan�ním a 
�asovým možnostem byl pro provád�ný výzkum zvolen dotazník s kombinací uzav�ených a 
otev�ených otázek. 
Tvorbu dotazník� autorka konzultovala s Mgr. M. Chválem, odborníkem na pedagogický 
výzkum a jeho statistické zpracování. 
Odpov�di na uzav�ené otázky bu�to nabízely alternativní odpov�di (nap�. „MUŽ – ŽENA“) 
nebo byly škálované intervalov� (nap�. 1 ZA TÝDEN, 1 ZA MSÍC, 1 ZA POLOLETÍ, 
MÉN �ASTO, NIKDY, NEMÁM MOŽNOST“) �i bipolárn� (nap�. „2, 1, 0, -1, -2”, 
p�i�emž 2=velice dobré, 0=neutrální, -2=velice špatné). Pro p�ehlednost byly n�které dotazy 
seskupeny do tabulek, ve kterých respondenti ozna�ili jednotlivá polí�ka, pokud odpov�� na 
dané otázky byla „ANO“.  
Dotazníky byly anonymní, pro administrativní ú�ely a další kontakt se školami byla pouze 
požadována adresa školy. 
Každý z dotazník� byl vytišt�n po obou stranách listu formátu A4. Jednotlivé dotazníky 
za�ínaly oslovením respondent� a krátkým pr�vodním dopisem, který vysv�tloval cíl 
dotazníku. Každý dotazník za�ínal sadou otázek týkajících se obecných charakteristik 
respondent� a jejich škol, následovaly dotazy na po�íta�ové a internetové vybavení škol a 
toho, jak jej u�itelé používají. V dalších �ástech se již dotazník Jaro 2000 a dotazníky z roku 
2002 vzhledem k odlišnému zam��ení lišily. V záv�ru jednotlivých dotazník� byly otázky s 
otev�enou odpov�dí, ve kterých mohli respondenti vyjád�it své názory na používání po�íta�� 
ve výuce a na fyzikální materiály na internetu a na server FyzWeb.  
Dotazníky Jaro 2002 a Veletrh 2002 se lišily pouze v úvodním doprovodném dopise a tím, že 
do dotazníku Veletrh 2002 byla p�idána otázka, zda u�itel již na podobný dotazník odpovídal, 
aby se vylou�ilo opakování odpov�dí od stejných respondent�. Pouze jeden respondent 
odpov�d�l na tuto otázku kladn� a jeho dotazník pak tedy nebyl ve zpracování zahrnut. 

17.1.3 Sb�r a zpracování údaj� 
Dotazníky byly rozmnoženy a rozeslány poštou na vybrané školy. Jednotlivé dotazníky byly 
p�ipraveny i v elektronické podob� na webu, jejich URL bylo vždy sou�ástí pr�vodních 
dopis�. Protože dotazník Jaro 2002 byl posílán sou�asn� s CD s elektronickými materiály pro 
výuku fyziky, byla elektronická forma dotazníku (ve formátu .doc a .rtf) zahrnuta i na toto CD 
a respondenti  tak mohli dotazník vyplnit elektronicky a poslat e-mailem, p�ípadn� si jej 
mohli sami vytisknout. 
Údaje z dotazník� byly zaneseny do po�íta�e a zpracovány v tabulkovém editoru MS Excel, 
který byl pro naše statistické pot�eby dostate�ný. P�i výb�ru metod zpracování byla využita 
kniha [125].   
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Návratnost dotazníku Jaro 2000 byla p�ibližn� 62%, návratnost dotazníku Jaro 2002 byla 46% 
a návratnost dotazníku Veletrh 2002 byla 56%.   
 

18 První dotazník – jaro 2000 
 

18.1 Obecné charakteristiky respondent� a jejich škol 

18.1.1 Kdo na dotazník odpovídal 
Celkem odpov�d�lo 44 u�itel�, z toho 23 z mimopražských škol (52%) a 21 z pražských škol 
(48%). 14% u�itel� zvolilo elektronickou formu dotazníku a vyplnilo své odpov�di do 
p�ipraveného formulá�e na webu. 40 u�itel� (91%) bylo z gymnázií a 4 (9%) z jiných typ� 
st�edních škol. Odpov�d�lo 14 muž� (32%) a 27 žen (61%), ve t�ech dotaznících nebylo 
pohlaví uvedeno. Nejvíce odpovídajících u�itel� (43%) pat�ilo do v�kové skupiny 35-44 let 
(viz tabulka IV.1) a v�tšina (80%) jich m�la aprobaci matematika-fyzika. Druhou 
nejzastoupen�jší aprobací byla matematika-fyzika dopln�ná informatikou, další byly 
kombinace fyziky s informatikou, anglickým jazykem, chemií a základy techniky (viz tabulka 
IV.2). 
 

Tabulka �IV.1: V�kové rozd�lení respondent� 

V�k % u�itel� 
25-34 18% 
35-44 43% 
45-54 18% 
55> 11% 

Tabulka �IV.2: Rozd�lení aprobací respondent� 

Aprobace % u�itel� 
M-F 80% 

M-F-I 12% 
Jiné 8%  

 
 

18.1.2 Kde odpovídající u�ili 
Dotazovaní u�itelé u�ili ve všech ro�nících st�edních škol a víceletých gymnázií. Nejvíce 
zastoupené byly první, druhý a t�etí ro�ník st�ední školy. Na školách, kde odpovídající u�itelé 
p�sobili, u�ili fyziku nej�ast�ji �ty�i u�itelé (ve 34%), pouze jeden u�itel u�il fyziku na své 
škole sám. 57% u�itel� p�sobilo na školách, které navšt�vovalo 500-1000 student�, 25% na 
školách s 300-500 studenty. Pouze jeden u�itel byl ze školy, kterou navšt�vovalo mén� než 
100 student�. 
 

18.1.3 Po�íta�ové zázemí škol 
45,5% u�itel� m�lo k dispozici po�íta� jen v kabinet�, 23% v u�ebn� fyziky i v kabinet�, 
20,5% jen v u�ebn� a 11% u�itel� nem�lo k dispozici po�íta� ani v u�ebn� ani v kabinet�. 
Všechny dotázané školy byly p�ipojeny na internet, ale p�ístup k internetu nem�lo 66% 
u�itel� ani v u�ebn� fyziky ani v kabinet�, 16% jen v kabinet�, 11% jen v u�ebn� a pouze 
4,5% u�itel� m�lo p�ístup k internetu v kabinet� i v u�ebn� fyziky. 
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18.2 Užívání po�íta�ové u�ebny pro výuku fyziky 

18.2.1 Jak u�itelé využívají po�íta�ové u�ebny pro výuku fyziky 
Využívat po�íta�ovou u�ebnu (PU�) pro výuku fyziky mohlo 45,5% a nemohlo 54,5% 
u�itel�. Jak �asto ji využívali uvádí tabulka IV.3. �asové ur�ení „Jak �asto“ je jen p�ibližné a 
orienta�ní. Pro tento pr�zkum nebylo podstatné rozlišit nap�. zda u�itel využívá po�íta�ovou 
u�ebnu jednou za týden �i t�ikrát za m�síc. V druhém �ádku tabulky IV.3 jsou uvedena 
procenta ze všech u�itel�, kte�í na dotazník odpovídali a ve t�etím �ádku jen z t�ch u�itel�, 
kte�í uvedli, že PU� pro výuku fyziky používat mohou. Mimopražští u�itelé využívali PU� 
�ast�ji než jejich kolegové na pražských školách, dokonce 25% pražských u�itel� uvedlo, že 
nevyužívají PU� nikdy, i když mohou, zatímco z mimopražských u�itel� tuto možnost 
neuvedl nikdo. 
V grafech IV.1 a IV.2 je zachycena závislost užívání PU� na v�ku a pohlaví u�itel�. Mimo 
jiné z nich vyplývá, že i když mohli, tak PU� nikdy nevyužívalo 25% u�itel� ve v�ku od 25 
do 34 let a 33%  u�itel� ve v�ku od 45 do 54 let, zatímco z u�itel� ve v�ku 35 až 44 let ji 
využívali se svými studenty všichni a pouze 10% z nich mén� �asto než 1 za pololetí.  
Za povšimnutí též stojí fakt, že a�koliv muži-u�itelé využívali PU� pro výuku fyziky �ast�ji 
než ženy-u�itelky, tak 20% z nich ji nevyužívalo nikdy, zatímco z žen se použití PU� zcela 
vyhýbalo pouze 8%. 
 

Tabulka 
IV.3: Jak p�ibližn� �asto využívali u�itelé PU� pro výuku fyziky 

Jak �asto 1 za týden 1 za m�síc 1 za pololetí mén� �asto Nikdy nemají možnost 
% ze všech 

u�itel� 7 9 11 14 4,5 54,5% 

% z užíva- 
jících PU� 15 20 25 30 10 - 

 
 

Graf �IV.1: Jak �asto využívali u�itelé PU� pro 
výuku fyziky v závislosti na jejich v�ku 
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Graf �IV.2: Jak �asto využívali u�itelé PU� pro 
výuku fyziky v závislosti na jejich pohlaví 
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18.2.2 Jak cht�li využívat po�íta�ové u�ebny pro výuku fyziky u�itelé, 

kte�í nem�li možnost 
54,5% u�itel� nemohlo využívat po�íta�ovou u�ebnu pro výuku fyziky. P�itom by ji 79% z 
nich používat cht�lo. Zájem používat PU� m�lo 82% u�itel� z mimopražských škol, což je o 
necelých 5% více než u�itel� ze škol pražských.  
Grafy IV.3 a IV.4 zachycují závislost chuti používat PU� na jejich v�ku a pohlaví. Využívat 
PU� odmítlo pouze 10% žen a z grafu IV.4. je vid�t, že ženy m�ly o využívání PU� v�tší 
zájem. P�i rozd�lení podle v�ku m�li nejv�tší zájem o užívání PU� u�itelé ve v�ku 45-54 let. 
Z této v�kové kategorie neodmítl používání PU� nikdo, na rozdíl od u�itel� starších 55 let, 
kte�í tuto možnost odmítli v 60%, a u�itel� mladších,  z v�kové kategorie 25-34 let, kte�í 
p�ekvapiv� nem�li o užívání PU� zájem z 25%. 
 

Graf �IV.3: Zda by cht�li používat PU� pro výuku 
fyziky ti u�itelé, kte�í nemají tu možnost, v závislosti 

na jejich v�ku 
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Graf �IV.4: Zda by cht�li používat PU� pro výuku 
fyziky ti u�itelé, kte�í nemají tu možnost, v závislosti 

na jejich pohlaví 
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18.3 Vztah u�itel� k jednotlivým po�íta�ovým produkt�m 

18.3.1 Jaké typy po�íta�ových produkt� u�itelé znali a používali 
Ve druhé �ásti dotazníku odpovídali u�itelé na to, jaké typy po�íta�ových produkt� znají, jaké 
používají a jaké by cht�li používat pro vlastní pot�ebu i ve výuce. V dotazníku bylo uvedeno 
patnáct r�zných typ� po�íta�ových produkt� (viz dodatek 6, Dotazník Jaro 2000) a ješt� byl 
ponechán prostor, do kterého mohli u�itelé vepsat další typy produkt�. Tento volný prostor 
nikdo nevyužil. Odpov�di jsou zachyceny v grafu IV.5. 
U�itelé nejvíce používali modelovací systémy (nap�. FAMULUS, Interaktivní fyzika), 43% 
ve výuce, 32% pro vlastní pot�ebu, m��ící systémy na po�íta�i (nap�. ISES, COACH), 43% ve 
výuce, 23% pro vlastní pot�ebu. Programy pro zkoušení a testování používalo 23% u�itel� ve 
výuce, multimediální projekty na CD (nap�. Astro2000, Multimedia Motion) používalo 14% 
u�itel� ve výuce a 25% pro vlastní pot�ebu, výukové programy používalo 14% u�itel� ve 
výuce a 20% pro vlastní pot�ebu. Z internetových aplikací používali u�itelé pro vlastní 
pot�ebu www stránky muzeí a jiných institucí (nap�. CERN, NASA), 18%, www stránky 
zabývající se aktualitami ve fyzice, 16%, a 11% u�itel� používalo návody na fyzikální pokusy 
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na Internetu  a www stránky obsahující výukové materiály (hypertexty, obrázky,...). Ostatní 
po�íta�ové produkty používalo, a� ve výuce �i pro vlastní pot�ebu, mén� než 7% u�itel�. 
Muži-u�itelé více používali modelovací a m��ící systémy, naopak ženy-u�itelky více 
používaly multimediální projekty a www stránky muzeí a jiných institucí. Závislost používání 
jednotlivých po�íta�ových produkt�, ke kterým není pot�eba p�ipojení na internet, na v�ku 
u�itel� zachycuje graf IV.6. V tomto grafu je slou�eno používání pro vlastní pot�ebu a 
používání ve výuce. Mimo jiné je z n�j vid�t, že nejrozmanit�ji používali po�íta�e u�itelé ve 
v�kové skupin� 35-44 let. Tomu, jak na v�ku závisí používání internetových aplikací, se 
v�nuje graf IV.8, v odstavci „Jaké typy internetových aplikací u�itelé znají a používají“. 
 

Graf �IV.5: Jaké typy po�íta�ových produkt� u�itelé používali pro vlastní pot�ebu a ve výuce 
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Graf �IV.6: Jaké typy po�íta�ových produkt� u�itelé používali, pro vlastní pot�ebu i ve výuce, v závislosti 
na jejich v�ku 
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18.3.2 Co by u�itelé cht�li používat 
V tabulce IV.4 je zachyceno, jaké procento u�itel�, kte�í nemají uvedené po�íta�ové produkty   
momentáln� k dispozici, se domnívá, že by je využili. Ani jeden u�itel neuvedl ani u jednoho 
typu produkt�, že jej má k dispozici a nevyužil by jej. Protože n�kte�í u�itelé se nevyjád�ili ke 
všem produkt�m, není sou�et % obsažených v jednotlivých �ádcích této tabulky rovný 100%. 

Tabulka 
IV.4: Jaké typy po�íta�ových produkt� by u�itelé využili 

% u�itel�, kte�í by daný produkt využili
Typ produktu ur�it�  možná v�bec 
WWW stránky zabývající se odpovídáním dotaz� z fyziky  34 27 2 
WWW stránky zabývající se aktualitami ve fyzice   32 22 3 
Modelovací systémy (nap�. FAMULUS, Interaktivní fyzika)  30 35 5 
Programy pro zkoušení a testování  30 24 3 
Výukové programy   27 23 7 
Virtuální laborato�e na Internetu   26 26 7 
Návody na fyzikální pokusy na Internetu   24 30 5 
Multimediální projekty na CD (nap�. Astro2000, MultimediaMotion)  22 31 6 
WWW stránky obsahující výukové materiály (hypertexty, obrázky,...) 21 42 3 
WWW stránky muzeí a jiných institucí (nap�. CERN, NASA) 17 26 9 
Distan�ní kurzy pro u�itele �i žáky   16 25 5 
Živé vysílání po Internetu (nap�.  Life From CERN - Antimatter)  13 25 13 
M��ící systémy (nap�. ISES, COACH) 12 28 8 
Hypertextové výukové materiály na CD (elektronické u�ebnice) 10 38 5 
Diskuzní skupiny u�itel� a a zájemc�  o fyziku na Internetu  5 36 14 
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18.3.3 Jaké typy internetových aplikací u�itelé znali a používali 
V dob� zadávání tohoto dotazníku uvedlo pouze 36% u�itel�, že používají internet ve výuce 
�i pro p�ípravu na ni. P�itom alespo� n�jakou internetovou aplikaci používalo 41% z žen-
u�itelek a 36% z muž�-u�itel�, 39% z mimopražských u�itel� a 33% z jejich pražských 
koleg�, 38% u�itel� z gymnázií a 25% u�itel� z jiných typ� st�edních škol.  
Graf 
IV.7 ukazuje rozd�lení u�itel�, kte�í používali alespo� n�jakou internetovou aplikaci, a� 
pro vlastní pot�ebu �i ve výuce, podle jejich v�ku, a graf IV.8 zachycuje, jaké internetové 
aplikace tito u�itelé používali. 
 

Graf �IV.7: Rozd�lení u�itel� používajících alespo� 
n�jakou internetovou aplikaci podle jejich v�ku 
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Používání internetu úzce souviselo s tím, kde ve škole m�li u�itelé k dispozici p�ipojení na 
internet. Z t�ch u�itel�, kte�í m�li po�íta� s internetem v kabinet� i v u�ebn� fyziky, jej ve 
výuce používalo celých 100%, zatímco z t�ch, kte�í m�li p�ístup k internetu pouze v 
po�íta�ových u�ebnách, jen 24%. Z  u�itel�, kte�í m�li po�íta� s internetem v u�ebn� fyziky, 
jej ve výuce používalo 60%, z t�ch, kte�í ho m�li jen v kabinet�, 57%. 
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Graf �IV.8: Jaké typy internetových aplikací u�itelé skute�n� používali, pro vlastní pot�ebu i ve výuce, 
v závislosti na jejich v�ku 
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18.3.4 Jak byli u�itelé informováni o tom, co používají jejich kolegové a 
studenti 

Dále byli u�itelé dotázáni na to, které z uvád�ných po�íta�ových produkt� pro podporu výuky 
fyziky používají podle jejich názoru jejich kolegové a studenti. Výsledky z této �ásti 
dotazníku jsou znepokojující. Ud�láme-li pr�m�r z po�tu odpov�dí „nevím“ u jednotlivých 
typ� produkt�, zjistíme, že 79% u�itel� nev�d�lo, co používají jejich kolegové a 91%  u�itel� 
nev�d�lo, s �ím pracují jejich studenti. 
23% u�itel� uvedlo, že alespo� n�kdo z jejich koleg� používá m��ící systémy na po�íta�i 
(nap�. ISES, COACH) a 22% uvedlo, že alespo� n�kdo z jejich koleg� používá modelovací 
systémy (nap�. FAMULUS, Interaktivní fyzika). Dále následovaly multimediální projekty na 
CD (nap�. Astro2000, Multimedia Motion), 14%, výukové programy  a programy pro 
zkoušení a testování, oba s 11%. U ostatních typ� po�íta�ových produkt� pro podporu výuky 
fyziky se odhady u�itel� o tom, že je používá alespo� n�kdo z jejich koleg�, pohybovaly pod 
7%. 
18% u�itel� se domnívalo, že alespo� n�kdo z jejich student� používá www stránky 
zabývající se aktualitami ve fyzice,  zatímco o svých kolezích se to domnívalo pouze necelých 
7% z u�itel�. Dále se 16% u�itel� domnívalo, že jejich studenti používají multimediální 
projekty na CD (nap�. Astro2000, Multimedia Motion), 14% u�itel�, že jejich studenti 
používají  modelovací systémy (nap�. FAMULUS, Interaktivní fyzika) a m��ící systémy na 
po�íta�i (nap�. ISES, COACH). 11% u�itel� si myslelo, že jejich žáci navšt�vují www stránky 
muzeí a jiných institucí (nap�. CERN, NASA), 9% u�itel�,  že jejich žáci navšt�vují www 
stránky s návody na fyzikální pokusy, www stránky zabývající se odpovídáním dotaz� z 
fyziky a www stránky obsahující výukové materiály. U ostatních typ� po�íta�ových produkt� 
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pro podporu výuky fyziky se odhady u�itel� o tom, že je používá alespo� n�kdo z jejich 
student�, pohybovaly pod 7%. 
 

18.4 Komentá�e u�itel� k používání po�íta�� ve výuce fyziky 
 
V záv�ru dotazníku byl ponechán volný prostor a u�itelé byli vybídnuti, aby do n�j napsali 
své komentá�e a p�ipomínky k problematice používání po�íta�� ve výuce fyziky. 	ada z nich 
tuto možnost využila.  
�asto se objevovaly stížnosti na malou hodinovou dotaci fyziky: „P�i �asové dotaci 
2+2+2+0 lze [po�íta� do výuky] za�adit jen obtížn�, z �ásti na seminá�, ale i zde jsou 
problémy, co d�lat d�íve.“ a na nedostate�nou vybavenost škol po�íta�i a programy a na 
organiza�ní obtíže p�i využívání PU� pro výuku jiných p�edm�t� než informatiky: „Využití 
vázne na malém po�tu po�íta��, které jsou vytíženy výukou informatiky.“, „Hlavní problém je 
v tom, že u�ebny s po�íta�i jsou jen pro �ást t�ídy a fyzika se u�í v�tšinou v celých t�ídách.“, 
„Omezení p�i možné výuce: kvalita našich po�íta�� (kapacita), cena p�ipojení na internet.“, 
„Máme peníze sotva na vybavení u�ebny.“. 
Jen n�kolik u�itel� se vyjád�ilo k didaktickým problém�m používání po�íta�� ve výuce 
fyziky: „Rizikem je p�ece�ování po�íta�ové výuky, reáln� provedený pokus a komentá� u�itele 
považuji za d�ležit�jší. U pokus� neproveditelných ve škole jsou naopak po�íta�e vítány.“, 
„Výhodné hlavn� modely d�j� a stroj�, jejichž p�edvedení je reáln� nemožné, nebo není 
možné vid�t "dovnit�" ap. + novinky ve fyzice - �ím se v sou�asnosti zabývá fyz. výzkum.“. 
Ducha v�tšiny ostatních komentá�� vystihuje jeden z nich: „Formy [práce s po�íta�em ve 
výuce fyziky] jsou náro�né na p�ípravu a �as u�itele, který není (úvazek, p�es�asy, podnikání, 
finan�ní ohodnocení práce u�itele). Zájem by byl, podmínky nikoli.“ 
 

18.5 Interpretace a zamyšlení 

18.5.1 Pro� používají mladí u�itelé po�íta�e mén�? 
Výzkum ukázal, že  mladí u�itelé (z v�kové skupiny 25-34 let) používali po�íta�e ve výuce 
mén� než jejich starší kolegové (viz �ást „Jak u�itelé využívají po�íta�ové u�ebny (PU�) pro 
výuku fyziky“, grafy IV.1 a IV.2). To m�že být z�ásti zp�sobeno tím, že na to mají mén� 
�asu, protože se na rozdíl od zkušen�jších koleg� musí více a podrobn�ji p�ipravovat na 
výuku (i když všichni u�itelé, kte�í na dotazník odpov�d�li, byli starší 25 let a tudíž to s 
nejv�tší pravd�podobností nebyli �erství absolventi vysokých škol, ale u�itelé, kte�í již mají 
alespo� ro�ní praxi) i tím, že jako mladí a nov� p�íchozí nemají na školách takovou pozici, 
aby si vymohli používání PU� �i jiné vhodné u�ebny vybavené po�íta�em pro výuku fyziky. 
Je otázkou pro fakulty vzd�lávající u�itele, jak mohou na tuto skute�nost své poslucha�e 
p�edem p�ipravit a zda se o to v�bec snaží.  
 

18.5.2 Pro� mají ženy v�tší zájem o využívání po�íta��? 
P�esto, že muži využívali po�íta�ovou u�ebnu se svými žáky pro výuku fyziky �ast�ji než 
ženy, více procent z nich jich ji nepoužívalo nikdy (viz graf IV.2) a z u�itel�, kte�í v dob� 
odpovídání na dotazník nem�li možnost PU� používat pro výuku fyziky, o to nem�lo zájem 
tém�� �ty�ikrát více muž� než žen (viz graf IV.2). Toto zjišt�ní se dá shrnout tak, že muži-
u�itelé m�li menší zájem o využívání po�íta�� než ženy-u�itelky, nicmén� pokud je používají, 
pak je používají více a �ast�ji. To m�že být ovlivn�no i ú�elem, k jakému po�íta� používají. 
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Ukázalo se, že muži �ast�ji využívají po�íta�ové m��ící systémy (nap�. ISES, COACH) a 
tudíž po�íta� z�ásti používají jako m��ící p�ístroj p�i provád�ní fyzikálních pokus� obdobn�, 
jako se používá nap�íklad ampérmetr. Oproti tomu ženy kladou d�raz na obrazové a zvukové 
možnosti, které používání po�íta�e ve výuce p�ináší a více než muži používají r�zné 
multimediální projekty a� na CD �i na internetu a www stránky s fyzikální tematikou. 
 

18.5.3 Budou u�itelé užívat internet? 
V dob� zadávání tohoto dotazníku (konec školního roku 1999/2000) uvedlo pouze 36% 
dotázaných u�itel�, že používají internet ve výuce �i pro p�ípravu na ni. Nicmén� tito 
uživatelé používali tém�� celé spektrum internetových aplikací pro podporu výuky fyziky (viz 
graf IV.8), to že nikdo z nich nepoužíval distan�ní kurzy bylo s nejv�tší pravd�podobností 
zp�sobeno tím, že v té dob� žádný fyzikální kurz v �eštin� nebyl u�itelské ve�ejnosti 
p�ístupný. 
Protože p�ipojení škol i domácností na internet se neustále zlepšuje a používání internetu se 
masivn� ší�í, dá se v používání internetových aplikací u�iteli o�ekávat rychlý rozvoj a nejv�tší 
pokrok ze všech oblastí, kterými se zabýval tento dotazník.  
 

18.6 Záv�ry pro naší práci 
Z dotazníku vyplynulo, že podmínky na školách nejsou pro užívání po�íta�� ve výuce fyziky 
ideální, nicmén� �ada u�itel� již po�íta�e a internet v omezené mí�e (�asto pro vlastní p�ípravu 
�i v seminá�ích) používat m�že a chce. Proto má smysl v�novat se p�íprav� materiál�, které 
jim usnadní jak práci s po�íta�em, tak orientaci na internetu.  
Díky údaj�m získaným z tohoto dotazníku jsme se ujistili, že naše rozhodnutí v�novat se 
tvorb� fyzikálního vzd�lávacího webu bylo na míst� a mezi u�iteli je o n�j zájem. Nejvíce pak 
u�itelé mají zájem o fyzikální Odpov�dnu a Novinky z fyziky. Kv�li dostupnosti p�ipojení na 
internet v u�ebnách fyziky je však vhodné i nadále rozši�ovat elektronické materiály na školy 
i na CD. 
 

19 Druhý dotazník – �erven a srpen 2002 

19.1 Obecné charakteristiky respondent� a jejich škol 

19.1.1 Kdo na dotazník odpovídal 
 
Celkem odpov�d�lo 44 u�itel�. 16 (36%) z nich odpovídalo na dotazník rozesílaný v �ervnu 
2002 spole�n� s CD s výukovými elektronickými materiály na školy, ze kterých p�išel 
vypln�ný dotazník v roce 2000, p�i�emž 11 (25%) jich poslalo vypln�ný dotazník poštou a 5 
(11%) vyplnilo elektronickou formu dotazníku na webu �i ji zaslalo e-mailem. 28 (64%) 
u�itel� odpov�d�lo na dotazník b�hem Veletrhu nápad� u�itel� fyziky v srpnu 2002.  
32 u�itel� bylo z mimopražských škol (73%), 8 z pražských škol (18%) a 4 (9%) neuvedli 
odkud jsou. 27 u�itel� (61%) bylo z gymnázií, 7 z jiných typ� st�edních škol (16%) a 10 ze 
základních škol (23%). 61% odpovídajících byly ženy a 39% muži. Nejvíce odpovídajících 
u�itel� (34%) pat�ilo do v�kové skupiny 35-44 let (viz tabulka IV.5) a nejvíce (64%) jich 
m�lo aprobaci matematika-fyzika, dále byly zastoupeny aprobace fyzika-základy techniky, 
samotná fyzika, fyzika-chemie a pak následovala stejn� �asto zastoupená aprobace 
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matematika-fyzika dopln�ná deskriptivní geometrií, informatikou, anglickým jazykem, 
t�locvikem a zem�pisem (viz tabulka IV.6). 
 

Tabulka 
IV.5: V�kové rozd�lení respondent� 

V�k % u�itel� 
<25  2 

25-34  32 
35-44  34 
45-54  23 
55-64  7 
64<  2 

neuveden  2  

Tabulka �IV.6: Rozd�lení aprobací respondent� 

Aprobace % u�itel� 
MF  64 
FZt  9 
F  5 

FCh  5 
jiné  10 

neuvedeno  7  

 

19.1.2 Kde odpovídající u�ili 
Dotazovaní u�itelé u�ili ve všech ro�nících základní a st�ední školy, nejvíce (61%) byl 
zastoupen druhý ro�ník st�ední školy, nejmén� (41%) šestý ro�ník ZŠ a jemu odpovídající 
ro�ník na víceletých gymnáziích. Na školách, kde odpovídající u�itelé p�sobili, u�ili fyziku 
nej�ast�ji t�i (ve 25%) nebo p�t u�itel� (ve 27%), u�itel�, kte�í u�ili fyziku na své škole 
samotní bylo 9%. 50% u�itel� p�sobilo na školách, které navšt�vovalo 500-1000 student�, 
25% na školách s 300-500 studenty. 

19.1.3 Po�íta�ové zázemí škol a porovnání situace na základních a 
st�edních školách 

Graf �IV.9: Kde m�li u�itelé na ZŠ a G+SŠ k 
dispozici po�íta� v roce 2002 
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Graf �IV.10: Kde m�li u�itelé na ZŠ a G+SŠ k 
dispozici p�ipojení na internet v roce 2002 
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V následujícím textu jsou ve složených závorkách uvád�na �ísla vyjad�ující po�et procent z 
u�itel� na gymnáziích a st�edních školách, �ísla uvedená bez složených závorek jsou po�ty 



Dotazníková šet�ení mezi u�iteli fyziky  91 
 
 
procent ze všech u�itel�, kte�í odpovídali na dotazník, v grafech IV.9 a IV.10 je navíc 
zaneseno porovnání situace na školách základních a na gymnáziích a st�edních školách. 
36% {32%} u�itel� m�lo k dispozici po�íta� jen v kabinet�, 41% {50%} v u�ebn� fyziky i v 
kabinet�, 9% {9%} jen v u�ebn� a 11% {6%} u�itel� nem�lo k dispozici po�íta� ani v u�ebn� 
ani v kabinet�. P�ístup k internetu m�lo 48% {50%} jen v kabinet�, 5% {6%} jen v u�ebn�  a 
18% {21%} u�itel� zárove� v u�ebn� fyziky i v kabinet�, a 27% {24%} u�itel� nem�lo 
p�ístup k internetu ani v kabinet� ani v u�ebn� fyziky. 

19.2 Užívání po�íta�ové u�ebny pro výuku fyziky 

19.2.1 Jak u�itelé využívají po�íta�ové u�ebny pro výuku fyziky 
Využívat po�íta�ovou u�ebnu pro výuku fyziky mohlo 73% a nemohlo 27% u�itel�. Jak �asto 
ji využívali, uvádí tabulka IV.7. �asové ur�ení „Jak �asto“ je jen p�ibližné a orienta�ní. Pro 
tento pr�zkum nebylo podstatné rozlišit nap�. zda u�itel využívá po�íta�ovou u�ebnu jednou 
za týden �i t�ikrát za m�síc. V druhém �ádku tabulky IV.7 jsou uvedena procenta ze všech 
u�itel�, kte�í na dotazník odpovídali a ve t�etím �ádku jen z t�ch u�itel�, kte�í uvedli, že PU� 
pro výuku fyziky používat mohou. V grafech IV.11 a IV.12 je zachycena závislost užívání 
PU� na v�ku a pohlaví u�itel�.  
Mimopražští u�itelé využívali PU� �ast�ji než jejich kolegové na pražských školách, dokonce 
38% pražských u�itel� uvedlo, že nevyužívají PU� nikdy, i když mohou, zatímco z 
mimopražských u�itel� tuto možnost uvedlo jen 19%. 
Porovnání situace v roce 2002 s výsledky získanými z dotazníku v roce 2000 je uvedeno v 
�ásti „Porovnání údaj� získaných z dotazník� v jednotlivých letech“. 

Tabulka 
IV.7: Jak p�ibližn� �asto využívali u�itelé PU� pro výuku fyziky 

Jak �asto 1 za týden 1 za m�síc 1 za pololetí mén� �asto nikdy nemají možnost 
% ze všech 

u�itel� 0 14 18 18 20 27 

% z užíva- 
jících PU� 0 19 25 25 28 - 

 

Graf �IV.11: Jak �asto využívali u�itelé PU� pro 
výuku fyziky v závislosti na jejich v�ku 
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Graf �IV.12: Jak �asto využívali u�itelé PU� pro 
výuku fyziky v závislosti na jejich pohlaví 
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19.2.2 Porovnání situace v používání PU� na základních a st�edních 

školách 
Využívat po�íta�ovou u�ebnu pro výuku fyziky mohlo 74% u�itel� st�edních škol a 70% 
u�itel� škol základních, z u�itel� st�edních škol ji nemohlo využívat 26% ze škol základních 
30%. V grafu IV.13 je zachyceno porovnání, jak �asto u�itelé PU� na jednotlivých stupních 
škol používali. 
 

Graf �IV.13: Jak �asto využívali PU� pro výuku 
fyziky u�itelé ze ZŠ a G+SŠ 
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19.3 Porovnání údaj� získaných z dotazník� v jednotlivých 
letech 

 

Graf �IV.14: Kde m�li u�itelé k dispozici po�íta� v 
letech 2000 a 2002 
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Graf �IV.15: Kde m�li u�itelé k dispozici p�ipojení na 
internet v letech 2000 a 2002 
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Grafy IV.14 a IV.15 zachycují porovnání dostupnosti po�íta�� a p�ipojení na internet pro 
u�itele fyziky v letech 2000 a 2002. Je z nich patrné zlepšení situace, protože v obou 
p�ípadech se zvýšil po�et u�itel�, kte�í mají k dispozici po�íta� �i p�ipojení na internet jak 
v u�ebn� fyziky, tak v kabinet�, a klesl po�et u�itel�, kte�í uvedené možnosti nemají v�bec. 
Graf 
IV.16 pak zachycuje, jak �asto u�itelé na st�edních školách v uvedených letech užívali 
PU� pro výuku fyziky. I když klesl po�et u�itel�, kte�í nemohou PU� využívat, klesl i po�et 
u�itel�, kte�í ji užívali pravideln� jednou týdn� a vzrostl po�et t�ch, kte�í ji nevyužívají, i když 
mohou. 
Graf 
IV.17 p�ináší pro naši práci velice pozitivní výsledky, protože je z n�j patrné, že chu� �i 
pot�eba u�itel� používat po�íta� u 66% u�itel� výrazn� �i spíše vzrostla a klesla pouze u 5% 
u�itel�. 
 

Graf �IV.16: Jak �asto užívali PU� u�itelé na G+SŠ v 
letech 2000 a 2002 
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Graf �IV.17: Jak se za poslední dva roky zm�nila  
chu� (pot�eba) u�itel� používat po�íta� 
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19.4 Vztah u�itel� k jednotlivým po�íta�ovým produkt�m 

19.4.1 Na co používali u�itelé po�íta� 
Na otázku „Využíváte alespo� n�kdy po�íta� ve výuce? Pro jakou �innost?“ odpovídali 
u�itelé, že nej�ast�ji používají po�íta� na spoušt�ní fyzikálních simulací a animací (55%), pak 
následovaly výukové programy (48%), zdroje z internetu (36%), zpracování nam��ených dat 
(30%) a testovací programy (20%). 16% u�itel� používalo po�íta� jinak, nej�ast�ji uvedli že 
pro tvorbu test� a písemek, p�i p�íprav� na výuku a vytvá�ení prezentací, jeden u�itel uvedl, 
že po�íta� používají studenti jako zdroj dat pro referáty a seminární práce a p�i tvorb� 
program� na fyzikální témata. 16% u�itel� uvedlo, že nemá možnost po�íta� ve výuce 
používat a jen 2% u�itel� vedla, že po�íta� ve výuce používat necht�jí. 
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19.4.2 Jak u�itelé využívali fyzikální materiály dostupné na internetu a na 

CD 
Tabulka 
IV.8: Jak u�itelé využívali fyzikální materiály dostupné na internetu a na CD  

% 

Používám 
pravideln� 

Alespo� 
n�kdy jsem 
použil 

Cht�l 
bych, ale 
nevím 
jak 

Cht�l 
bych, ale 
nemám 
možnost 

Nechci 
používat 

Neuvede
no 

Pro vlastní vzd�lání 57 39 5 0 0 0 
P�ímo ve výuce 11 57 2 18 2 2 
Pro samostatnou práci 
student� 9 50 7 18 0 0 
P�ipravuji z nich 
vlastní materiály 23 48 5 2 0 0 
Používám pouze 
hotové materiály 14 32 2 2 0 0 

19.5 Jak u�itelé hodnotili server FyzWeb 
70% respondent� uvedlo, že FyzWeb znají. 41% u�itel� FyzWeb pravideln� prohlíží, 5% ho 
prohlíží spole�n� se svými žáky a 23% ho svým žák�m alespo� doporu�uje. 
 
Na dotaz, zda n�kdy využili Odpov�dnu FyzWebu odpov�d�lo 16% u�itel�, že ano, a že byli 
spokojeni, nikdo neuvedl, že byl s Odpov�dnou nespokojen. 57% u�itel� o existenci 
Odpov�dny v�d�lo, ale pouze jí pasivn� sledují, dotaz nikdy nezadali. 16% u�itel� uvedlo, že 
Odpov�dnu neznají. 7% u�itel� v�d�lo, že Odpov�dnu používají jejich žáci. 
 
V další otázce m�li u�itelé se�adit jednotlivé sekce FyzWebu podle toho, jak je považují za 
zajímavé, užite�né pro výuku a p�ínosné pro u�itele a pro žáky. Takto se�azené sekce 
obsahuje tabulka IV.9. Nejlépe byla hodnocena Dílna, na druhém míst� se umístila sekce 
Zajímavosti, na posledním míst� se umístila sekce FyzInfo. Po�adí sekcí m�li u�itelé ozna�it 
�ísly od 1 do 6, 1 = nejvíce, 6 = nejmén�, z tohoto hodnocení jsou vypo�tené pr�m�ry 
uvedené v tabulce IV.9. 

Tabulka 
IV.9: Sekce FyzWebu se�azené podle zajímavosti, užite�nosti a p�ínosnosti 

 Sekce Pr�m�r  Sekce Pr�m�r 
Dílna 2,5 Zajímavosti 2,9 
Zajímavosti 2,8 Dílna 2,9 
WWW odkazy 3,1 Odpov�dna 3,3 
Odpov�dna 3,6 Knihovna 3,4 
Knihovna 3,7 FyzInfo 3,6 

Zajímavost 

FyzInfo 3,8 

Užite�nost pro 
výuku 

WWW odkazy 3,6 
Dílna 2,3 Odpov�dna 2,4 
WWW odkazy 2,8 Dílna 2,7 
Zajímavosti 2,9 Zajímavosti 2,9 
Knihovna 3,2 FyzInfo 3,1 
Odpov�dna 3,5 Knihovna 3,3 

P�ínos pro u�itele 

FyzInfo 3,8 

P�ínos pro žáky 

WWW odkazy 3,5 
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Na škále . „2, 1, 0, -1, -2”, p�i�emž 2 =velice dobré, 0 = neutrální, -2 = velice špatné, u�itelé 
hodnotili, jak na n� p�sobí zpracování FyzWebu. V pr�m�ru byly všechny zmín�né aspekty 
hodnoceny kladn� (Viz tabulka IV.10).   

Tabulka 
IV.10: Hodnocení FyzWebu 

Jak na u�itele p�sobilo: Pr�m�r 
Zajímavost materiál� z FyzWebu 1,5 
Orientace na stránkách FyzWebu 1,4 
Odbornost �lánk� na FyzWebu 1,4 
Grafické zpracování FyzWebu 1,3 
Roz�len�ní FyzWebu na 6 �ástí 1,2 
Struktura odkaz� na internet 1,1 
Komentá�e odkaz� na internet 1,1 
Využitelnost materiál� z FyzWebu pro p�ípravu na výuku 1,1 
Délka �lánk� na FyzWebu 1,0 
Využitelnost materiál� z FyzWebu pro motivaci žák� 1,0 
Využitelnost materiál� z FyzWebu ve výuce 0,8 

 
Poslední �ást dotazníku obsahovala otázky s otev�enými odpov��mi, na které odpov�d�li jen 
n�kte�í u�itelé. 
Odpov�di na otázku „Co Vám na FyzWebu chybí, jaké k n�mu máte výhrady?“: 

• Interaktivnost 
• N�jaký jednoduchý vyhledáva�. Informací už je hodn� a p�i opakované návšt�v� se 

t�žko hledají 
• Výzkum 
• Výukové programy - asi zatím neexistují 
• Nap�. *.exe soubory s r�znými modely fyz. situací, které by nevyžadovaly mnoho 

pam�ti nebo další složitý SW 
 
Odpov�di na otázku „O jaké další materiály a služby FyzWebu byste m�li zájem?“: 

• Popis, recenze program� pro fyziku, pop�. odkazy na dobré freewarové programy, 
zejména pro simulaci fyzikálních jev�. 

• P�eklady - nebo jen stru�né komentá�e �lánk� publikovaných v zahrani�ních 
�asopisech. 

• Kde se dá co koupit 
• Nám�ty na maturitu + p�ijímací zkoušky 
• Fyzikální hádanky a rébusy 
• Mám zájem o netradi�ní a málo známé pokusy, které m�žou vyráb�t i žáci. 
• Astronomické a technické novinky 
• Nap�. elektronickou verzi osnov, u�ebnic a podobných materiál�, uvítala bych nám�ty 

a návody na laboratorní práce pro G s jednoduchými pom�ckami. 
 
V úpln� poslední otázce dotazníku byli u�itelé vyzváni, aby napsali své komentá�e a 
p�ipomínky k FyzWebu. Následující odpov�� je zde citována ze dvou d�vod�. Její první �ást 
p�edstavuje typický komentá�, který u�itelé psali, zatím co druhá �ást ukazuje, že 
respondentka se nad užíváním po�íta�� ve výuce opravdu zamýšlí a poukazuje na jeden 
z problém�, se kterým se, podle našich zkušeností, setkávají i u�itelé jiných p�edm�t�, když 
jejich studenti pracují s informacemi z internetu. 
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„Je to skv�lá v�c, jen je v hodinách málo �asu, po�íta�ová u�ebna pro fyziku není obvykle k 
dispozici, takže mohu žák�m spíše doporu�it. Vím, že pro seminární práce hodn� využívají 
internet, ale mnozí jen najdou požadovanou informaci, ne�tou, pouze stáhnou nebo okopírují 
a odevzdají, ani nev�dí, o �em vlastn� „psali“.“ 
 

19.6 Záv�ry pro naší práci 
Jsme si v�domi omezeného po�tu u�itel�, kte�í na dotazník odpovídali i výb�rového efektu, 
díky kterému odpovídali p�edevším u�itelé se zájmem o zlepšování výuky. Proto není možné 
získané záv�ry zevšeobecnit pro všechny u�itele fyziky. P�esto tyto záv�ry p�inášejí užite�né 
podn�ty pro naši další práci. 
Z dotazník� vyplynulo, že podmínky pro užívání po�íta�� ve výuce fyziky na školách se za 
poslední dva roky zlepšily, zájem u�itel� o užívání po�íta�� vzrostl a u�itelé využívají 
elektronické výukové materiály jak pro vlastní vzd�lání, tak pro výuku a vytvá�ení vlastních 
materiál� pro své žáky. Proto má �ím dál tím v�tší význam v�novat se p�íprav� t�chto 
materiál� a u�init je dostupnými u�itel�m jak prost�ednictvím internetu, tak na CD. 
Díky tomuto dotazníku jsme ov��ili, že aktivní u�itelé server FyzWeb znají, hodnotí ho velice 
pozitivn�, a jsou spokojeni i s prací jeho Odpov�dny. To je potvrzováno i p�i neformálních 
rozhovorech s u�iteli nap�íklad p�i Dnech otev�ených dve�í nebo p�i výjezdech do 
pedagogických center. Proto budeme v rozvoji FyzWebu nadále pokra�ovat obdobným 
zp�sobem.  
Dotazník ukázal, že za jednu z nejd�ležit�jších sekcí FyzWebu u�itelé považují Dílnu, proto 
budeme v budoucnu v�novat jejímu rozvoji zvýšenou pozornost. Nejnižší pr�m�rné 
hodnocení obdržela „Využitelnost materiál� z FyzWebu ve výuce“, proto se více zam��íme na 
tvorbu materiál� p�ímo použitelných ve výuce, jako jsou pracovní listy, plány �ástí hodin 
apod.  
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Záv�r 

Hlavní cíl p�edkládané doktorské práce, vytvo�it hypertextové materiály pro podporu výuky 
fyziky, byl spln�n. Díky rychlému rozvoji internetu a webových technologií bylo možné 
reagovat na požadavky u�itel� (viz kapitola IV.) a vytvo�it komplexní webový server pro 
podporu výuky fyziky a popularizaci fyziky - FyzWeb (http://fyzweb.cuni.cz), který p�esahuje 
p�vodn� plánovanou tvorbu jednotlivých výukových program� a text� na CD-ROMech. 
V kapitole Zdroje internetu využitelné ve výuce fyziky je prezentován p�ehled typ� fyzikálních 
vzd�lávacích materiál� dostupných na internetu v roce 1999 a v sou�asnosti, jak �eských tak 
zahrani�ních, v�etn� konkrétních ukázek a údaj� o jejich vývoji. 
Druhá kapitola, Internetová podpora výuky fyziky – díl�í projekty, shrnuje autor�iny 
zkušenosti s tvorbou elektronických výukových materiál� a s využíváním internetu ve výuce 
fyziky, v�etn� tvorby a tutorování on-line kurzu Internet pro u�itele fyziky. 
Kapitola FyzWeb – server pro podporu výuky fyziky a popularizaci fyziky p�ináší podrobnou 
zprávu o vývoji, obsahu, sou�asném provozu a plánech na další rozvoj tohoto serveru. 
Autorka ve spolupráci se svým školitelem vytvo�ila koncepci tohoto serveru a kompletn� 
provedla realizaci jeho první verze, v�etn� obsahové složky. Spole�n� se svým školitelem se 
podílela na zadání grafického návrhu jeho druhé, dodnes používané verze, k odbornému 
zpracování a jejím následném p�ipomínkování. Stále �ídí další vývoj a provoz serveru, na 
kterém se v sou�asné dob� podílí skupina deseti student� a doktorand� MFF UK a na který 
autorsky p�ispívá �ada odborných fyzik� i u�itel� z praxe. 
O tom, že nešlo jen o teoretický projekt, ale že se jeho výstup již prakticky uplat�uje v oblasti 
fyzikálního vzd�lávání, sv�d�í krom� reakcí u�itel� fyziky i skute�nost, že na daný server 
bylo v posledním �tvrtletí (duben až kv�ten 2003) u�in�no v pr�m�ru p�es 200 p�ístup� 
denn�. 
Dotazníkové pr�zkumy mezi u�iteli fyziky o jejich možnostech a pot�ebách v po�íta�em 
podporované výuce a o jejich obeznámení a názorech na server FyzWeb jsou shrnuty 
v kapitole Dotazníková šet�ení mezi u�iteli fyziky. V uvedených pr�zkumech se projevil zájem 
u�itel� o po�íta�em podporovanou výuku a o využití internetu ve výuce, a ukázalo se i 
pozitivní hodnocení serveru FyzWeb. Výsledky získané z dotazníkových pr�zkum� byly 
využity p�i dalším rozvoji FyzWebu. 
Autor�iny díl�í projekty i server FyzWeb byly prezentovány na �ad� konferencí a seminá�� 
s mezinárodní ú�astí pro u�itele v �R i na konferencích a pracovních setkáních v zahrani�í a 
publikovány v jejich sbornících. Od roku 2002 uplat�uje autorka své zkušenosti i p�i psaní 
pravidelné rubriky Brouzdáme po internetu v u�itelském �asopisu Školská fyzika. Nejlepším 
ov��ením vhodnosti použitých postup� a tématického záb�ru serveru FyzWeb je jeho neustále 
rostoucí návšt�vnost a kladné ohlasy z �ad u�itel� fyziky, jejich student� i neškolské 
ve�ejnosti. 
V sou�asné dob� pracujeme na realizaci nových vylepšení a služeb, které za�ne server 
FyzWeb nabízet svým návšt�vník�m a redaktor�m v pr�b�hu školního roku 2003/2004. 
Z hlediska návšt�vník� se jedná p�edevším o interaktivní sekci FyzForum a o možnost 
dostávat informace o novinkách na FyzWebu e-mailem. Redaktor�m by pak m�l výrazn� 
zp�íjemnit práci nový publika�ní systém, prost�ednictvím kterého budou p�idávat nové 
p�ísp�vky a spravovat své sekce. V blízké budoucnosti bychom také rádi realizovali anglickou 
verzi vybraných �ástí FyzWebu.  
I nadále se budeme snažit rozvíjet FyzWeb tak, aby stále více pomáhal zlepšovat fyzikální 
vzd�lávání. 



98  Dodatek 1: FyzWeb v datech 
 
 

Dodatek 1: FyzWeb v datech 

1 Vývoj FyzWebu 
Tato tabulka zachycuje d�ležité mezníky ve vývoji správy FyzWebu, rozši�ování jeho redakce 
a p�ehled jeho financování. Vývoji obsahu se v�nuje tabulka Vývoj obsahu FyzWebu. 
 

Vývoj FyzWebu v období srpen 2000 – b�ezen 2003 

srpen 2000 Na www serveru KDF MFF UK v Praze byla publikována zkušební verze 
fyzikálního webu Fyzika na webu pro každého, která se skládala z devíti 
rubrik obsahujících zatím pouze komentované seznamy odkaz� a výzvy 
ke spolupráci pro všechny zájemce o fyziku a její výuku a odpov�dnu 
vedenou M. Rojkem, do které byly dotazy posílány e-mailem. 

listopad 2000 O technické v�ci fyzikálního webu se za�al starat O. Šotek. 

20. listopad 2000 Díky prost�edk�m z mezinárodního programu pro podporu výuky fyziky 
Physics on Stage byl po�ízen nový internetový server, primárn� ur�ený 
pro provoz Fyziky na Webu pro každého, v celkové cen� 26 tisíc K� (viz 
kapitola III., �ást Financování FyzWebu). 

27. listopad 2000 Stránky Fyzika na Webu pro každého jsou definitivn� p�esunuty na nový 
server a jsou dostupné p�es alias http://fyzweb.mff.cuni.cz. 

prosinec 2000 Na návrh L. Dvo�áka byl fyzikální web Fyzika na Webu pro každého 
p�ejmenován na FyzWeb, pro anglickou verzi byl, taktéž na návrh L. 
Dvo�áka, zvolen název phys4all. 

leden 2001 Na správ� odkaz� vedoucích z FyzWebu (vyhledávání, p�idávání a 
komentování, ov��ování funk�nosti) se p�íležitostn� za�aly podílet 
studentky u�itelství J. Burešová a M. G�ondilová. 

duben 2001 O. Šotek vytvo�il na základ� diskuzí s autorkou této práce a L. Dvo�ákem 
základ nové grafické podoby FyzWebu. Tuto grafickou podobu si jen 
s drobnými vylepšeními  FyzWeb zachoval dodnes. 

kv�ten 2001 Na základ� zp�tné vazby od návšt�vník� FyzWebu byly jeho jednotlivé 
sekce rozlišeny r�znými barvami písma a hlavního menu. 

�erven 2001 O. Šotek naprogramoval a zprovoznil skript pro automatické konvertování 
nov� p�idaných materiál� do grafické struktury FyzWebu. 
	ízení odpov�dny p�evzala M. Urbanová s podporou J. Dolejšího a M. 
Rojka, p�i odpovídání dotaz� je oslovováno více odborník� z MFF UK 
Praha.  

�íjen 2001 

Dotazy do Odpov�dny je možné zasílat prost�ednictvím formulá�e na 
stránkách FyzWebu. 

prosinec 2001 Byla výrazn� rozší�ena redakce FyzWebu. Zatím co do této doby se o 
nápl� FyzWebu starala pouze autorka této práce s podporou L. Dvo�áka a 
o technický a bezpe�nostní provoz serveru O. Šotek, nyní byla práce na 
obsahu FyzWebu rozd�lena mezi sedm student� MFF UK Praha. 
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2001 Na modernizaci a dopln�ní po�íta�ového vybavení, pot�ebný software a 

stipendia student�m, provád�jícím redak�ní práce na FyzWebu bylo 
použito p�ibližn� 130 tisíc K�. Z prost�edk� KDF MFF UK (cca 27 tisíc 
K� za rok) byl placen správce a vývojá� serveru O.Šotek. 
FyzWeb je dostupný p�es zjednodušený alias http://fyzweb.cuni.cz. únor 2002 
Byl z�ízen e-mailový alias fyzweb@mff.cuni.cz. E-maily poslané na tuto 
adresu jsou doru�ovány hlavním správc�m obsahu FyzWebu, J. 
Houfkové, J. Kvitovi a J. Burešové. 

�erven 2002 Na vybrané školy bylo zasláno CD FyzWeb&spol., které obsahuje off-
line verzi FyzWebu a další materiály pro podporu výuky fyziky. 

prosinec 2002 Odpov�dna je p�evedena do dynamické podoby a jednotlivé dotazy a 
odpov�di jsou umíst�ny v databázi. Uživatel volí, jakým zp�sobem mají 
být dotazy a odpov�di zobrazeny, zda podle �asového po�adí nebo podle 
tematických okruh�, m�že v nich vyhledávat a nastavit po�et položek 
zobrazených na stránce. Výrazn� se též zjednodušila správa a publikování 
odpov�dí. Skripty pro fungování dynamické odpov�dny vytvo�il J. 
N�me�ek. 

2002 Na modernizaci a dopln�ní po�íta�ového vybavení, odm�ny za redak�ní a 
programátorské práce, knihy, cestovné a pot�ebný drobný materiál, bylo 
použito p�ibližn� 180 tisíc K�. Z prost�edk� KDF MFF UK (cca 27 tisíc 
K� za rok) byl placen správce a vývojá� serveru O.Šotek. 

leden 2003 Technickou správu serveru FyzWebu p�evzal J. Jermá�. 
�erven 2003 Byla zaregistrována doména druhé úrovn� fyzweb.cz. 
 

2 Vývoj obsahu FyzWebu 
V této tabulce je zachycen vznik a vývoj jednotlivých sekcí a rubrik FyzWebu, které obsahují 
texty a materiály tvo�ené p�ímo pro FyzWeb. Vývoj soubor� odkaz� na internet zde není 
uveden, protože bezprost�edn� navázal na soubor odkaz� Fyzika na internetu (viz kapitola 
III., �ást P�edch�dci FyzWebu) a probíhal nep�etržit�. U každé rubriky je uveden pouze první 
p�ísp�vek, který v ní byl publikován, p�idávání dalších p�ísp�vk� zde již není z prostorových 
d�vod� zachyceno.  
  

Vývoj obsahu FyzWebu v období srpen 2000 – b�ezen 2003 

Byla publikována zkušební verze fyzikálního webu Fyzika na webu pro 
každého, jejíž obsah byl rozd�len do devíti sekcí: Odpov�dna, Novinky, 
Zajímavosti, Pokusy, Texty, Programy, Sout�že, Instituce, Odkazy. 

srpen 2000 

Bylo publikováno první foto-zpravodajství. Jednalo se o fotografie 
autorky této práce z pr�b�hu t�ídenního Veletrhu nápad� u�itel� fyziky. 
Fotografie byly na web umis�ovány pr�b�žn� vždy b�hem p�estávky 
v programu Veletrhu.   
P�vodních dev�t sekcí bylo slou�eno do šesti: Zajímavosti, FyzInfo, 
Knihovna, Dílna, Odpov�dna, WWW. 

b�ezen 2001 

V sekci Zajímavosti byly publikovány vybrané úlohy z mezinárodního 
výzkumu TIMSS, které do webové podoby zpracovala autorka této práce. 

duben 2001 V sekci Zajímavosti byla založena rubrika Novinky a L. Dvo�ák v ní 
publikoval p�ísp�vek o materiálu se záporným indexem lomu. 
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V sekci Zajímavosti byla založena rubrika Fyzika z praxe a Z. Drozd v ní 
publikoval p�ísp�vek nazvaný Deforma�ní zkouška - cesta k poznání 
mechanických vlastností materiál�. 
V sekci Dílna byly publikovány dva soubory návod� na pokusy: Pokusy 
z debrujárské dílny, které do webové podoby zpracovala M. Urbanová a 
Pokusy do terénu, které vybral, vyzkoušel a popsal  M.  Jílek. 
V sekci Zajímavosti vznikla rubrika R�zné, ve které byl publikován 
�lánek autorky této práce o japonských školách. 

 

Do sekce Zajímavosti byl p�idán Kalendá� fyzikálních akcí. 

leden 2002 V sekci Zajímavosti vznikla nová rubrika nazvaná Hravá fyzika a J. 
Burešová s J. Kvitou v ní publikovali p�ísp�vek Kruhy na vod�. 

b�ezen 2002 V sekci Dílna byla publikována Sbírka p�íklad� z mechaniky pro 1. 
ro�níky st�edních škol, kterou pro své studenty sestavil J. Reichl ze 
SPŠST Panská v Praze. 

�erven 2002 V sekci Zajímavosti byla vytvo�ena rubrika v�novaná fyzikálnímu 
vzd�lávacímu projektu Heuréka a byl v ní publikován �lánek RNDr. I. 
Koudelkové. 

 

3 Lidé kolem FyzWebu 

3.1 Pravidelný provoz FyzWebu 
Lidé, kte�í se podílejí na pravidelném provozu FyzWebu (v abecedním po�adí): 

Jméno Spolupráce od Spolupráce do Stará se o 
Podzim 2000  Odkazy, Hravá fyzika 
Podzim 2002 léto 2003, p�ebírá 

Odpov�dnu 
šéfredaktorka 

Jana Burešová 

léto 2003  Odpov�dna 
RNDr. Ji�í Dolejší, CSc. Podzim 2001  Odpov�dna 
doc. RNDr. Leoš Dvo�ák, 
CSc. 

Za�átku  tv�rce FyzWebu, odborný 
garant, Novinky z fyziky 

Mgr. Kamila Goldová zima 2001 do 6/2003, 
mate�ská dovolená 

Kalendá� 

Martina G�ondilová Podzim 2000 do 10/2001, jiné 
zájmy 

odkazy 

RNDr. Karel Houfek, 
Ph.D.  

Za�átku  recenzent, programování, 
Tabulky 

Za�átku  tv�rce FyzWebu a další 
koncepce jeho rozvoje, 
propagace a PR, dohled nad 
vším 

Za�átku 1/2002, mate�ská 
dovolená 

šéfredaktorka 

RNDr. Jitka Houfková 

jaro 2003  šéfredaktorka 
Jakub Jermá� zima 2002  provoz a vývoj serveru 
Mgr. Miroslav Jílek zima 2001  Dílna 
Mgr. Jaromír Kekule zima 2001  Novinky z fyziky 
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zima 2001 podzim 2002, 
studium v 
zahrani�í 

šéfredaktor  Mgr. Ji�í Kvita 

zima 2001  Hravá fyzika 
Jan N�me�ek zima 2002  programování www 

aplikací a databází 
doc. RNDr. Milan Rojko, 
CSc. 

za�átku  Odpov�dna 

podzim 2000 do prosince 2002, 
odchod na 
náhradní 
vojenskou službu 

provoz a vývoj serveru Ond�ej Šotek 

1/2003  supervizor serveru 

Mgr. Michaela Urbanová podzim 2001  Odpov�dna, Dílna 

3.2 Auto�i 
Auto�i, jejichž �lánky, sbírky p�íklad�, návody na pokusy apod. byly publikovány na 
FyzWebu (v abecedním po�adí): Jana Burešová, RNDr. Zden�k Drozd, Ph.D., doc. Leoš 
Dvo�ák, CSc., RNDr. Jitka Houfková, Mgr. Miroslav Jílek, Mgr. Jaromír Kekule, RNDr. 
Irena Koudelková, Ji�í Kvita, Mgr. Petr Pudivítr, Mgr. Jaroslav Reichl, Mgr. Michaela 
Urbanová. 
Auto�i fotografií publikovaných na FyzWebu (v abecedním po�adí): Jana Burešová, RNDr. 
Jitka Houfková, Mgr. Miroslav Jílek, Michal Kaska, Mgr. Ji�í Kvita, Mgr. Michaela 
Urbanová. 

3.3 Odpov�dna 
Odborníci, kte�í odpovídali do Odpov�dny FyzWebu (v abecedním po�adí, n�kte�í z nich 
odpovídají pravideln�, n�kte�í odpov�d�li pouze jednou na dotazy týkající se jejich 
specializace): Jana Burešová, RNDr. Pavel Cejnar, Dr., RNDr. Ji�í Dolejší, CSc., Mgr. 
Josef �urech, RNDr. Petr Harmanec, DrSc., doc. RNDr. Antonín Havránek, CSc., doc. 
RNDr. Jaroslav Kopá�ek, CSc., Prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc., Mgr. Ji�í Kvita, Ing. Petr 
Lapa�ka, doc. RNDr. Petr Malý, DrSc., doc. RNDr. Pavel Moravec, CSc., doc. RNDr. 
Old�ich Novotný, CSc., doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc., Mgr. Jana Olejní�ková, doc. 
RNDr. Milan Rojko, CSc., Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc., Mgr. Michaela Urbanová, 
RNDr. Peter Žilavý, Ph.D., a MUDr. Old�ich Truska, D.Av.Med. z Ústav leteckého 
zdravotnictví v Praze. 
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Dodatek 2: Požadavky na obsah databází 
FyzWebu 

 
Stránky sestávají ze dvou základních druh� p�ísp�vk�, z text� s obrázky (mohou to být i 
fotogalerie) a z odkaz� na web, na každý druh jsou trochu jiné požadavky. 
P�idávání informací do rubriky Kalendá� je �ešeno samostatn�. 
Stránky se budou automaticky generovat z jednotlivých p�ísp�vk� podle informací z databáze. 
P�i p�idání p�ísp�vku do sekce se automaticky p�idá upoutávka na indexovou stránku, po 
vypršení platnosti se tato upoutávka p�esune do archivu, stejn� aktuální informace a Kalendá� 
budou p�esouvány do archivu. 
Položky v databázi musí být takové, aby bylo možné z nových p�ísp�vk� automaticky 
generovat stránku Nové a vždy po ur�itém období e-mailové novinky. 
 
Záznam o každém textovém p�ísp�vku by m�l obsahovat: 
Povinné údaje: 
autor + e-mail 
kdo p�evedl do HTML + e-mail 
kdo p�idal na FyzWeb + e-mail 
kdy vytvo�eno 
zda má mít upoutávku 
od kdy do kdy má upoutávka být na indexové stránce 
zda se má p�idat do e-mailových novinek 
zda se má p�idat na stránku Nové 
do jaké sekce pat�í 
zda pat�í do n�jaké speciální rubriky (Novinky, Hravá fyzika, ...) 
každému �lánku automaticky (chronologicky) p�i�azené jednozna�né �íslo 
Nepovinné údaje: 
recenzent + e-mail 
kdy aktualizováno 
kým aktualizováno + e-mail 
do kdy platí (kdy a zda v�bec p�esunout do archivu nebo zda smazat) 
stru�nou upoutávku nejlépe s obrázkem, která by se dala na indexovou stránku 
zda má p�ímo na n�j vést odkaz z levých sloupc� 
název, pod kterým má být p�idán odkaz do levých sloupc� a na stránku „nové“ 
komu je nejspíše ur�en (ZŠ, SŠ, VŠ) 
do jaké oblasti fyziky pat�í 
zdroje (inspirace) pro vyhledávání 
klí�ová slova pro vyhledávání 
navazuje-li na n�co �i pat�í-li k v�tšímu celku (nap�. soubory pokus�) + hierarchie (do šipek v 
hlavi�ce) 
zda za�lenit do standardní stránky FyzWebu nebo nechat p�vodní formátování a p�idat jen 
logo FyzWebu 
název �lánku do adresy 
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Popisy odkaz� na internet (ve všech sekcích) by m�ly obsahovat: 
Povinné údaje: 
kdo p�idal a popsal + e-mail 
kdy p�idán 
kdy ov��en �i aktualizován 
kým ov��en �i aktualizován + e-mail 
komu je nejspíše ur�en (ZŠ, SŠ, VŠ) 
do jaké oblasti fyziky pat�í 
klí�ová slova pro vyhledávání 
vlastní odkaz 
vymezený stru�ný popisek, který se zobrazí na stránce a detailní popis, který se rozbalí 
(otev�e v novém okénku?) kliknutím na n�jakou speciální zna�ku 
k odkaz�m vedoucím ven z FyzWebu automaticky p�idat ikonku, která to jasn� ozna�í 
Nepovinné údaje (pokud se nevyplní, budou automaticky „NE“ �i „bez omezení“): 
do kdy platí (kdy a zda v�bec p�esunout do archivu) 
stru�nou upoutávku nejlépe s obrázkem, která by se dala na indexovou stránku  
zda má mít upoutávku 
od kdy do kdy má upoutávka být na indexové stránce 
zda se má p�idat do e-mailových novinek 
zda se má p�idat na stránku Nové 
 
Kalendá� - zvláštní editace (jedná se o tabulku) 
první sloupec obsahuje datum 
druhý sloupec obsahuje krátký text a odkazy 
t�etí sloupec obsahuje �asový údaj 
je pot�eba ošet�it situaci, kdy se v jeden den koná více akcí 
je pot�eba ošet�it situaci, kdy jedna akce probíhá více dní  
je pot�eba ošet�it situaci, kdy se akce budou p�ekrývá 
Záznam v Kalendá�i musí obsahovat následující povinné údaje, ale nezobrazovat je na 
stránce: 
kdo p�idal na FyzWeb + e-mail 
kdy vytvo�eno 
zda má mít upoutávku 
od kdy do kdy má upoutávka být na indexové stránce 
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Dodatek 3: Propaga�ní leták o FyzWebu 

 
Následující leták o serveru FyzWeb je p�ipravený k rozeslání s ostatními propaga�ními 
materiály MFF UK (zadání prvních sérií koresponden�ních seminá��, informace o 
soust�ed�ních pro st�edoškoláky, termíny konání Dne otev�ených dve�í a Dne s fyzikou, 
apod.) v zá�í 2003. Správn� má být v p�li p�eložen na formát A5. 
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Dodatek 5: P�ístupy na server FyzWeb 

Tato tabulka uvádí po�ty p�ístup� do jednotlivých sekcí FyzWebu vypo�tené ze 
zaznamenaných log�. Výpadky v záznamech log� byly zp�sobeny havárií serveru a 
nedostate�nou informovaností p�i p�evzetí serveru novým správcem. M�síce letních prázdnin 
jsou vyzna�eny šed�. Údaje ve sloupci „Dn�“ znamenají po�et dn�, ze kterých máme 
v daném m�síci záznamy log�. 
 
Rok M�síc Úvodní 

stránka 
Zajíma
-vosti 

FyzInfo Kniho-
vna 

Dílna Odpo-
v�dna 

Odkazy Celkem Dn� 

2001 1 - - - - - - - - - 
2001 2 83 17 0 0 0 13 9 122 28 
2001 3 245 50 0 0 0 27 42 364 31 
2001 4 183 30 0 0 0 23 23 259 30 
2001 5 301 12 0 0 0 14 10 337 31 
2001 6 283 43 38 76 150 28 33 651 30 
2001 7 247 144 55 92 716 28 36 1318 31 
2001 8 176 72 59 80 250 25 34 696 31 
2001 9 309 316 100 116 597 34 43 1515 30 
2001 10 391 204 133 182 291 31 57 1289 31 
2001 11 73 29 25 28 35 9 10 209 30 
2001 12 - - - - - - - - - 
2002 1 1616 687 547 743 738 179 200 4710 12 
2002 2 1518 658 464 641 704 273 228 4486 28 
2002 3 1635 721 492 768 785 497 234 5132 31 
2002 4 2453 1257 605 1039 1149 715 288 7506 30 
2002 5 2051 979 609 930 1017 632 257 6475 31 
2002 6 1796 874 476 758 804 568 219 5495 30 
2002 7 923 444 304 328 445 418 97 2959 31 
2002 8 910 468 265 313 440 439 120 2955 31 
2002 9 1332 642 318 357 573 493 120 3835 30 
2002 10 2014 1005 518 845 980 976 256 6594 31 
2002 11 550 316 166 274 357 294 82 2039 30 
2002 12 - - - - - - - - - 
2003 1 - - - - - - - - - 
2003 2 - - - - - - - - - 
2003 3 1645 724 414 724 886 1146 193 5732 31 
2003 4 2372 1237 564 1011 1345 1974 279 8782 30 
2003 5 2284 1629 580 1033 1952 2396 343 10217 31 
2003 6 2259 1233 497 985 1405 1847 262 8488 30 
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Dodatek 6: Zadání dotazník� z dotazníkových 
šet�ení 

 

1 Dotazník Jaro 2000 

2 Dotazník 2002 

3 Dotazník Veletrh 2002 



114  Dodatek 6: Zadání dotazník� z dotazníkových šet�ení 
 
 



Dodatek 6: Zadání dotazník� z dotazníkových šet�ení  115 
 
 



116  Dodatek 6: Zadání dotazník� z dotazníkových šet�ení 
 
 



Dodatek 6: Zadání dotazník� z dotazníkových šet�ení  117 
 
 



118  Dodatek 6: Zadání dotazník� z dotazníkových šet�ení 
 
 



Dodatek 6: Zadání dotazník� z dotazníkových šet�ení  119 
 
 
 



120  Dodatek 7: Vybrané u�ební texty z on-line kurzu Internet pro u�itele fyziky 
 
 

Dodatek 7: Vybrané u�ební texty z on-line 
kurzu Internet pro u�itele fyziky 

1 Kapitola 2: Zdroje konkrétních informací 
 

 
Internet ve výuce fyziky aneb co nás v tomto kurzu �eká 
 
Když už víme, jak informace na internetu hledat, m�li bychom se podívat, co všechno 
užite�ného pro výuku fyziky na n�m m�žeme najít. S rychlým rozvojem moderních 
technologií a neustále se zlepšující kvalitou výpo�etní techniky se rozr�stají i možnosti, které 
internet p�ináší pro vzd�lávání. Doufejme, že se co nejd�íve zlepší i situace ve vybavení 
našich škol, aby bylo možné lepší využití internetu p�ímo ve výuce. 
 
WWW stránky s texty s obrázky a fotografiemi jsou dnes již b�žn� dopl�ovány animacemi, 
interaktivními aplety a simulacemi, videi a dalšími pom�ckami zlepšujícími názornost 
výkladu. S vybranými typy takovýchto stránek se seznámíme v následujících �ástech této 
kapitoly. 
 
Internet jako prost�edek komunikace se uplat�uje v r�zných elektronických konferencích a 
odpov�dnách, kam je možné zasílat své p�ísp�vky, komentá�e �i dotazy prost�ednictvím e-
mailu nebo formulá�� na www stránkách a reakce na n�, p�ísp�vky ostatních ú�astník� a 
odpov�di na dotazy dostávat op�t e-mailem nebo si je �íst na www stránkách. Možnostmi 
komunika�ních nástroj� internetu ve výuce fyziky se budeme zabývat v kapitolách 3, 4 a 5. 
 
Zajímavým zpest�ením výuky a motivací pro žáky m�že být sdílení dat a aplikací 
prost�ednictvím internetu, díky n�muž mohou vzájemn� spolupracovat s jinými, �asto i 
zna�n� vzdálenými, školami �i p�ímo fyzikálními pracovišti. Sdílení dat a aplikací má být 
v�nována samostatná kapitola od jiného autora, která v pilotním b�hu není za�azena. 
 
Velice užite�né mohou být virtuální laborato�e, které jsou založeny na po�íta�ové simulaci a 
kde uživatel m�že interaktivn� m�nit r�zné parametry pozorovaných fyzikálních d�j�. 
Virtuálním laborato�ím se budeme v�novat v kapitolách 7 a 8. 
 
Nemén� p�ínosné mohou být i vzdálená pozorování a vzdálené laborato�e, kterými se 
budeme zabývat v kapitole 9. Zde je možné prost�ednictvím internetu pozorovat, p�ípadn� 
p�ímo ovliv�ovat, co se d�je. 

 
 
Ukázky stránek s fyzikální tematikou 
 

• novinky z fyziky: nap�. Physics News Update (http://www.aip.org/physnews/update/) 
na serveru American Institute of Physics (http://www.aip.org/) 
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• fotografie a obrázky, �asto s vysv�tlením: nap�. Astronomy Picture Of the Day 
(http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/lib/aptree.html), v �eském p�ekladu 
Astronomický snímek dne (http://www.astro.cz/apod/) 

• ucelený výklad (kurz) pro r�zné úrovn� �tená��: nap�. Physics2000 
(http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl) nebo The Physics Classroom 
(http://www.physicsclassroom.com/) 

• odborné a populariza�ní �asopisy: nap�. Nature (http://www.nature.com/nature/), 
Instantní astronomické novinky (http://www.ian.cz/), 

• Vesmír (http://www.cts.cuni.cz/vesmir/), 
• Školská fyzika (http://www.pef.zcu.cz/pef/kof/sk_fy/w_SF.HTM ) 
• návody a nám�ty na fyzikální pokusy: nap�. Bizarre stuff you can make in your 

kitchen  ( http://freeweb.pdq.net/headstrong/) a jejich �eská varianta Bizarní krámy, 
které si m�žete vyrobit v kuchyni 
(http://fyzweb.mff.cuni.cz/bizarnikramy/bizarni_kramy.htm), Pokusy z debrujárské 
dílny (http://fyzweb.mff.cuni.cz/dilna/debrujari/) 

• aktuální informace: nap�. astronomické Heavens Above (http://www.heavens-
above.com/) nebo meteorologické na stránkách Katedry meteorologie a ochrany 
prost�edí (http://kmop.mff.cuni.cz/), odkaz Po�así 

• stránky muzeí: nap�. Exploratorium v San Franciscu (http://www.exploratorium.edu/) 
• tabulky fyzikálních veli�in a interaktivní p�evodníky jednotek: nap�. seznam 

mnoha fyzikálních konstant s p�esnými hodnotami z roku 1998 na stránkách Physics 
Laboratory of National Institute of Standards and Technology 
(http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html),interaktivní periodická tabulka na 
stránkách Engineering Fundamentals 
(http://www.efunda.com/materials/elements/periodic_table.cfm) nebo p�evodník 
jednotek na stránkách Laboratorní pr�vodce (http://www.labo.cz/mft/konvertor.htm) 

• mezinárodní žákovské fyzikální projekty: nap�. Hands-On Universe 
(http://hou.lbl.gov/) 

 

 
http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html 
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Fyzikální weby 
 
Jak již bylo uvedeno v kapitole d�íve, specializované fyzikální weby jsou p�ipravovány týmy 
odborník� na fyziku a její výuku. Fungují jako internetový fyzikální rozcestník, ale navíc 
p�inášejí �adu vlastních materiál� použitelných pro zlepšení porozum�ní fyzice, poskytují 
prostor pro dotazy (odpov�dny, Ask the Expert), vým�nu názor� a spolupráci. Na rozdíl od 
stránek fyzikálních institucí, které také obsahují �adu zajímavých informací, jsou stránky 
fyzikálních web� pravideln� aktualizovány a dopl�ovány, podobn� jako v �asopisech bývají 
�len�ny na jednotlivé rubriky, které pravideln� p�inášejí nové informace. 
 
Ukázky zahrani�ních fyzikálních web�: 
PhysLink (http://physlink.com/) 
Physics Department of European SchoolNet  (http://www.eun.org/eun.org2/eun/sv/vs-
physics/entry_page.html?id_area=30) 
PhysicsNet (http://www.physicsnet.at/) (n�mecky) 
Institute of Physics (http://www.iop.org/) 
 
P�eklad a lokalizace vzd�lávacích materiál� 
Protože jazykové znalosti student� st�edních škol (a bohužel �asto ani jejich u�itel�) nejsou 
takové, aby mohli samostatn� pracovat s cizojazy�nými texty a nebylo to na úkor porozum�ní 
fyzikální podstat�, je pro práci ve škole vhodn�jší používat materiály v rodném jazyce. Navíc 
nesta�í jen pouhý p�eklad, ale zvlášt� pro menší d�ti je d�ležitá i tzv. lokalizace u�iva, tj. jeho 
p�izp�sobení okolí, na které jsou d�ti zvyklé. 
 
�eský fyzikální web 
Asi nejobsáhlejším �eským fyzikálním webem je FyzWeb (http://fyzweb.mff.cuni.cz), který 
je p�ipravován na Kated�e didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy 
ve spolupráci s dalšími institucemi zabývajícími se fyzikou a s u�iteli z praxe a je ur�en všem 
zájemc�m o fyziku. 
 
FyzWeb je rozd�len do šesti hlavních �ástí: Zajímavosti, FyzInfo, Knihovna, Dílna, 
Odpov�dna a WWW. Jednotlivé �ásti jsou snadno dosažitelné z hlavního menu, které je na 
vrchu každé stránky, nebo z naviga�ního sloupce v levé �ásti vstupní stránky FyzWebu. Z 
tohoto sloupce vedou p�ímé odkazy i na jednotlivé �lánky a podsekce. V jednotlivých sekcích, 
které jsou odd�leny barevn�, je v levém naviga�ním sloupci vždy jen obsah dané sekce. 
Upozorn�ní a p�ímé linky na nové �i zvláš� zajímavé p�ísp�vky jsou také umis�ovány p�ímo 
na vstupní stránku FyzWebu. 

 
 
Stránky fyzikálních institucí 
 
Na stránkách fyzikálních institucí bývají vedle základních informací o dané instituci jako je 
adresa a kontakt, personální složení, obor �innosti, i mnohé zajímavé materiály vztahující se k 
fyzikální podstat� práce dané instituce. Odborné �lánky a publikace bývají mnohdy dopln�ny 
výkladem ur�eným pro ve�ejnost a popularizaci fyziky. N�kdy zde bývají i informace o tom, 
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jak fyzikové v dané instituci pracují, což m�že u�itel�m pomoci ve snaze p�iblížit žák�m 
v�deckou práci. 
 
Ukázky stránek fyzikálních institucí a pracoviš�: 
Evropská laborato� pro výzkum �ásticové fyziky CERN (http://www.cern.ch), mimochodem 
místo, kde vznikl web se svým jazykem HTML 
NASA (http://www.nasa.gov/) 
Fyzikální ústav Akademie v�d �R (http://www.fzu.cz/) 
Hv�zdárna a planetárium Hradec Králové (http://www.astrohk.cz/) 
Katedra meteorologie a ochrany prost�edí (http://kmop.mff.cuni.cz/) 
 

 
http://www.fzu.cz/ 

 
 

 
Stránky škol 
 
V sou�asnosti má své vlastní stránky v�tšina st�edních škol v �eské republice. Mnohé z nich 
mají �ásti v�nované jednotlivým p�edm�tovým komisím, tedy i fyzice. Zde bývají vedle 
p�ehledu vyu�ujících a základních organiza�ních informací v�tšinou materiály pro studenty 
dané školy. U�itel�m nap�íklad mohou posloužit jako inspirace tematické plány výuky v 
jednotlivých ro�nících. Jsou-li tyto stránky dopln�ny seznamem zajímavých odkaz�, nám�t� 
pro práci (na n�kterých školách po�ádají i r�zné sout�že) a odborných text�, jsou zajímavé i 
pro ostatní u�itele a studenty. 
 
Ukázky školních stránek (sledujte �ásti v�nované fyzice): 
Gymnázium Benešov (http://www.gbn.cz/) 
Gymnázium F.X.Šaldy Liberec (http://www.gfxs.cz/) 
Stránky kabinetu fyziky Gymnázia J. Wolkera Prost�jov (http://web.quick.cz/fyzika.gjw/) 
 
Své stránky mají již i n�které základní a samoz�ejm� všechny vysoké školy. 
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Osobní stránky 
 
Ze školních stránek  �asto vedou p�ímé odkazy na stránky, které podle svých zájm� a 
zkušeností vytvá�ejí jednotliví u�itelé. Úro�í na nich své zkušenosti s výukou. Na osobních 
stránkách u�itel� fyziky jsou v�tšinou r�zné odborné materiály p�ipravené daným u�itelem, 
návody na pokusy a nám�ty na práci v hodin� i mimo školu, �asto tu bývají �ešení r�zných 
problém�, se kterými se u�itel p�i své praxi setkává, tipy a triky jak úsp�šn� provést n�jaký 
pokus, a podobn�. Snad každý u�itel fyziky má na svých stránkách i r�zn� obsáhlý seznam 
odkaz� na fyziku na Internetu. 
 
Ukázky osobních stránek u�itel� fyziky: 
Petr Brabec Gymnázium Benešov (http://www.gbn.cz/brabec/) 
Josef Duhajský Gymnázium Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 
(http://www.gbl.cz/profesor/duhajsk/duhajsky.htm) 
Petr Koritina Gymnázium Kada� (http://www.gymnazium-kadan.cz/html/petr/index.htm) 
Václav Piska� Gymnázium Brno, t�ída Kapitána Jaroše 14 
(http://www.jaroska.cz/zamest/piskac/) 
Jaroslav Reichl St�ední pr�myslová škola sd�lovací techniky Panská, Praha 1 
(http://vyuka.panska.cz/reichl) 
 
Své osobní stránky si ale vytvá�ejí i odborní fyzikové. Na svých stránkách v�tšinou prezentují 
obor své �innosti, takže se tam m�žete do�íst, co se v daném fyzikálním oboru a na daném 
pracovišti d�lá. Tyto popisy jsou �asto dopl�ovány i výkladem p�ístupným nefyzik�m. A 
samoz�ejm�, v�tšinou ani zde nechybí odkazy na fyzikáln� zajímavá místa na Internetu. 
 
Ukázky osobních stránek odborných fyzik�: 
Ji�í Dolejší (http://hp02.troja.mff.cuni.cz/~dolejsi/dolejsi.html) 
Ji�í Podolský (http://otokar.troja.mff.cuni.cz/~podolsky/) 
Ji�í Grygar (http://www.astro.cz/win/~grygar/). 

 
 

2 Kapitola 4: Elektronické konference a diskusní fóra 
pro u�itele fyziky 

 
 
Elektronické konference a diskusní fóra 
 
Elektronické konference 
Elektronické konference slouží k efektivnímu rozesílání p�ísp�vk�, jejich správ� a archivaci a 
ke správ� e-mailových adres ú�astník� diskusní skupiny. Jednotlivé p�ísp�vky jsou do 
konference zasílány bu�to prost�ednictvím e-mail� na e-mailovou adresu konference nebo 
vypln�ním formulá�e na www stránce konference. Zaslaný p�ísp�vek je elektronickou poštou 
rozeslán všem p�ihlášeným ú�astník�m a uložen do archivu, který je �asto p�ístupný z webu. 
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Návody na práci s jednotlivými konferencemi: p�ihlášení a odhlášení, zm�na Vaší e-mailové 
adresy, prohlížení archivu, atd., naleznete na www stránkách daných konferencí nebo je 
možné si je vyžádat e-mailem. 
 
Typy elektronických konferencí 
Elektronické konference se d�lí na otev�ené a uzav�ené. Do otev�ené konference se m�že 
p�ihlásit kdokoliv, do uzav�ené konference pouze ten, kdo byl potvrzen jejím vlastníkem. 
 
Dále se elektronické konference liší tím, zda jsou moderované (editované) �i volné. V 
moderované konferenci musí být jednotlivé p�ísp�vky p�ed uve�ejn�ním schváleny vlastníkem 
konference (tím se prodlouží doba mezi zasláním a publikováním p�ísp�vku, ale zabrání se 
tím vzniku informa�ního šumu a publikování p�ísp�vk� nevhodných), do volných konferencí 
m�že p�ispívat každý (jednotlivé p�ísp�vky jsou tak všem ú�astník�m diskusní skupiny 
distribuovány okamžit�, ale dochází i k rozši�ování p�ísp�vk�, které do dané konference 
nepat�í). 
 
Archivy n�kterých konferencí jsou voln� p�ístupné (nap�. konference St�ední školy), jiné jsou 
p�ístupné pouze �len�m konference (nap�. konference Physics Teaching News and 
Comments). V tomto p�ípad� si jednotliví ú�astnící volí heslo a jako p�ihlašovací jméno 
obvykle slouží e-mailová adresa ú�astníka.   
 
Diskusní fóra 
P�ísp�vky do diskusního fora se zadávají prost�ednictvím formulá�e na www stránkách 
daného fóra. Na rozdíl od elektronických konferencí nejsou p�ísp�vky rozesílány 
elektronickou poštou, ale jsou v�tšinou jen archivovány a p�ístupné prost�ednictvím webu. 

 
 
�eské u�itelské elektronické konference a diskusní fóra 
 
	ada elektronických konferencí v�novaných výuce a školství probíhá na listserveru Cesnetu. 
Jejich seznam najdete na adrese http://listserv.cesnet.cz/cgi-bin/lwgate/listsavail.html. Fyzice 
ale není v�nována žádná z nich. 
 
Diskusní fórum Parada po�ádá Katedra Fyziky Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity v 
Brn� a je ur�eno nejen pro fyziky. Najdete zde sekci v�novanou fyzice ve škole (podsekce 
nap�. F na ZŠ, SŠ i VŠ, U�ební plány, výukové programy a pom�cky, Humor ve škole �i 
Vzd�lávání u�itel�) i sekci Ob�anská fyzika, ve které se skrývá diskuse o spole�enské 
objednávce všeobecného p�írodov�dného vzd�lání, které by m�l stát umožnit ob�an�m získat. 
Bohužel v poslední dob� nebylo do tohoto diskusního fóra zasláno mnoho p�ísp�vk�. 
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http://amper.ped.muni.cz/discus/ 

 
 
Zahrani�ní elektronické konference u�itel� fyziky 
 
Jednou z velice živých a zajímavých elektronických konferencí je elektronická konference 
Physics Teaching News and Comments, http://networks.iop.org/archives/ptnc.html, která b�ží 
na serveru Institute of Physics. Jejím jazykem je angli�tina a v�tšina p�isp�vatel� jsou u�itelé 
z Velké Britanie. 

 
 

3 Kapitola 7: Virtuální laborato�e 
 

 
Virtuální laborato�e - p�ehled 
 
Virtuální laborato� (virtual laboratory) umož�uje provád�t po�íta�ové simulace, u kterých 
uživatel m�že interaktivn� m�nit r�zné parametry pozorovaných fyzikálních d�j�, a pracovat 
s daty, která nemá možnost sám nam��it. Mnoho virtuálních laborato�í je vystav�no na 
základ� aplet� napsaných v jazyce Java. P�ibývá ale i virtuálních laborato�í, které jsou tvo�eny 
animacemi a simulacemi v jazyce Flash. A� je však programovací jazyk jakýkoliv, základní 
myšlenka z�stává stejná: aplety a simulace je možné prohlížet pomocí webovského prohlíže�e 
a zm�nami parametr� demonstrovaného d�je zasahovat do jejich pr�b�hu. Toto zasahování 
m�že spo�ívat v zadávání a zm�nách hodnot fyzikálních veli�in (p�ímo napsáním �ísla, 
popotažením ukazatele, atd.), v r�zném natá�ení a zoomování pohledu na demonstrovaný jev, 
v zpomalování, zastavování, krokování a vracení �asového pr�b�hu a jeho zobrazení. 

 
Zamyslete se 
Název: Jaké fyzikální jevy demonstrovat pomocí virtuálních laborato�í 
Cíl: Rozmyslet, kdy a co by mohlo být p�ínosné demonstrovat pomocí virtuálních laborato�í. 
�as: 20 min 
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Zadání: Než se pustíte do studia dalšího textu a samostatného prohlížení virtuálních 
laborato�í, tak se zamyslete se, jaké fyzikální jevy by bylo užite�né a vhodné demonstrovat 
pomocí virtuálních laborato�í. 

 
 
Seznamy odkaz� na virtuální laborato�e 
Seznamy odkaz� na virtuální laborato�e najdete nap�íklad na adresách: 
http://physicsweb.org/vlab/, http://www.2learn.ca/currlinks/2teach/netsteps/physjava.html. 
	adu odkaz� na virtuální laborato�e a vybrané aplety a simulace naleznete na FyzWebu v 
�ástech Knihovna a Dílna. 
 
N�kolik vybraných virtuálních laborato�í a aplet� 

• Interactive Physics and Math with Java 
(http://www.lightlink.com/sergey/java/index.html) 

• Java-Applets zur Physik (http://home.a-city.de/walter.fendt/phd/phd.htm) 
• Optic Bench (http://www.hazelwood.k12.mo.us/~grichert/optics/intro.html)  
• Changing illusions (http://www.exploratorium.edu/exhibits/changingill/)  

s dalšími virtuálními laborato�emi se m�žete seznámit v u�ebních textech následující kapitoly.  
 

 
Virtuální laborato�e – využití ve výuce 
 
Využití v hodin� fyziky 
Virtuální laborato�e nabízejí širokou škálu fyzikálních problém� a p�ístup� k jejich �ešení a 
ilustraci. Stejn� rozmanité m�že být i jejich používání p�i výuce. Lze je použít p�i výkladu 
látky, ke které nelze provést reálný experiment, nebo u které se experiment provádí obtížn�. 
Nap�íklad p�i výkladu termodynamiky na st�ední škole m�žeme žák�m mnoho p�edvést s 
pomocí PVT-p�ístroje, ale st�ední rychlost molekul �i rozd�lení jejich rychlostí, jak ho 
ilustruje aplet “Rychlost �ástic” z JavaLabu univerzity v Oregonu, ve škole nep�edvedeme. 
Zrovna tak práce s reálnými daty, ke kterým jinak nemáme rozumný p�ístup, m�že být 
zajímavá a pou�ná nejen pro žáky, ale i pro u�itele samotné. 
 
Šikovnou pom�ckou m�žou být ale i aplety a simulace jev� a pokus�, které se ve výuce 
p�edvád�jí b�žn�. Zde se uplatní možnost obohatit aplet �i simulaci o grafické složky, které 
p�i reálném experimentu nejsou vid�t a o pr�b�žné dopo�ítávání okamžitých hodnot. 
Nap�íklad u apletu demonstrujícího pohyb po naklon�né rovin� jsou pr�b�žn� znázor�ovány 
p�sobící síly a jejich rozložení do složek, u apletu demonstrujícího šikmý vrh vzh�ru je 
dokreslován vektor okamžité rychlosti a po�ítána její velikost. Využití t�chto možností je 
p�inejmenším dvojí: u�itel m�že daný aplet �i simulaci použít v hodin� a demonstrovat 
d�ležité okamžiky z pr�b�hu zkoumaného jevu, nebo si žák m�že s apletem �i simulací “hrát” 
sám a sám tak objevovat pr�b�h jevu p�i r�zných podmínkách. 
 
Aplety a simulace demonstrující jevy a pokusy, které se ve výuce p�edvád�jí b�žn�, lze použít 
i pro urychlení a zjednodušení práce v hodin�. U�itel m�že p�edvést reálný pokus s ur�itými 
parametry a poté s pomocí apletu �i simulace snadno a rychle demonstrovat jeho pr�b�h p�i 
parametrech zm�n�ných. Nap�íklad p�i výkladu geometrické optiky je možné p�edvést na 
magnetické tabuli základní vlastnosti �o�ek a poté v apletu Interaktivní geometrická lavice 
ukázat jejich skládání do dalekohledu. Rychlost a snadnost p�edvád�ní aplet� a simulací má 
své výhody i p�i opakování probraného u�iva. U�itel fyziky by však vždy m�l p�edvád�t 



128  Dodatek 7: Vybrané u�ební texty z on-line kurzu Internet pro u�itele fyziky 
 
 
reálné experimenty, fyzikální aplety a simulace používat pouze pro dopln�ní a nad jejich  
fyzikální správností se pe�liv� zamýšlet a vést k tomuto p�emýšlení i své žáky! 
 
Samostatná práce žák� 
Není však t�eba nechávat po�íta� jen v rukou u�itele, ale vyu�ovací hodina m�že být 
postavena i tak, že žáci samotní pracují s po�íta�em a k jednotlivým výsledk�m se dobírají 
sami, jak k tomu vede nap�. plán hodiny k již zmín�nému apletu “Rychlost �ástic” nebo www 
stránka – pracovní list, který jim p�edem p�ipraví u�itel. 
 
Aplety a simulace jako zábava 
Žáci navíc mohou s aplety a simulacemi pracovat i sami mimo vyu�ování fyziky. U�í-li se v 
hodinách informatiky pracovat s Internetem, m�že se jejich cílem stát i n�která virtuální 
laborato�. Mnohé laborato�e jsou velice hezky zpracované stránky �asto se zajímavou 
grafikou a n�které nabízejí i fyzikální aplety a simulace, které jsou navrženy jako hry. Nebylo 
by hezké (a pro u�itele fyziky velice p�ínosné), kdyby o p�estávkách v po�íta�ových u�ebnách 
�i v Internetovských kavárnách žáci po p�e�tení pošty zabrouzdali do virtuální laborato�e? 
Zkuste dát svým žák�m n�kolik typ�, kam se mohou podívat! T�eba je také n�co zaujme. 

 
 
Výhody a nebezpe�í používání virtuálních laborato�í 
 
Snadná dostupnost a okamžitá p�ipravenost k použití 
Velkou výhodou práce s virtuálními laborato�emi je možnost okamžitého použití již 
p�ipravených model�. U�itel se nemusí zdržovat s jejich programováním a odla�ováním a 
jsou použitelné i pro u�itele a žáky, kte�í mají jen minimální po�íta�ové znalosti. Sta�í jen, 
když se umí pohybovat po Internetu. Mnohé aplety a simulace mají navíc natolik 
propracované ovládání, že by bylo velice obtížné dosáhnout ho t�eba v sou�asné verzi 
Famula. 
 
Závislost na p�ipojení k internetu 
Dostupnost virtuálních laborato�í po Internetu a jejich propracované uživatelské rozhraní 
nejsou však jen velkými výhodami, ale obsahují v sob� i n�která rizika a nebezpe�í. Chce-li 
u�itel pracovat s aplety a simulacemi, které není možné z Internetu stáhnout a umístit na 
lokální disk, je zcela závislý na tom, jak a zda v�bec bude Internet v dané hodin� chodit a jak 
rychlé p�ipojení k Internetu jeho škola má. 
 
Nep�ístupný programový kód a neznámé parametry 
Problémy m�že p�inést i to, že uživatel v�tšinou nemá možnost podívat se, jak je daná situace 
naprogramována a jak a s jakými parametry po�ítá. Je také pot�eba nejprve zkontrolovat 
správnost dosahovaných výsledk� a doprovodného výkladu, protože i programátorsky 
sebepropracovan�jší modely, jaké nabízí t�eba univerzita v Oregonu, obsahují fyzikální 
chyby. (V Oregonu je to nap�íklad to, že ve výkladu hovo�í o tlaku v balónku, ale p�itom 
uvažují, že v n�m mají jedinou molekulu.) 
 

 
Zamyslete se 
Název: Výhody a nebezpe�í používání virtuálních laborato�í 
Cíl: Uv�domit si výhody a nebezpe�í používání virtuálních laborato�í 
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Zadání: Zamyslete se, jaké další výhody a nebezpe�í m�že používání aplet� a simulací ve 
výuce fyziky p�inést. O své záv�ry a návrhy, jak možným nebezpe�ím �elit, se pod�lte se 
svými kolegy v diskusi “Výhody a nebezpe�í používání virtuálních laborato�í”. 
�as: 20min. 

 
 
 

4 Kapitola 8: Rozbor konkrétních ukázek virtuálních 
laborato�í 

 
 
Ukázky virtuálních laborato�í 
 
JavaLab 
JavaLab je název virtuální laborato�e, kterou vytvo�ili na univerzit� v Oregonu. Adresa její 
vstupní stránky je http://jersey.uoregon.edu/vlab/index.html. Na této stránce si m�žeme 
vybrat, zda se budeme v�novat mechanice, astrofyzice, termodynamice �i energii a její 
souvislosti se životním prost�edím. Jednotlivá podtémata z t�chto skupin jsou zpracována v 
návrzích vyu�ovacích hodin. Tyto hodiny jsou založeny na práci se simulací probíraných 
jev�. 
 

 
 
Nap�íklad v oddíle v�novaném termodynamice je hodina nazvaná “Rychlost �ástic”, kde se 
probírá souvislost rychlosti �ástic s tlakem a teplotou. Student m�že m�nit teplotu plynu a 
pozorovat tím vyvolané zm�ny tlaku a rychlosti. Zde je pon�kud zavád�jící skute�nost, že 
podle výkladu se vše odehrává za konstantního objemu, ale na obrazovce je nakreslen 
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pou�ový balónek, který by se reáln� zmenšoval a zv�tšoval. Student je veden �adou úkol� a 
otázek, na které má odpovídat. �asto je vyzýván k odhadnutí toho, co se po zm�n� teploty 
stane. 
Aplet nazvaný “Kanón” pat�í do mechaniky a je zam��en na sledování dráhy st�ely p�i 
šikmém vrhu. Student zde m�že pomocí táhel ovliv�ovat úhel, pod kterým kanón st�ílí, 
rychlost a hmotnost st�ely, protivítr a dokonce m�že m�nit i velikost gravita�ní konstanty. 
 

 
 
Za nejzajímav�jší se dá považovat skupina aplet� z astrofyziky, protože jsou podloženy �adou 
zajímavých a jinak obtížn� dostupných dat. Nap�íklad aplet v�novaný Hubbleovu zákonu 
obsahuje reálná data a obrázky 28 galaxií. 
 
Fun@learning.physics 
Pod názvem Fun@learning.physics se na adrese 
http://www3.adnc.com/~topquark/fun/fun.html skrývá kurz zam��ený na studium pohybu, 
který obsahuje voln� p�ístupnou demo galerii aplet�. V porovnání s aplety z univerzity v 
Oregonu jsou tyto aplety mén� nazdobené, ale po fyzikální stránce p�sobí lepším dojmem. 
I zde je aplet, který popisuje šikmý vrh. Je nazván “Pohyb náboje” a uživatel zde m�že 
ovliv�ovat pouze úhel výst�elu. Aplet ale automaticky dopo�ítává dost�el, maximální výšku, 
které st�ela dosáhla, vzdálenost a �as za který dosáhla maximální výšky a celkový �as letu 
st�ely. 
 
Z dalších aplet� jmenujme nap�íklad aplet demonstrující pohyb nabité �ástice v 
elektromagnetickém poli, kde uživatel ovliv�uje po�áte�ní rychlost �ástice a magnetické pole. 
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Pro u�itele je velice užite�né, že n�které z t�chto aplet� je možné stáhnout jako demoverzi a 
používat bez p�ipojení na internet. 
 
Nori´s Java 
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Aplety, které mají velice hezky vypracované ovládání, jsou na stránce nazvané Nori´s Java v 
Japonsku, ve m�st� Sendai. Adresa této stránky je 
http://www2.meshnet.or.jp/~norimari/science/JavaApp/e-JavaP.html. Odsud pochází 
nap�íklad aplet na obrázku �.5, který ilustruje princip superpozice. Tla�ítka ovlada��, která 
p�ipomínají známé ovládání magnetofon�, umož�ují pohyb vln krokovat a vracet, uživatel 
m�že m�nit rychlost pohybu a vypnout �i zapnout zobrazení p�vodních vln. Na obrázku je 
toto zobrazení zapnuto. 
 

 
Zamyslete se 
Název: Ovládání �asového pr�b�hu apletu �i simulace 
Cíl: Rozmyslet, kdy a co by mohlo být p�ínosné demonstrovat pomocí virtuálních laborato�í. 
Zadání: Zamyslete se nad tím, zda a jak m�že snadné ovládání �asového pr�b�hu apletu �i 
simulace (zpomalování, zastavování, krokování a vracení) pozitivn� �i negativn� ovlivnit 
pochopení demonstrovaného jevu žáky. O své názory se pod�lte s kolegy v diskusi “Ovládání 
�asového pr�b�hu apletu �i simulace” 
�as: 20 min 

 
 
Pro� je v noci tmavá obloha 
Z aplet� obsažených v kurzu fyziky se zajímavým názvem “Pro� je v noci tmavá obloha” 
nalézajícím se na adrese http://www.arachnoid.com/sky/, uve�me nap�íklad aplet, který 
ilustruje chování plynu ve válci s pístem. Myší je možné pohybovat pístem a v ráme�cích pod 
ním ode�ítat hodnoty teploty a tlaku. Tento aplet je dob�e ošet�en, takže není možné molekuly 
ve válci stla�ovat neomezen�. 
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5 Kapitola 9: Vzdálená pozorování, vzdálené 
laborato�e 

 
 
Vzdálená pozorování 
 
P�íkladem vzdálených pozorování jsou tzv. „živé kamery“, které v pravidelných �asových 
intervalech (od sekund do desítek minut) p�inášejí nové snímky. Tyto fotografie jsou v�tšinou 
ukládány v archivech a n�kdy bývá možné prohlédnout si jejich �asový vývoj jako animaci. 
 
Vzdálená pozorování 
Vzdálená pozorování umož�ují prost�ednictvím internetu p�ístup k aktuálním informacím ze 
vzdálených �i nedostupných míst a p�ístroj�. Tyto p�ístroje provád�jí vlastní, uživatelem 
internetu neovlivn�ná pozorování a m��ení. 
 
Vzdálená pozorování na základní a st�ední škole 
Vzdálená pozorování, která mají asi nejv�tší využití ve výuce fyziky, jsou pozorování 
astronomická a meteorologická. 	ada www server� zp�ístup�uje snímky z r�zných teleskop� 
(pozemních i satelitních), meteorologických satelit�, data z meteorologických sond a 
pozorování a na jejich základ� sestavené synoptické mapy. 
 
Velice zajímavá jsou i pozorování z r�zných fyzikálních laborato�í, ale ta bývají v�tšinou 
ve�ejn� p�ístupná jen do�asn� p�i speciálních p�íležitostech. 
 
Na základní škole m�že být nap�íklad p�ínosné doplnit výklad o pohybu Zem� a st�ídání dne a 
noci a ro�ních období pozorováním z kamer, které sledují p�írodu na r�zných místech 
Zem�koule. 
 
Ukázky vzdálených pozorování: 
meteorologie 
�eský hydrometeorologický ústav (http://www.chmi.cz/meteo/) obsahuje �adu aktuálních 
informací: radarová data (nap�. odrazivost, ze které se dá odvodit zataženost oblohy a srážky), 
snímky z meteorologických družic, pozemní pozorování a synoptická m��ení. 
Wetterzentrale (http://www.wetterzentrale.de) mimo jiné obsahuje originální, ješt� 
nep�epo�ítané, snímky z geostacionárních družic, na kterých je nap�íklad vid�t svítání a 
stmívání. 
Meteosat univerzity v Nottinghamu (http://www.nottingham.ac.uk/meteosat/) p�ináší snímky 
z družice Meteosat, vývoj obla�nosti za poslední �asová období je možné sledovat jako 
animaci. 
astronomie 
Hubble�v teleskop (http://oposite.stsci.edu/pubinfo/) obsahuje fotografie po�ízené 
Hubbleovým teleskopem. 
„živá kamera“ 
Fuji live (http://www.sunplus.com/fuji/livee.htm) p�ináší aktuální pohled na horu Fuji v 
Japonsku. 
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Vzdálené laborato�e ve výuce fyziky 
 
V�tšina fyzikálních experiment� je v sou�asné dob� �ízena pomocí po�íta��. Prost�ednictvím 
po�íta�� jsou i m��eny, shromaž�ovány a vyhodnocovány jejich výsledky. U mnohých z 
t�chto m��ení je jedno, zda se ovládající po�íta� nachází v sousední místnosti, v sousední 
budov� �i na sousedním kontinentu. 
 
Vzdálená laborato� 
Vzdálená laborato� umož�uje prost�ednictvím internetu provést p�ipravený pokus, u kterého 
uživatel m�že volit vlastní parametry. Nam��ená data pak obdržíte t�eba e-mailem. N�kdy je 
možné pokus prost�ednictvím webkamery sledovat. Provoz t�chto laborato�í je velice náro�ný 
a proto jich po po�áte�ním boomu p�ed n�kolika lety výrazn� ubylo. Pokud fungují, jsou 
v�tšinou uzav�ené a slouží pouze pro studenty dané školy. 
 
Vzdálená laborato� na základní a st�ední škole 
V dob� p�ípravy tohoto kurzu (prosinec 2001) nevím o žádné funk�ní ve�ejn� p�ístupné 
vzdálené laborato�i, která by se dala použít ve výuce na základní �i st�ední škole. P�esto se 
domnívám, že v budoucnu budou vzdálené laborato�e hrát významnou roli v praktické �ásti 
fyzikální p�ípravy, protože umožní provád�t a zpracovávat rozli�né laboratorní úlohy, aniž by 
jednotlivé školy musely mít pot�ebné p�ístrojové vybavení a jednotliví u�itelé museli úlohy 
p�ipravovat. Pro žáky tak mohou mít motiva�ní charakter a pro u�itele být úsporou �asu. 
Navíc se žáci seznámí se zp�sobem práce, který je sou�asné experimentální fyzice bližší než 
tradi�ní školní zp�sob laboratorních prací s výsledky ode�ítanými okem a zaznamenávanými 
s tužkou a papírem. 
 
Ukázky vzdálených laborato�í: 
Weblab (http://weblab.iit.edu/) má pro ve�ejnost zp�ístupn�né t�i experimenty: „Remote 
Laboratory Operation“, který demonstruje možnost ovládání hardwaru na dálku, „Online can-
crusher“, který umož�uje drtit plechovky a m��ení tlaku v okolí oto�ného v�tráku „Fan 
oscillator“. 
Interaktivní internetové laboratorní studio iSES (http://kdt-14.karlov.mff.cuni.cz) je 
rozbíhající se projekt, který umož�uje provád�t na dálku pokusy v laborato�i vybavené 
ISESem. V sou�asné dob� si v n�m m�žete vyzkoušet nap�íklad rozsvítit žárovku nebo s 
pomocí �erpadla �ídit výšku hladiny. 
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