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1 Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
žijeme v době, kdy kantor už dávno není pro žáky hlavním zdrojem informací, jak tomu
zřejmě bývalo v dřívějších dobách. I to by mohlo být důvodem, proč je dnes mnohem těžší motivovat
žáky, usměrnit jejich činnost a podnítit jejich aktivitu. Jak s námi asi budete souhlasit, je příprava
budoucí generace lidí k řešení neočekávaných problémů neodmyslitelnou součástí edukačního
procesu. Jsme toho názoru, že k tomu, aby byl žák schopen aplikovat získané vědomosti
v nejrůznějších situacích, můžou mu ve velké míře posloužit přírodní vědy, mezi nimiž má důležité
postavení fyzika.
Když se řekne slovo fyzika, pravděpodobně se leckomu pod tímto pojmem kromě jiného
vybaví i počítání příkladů, čemuž se nemůžeme divit, protože k tomu, abychom mohli žáky naučit
samostatně myslet a pracovat s informacemi, ve velké míře přispívají právě vhodně zvolené učební
úlohy. Výběr fyzikálních úloh se často uskutečňuje na základě jejich obsahu, který odpovídá
probíranému fyzikálnímu tématu, avšak tento materiál1 nabízí učitelům fyziky jiný pohled na výběr
učebních úloh, a sice na základě poznávacích operací, které daná úloha může rozvíjet. Je sice pravdou,
že pro žáka je cenný i samotný fyzikální obsah, který je nepochybně základem a „odrazovým
můstkem“ k dalšímu osvojování vědomostí a dovedností, nebylo by však správné zapomínat na rozvoj
různých poznávacích operací, jako je například dedukce, ověřování, hodnocení aj. To je nepochybně
nelehká úloha nejen pro učitele, ale i jejich žáky, o čemž svědčí například výsledky celosvětových
šetření TIMSS a PISA, na základě kterých bylo zjištěno, že silnou stránkou českých studentů středních
škol jsou faktické znalosti, ale vytváření hypotéz, experimentování, dokazování závěrů atd. jim dělá
problémy. Každý pedagog by proto měl mít k dispozici informace o osvojování různých poznávacích
operací, aby mohl vybírat takové učební úlohy, které jsou vhodné k jejich rozvoji. Učitelé
pravděpodobně nemají čas při mnoha povinnostech věnovat se podrobné analýze fyzikálních sbírek
z tohoto hlediska. Právě z tohoto i výše zmíněných důvodů byl vytvořen předložený materiál, jehož
hlavním cílem je pomoci při výběru učebních úloh z fyziky primárně ne podle fyzikálního obsahu, ale
podle poznávacích operací, jejichž rozvoj se díky nim může realizovat.
Tento průvodce je podrobně zaměřený na jedenáct poznávacích operací taxonomie D.
Tollingerové2, které náleží k druhé a třetí úrovni (jednoduché myšlenkové operace s poznatky
a složitější myšlenkové operace s poznatky). Konkrétně se tedy tento materiál zabývá úlohami
zaměřenými na:




rozbor a skladbu (analýzu a syntézu)
porovnávání a rozlišování (komparaci a diskriminaci)
třídění (kategorizaci a klasifikaci)

1

Vytvoření předloženého materiálu bylo jedním z hlavních cílů diplomové práce Fyzikální úlohy k rozvoji
různých poznávacích operací dostupné z http://www.cuni.cz (Repozitář závěrečných prací).
2
D. Tollingerová byla jednou z prvních československých autorů, kteří se zabývali teorií učebních úloh,
a vypracovala hierarchickou strukturu učebních úloh, které rozdělila podle operací, jejichž realizace je nutná
k vyřešení dané úlohy (podrobněji viz například Holoušová, 1986 nebo Svoboda & Kolářová, 2006).
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zjišťování vztahu mezi fakty (příčina, následek, cíl, prostředek, vliv, funkce, nástroj,
způsob apod.)
abstrakci, konkretizaci a zobecňování
překlad (transformaci)
výklad (interpretaci), vysvětlení smyslu nebo významu, zdůvodnění apod.
vyvozování (indukci)
odvozování (dedukci)
dokazování a ověřování (verifikaci)
hodnocení

V tomto materiálu naleznete vždy dvě typické úlohy ke každé z výše zmíněných poznávacích
operací. Úlohy byly většinou vybírány ze stávajících středoškolských sbírek a učebnic fyziky, jejichž
seznam je uvedený na konci tohoto materiálu v Použité literatuře. Dále se zde nachází charakteristika
jednotlivých poznávacích operací s cílem ozřejmit, jak rozpoznat, případně i vytvořit další úlohy
zaměřené na dané operace. Kromě toho se u každé úlohy vyskytuje komentář, na základě kterých
znaků příslušnou operaci rozpoznáme.
Doufáme, že pro Vás bude tento materiál užitečnou pomůckou.

2

2 Charakteristika poznávacích operací a typické učební úlohy
2.1 Rozbor a skladba (analýza a syntéza)
Charakteristika
Při řešení fyzikální úlohy analytickým způsobem dochází k rozboru složitějších skutečností
na jednodušší. Je důležité si uvědomit, že na rozdíl od pouhého vyjmenování částí nějakého celku,
rozborem nebo rozkladem celku rozumíme podrobné zaměření se na jeho části, abychom si uvědomili
souvislost mezi jednotlivými složkami.
Syntézou obecně rozumíme spojování, sjednocování. Jedná se o spojování dvou nebo více
skutečností do jednoho celku. Jeden z hlavních znaků syntézy je to, že skládáním informací vzniká
nový celek, nová kvalita, něco osobitého, co předtím ve zkušenosti žáka neexistovalo.
V souvislosti s analýzou a syntézou se setkáváme například s fyzikálními úlohami, které od žáka
vyžadují:
 prozkoumání elektrického obvodu nebo částí přístroje a pochopení souvislostí mezi nimi
(analýza)
 podrobný rozbor dějů, vztahů, zákonů apod. (analýza)
 sestavení elektrického obvodu s požadovanými vlastnostmi (syntéza)
Typické úlohy

1. (zdroj: Žák, V. (2011). Fyzikální úlohy pro střední školy. Praha: Prometheus, s. 17, úloha A 2.2.)
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2. (zdroj: Bartuška, K. (1998). Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy III. Praha: Prometheus, s. 150, úloha 153.)
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2.2 Porovnávání a rozlišování (komparace a diskriminace)
Charakteristika
Porovnávání a rozlišování jsou operace, které souvisí se schopností žáka identifikovat určité
objekty, děje nebo jevy na základě daných vlastností. Kritéria, podle kterých se porovnává a rozlišuje,
mohou být různá. Vycházíme-li z různých hledisek, může mít úloha více řešení. Můžeme se tedy
setkat s řešením, které poukazuje na podobnost objektů na základě jednoho kritéria, ale rozlišuje je
na základě kritéria jiného. Jedná se například o úlohy, které od žáka vyžadují:
 na základě určitých společných nebo naopak různých vlastností a znaků rozhodnout, co mají
dané objekty, jevy nebo děje společné a v čem se liší
 porovnávání kvalitativní, kdy výsledkem úlohy je například diskuze o nalezených
vlastnostech, které jsou pro dané objekty společné/rozdílné
 porovnávání kvantitativní, kdy se objekty uspořádají podle určitého kritéria vzestupně nebo
sestupně
Typické úlohy

1. (zdroj: Bartuška, K. (1997). Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy II. Praha: Prometheus, s. 8, úloha 3.)

2. (zdroj: Bartuška, K. (1998). Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy III. Praha: Prometheus, s. 114, úloha 117.)
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2.3 Třídění (kategorizace, klasifikace)
Charakteristika
Kategorizací (resp. klasifikací) rozumíme poznávací operaci, při které jsou rozeznávány objekty
(resp. jevy, děje aj.) a ty, které mají určité společné znaky a vlastnosti, jsou zařazeny do stejné
skupiny. Jinak řečeno, objekty, které se vyznačují určitou podobností, se seskupují do tzv. kategorií.
Pojem třídění můžeme chápat jako souhrnný název pro kategorizaci a klasifikaci. Jedná se například
o úlohy, které požadují:
 seskupení daných objektů (jevů, dějů aj.) podle předem daných kritérií
 rozdělení objektů podle vlastnosti, kterou musí žák sám nalézt
Typické úlohy

1. (zdroj: Žák, V. (2011). Fyzikální úlohy pro střední školy. Praha: Prometheus, s. 64, úloha B 1.2.)

Řešení

2. (zdroj: Žák, V. (2011). Fyzikální úlohy pro střední školy. Praha: Prometheus, s. 26, úloha A 3.3.)
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2.4 Zjišťování vztahu mezi fakty
Charakteristika
Tato poznávací operace může zahrnovat např. zjišťování:
 čím byl vyvolán daný stav
 proč nastal nějaký děj
 k čemu daný děj vede, co bude jeho následkem
 jaký bude účinek objektu (děje) na jiný objekt
 jakou funkci má určitá součástka (například v elektrickém obvodu nebo přístroji)
Typické úlohy

1. (zdroj: Žák, V. (2011). Fyzikální úlohy pro střední školy. Praha: Prometheus, s. 164, úloha

A 3.9.)
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2. (zdroj: Žák, V. (2011). Fyzikální úlohy pro střední školy. Praha: Prometheus, s. 60, úloha

A 7.6.)
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2.5 Abstrakce, konkretizace a zobecňování
Charakteristika
Abstrakcí rozumíme poznávací operaci, při které dochází ke zkoumání určitých objektů tak, že se
pozornost soustřeďuje na podstatné znaky. Jiné, méně důležité (irelevantní) vlastnosti se neuvažují,
čímž se získává obecnější pohled na předměty zkoumání. Konkretizace je antonymem k abstrakci
a znamená upřesnění. Učební úlohy, které máme na mysli, se mohou týkat:
 zobecnění fyzikálních vztahů
 přechodu od vztahů obecnější teorie ke vztahům speciálním, např. od vztahů speciální teorie
relativity, kde po zanedbání členů vyšších řádů můžeme přejít k vztahům klasické fyziky

Typické úlohy

1. (zadání úlohy bylo inspirováno tématy 1.3 a 7.6 v učebnici Lepil, O., & Šedivý, P. (2000). Fyzika pro gymnázia
Elektřina a magnetismus. Praha: Prometheus.)

Konkretizujte chování elektronu (druh jeho pohybu, trajektorii), jestliže
vlétne do a) homogenního elektrického pole ve směru intenzity, b) homogenního
magnetického pole kolmo k indukčním čarám.
Řešení
a) Na elektron, který vlétne do homogenního elektrického pole ve směru intenzity
o velikosti E, působí elektrická síla o konstantní velikosti

kde e je elementární náboj. Výsledkem toho je rovnoměrně zrychlený pohyb
elektronu po přímce.
b) Na elektron, který vlétne do homogenního magnetického pole kolmo
k indukčním čarám, působí magnetická síla o velikost Fm. Magnetická síla
zakřivuje jeho trajektorii a elektron se pohybuje po kružnici. Pro velikost
magnetické síly platí
(1)
kde B je velikost magnetické indukce, e je elementární náboj a v je velikost
rychlosti elektronu. Velikost rychlosti elektronu se nemění, ale mění se její směr.
Magnetická síla je silou dostředivou. Pomocí (1) a vztahu pro dostředivou sílu
dostáváme vztah
.

(2)

Ze vztahu (2) můžeme vyjádřit poloměr trajektorie elektronu

Výsledkem je tedy pohyb elektronu po kružnicové trajektorii s výše uvedeným
poloměrem.
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2. (Lepil, O., & Šedivý, P. (2000). Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus. Praha: Prometheus, s. 46, úloha 2.)

Řešení
a)

obr. 1

Na všech kondenzátorech je stejné napětí (viz obr. 1). Pro celkový náboj platí
.
Vzhledem k tomu, že každý z kondenzátorů má stejnou kapacitu C1, dostaneme
,
z čehož plyne, že pro celkovou kapacitu paralelně zapojených kondenzátorů platí
.
b)

obr. 2

Po připojení zdroje k sériově spojeným kondenzátorům je na deskách
připojených ke svorkám zdroje náboj +Q a −Q. Na zbývajících vzájemně
spojených deskách se indukují stejně velké náboje opačného znaménka. Jak je
možné vidět na obr. 2, celkové napětí je rovno součtu jednotlivých napětí U1,
U2, …, Un. Platí
.
Víme, že všechny kondenzátory mají stejnou kapacitu C1, a tak pro celkové
napětí dostáváme
.
Pro celkovou kapacitu C tedy platí, že
.
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2.6 Překlad (transformace)
Charakteristika
Tuto poznávací operaci bychom mohli nejjednodušším způsobem vysvětlit jako přeměnu
existující struktury na modifikovanou, pro žáka novou strukturu. Transformací rozumíme například
„přechody“ mezi následujícími strukturami:
 matematické vyjádření → vyjádření slovní (a naopak)
 naměřené hodnoty → grafické znázornění
 jedna grafická závislost (například závislost velikosti rychlosti hmotného bodu na čase) →
jiná grafická závislost (například závislost dráhy na čase)
Typické úlohy

1. (zdroj: Žák, V. (2011). Fyzikální úlohy pro střední školy. Praha: Prometheus, s. 95, úloha A 3.2.)
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2. (zdroj: Bartuška, K. (1997). Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I. Praha: Prometheus, s. 37, úloha 32.)
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2.7 Výklad (interpretace), vysvětlení smyslu nebo významu,
zdůvodnění apod.
Charakteristika
Tato poznávací operace se v mnoha případech může prolínat s operací zjišťování vztahu
mezi fakty (viz 2.4). Jde například o úlohy, které od žáka vyžadují:
 formulaci daného poznatku vlastními slovy
 vysvětlení jevů a procesů
 objasnění, za jakých podmínek jev nastává
 objasnění smyslu využívání určitých zařízení a přístrojů
 zdůvodnění smyslu použití určitého postupu při měření nebo výpočtu apod.

Typické úlohy
1. (zdroj: Bartuška, K. (2000). Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy IV. Praha: Prometheus, s. 135, úloha 115.)
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2. (upraveno podle: Sbírka řešených úloh z fyziky. Dostupné z http://www.fyzikalniulohy.cz, úloha č. 789.)
Dle legendy si nechal syrakuský král Hieron II. zhotovit zlatou korunu ve tvaru
vavřínového věnce a požádal Archiméda, aby zjistil, zda je vyrobena z ryzího
zlata. Archimédes vyvážil korunu na vzduchu zlatým závažím a poté ponořil
vyvážený systém do vody. Zlaté závaží korunu převážilo a zlatník přišel o hlavu.
Vysvětlete, proč stihl mistra zlatníka tak nemilosrdný trest.
Řešení
Na vzduchu působí na oba předměty tíhová síla a vztlaková síla vzduchu (ta je
ve srovnání s tíhovou silou malá a nebudeme ji uvažovat). Ve vodě působí kromě
tíhové síly na oba předměty také vztlaková síla vody. Tíhová síla působící na obě
tělesa je ve vzduchu i ve vodě stejná. Pokud se tedy rovnováha ve vodě porušila,
znamená to, že na korunu a závaží působí různá vztlaková síla. Vztlakovou sílu
spočítáme jako

kde V je objem ponořené části tělesa, ρ je hustota okolní kapaliny, g ≐ 10 m∙s-2.
Jestliže závaží korunu převáží, znamená to, že na korunu působí větší vztlaková
síla. Koruna je touto silou více nadnášena. Víme, že ρ i g jsou pro korunu i závaží
stejné. Rozdílnou velikost vztlakové síly způsobuje rozdílný objem koruny
a závaží. Koruna má tedy větší objem. Koruna má stejnou hmotnost jako závaží
(na vzduchu byly oba předměty v rovnováze, mají tedy stejnou hmotnost). Proto
víme, že hustota materiálu, ze kterého je koruna vyrobena, musí být nižší než
hustota zlata, ze kterého je vyrobeno závaží. Koruna tedy nebyla vyrobena
z čistého zlata a mistr zlatník krále podvedl.
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2.8 Vyvozování (indukce)
Charakteristika
Obecně je indukce operace, kdy z dílčích známých poznatků vytváříme hypotézy a vyvozujeme
obecné závěry. Indukce velmi úzce souvisí se syntézou (viz 2.1). I když mezi nimi neexistuje ostrá
hranice, můžeme považovat za hlavní rozdíl mezi těmito operacemi to, že syntéza patří k jednodušším
a indukce k složitějším poznávacím operacím. Indukce souvisí spíše s teoretickým vyvozováním, kdy
z jednotlivých poznatků dostáváme obecněji platné zákony, závislosti apod. Řešení úlohy induktivním
způsobem často vyžaduje tvořivou činnost a pečlivé naplánování dalších kroků. Mezi typické učební
úlohy na indukci řadíme například:
 stanovení obecné závislosti mezi fyzikálními veličinami z výčtu určitých naměřených hodnot
Typické úlohy

1. (zadání úlohy bylo inspirováno tématem 6.2 v učebnici Bednařík, M., & Široká, M. (2000). Fyzika
pro gymnázia – Mechanika. Praha: Prometheus.)

Na obr. 1 je znázorněna dvouzvratná páka v rovnovážné poloze, jejíž ramena jsou
dlouhá 30 cm. Na ramena této páky jsme postupně zavěsili dvojice závaží s různými
hmotnostmi (v gramech) do takových vzdáleností od osy otáčení, aby se neporušila
rovnovážná poloha (viz obr. 2 a,b,c). Určete rovnici rovnováhy páky.
Poznámka: V rovnici rovnováhy vystupují veličiny F1, F2 (velikosti sil, kterými závaží
působí na rameno páky) a d1, d2 (vzdálenosti závaží od osy otáčení).

obr. 1

obr. 2 a)

obr. 2 b)

obr. 2 c)

Řešení
První, čeho si můžeme všimnout, je, že aby zůstala páka v rovnovážné poloze, musíme
těžší závaží umístit blíže k ose otáčení než lehčí závaží. Chtěli bychom ale zjistit, co
platí přesněji pro tyto vzdálenosti ve vztahu k tíhovým silám, které působí na závaží.
Když se zaměříme na obr. 2 a), uvidíme, že závaží umístěné na levé straně páky je
dvakrát těžší (20 g) než závaží na pravé straně (10 g). Také vidíme, že těžší závaží je
umístěno v dvakrát menší vzdálenosti od osy otáčení než lehčí závaží. Naší hypotézou
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je, že součin síly, kterou působí závaží, a vzdálenosti od osy otáčení je na levé i pravé
straně páky stejný. Z obr. 2 b) a c) vidíme, že je naše hypotéza zřejmě správná. Rovnici
rovnováhy na páce můžeme matematicky zapsat ve tvaru
.
Poznámka: Jsme si vědomi, že se ze tří situací nelze přesvědčit o obecné platnosti.

2.

(zdroj: Bartuška, K. (2000). Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy IV. Praha:
Prometheus, s. 158, úloha 138.)
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2.9 Odvozování (dedukce)
Charakteristika
V této práci pojmem dedukce rozumíme poznávací operaci, kdy z obecně platného tvrzení
odvozujeme závěry a důsledky pro speciální případy. Dedukce je tedy obrácený postup k indukci.
Příkladem mohou být následující úlohy:
 z obecného fyzikálního zákona odvodit vztahy platné za určitých speciálních podmínek
 odvodit vztah pro určitou fyzikální veličinu užitím známých vztahů

Typické úlohy

1. (upraveno podle: Žák, V. (2011). Fyzikální úlohy pro střední školy. Praha: Prometheus, s. 224, úloha C 17.)
Po zledovatělém svahu, který svírá s vodorovnou rovinou úhel α a má výšku h,
sjíždějí z klidu sáňky. Ze vztahu pro výkon

kde ΔW je práce a Δt je doba, za

kterou se práce vykonala, odvoďte
a) okamžitý výkon pohybové složky tíhové síly jako funkci času,
b) průměrný výkon pohybové složky tíhové síly.

Řešení
a) Působí-li na sáňky konstantní síla (v tomto případě tíhová síla), budou se sáňky
po svahu pohybovat rovnoměrně zrychleným pohybem. Máme-li určit okamžitý
výkon, můžeme vztah ze zadání upravit následovně
(1)
kde Δs je dráha, kterou těleso urazí za velmi krátkou dobu Δt, v je velikost okamžité
rychlosti tělesa a Fp je pohybová složka tíhové síly (působící ve směru rychlosti
tělesa). Dosadíme-li do vztahu (1) vztah pro okamžitou rychlost tělesa (
)
a vztah pro velikost pohybové složky tíhové síly (viz obr. 1)
resp.
, dostáváme

a po jednoduchých úpravách můžeme psát vztah
pro okamžitý výkon
.

obr. 1 (upraveno podle Žák, V. (2011). Fyzikální
úlohy pro střední školy. Praha: Prometheus, s. 27.)
b) Máme-li určit průměrný výkon
Pp, můžeme vztah ze zadání s uvážením
vztahu pro potenciální energii upravit následovně
,

(2)

kde W je v tomto případě celková práce a Ep je potenciální energie tíhová.
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Na základě vztahu pro dráhu s rovnoměrně zrychleného pohybu a obr. 1 můžeme
vyjádřit
a

√ .

Dosadíme-li předešlý vztah pro čas do vztahu (2), po jednoduchých úpravách
dostáváme výsledek
√

2. (zdroj: Bednařík, M., & Široká, M. (2000). Fyzika pro gymnázia – Mechanika. Praha: Prometheus, s. 219, př. 2.)
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2.10 Dokazování, ověřování (verifikace)
Charakteristika
Verifikací rozumíme formálně správný postup (postup vycházející již z dokázaných tvrzení),
jehož cílem je ověření platnosti určité hypotézy. Cílem dokazování je nejen formální a objektivní
potvrzení hypotetického sdělení, ale většinou se pomocí důkazů prohlubuje pochopení tvrzení
a usnadní se zapamatování probíraného fyzikálního obsahu. Učební úlohu na dokazování snadno
rozpoznáme, většinou totiž začíná slovy:
 Dokažte, že platí…
 Ověřte správnost následujícího vztahu…

Typické úlohy

1. (zdroj: Bartuška, K. (2000). Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy IV. Praha: Prometheus, s. 55, úloha 42.)

2. (zdroj: Žák, V. (2011). Fyzikální úlohy pro střední školy. Praha: Prometheus, s. 225, úloha C 21.)

Řešení
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2.11 Hodnocení
Charakteristika
Hodnocením v tomto případě rozumíme posuzování metod, postupů, technik, reálnosti výsledků
aj. Hodnocení se určitým způsobem uplatňuje při řešení většiny problémů, kdy na ně žák nahlíží
z různých stran, hledá nejvýhodnější cestu k řešení, případně další možná řešení. Ve výuce fyziky
s rozvojem této operace souvisí například:
 porovnání výhod a nevýhod přístrojů, které se využívají při experimentu
 vyhodnocení přesnosti měření
 stanovení, zda je určitý postup realizovatelný
 zamyšlení se nad faktory, které ovlivňují měření
 zhodnocení efektivity různých postupů měření, výpočtů apod.
Typické úlohy

1. (zdroj: Bartuška, K. (1998). Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy III. Praha: Prometheus, s. 46, úloha 45.)
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2. (zdroj: Bartuška, K. (1997). Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I. Praha: Prometheus, s 25, úloha 15.)
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