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Studenti SOŠ a SOU Kuřim s.r.o. na fyzikálních praktikách na Přírodovědecké 

fakultě Masarykovy univerzity 

 

Dne 20.12.2012 se studenti prvních ročníků maturitních oborů SOŠ a SOU Kuřim s.r.o. – informační 

technologie, ekonomika a podnikání, mechanik elektrotechnik a mechanik seřizovač - zúčastnili pod 

vedením Ing. Evy Jančové DESS – profesorky matematiky, fyziky, chemie - fyzikálních praktik na půdě 

Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

Fyzikální praktikum bylo realizováno v rámci veřejné zakázky Pilotní ověření systému popularizace 

technických a přírodovědných oborů vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je 

součástí IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO), reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0005. 

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Podívejte se, s jakým nadšením studenti realizovali fyzikální pokusy… 

Studenti se časově přemístili do 17. století a podobně jako Johannes Kepler pomocí dvou spojných 

čoček sestavovali dalekohled. 

 

 

Obr. 1   Studenti realizují konstrukci dalekohledu 
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Je pravdou, že významným přelomem v rozvoji mikroskopie bylo dílo britského geologa Roberta 

Hooka Micrographia , v němž popsal v roce 1665 konstrukci mikroskopu s odděleným objektivem, 

okulárem a osvětlovacím zařízením a cílem našich studentů nebylo realizovat další převratný objev 

21. století, ale zejména se pokusit sestrojit pomocí objektivu a okuláru jednoduchý optický 

mikroskop… 

 

Obr. 2  Studenti sestavují mikroskop 

Studenti měřili energetickou účinnost plotýnkového vařiče, rychlovarné konvice, mikrovlnné trouby a 
indukčního vařiče. Uvědomili se, že je nutné jinak posuzovat elektrické a plynové spotřebiče. 
Účinnost výroby elektřiny spalováním fosilních paliv je pouze 35 – 40 %, což zvýhodňuje využití plynu 
přímo v domácnosti bez předchozí přeměny energie v něm obsažené na elektřinu. 

 

 

Obr. 3  Studenti měří účinnost různých způsobů ohřevu vody 
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Nádherným experimentem bylo sestavení spektroskopu na optické lavici, kvalitativní pozorování 
spojitého a čárového spektra a posléze měření vlnové délky spektrálních čar na profesionálním 
spektroskopu. 
 

 
Obr. 3  Kvalitativní pozorování čárového spektra 

 
Dalším měřením bylo určení tíhového zrychlení. V naší učebně fyziky na zámku používáme metodu 

pomocí matematického kyvadla, což je relativně jednoduché měření. Zde na Masarykově Univerzitě 
si studenti mohli vyzkoušet jinou metodu a to přímé měření tíhového zrychlení volného pádu tělesa. 

 

 

 

Obr. 5 Měření tíhového zrychlení z doby volného pádu tělesa 
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Určitě velice zajímavé bylo měření rychlosti zvuku a to hned dvěma metodami. První z nich byla 

Kundtova trubice, v níž se vytvářelo stojaté vlnění. Studenti změřili délku vln a z kmitočtu vypočítali 

rychlost. 

  

Obr. 6  Studenti měří rychlosti zvuku pomocí Kundtovy trubice 

Druhou metodu, kterou studenti využili, vycházela přímo z definičního vztahu pro průměrnou 
rychlost. Pomocí dvojice mikrofonů a školního experimentálního systému ISES měřili dobu šíření 
zvykového signálu mezi dvěma mikrofony. 
 
 

 

Obr. 7  Měření rychlosti zvuku z doby šíření 
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Oblíbeným experimentem a zároveň s velmi úspěšnými výsledky se stalo měření měrné tepelné 

kapacity vody elektrickým kalorimetrem… 

 

Obr. 8  Měření měrné tepelné kapacity vody elektrickým kalorimetrem 

 

 

Obr. 9  Tým našich fyziků u kalorimetru 
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Den 20.12.2012 se nám určitě vryje do našich srdcí…Tolik fyzikálních měření za jeden den!!!...a  

jakých měření…!!! Ani se z těch všech fyzikálních emocí nemůžeme vzpamatovat. To byl takový 

předčasný Ježíšek. 

 

Tímto bychom rádi poděkovali asistentům Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za 
veškerou jejich profesionální pomoc při měřeních,  

dále zejména panu proděkanovi doc. RNDr. Zdeňkovi Bochníčkovi, Dr., že jsme se mohli tohoto 
fyzikálního projektu zúčastnit.  

 

 

 

Studenti prvních ročníků maturitních oborů .....a  

Ing. Eva Jančová DESS, profesorka matematiky, fyziky a chemie 

SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. 


