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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ FYZIKY V ROCE 2017 

Také v roce 2017 uskuteční Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU další přednášky 

a semináře v rámci dalšího vzdělávání učitelů fyziky, který je určen pro učitele fyziky ze 

základních, příp. středních škol a který tematicky navazuje na předcházející ročníky.  

Kurz se skládá z přednášek, seminářů a z diskusních vystoupení účastníků. Jednotlivé části kurzu 

jsou monotematicky zaměřeny. Kurz je akreditován MŠMT pod č. j. MSMT-10738/2016-1-73 s 

platností do 31. 3. 2019. 

Kurz je rozdělen do dvou částí (z důvodu platby z prostředků ESF), ale je možno vybrat 

libovolnou kombinaci z nabízených akcí. 

 
Seznam okruhů – DVUF 1: 
1) Částice, ze kterých je náš svět 

  
Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc., Ústav částicové a jaderné fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta 
University Karlovy Praha 
 

• Jak jsme se o částicích dozvídali a kde které z nich kolem sebe můžeme vidět? 
• Jak částice urychlujeme a pozorujeme? 
• Jak dnes světu částic rozumíme? 
• Jak funguje současná věda a dotýká se "obyčejných" lidí, tj. má smysl o tom mluvit ve    

 škole? 
 
2) Fyzikální exkurze – VIDA! science centrum, Brno 
 
Vladimír Vochozka, Katedra aplikované fyziky a techniky, Pedagogická fakulta, Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích 
 
Didaktická příprava a využití exkurze při výuce fyziky. Vyzkoušení vzdělávacích pořadů na 
vlastní kůži. Prohlídka stálé expozice a aktuálního programu. 
 
3) Jaderná elektrárna a její zapojení do přenosové soustavy 

 
Ing. Eduard Pudil, ČEZ 
 
Topologie zapojení velkých energetických bloků do sítě, robustnost a spolehlivost napájení. 
Regulace napětí, zvládání přechodových jevů, požadavky na stabilitu uzlů vyvedení výkonu. 
Základní požadavky na schopnost připojených zdrojů do sítě jsou stanoveny kodexem ČEPS.   
Napájení vlastní spotřeby jaderných elektráren, legislativní požadavky a architektura napájení 
jednotlivých typů spotřebičů z pohledu bezpečnosti a disponibility. 
Konstrukce generátorů a blokových transformátorů. Základní režimy provozu, automatiky a 
funkce pro zajištění spolehlivosti a bezpečnosti napájení JE. 



Seznam okruhů – DVUF 2: 
 
1) Fyzika a kriminalistika IV. 
 
Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., Policejní akademie České republiky v Praze 
 
Uplatnění fyziky ve forenzní kriminalistice. Konkrétní příklady z biomechaniky a dalších oborů 
používaných v kriminalistických metodách k odhalování zločinu.  
 
2) Demonstrační experimenty s detektorem MX-10 a soupravou Gamabeta 2007   

 
RNDr. Peter Žilavý, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta University 
Karlovy Praha 
 
Polovodičový detektor Medipix/Timepixje unikátní detekční systémem ionizujícího záření 
vyvinutý v CERNu. V Ústavu technické a experimentální fyziky (ÚTEF) ČVUT k němu bylo 
vytvořeno programové vybavení jak pro profesionální práci (Pixelman), tak pro práci studentů 
(Simple preview). Detektor začal být nabízen s označením MX-10 včetně software 
a příslušenství k demonstracím vyráběn a distribuován českou firmou.  
Pro velký zájem pedagogů se ČEZ v  roce 2007 rozhodl obnovit projekt. Jedná se o didaktickou 
pomůcku sloužící k demonstraci vlastností, jevů a zákonitostí z oblasti jaderné fyziky, 
ionizujícího záření a způsobů ochrany před ním. Souprava Gamabeta umožňuje seznámit 
studenty s těmito jevy přijatelnou a zajímavou formou – prostřednictvím experimentů, kterých se 
mohou pod vedením pedagoga sami účastnit. 
 
3) Astronomie 

 
PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D., Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta 
pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni 
 

• Co by měl žák ZŠ a SŠ umět z astronomie? 
• Astronomia a online aplikace 
• Měsíc a Slunce (fáze, zatmění, pohyb) 
• Hvězdy a H-R diagram 
• Sluneční soustava 
• Vzdálený vesmír 

 
v Žádáme všechny zájemce o zaslání přiložené návratky s vybranými oblastmi do 24. 2. 

2017 e-mailem na adresu: cerna@pf.jcu.cz 
v Jednotlivé okruhy se uskuteční, bude-li minimálně 12 zájemců 
v Termíny: březen - červen  2017, září - prosinec 2017 
v Jednotlivé kurzy budou realizovány v termínech podle možností lektorů 

v Předpokládaná kalkulace nákladů:  
Celý kurz (5 tematických okruhů)…… 2 500,- Kč 
Jednotlivé tematické okruhy………..    á 600,- Kč   
(v případě přihlášení na část kurzu) 

v V případě dostatečného zájmu o jednotlivé okruhy kurzu DVUF bude zájemcům s 5 okruhy 
umožněno zdarma absolvovat také šestý okruh. 

v Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování cyklu atestačního charakteru na základě 
účasti - minimálně ve třech oblastech.  

Mgr. Vladimír Vochozka 
Katedra aplikované fyziky a techniky, 
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 



Návratka 
Katedra aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice 
tel. 387 773 056, 387 773 055 

 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ FYZIKY V ROCE 2017 

 

Seznam okruhů: 
1. Částice, ze kterých je náš svět 

2. Fyzikální exkurze – VIDA! science centrum 
3. Jaderná elektrárna a její zapojení do přenosové soustavy 
4. Fyzika a kriminalistika IV.  
5. Demonstrační experimenty s detektorem MX-10 a soupravou Gamabeta 2007 

6. Astronomie 

Přesná adresa školy včetně PSČ: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….… 

Titul, jméno, příjmení:                           e-mail:                                               přihlašuji se na okruhy č.: 

   

   

   

   

 

 


