
Katedra aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice 

tel. 387 773 051, 387 773 055 
 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ FYZIKY V ROCE 2018 

Také v roce 2018 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. (bude upřesněno dodatečně). 

 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? 2 

  
Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc., Ústav částicové a jaderné fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta 
University Karlovy Praha 
 
Přednáška bude pokračováním nahlédu do tajuplného světa elementárních částic – stavebních 
dílků hmoty. Jaký je současný standardní model mikrosvěta? Typické uspořádání experimentu 
ve fyzice částic. Jak jsme dospěli ke standardnímu modelu? 
 
2) Jednoduché pokusy 
 
RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta 
University Karlovy Praha 
 
Na setkání budou prezentovány jednoduché fyzikální experimenty, které lze zařadit do výuky jak 
na základních, tak středních školách. Společnou vlastností těchto pokusů je fakt, že jsou 
prováděny většinou s velmi jednoduchými, levnými a skladnými pomůckami. Jedná se např. 
o kancelářské potřeby (papír, kancelářské svorky, plastové folie), domácí potřeby (špejle, PET 
láhve, igelitové sáčky) apod. Akce je inspirativní i pro učitele ze škol, jejichž finanční 
a prostorové možnosti jsou nevelké. 
 
3) Astronomie 2 
 
PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D., Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta 
pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni 
 
Jak chápat časový údaj, který se dozvídáme při relacích o předpovědi počasí. Který den slunce 
vychází nejpozději, který naopak zapadá nejdříve. Který den je nejdelší noc?  

Jaké souvislosti museli znát naši předci, aby odhalili správnou podstatu známých pranostik 
jako například „Lucie noci upije a dne nepřidá“, „Na Boží narození o bleší převalení“, „Na Nový 
rok o slepičí krok“ nebo „Na Tři krále o skok dále“ a podobně. Pokusíme se jim porozumět 
a odhalit jejich vznik a pravou příčinu. Podíváme se na i některé související astronomické jevy.



Seznam okruhů – DVUF 2: 
 
1) Fyzikální exkurze – Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice a Jaderná elektrárna 

Dukovany 
 
Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D., Katedra aplikované fyziky a techniky, Pedagogická fakulta, 
Jihočeská univerzita 
 
Vodní dílo Dalešice bylo vybudováno v souvislosti s výstavbou blízké elektrárny Dukovany. 
Součástí exkurze bude návštěva vodní elektrárny Dalešice a infocentra jaderné elektrárny 
Dukovany. 
 
2) Fyzikální olympiáda   
 
doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové 
 
Ve školním roce 2018/2019 proběhne 60. ročník. V rámci vystoupení bude poohlédnuto za 
dlouholetou historií, účastníci budou seznámeni s mezinárodním finále, ukázky příkladů a 
experimentálních úloh, a soustředění. 
 
3) Testování přírodovědných gramotností PISA (TIMS) a možnosti 3D tisku ve výuce 

fyziky 
 
Mgr. Veronika Burdová a Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D., Katedra aplikované fyziky a techniky, 
Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita 
 
Mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assessment) je považováno za 
největší a nejdůležitější mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání, které 
v současné době ve světě probíhá. Přestavení přírodovědných úloh z PISA 2015 a TIMS 2015 
a nové koncepce testování. 
 Ukázka návrhu, přípravy a tvorby pomůcek pro fyzikální kabinet pomocí 3D tiskárny. 
 
Žádáme všechny zájemce o zaslání přiložené návratky s vybranými oblastmi do 15. 1. 2018 
e-mailem na adresu: cerna@pf.jcu.cz 
v Jednotlivé okruhy se uskuteční, bude-li minimálně 12 zájemců 
v Termíny: únor, březen, duben 2018, září, říjen, listopad 2018 
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, Ph.D. 
Katedra aplikované fyziky a techniky, 
Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita 



Návratka 
Katedra aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice 
tel. 387 773 051, 387 773 055 

 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ FYZIKY V ROCE 2018 

 

Seznam okruhů: 
1. Částice, ze kterých je náš svět? 2 

2. Jednoduché pokusy 
3. Astronomie 2 

4. Fyzikální exkurze – Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice a Jaderná elektrárna 
Dukovany  

5. Fyzikální olympiáda   
6. Testování přírodovědných gramotností PISA (TIMS) a možnosti 3D tisku ve výuce 

fyziky 

Přesná adresa školy včetně PSČ: 

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

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

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

   

   

   

   

 

 


