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● „... and they sill don't get it ...“: „The physics teachers of 1899 
… complained of declining enrollments and lack of student 
moivaion.“

● „In 2009 physics professors will sill be arguing over 
mathemaical level, over depth versus coverage, over the 
content of the syllabus, over pace, over the amount of real-
world versus simulated experience, over what consitutes 
understanding and how you measure it.“

● plus ça change, plus c'est la même chose (čím více se věci mění, 
ím více zůstávají stejné): „moderní fyzika“ 218 s. z 1248 (17 %) 



 

● Robert Andrews Millikan (1868 – 1953): „It can not be too stronly 
emphasized that it is grasp of principles, not skill in manipulaion 
which should be the primary object of General physics courses“

● S&Z – poválečná léta, H&R – „éra Sputniku“
● vynechaná témata v H&R:

jednoduché stroje, povrchové napěí, viskozita

kalorimetrie, změny skupenství, vlhkost, 

hudební akusika, elektrochemie, 

termoelektrické jevy, obvody střídavého proudu

vady čoček, kolorimetrie, fotometrie, …
● KNIGHT, R. D.: Five Easy Lessons: Strategies for 

Successful Physics Teaching.  Addison 

Wesley, 2002. ISBN 0805387021. 
● síla a pohyb
● energie a zákony zachování
● náboj, pole potenciál



 



 



 



 

Vektory a složky



 

Jak deinujeme/zavádíme složky a souřadnice vektoru?

ČSN ISO 31-11: V matemaice se ve vektorovém počtu složky 
vektoru a

x
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y
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 nazývají často souřadnice vektoru. Je důležité 

rozlišovat „složky vektoru“ a, t.j. a
x
, a
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 od „složkových vektorů“,  
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. Kartézské složky polohového vektoru se rovnají 

kartézským souřadnicím bodu určeného polohovým vektorem.
htp://csnonlineirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/53829/53829_nahled.htm
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Klasická a moderní fyzika
● V předchozím vydání byly některé poznatky z relaivity a 

kvantové fyziky (např. téma hmotnost a energie, kvantování 
momentu hybnosi) vyloženy v článcích věnovaných již 
klasické fyzice. V novém vydání je výklad upraven a přenesen 
do čási moderní fyzika. Základní ideje moderní fyziky se ale 
stále vinou celým textem.

● Bohrův model atomu vodíku



 

Zajímavé detaily...



 

Zajímavé detaily...



 

htp://physics.nist.gov/cuu/pdf/RevModPhysCODATA2010.pdf
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Newell, D. B.: A more fundamental Internaional System of Units. 
Physics Today, 2014, roč. 67, č. 7, s. 35–41.  DOI:10.1063/PT.3.2448

... the 26th CGPM (General Conference on Weights and Measures) is 
expected to adopt the new SI in 2018 

Základní jednotky SI po roce 2018? 
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Relaive uncertainies, u
r
 , for some fundamental constants and energy

equivalents are given in parts in 109. Present relaive uncertainies are 
based on the 2010 CODATA adjustment of the fundamental constants.10 
Note that u

r
 of m(kg) in the present SI is 0 only by deiniion. The new SI 

relaive uncertainies assume ixed values of the Planck constant h, 
elementary charge e, Boltzmann constant k, and Avogadro constant N

A
.



 



 



 



 

Na těchto základech můžete stavět

htp://www.ets.org/gre/subject/about?WT.ac=grehome_gresubject_130807

Graduate Record Examinaions®

100 otázek, 170 minut

Více než 80% otázek může 

zodpovědět ten, kdo dobře 

zná HRW

http://www.ets.org/gre/subject/about?WT.ac=grehome_gresubject_130807
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29. 8. – 31. 8. 2014 v Chebu
• Pořadatelé: Fakulta pedagogická Západočeské univerzity Oddělení fyziky 

společně s Gymnáziem Cheb, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec 
Králové a Fyzikální pedagogickou společnosí JČMF

• 127 registrovaných účastníků

• Akivita podpořena z projektu PVBV - Popularizace vědy a badatelsky 
orientované výuky, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0007. 
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