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1 Celková charakteristika předmětu 

Fyzika patří na gymnáziu i dalších středních školách k všeobecně vzdělávacím předmětům. 

Tvoří základ dalších oborů na většině škol a má úzký vztah i k jiným přírodním vědám. Je 

důležitá pro popis všech jevů, se kterými se setkáváme v běžném životě. Dává nám odpovědi 

na mnoho otázek – jak věci kolem nás fungují, co se děje ve vesmíru, jak získáváme 

a užíváme energii… 

Proto i žáci se zrakovým postižením by měli zvládnout osvojení základních fyzikálních pojmů 

a prostřednictvím experimentů pochopit fyzikální zákony. Součástí výuky fyziky je rovněž 

používání správné terminologie, užívání vhodných matematických a grafických prostředků. 

Žáci by měli umět slovně popsat různé fyzikální jevy, matematicky vyjádřit vztahy mezi 

fyzikálními veličinami a řešit základní fyzikální úlohy. 

K získávání rozšiřujících informací mohou žáci se zrakovým postižením používat internet, 

stejně jako intaktní žáci. Přínosem k výuce fyziky je i spolupráce s intaktními spolužáky. 
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2 Metodika všeobecně  

Způsob zápisu u žáků se zrakovým postižením: 

• Pichtův psací stroj (nevidomí) – zápis v Brailleově písmu diktovat pomalu 

a zřetelně, důsledně hlásit začátky a konce zlomků, horní a dolní indexy, uzávěry 

indexů. Zápis pomocí Pichtova psacího stroje se používá ve fyzice hlavně při 

řešení fyzikálních úloh (hmatová kontrola zápisu a postupu výpočtu). Pro 

numerické výpočty je pro studenty vhodnější používat kalkulátor v notebooku 

s hlasovým výstupem. 

• Notebook s hlasovým výstupem (žáci nevidomí a se zbytky zraku) – žáci používají 

klávesové zkratky, pro urychlení zápisu a snadnější orientaci v textu je vhodné 

nahradit zlomkovou čáru nebo záporný exponent lomítkem  

(např. km.h-1 = km/h), písmena řecké abecedy zapisovat foneticky. 

• Notebook (žáci slabozrací a se zbytky zraku) – klasický zápis jako do sešitu včetně 

používání specifických symbolů (indexy, písmena řecké abecedy…), zlomkovou 

čáru nahradit lomítkem. 

• Sešit s použitím podložky nebo zvýrazněných (zesílených) linek. 

Pro přepis do Brailleova písma existuje doporučená metodika: „Příručka pro přepis do 

bodového písma“ autorky Wandy Gonzúrové , schválená MŠMT.  

Vydání, tisk: Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Krakovská 21, Praha 1 

 

Výpočty:  

• Kalkulátor v notebooku  

• Kalkulátor s hlasovým výstupem – obsahuje pouze základní funkce 

• Kalkulátor 
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Užití pomůcek závisí převážně na vybavení žáků kompenzačními pomůckami a případné 

spolupráci s asistentem. I nevidomí nebo těžce zrakově postižení žáci by měli zvládnout 

řešení základních výpočtů sami. Začátkem prvního ročníku je pro ně jednodušší dosazovat 

číselné hodnoty přímo do vzorce a úlohu řešit jako rovnici. Postupně by měli u fyzikálních 

vztahů sami zvládnout vyjádření neznámé ze vzorce a konkrétní hodnoty dosazovat do 

výsledného výrazu. 

Grafické zobrazení: 

• reliéfní obrázky vytvořené pomocí fuseru – jejich výroba je pro vyučující časově 

náročná. Příslušný obrázek je třeba nejdříve zakreslit na samostatný papír 

(oprostit od popisků v černotisku v případě kopírování z učebnice), překopírovat 

na speciální papír a vložit do fuseru. Výsledkem je plastický obrázek, který lze 

doplnit popisem v Brailleovu písmu (nalepením textu zapsaném na Pichtově 

psacím stroji nebo vytištěným v braillské tiskárně, popř. vyrobeném pomocí 

tzv.demokleští). v příloze je uveden seznam reliéfních obrázků, které Vám 

můžeme na základě žádosti vyrobit. 

• reliéfní obrázky vytvořené pomocí kreslenky – celá sada kreslenky obsahuje 

rýsovací soupravu, kterou tvoří podložka s úchytem pro plastovou fólii, 

trojúhelník a pravítko doplněné speciálním označením (zářezy, plastické 

zvýraznění bodů), kružítko, „bodátko“ na tvorbu obrázků a další pomůcky. Pro 

tvorbu reliéfních obrázků ve fyzice stačí podložka a bodátko, které lze zakoupit 

samostatně. Podložku lze nahradit např. starým obalem na třídní knihu, bodátko 

starou propisovací tužkou. Výhodou použití kreslenky je rychlá výroba obrázků jak 

při samotné přípravě vyučujícího, tak i v průběhu vyučovací hodiny. Učitel nebo 

asistent může postupně obrázek tvořit se studentem zakreslením na fólii. Další 

výhodou je její finanční nenáročnost. Plastové fólie, bodátko a podložku lze 

objednat na adrese: 

Prodejna tyflopomůcek, Krakovská 21, 110 00 Praha 1    
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3 Metodika dle tematických celků 

3.1 Fyzikální veličiny a jejich měření 

Důraz je kladen stejně jako na jiných školách na znalost soustavy SI, převod fyzikálních 

jednotek a jejich správný zápis pomocí předpon nebo mocnin o základu 10. v Brailleově 

písmu se značky fyzikálních jednotek, jejich násobků a dílů zapisují shodně s černotiskem. 

Značky zapsané velkým písmenem se zapisují důsledně s prefixem pro velké písmeno (bod 

6). Jestliže značkou fyzikální jednotky je velké písmeno a předpona je zapsána rovněž velkým 

písmenem (např. MW, GJ…), nepoužívá se znak pro řetězec velkých písmen, ale každé z nich 

je zapsáno zvlášť s prefixem velkého písmene. 

Součin jednotek se shodně s černotiskem zapisuje vždy s operačním znakem (např. A.s, N.m 

apod.). U jednotek vyjádřených zlomkem se nezapisuje znak začátku a konce zlomku. Tyto 

jednotky lze ve shodě s černotiskem zapisovat rovněž pomocí mocnin se záporným 

exponentem (např. m.s-1). Označení začátku a konce zlomku se používá u zápisu fyzikálních 

výrazů. U jednotek obsahujících mocninu se nepoužívá uzávěr horního indexu (např. 

krychlový metr - m3). Totéž platí pro zápis násobků a dílů jednotek soustavy SI. Pro zápis 

v notebooku lze užít zápis formou prostého textu.  

Studenti by rovněž měli pochopit rozdíl mezi skalárními a vektorovými fyzikálními veličinami. 

Jejich zápis v Brailleovu písmu je uveden v příloze (4.1.). Při zápisu v notebooku lze označit 

vektorovou veličinu slovně před označením samotné veličiny (např. vektor F) nebo tučně 

v souladu s černotiskem v učebnicích fyziky. 

Pro měření fyzikálních veličin existují speciální délková měřidla označená Brailleovým 

písmem, váhy a teploměry s hlasovým výstupem, čidla pro rozlišení barev i osvětlení. 

U nevidomých je pro vytváření reálnější představy o životě důležitý i odhad fyzikálních veličin 

– hmotnosti (např. cihla, židle, učebnice…), vzdálenosti (např. rozpažením, vzdáleností 

prstů …), času (vyučovací hodina, přestávka…). 
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3.2 Mechanika 

Mechanika patří k nejméně náročným oborům fyziky ve výuce žáků se zrakovým postižením. 

Většinu pomůcek si žáci mohou „prohlédnout“ sami hmatem a vyzkoušet si i základní 

pokusy. Při pokusech používáme nejen klasické soupravy na fyzikální pokusy, ale i běžné 

pomůcky z domácnosti (PET lahve, sklenice, zápalky, vajíčka, textil…). U všech pokusů je 

důležitý slovní popis pomůcky. Stejně důležité je popsat průběh pokusu a předpokládaný 

výsledek pokusu s hmatovou kontrolou.  

Mezi nejoblíbenější pokusy u žáků se zrakovým postižením patří tzv. pokusy z volné ruky, 

které si žáci mohou vyzkoušet i doma s použitím nejjednodušších pomůcek. Mnoho nápadů 

lze najít v publikaci autorů RNDr. Zdeněk Drozd, Ph. D. + prof. RNDr. Jitka Brockmeyerová, 

CSc. s názvem „Pokusy z volné ruky“. 

Uvádíme jen několik příkladů z vyzkoušených pokusů: 

„Raketový motor“ z PET lahve: PET láhev opatřená otvorem ve víčku se „vypláchne“ lihem 

nebo benzínem, položí na stůl a k otvoru ve víčku se přiloží hořící zápalka. Reakci doprovází 

výrazný zvukový efekt, proto i nevidomí žáci mohou výsledek pokusu vnímat. Pozor na směr 

pohybu lahve! 

Nosnost papíru: Na 6 svisle postavených roliček od toaletního papíru položíme dřevěnou 

desku a postavíme se na ni. Pak počet roliček snížíme na 4 kusy a pokus opakujeme. Pokus 

lze (při hmotnosti asi do 60 kg) zopakovat i se 3 kusy roliček. Pozor na stabilitu při stání na 

desce! 

Jak dostat uvařené vajíčko do sklenice bez použití mechanické síly: Vajíčko zbavíme skořápky 

a umístíme na hrdlo lahve od jogurtu nebo kečupu. Průměr lahve musí být menší než průměr 

vajíčka. Vajíčko zvedneme, do lahve vhodíme hořící papír a vajíčko opět umístíme na hrdlo 

lahve. 

Těžiště mimo sklenici: Do korkové zátky upevníme v její ose zápalku a symetricky z obou 

stran 2 vidličky šikmo směřující k zápalce. Celou soupravu umístíme zápalkou na okraj 
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skleničky a zápalku zapálíme. Ohořelý konec zápalky lze odlomit a celou zbylou část (zátku 

s vidličkami a částí zápalky) přemístit např. na okraj lavice. 

Pro grafické zobrazení úloh např. skládání pohybů a sil lze použít předem vyrobený obrázek 

(viz příloha) se slovním popisem vyučujícího nebo asistenta. Vhodnější je ale zapojení žáků 

do postupné tvorby obrázků  s asistentem -  pomocí kreslenky nebo v černotisku.  

Při řešení fyzikálních úloh je u žáků se zrakovým postižením důležitý ukázkový příklad, který 

zpracují současně s celou třídou. Při řešení dalších úloh je třeba zohlednit jejich pomalejší 

tempo. Počet dalších vyřešených úloh je proto individuální. 

3.3 Molekulová fyzika a termika 

Výrazné odlišnosti ve výuce molekulové fyziky žáků se zrakovým postižením nejsou, protože 

představy o mikrosvětě jsou téměř stejné pro všechny žáky. Při vysvětlování kinetické teorie 

látek (např. difúze) se lze opřít i u žáků se zrakovým postižením o běžné příklady z praxe 

(např. příprava čaje a jeho oslazení při různých teplotách). Vhodná je ukázka různých druhů 

teploměrů doplněná slovním popisem jejich funkce. Při výkladu vnitřní energie a její změny 

se opět můžeme zaměřit na znalosti z běžného života, popř. praktické ukázky (např. zahřívání 

těles při tření).  

Struktura a vlastnosti plynného skupenství – využívat více slovní popis (nejpravděpodobnější 

a střední kvadratické rychlosti) než řešení úloh, děje s ideálním plynem odvozovat od 

základního tvaru stavové rovnice. 

Pro vysvětlení struktury a vlastností pevných látek je vhodná ukázka různých hornin, které 

mají odlišné vlastnosti (křemen, břidlice…) a užití drátěných modelů krychle pro rozlišení 

základních typů buněk krystalové mřížky. Deformaci pevného tělesa stačí popsat slovně na 

konkrétních příkladech z praxe. 

Vlastnosti kapalin, hlavně povrchové vrstvy lze bez větších problémů ukázat prostřednictvím 

jednoduchých pokusů – mince na hladině, pokusy s bublifukem apod. Mezi nejoblíbenější 

pokusy patří „praní špinavých peněz“ – do sklenice naplněné vodou postupně dávat mince 

a pozorovat chování povrchové vrstvy. Počítáme, kolik peněz jsme „utopili“. 



 

10 

Změny skupenství – zaměřit se na důkladný popis fázového diagramu (viz příloha 3d) 

a zkušenosti z praxe. Osvědčený je pokus na regelaci ledu:  

Plastovou láhev naplněnou vodou pod hrdlo (ne až po okraj) uzavřeme a umístíme do 

mrazničky. Po zmrznutí vody láhev vyjmeme a uprostřed láhve vyřízneme proužek pro 

odkrytí ledu. Láhev položíme přes opěradla dvou židlí a upevníme např. kolíčky na prádlo. 

Přes led vedeme tenký ocelový drát, který na každém konci zatížíme dvoulitrovou lahví 

naplněnou vodou. Pod láhev umístíme velkou misku. Vzniklá voda vniká nad drát a opět 

zamrzá. Drát postupně projde ledem, aniž ho rozdělí na dvě samostatné části.  

Smyslový klam: Je to teplé nebo studené? Jednu ze tří sklenic naplníme teplou vodou (pozor 

na teplotu), druhou vlažnou a třetí studenou. Ukazováčky ponoříme do krajních sklenic a po 

určité době do prostřední sklenice. Každý ukazováček reaguje na stejnou teplotu vody jinak. 

3.4 Mechanické kmitání a vlnění 

Výuku je vhodné zaměřit na znalosti žáků z jejich vlastních zkušeností. Mechanický oscilátor 

popíšeme pomocí strun a membrán (v akustice), činnosti srdce a hlasivek (v lidském těle), 

pohybu pístů v motoru, kyvadlových hodin, zavěšených lanových lávek apod. Pokusy 

s tělesem na pružině, popř. s matematickým kyvadlem si žáci mohou vyzkoušet sami.  

Pro vysvětlení principu mechanického vlnění je vhodné využívat mechanické pomůcky – 

maxipružinu (lze koupit v hračkářství nebo objednat jako školní pomůcku), „žebřík“, 

gumovou hadici. v praxi se dobře osvědčila i gymnastická stuha vyrobená z rybářského prutu, 

vlasce a stuhy.  

Rovnici postupného vlnění raději popíšeme slovně a vysvětlíme význam rovnice (zápis je pro 

žáky náročný jak v Brailleově písmu, tak v notebooku). Obdobně je výhodnější i slovní popis 

interference vlnění. Doporučená obrazová příloha 4.a – 4.d.  

K popisu vlnění v izotropním prostředí, odrazu a lomu vlnění je v příloze připraven obrazový 

materiál (5a – 5c), jednoduché obrázky zvládne vyučující nebo asistent pomocí kreslenky. 
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3.5 Akustika 

Akustika nabízí velký prostor pro experimenty žáků se zrakovým postiženým. Žáci si sami 

mohou vyzkoušet pokusy s ladičkami – např. zesílení zvuku přiložením ladičky k různým 

předmětům (tabule, deska stolu, okenní tabule…), rozkmitání visících předmětů (náušnic, 

řetízků…) nebo brýlí prostřednictvím ladiček. K dalším oblíbeným pokusům patří přenos 

zvuku prostředím pomocí dvou ladiček opatřených rezonanční komorou. Mnoho pokusů 

nabízí i školní souprava pro akustiku.  

3.6 Elektřina 

Základní pokusy pro vznik náboje by žáci měli zvládnout sami (popř. ve spolupráci 

s asistentem) – tření různých tyčí textilním materiálem, kožešinou apod. a přenos náboje na 

elektroskop. Popis elektrického pole mírně zjednodušíme, graficky zobrazíme radiální 

a homogenní pole pomocí ekvipotenciálních ploch i siločar, pole dipólu pomocí siločar. Rozdíl 

potenciálů vysvětlíme na příkladu z praxe (ptáci na elektrickém vedení, délka kroku 

v blízkosti spadlých vodičů s proudem aj.). 

Pro vysvětlení funkce základních prvků elektrických obvodů se nám osvědčily i součástky ze 

starších spotřebičů z domácnosti, které si žáci mohou přinést sami. Zrakem i hmatem získají 

reálnější představu o tvaru i funkci jednotlivých součástek (kondenzátor, rezistor, cívka, 

dioda, tranzistor aj.). 

Doporučujeme graficky zobrazit i prakticky ukázat žákům sériové a paralelní zapojení 

spotřebičů. Lze použít i paralelně a sériově zapojené žárovky jako jeden prvek stavebnice, 

kde je vysvětlení zapojení spotřebičů jednodušší. Pro matematické řešení složitějších 

elektrických obvodů (Kirchhofovy zákony) slovně popsat zákon pro uzel a jednoduchou 

smyčku, výpočet neprovádět. Při experimentech vést žáky k zapojování obvodů ve spolupráci 

s asistentem nebo intaktními spolužáky. U zručnějších žáků jsou oblíbené i „opačné“ pokusy, 

při kterých sami rozebírají starší vyřazený spotřebič, např. mobilní telefon. Oblíbené jsou 
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rovněž pokusy s elektrickým proudem v plynech, zde ale záleží na vybavení školy. Tyto 

experimenty by žáci samostatně provádět neměli. 
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3.7 Magnetismus, střídavý proud v energetice 

Experimenty s permanentními magnety jsou pro žáky se zrakovým postižením příjemným 

zpestřením výuky. Snadněji pochopí vznik magnetického pole a sami si mohou různé pokusy 

vyzkoušet. Mezi oblíbené patří např.: 

Pokusy s kovovými pilinami - piliny nasypeme na tvrdší (braillský) papír nebo čtvrtku a pod 

něj postupně umísťujeme různé druhy permanentních magnetů. Lehkým poklepem na papír 

se piliny přemísťují do správných obrazců. Na povrchu papíru pozorujeme uspořádání 

kovových pilin do tvaru magnetických indukčních čar. „Kouzelné magnetické kuličky“ – sadu 

tvoří 4 různě velké magnetické kuličky. Jednu z nich umístíme na tvrdší papír, pod který 

umístíme permanentní magnet. Pohybem magnetu se kulička pohybuje i po nakloněném 

papíru. S kuličkami lze ukázat i další pokusy, na které mohou žáci přijít sami. 

Tuto oblast fyziky je vhodné doplnit exkurzí do elektrárny, referáty nebo prezentacemi žáků, 

užitím modelu jednofázového transformátoru apod. 

3.8 Optika 

Pro žáky se zrakovým postižením představuje optika jeden z nejobtížnějších oborů fyziky, 

proto experimenty ve škole pro žáky se zrakovým postižením redukujeme (i vzhledem 

k vybavení pomůckami) na minimum. Pro vysvětlení zákonů odrazu a lomu, úplného odrazu 

světla je u nevidomých žáků vhodnější použít kreslenku, do které vyučující nebo asistent 

postupně zakresluje chod paprsků při změně úhlu dopadu. U žáků slabozrakých můžeme 

provádět postupnou konstrukci v černotisku s odlišením druhů čar. v obou případech žáci 

snadněji pochopí princip chodu paprsků a „neztrácí se“ ve velkém množství čar v jednom 

předem připraveném obrázku. K lepšímu pochopení zákonu odrazu lze použít odrazné 

hranoly různých tvarů nebo využít obrazové přílohy (6a). Disperzi světla lze u některých 

slabozrakých žáků ukázat pomocí hranolu a následně doplnit obrázkem, u nevidomých žáků 

je vhodnější použít plastický obrázek s podrobným slovním popisem (6b). K zobrazení 

optickými přístroji je vhodná názorná ukázka přístroje (dalekohled, mikroskop…), 

doporučujeme neprovádět konstrukci, ale využít referátů nebo prezentací ostatních 

intaktních žáků. 
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Ve vlnové optice navazujeme na popis šíření zvuku a klademe důraz na praktické využití 

vlnové optiky (interference světla, holografie, polarizace atd.), často formou referátů nebo 

prezentací.  

Část optiky je na škole pro žáky se zrakovým postižením věnována stavbě oka a očním vadám 

(především refrakčním), ale i dalším, se kterými se u žáků setkáváme. 

3.9 Speciální teorie relativity 

Důraz je kladen na slovní popis „myšlenkových modelů a pokusů“ s využitím grafického 

zobrazení na fólii. Příklady doporučujeme zaměřit na jeden ukázkový u každého z důsledků 

STR. Pro zjednodušení zápisu složitých vztahů v Brailleově písmu i v notebooku lze zavést 

substituci: 

y = √1 – v2/c2 , která žákům umožní snadnější zápis i práci při řešení příkladů. 

3.10 Astrofyzika 

Na základě zkušeností (nedostatek času před maturitou) se osvědčilo zařadit část astrofyziky 

ve zjednodušené (popisné) formě do 1. ročníku v návaznosti na Sluneční soustavu. 
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3.11 Fyzika v širších souvislostech 

Vztah fyziky k ostatním přírodním vědám (chemii, biologii aj.), filosofii, ochraně životního 

prostředí, novým technologiím apod. se projevuje ve výuce předmětu již od 1. ročníku. Na 

odborných školách (např. obchodní akademie) navazuje na fyziku předmět zbožíznalství. 

Poznatky z fyziky se uplatňují i při řešení slovních úloh v matematice. Proto má výuka fyziky 

na školách nepostradatelný význam. 

4 Příloha pro zápis v Brailleově písmu 

4.1 Vektory 

Šipka nad vektorovou veličinou se v Brailleově písmu zapisuje pomocí bodů 25,2 bez mezery 

za zapsanou značkou fyzikální veličiny. 

Např. okamžitá rychlost je zapsána body:  1236,25,2 

Body 1236 představují označení rychlosti (v), body 25,2 označení vektoru. 

Obdobně lze označit i sílu. Zápisu veličiny však musí předcházet prefix (bod 6) pro označení 

velkého písmene: 6,124,25,2 

Zápis bodů se diktuje po cifrách, ne jako číslo. 

 

4.2 Řecká abeceda 

Za prefixem malého nebo velkého písmene řecké abecedy následuje bez mezery písmeno. 

Prefix malého písmene – body 45 

Prefix velkého písmene – body 46 
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Např. 

ρ                   45, 1235      (za prefixem odpovídá písmenu r) 

Ω                  46,2456       (za prefixem odpovídá písmenu ř) 

 

Řecká abeceda ve hmatovém písmu je součástí přílohy č. 1 
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5 Obrazová příloha: 

1 – řecká abeceda 

2a – pohyb rovnoměrný 

2b – pohyb rovnoměrně zrychlený 

2c – skládání pohybů a sil 

2d – pohyb po kružnici 

2e – mechanická práce 

2f – gravitační pole radiální a homogenní 

2g – šikmý vrh 

2h – hydraulický lis 

2i – obtékání těles  

 

3a – pV diagram (děj izotermický, izobarický, izochorický, adiabatický 

(_ _ _  izoterma,  _____ adiabata) 

3b – práce ideálního plynu, kruhový děj 

3c – poruchy krystalové mřížky 

3d – fázový diagram 

4 – složené kmitání 

5a – vlnění v izotropním prostředí 

5b – zákon odrazu a lomu 

5c – úplný odraz 

6 –   časové diagramy samohlásek 

7a – elektrické pole radiální a homogenní 

(zobrazení pomocí siločar a ekvipotenciálních ploch) 

7b – elektrické pole dipólu 
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7c – voltampérová charakteristika (vodič, dioda, elektrolyt) 

8a – magnetické pole permanentního magnetu a cívky s proudem 

8b – elektromagnetické relé 

8c – vlastní indukce, přechodný děj 

8d – transformátor (jednofázový a trojfázový) 

8e – postupná elektromagnetická vlna, elektromagnetický dipól 

9d – duté zrcadlo (a = 2r) 

9e – duté zrcadlo (a ‹ r) 

9f – vypuklé zrcadlo 

9g – spojka 

9h – rozptylka 

9i – interference světla 

 

Osy grafů nejsou pro zjednodušení obrázků popsány. Při výrobě plastických obrázků lze na 

základě žádosti doplnit obrázek příslušných označením ve hmatovém písmu. 
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