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PROGRAM PŘEDNÁŠEK A PRAKTICKÝCH UKÁZEK Z FYZIKY, NOVÉ HRADY, 23. – 27.8. 2010 
 

DEN – 
PŮLDEN 

DOPOLEDNE 
9:00–10:30 a 10:45–12:15 

ODPOLEDNE 
14:00–15:30 a 15:45–17:15 

VEČER 
OD 19:30 DO 20:30 (PŘÍPADNĚ AŽ  21:00) 

PONDĚLÍ 
23. 8. 2010 

 
 
 

PŘÍJEZD 
 

13.00 zahájení 

téma: FYZIKA - včera, dnes a zítra 
 

2 úvodní přednášky k tématu 
RNDr. P. Pracna, CSc.  - ÚFCH JH AV ČR, Praha 

„Prostor a čas v přírodních vědách“ 
 

Doc. RNDr.P.Slavíček, Ph. D. – FCHI VŠCHT, Praha  
„Atom a molekula: Jak to bylo, jak to je“ 

… 

téma: (Ne)zájem studentů o přírodní vědy…  
 

Přednáška a diskuse k tématu 
Ing. K.Stejskalová, CSc. 

– zapojení studentů do  projektu AV ČR Otevřená věda II,  práce 
se SŠ studenty - zájemci o fyziku a chemii….konkrétní příklad 

spolupráce ÚFCH JH se středními školami; nové možnosti 
spolupráce ústavů AVČR a středních škol v podmínkách 

financování z ESF- např. programy OPVK aj. 

ÚTERÝ 
24. 8. 2010 

téma:ASTROFYZIKA a  její didaktika… 
 

2 přednášky  
doc.  RNDr. V. Štefl, CSc.  

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně 

„Nové astrofyzikální poznatky““ 
 

téma: FYZIKA - jak se dnes učí…a experimentuje 
1. přednáška s ukázkami experimentů 

RNDr. V. Žák, Ph.D.  
Katedra didaktiky fyziky MFF Univerzity Karlovy v Praze 
"Nejjednodušší" experimenty do hodin fyziky aneb fyzika  

schovaná v krabici od bot" 
2. seminář, workshop  

Mgr. P. Böhm     (KDF MFF UK a Edufor s.r.o.) 
"Fyzikální experimenty s měřicím systémem Vernier" 

téma: BIOFYZIKA  FOTOSYNTÉZY  
 

přednáška 
RNDr. K. Roháček, CSc. 

Biologické centrum AV ČR, v.v.i. / ÚMBR,  
České Budějovice; 

Ústav fyzikální biologie Jihočeské univerzity, Nové Hrady 
"Fluorescence, fotosyntéza a stres -  

jak to spolu souvisí?" 
 

STŘEDA 
25. 8. 2010 

téma: JADERNÁ FYZIKA…(9-11 hodin ) 
 

přednáška: 
Ing. M. Fikrle 

Ústav jaderné fyziky  AV ČR, Řež 
„Jaderné analytické metody – základy a užití v praxi“ 

 

téma: JADERNÁ ENERGIE… 
 

EXKURSE  
 

do jaderné elektrárny Temelín  
 
 

téma: Zajímavá prezentace přírodních věd široké veřejnosti  
 

přednáška 
PhDr. Jana  Drhová  

„Techmania science center“ 
(představení technologického parku, jeho programů, akcí, 

možnosti  spolupráce s pedagogy…) 
. 

ČTVRTEK 
26. 8. 2010 

téma:  FYZIKA NANOSVĚTA…… 
 

2 přednášky  
Mgr. T. Jungwirth, Dr. 

Fyzikální ústav AV ČR, Praha 
Téma spintronika, nanoelektronika.…. 

 

téma:  FYZIKA NANOSVĚTA…… 
 

1. přednáška na téma  Fenomenální „C“– budoucnost s 
nanomateriály na bázi uhlíku, jejich příprava a užití… 
RNDr. Ing. M.Kalbáč, Ph.D. ÚFCH JH AV ČR, Praha  

2. přednáška na téma Kam až vidí mikroskopy – charakterizace 
nanosvěta metodami mikroskopie rastrovací sondou 

 Ing. P. Janda, CSc., ÚFCH JH AV ČR, Praha 

 
 

Předání osvědčení a hodnocení kurzu, diskuse 
s účastníky, otázka nutnosti popularizace  

přírodních věd…. 
Garant programu Ing. K.Stejskalová, CSc. 

 

PÁTEK 
27. 8. 2010 

Na závěr něco z FYZIKY pevných látek….. 
 

1. přednáška 
Mgr. M. Tomáš  

Pedagogická fakulta Západočeské Univerzity v Plzni – 
Katedra obecné fyziky 

„Základní vlastnosti dielektrik, termodielektrický jev“ 
….a na úplný závěr  

2. přednáška s názvem „Kosmologie“ 
 

Odjezd 

 

Garant programu: Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. - Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Praha 



Jmenný seznam přednášejících 
 
 
 
 

BÖHM Pavel   Mgr.     bohm@edufor.cz 
Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze; 
Edufor s.r.o. Praha 
 
DRHOVÁ Jana   PhDr.      jana.drhova@techmania.cz 
Regionální technické muzeum o. p. s., Techmania science center, Plzeň 
 
FIKRLE Marek  Ing.     fikrle@ujf.cas.cz 
Ústav jaderné fyziky  AV ČR, v.v.i. Řež 
 
JANDA Pavel   Ing., CSc.    pavel.janda@jh-inst.cas.cz 
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha 
 
JUNGWIRTH Tomáš  Dr. Mgr.     jungw@fzu.cz 
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha 
 
KALBÁČ Martin  RNDr. Ing, Ph.D.   martin.kalbac@jh-inst.cas.cz 
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha 
 
PRACNA Petr  RNDr. CSc.    petr.pracna@jh-inst.cas.cz 
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha 
 
ROHÁČEK Karel  RNDr. CSc.    rohacek@umbr.cas.cz 
Biologické centrum AV ČR, v.v.i. / ÚMBR, České Budějovice; 
Ústav fyzikální biologie Jihočeské univerzity, Nové Hrady 
 
SLAVÍČEK Petr  Doc. RNDr. Ph. D.   petr.slavicek@vscht.cz 
Ústav fyzikální chemie, Fakulta chemicko-inženýrská,  
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 
 
STEJSKALOVÁ Květoslava Ing. CSc.  kvetoslava.stejskalova@jh-inst.cas.cz 
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha 
 
ŠTEFL Vladimír  Doc. RNDr. CSc.   stefl@physics.muni.cz 
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno 
 
TOMÁŠ Martin  Mgr.      marty01@students.zcu.cz 
Katedra obecné fyziky, Pedagogická fakulta Západočeské Univerzity v Plzni 
 
ŽÁK Vojtěch   RNDr. Ph.D.    Zak.Vojtech@seznam.cz 
Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze 
 



Fyzikální experimenty s měřicím systémem Vernier 
 

Pavel Böhm 
Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta,  

Univerzita Karlova v Praze 
 

První lektor přednášky a následné dílny, Pavel Böhm, se na Katedře didaktiky fyziky MFF 

UK zabývá počítačovou podporou výuky fyziky, současně působí na gymnáziu PORG jako 

učitel matematiky a fyziky a také ve společnosti Edufor, která je výhradním distributorem  

školního experimentálního systému Vernier v ČR (www.vernier.cz). 

 Druhý lektor, Petr Kácovský, se systémem Vernier podrobně zabýval ve své 

bakalářské práci a rovněž má zkušenosti z dílen zaměřených na Vernier. 

 Smyslem přednášky a dílny je seznámit učitele základních i středních škol 

s možnostmi zefektivnění experimentální části výuky přírodovědných předmětů a na 

konkrétních experimentech je naučit základy práce se systémem Vernier. Některé ze 

získaných dovedností mohou učitelé využít i v případě, že na škole mají jiné systémy, 

například ISES. Vernier lze použít také k podpoře výuky matematiky. 

 Učitelé dostanou některé náměty na experimentování vytištěné a budou si také moci 

zdarma na vyzkoušení zapůjčit do školy experimentální sadu pro měření teploty 

Vernier Go!Temp – získané dovednosti tedy budou moci dále na začátku školního roku 

upevňovat a také ověřovat přímo ve výuce. 

 
Vlevo: přenosné rozhraní s dotykovým displejem Vernier LabQuest.  

Vpravo: rozhraní Vernier Go!Link. 



 V rámci úvodní přednášky budou učitelé seznámeni s výhodami a nástrahami 

spojenými s používáním dataloggerů ve výuce – jsou to zejména: možnost připojení 

k projektoru, přenositelnost mezi třídami a možnost měřit v terénu, jednotné ovládání 

v češtině, možnost přípravy vlastních pracovních návodů, měření s více senzory současně, 

mezipředmětové vazby a riziko nadužívání dataloggerů ve výuce. 

 

V rámci dílny budou mít účastníci možnost naučit se: 

 

1. používat Vernier s počítačem a dataprojektorem + základy práce v programu Logger 

Lite, 

2. používat Vernier s přenosným rozhraním Vernier LabQuest, 

3. využívat některá čidla s vlastním displejem (například hlukoměr) samostatně (bez 

počítače a rozhraní), 

4. využívat s Vernierem i čidla jiných výrobců, například detektor radiace Gamabeta, 

5. používat další podpůrné softwarové prostředky jako je emulátor přenosného rozhraní, 

editor pracovních listů či databáze námětů a návodů na experimenty. 

 

 Příkladem aktivity, kterou lze velice snadno se systémem Vernier provést ve třídě, je 

studium pádu a skákání míče pomocí sonaru. 

 

 
Vlevo: prohlížení záznamu zrychlení a rychlosti skákajícího míče v přenosném dataloggeru 

Vernier LabQuest. Vpravo: uchycení sonaru u stropu pomocí stativu od fotoaparátu. 

 

 Pomocí akcelerometru zase můžeme připravit reálný záznam zrychlení v dopravním 

prostředku, například vlaku. 



 

 
Záznam zrychlení při jízdě v pražském metru 

K záznamu zrychlení v pražském metru, který vidíte na obrázku, můžeme žákům položit 

například tyto otázky: 

1. Jak je graf orientován? Při kladných hodnotách vlak brzdí, nebo zrychluje? 

2. Jak dlouho čeká metro ve stanici? Jak dlouho trvá cesta mezi stanicemi? 

3. Jakého zrychlení vlak dosahuje, když brzdí a když se rozjíždí? 

4. Jak dlouho vlak při rozjíždění zrychluje? 

5. Jakou silou se musím držet tyče, abych se udržel na místě? 

6. Jakou nejvyšší rychlost metro přibližně dosáhne? 

Některé otázky lze snadno vyčíst z grafu, nad dalšími je potřeba trochu se zamyslet. Poslední 

otázku lze řešit numerickou integrací v tabulkovém editoru. 

Většinu experimentů, které lze s Vernierem provádět, můžeme dělat jak na úrovni základní 

školy, tak na úrovni střední, či dokonce vysoké školy.  

 

 

 

 

Stručná informace o společnosti Edufor 

 

 Společnost Edufor se zabývá především podporou vzdělávání. Kromě konzultační a 

lektorské činnosti nabízí také vybavení pro školy i neškolní zařízení; mezi hlavní aktivity 

v této oblasti patří výhradní zastupování americké společnosti Vernier, která dodává špičkové 

školní experimentální systémy (dataloggery) pro přírodní vědy (www.vernier.cz). 

 

 



Prezentace Techmania science center 
 

Jana Drhová 
Regionální technické muzeum o. p. s. Techmania science center v Plzni 

 
 

Společnost ŠKODA HOLDING a. s a Západočeská 
univerzita v Plzni založily obecně prospěšnou společnost 
Regionální technické muzeum o. p. s. Techmania science 
center se záměrem vybudovat v Plzni v areálu průmyslového 
závodu Škoda moderní interaktivní muzeum (ve světě 
označované jako science center).  
Oba zakladatelé se tak snaží reagovat na současnou situaci, kdy v České republice klesá 
zájem o technické obory. Science centra vnímají jako ve světě osvědčený způsob vedoucí 
k posílení zájmu o vědu a techniku. Hlavní cílovou skupinou jsou děti a mládež. Společnost 
ŠKODA HOLDING a. s.  do projektu vložila budovu o celkové ploše cca 10.000 m2. 
 

Objekt je plánováno rekonstruovat v několika etapách. Provoz byl zahájen v listopadu 
roku 2008. Celá rekonstrukce by měla být hotová v roce 2014, kdy by měla být otevřena 
druhá část science centra, planetárium a parkovací dům na celkové ploše 30.000 m2. 
Techmania science center je založeno na expozicích složených z interaktivních exponátů, 
které hravou formou přibližují určitý matematický či fyzikální princip. Interaktivnost spočívá 
v tom, že návštěvník svojí činností exponát "rozhýbe", tak aby se prostřednictvím daného děje 
ukázal vlastní princip. Učení je zde postaveno na vlastním prožitku - zkušenosti.  
 
 

Expozice Techmanie 
 

V Techmanii zatím máme tři stálé expozice a jednu expozici putovní. Stálé expozice 
jsou Edutorium, Škoda a MáToHáček. Putovní expozice je Top secret. Do budoucna se počítá 
se sedmi stálými expozicemi a třemi putovními. Stávající Edutorium by měla rozšířit expozice 
Edutorium II. MáToHáček nahradí expozice na stejné téma, ale v provedení stolní herny. 
Další expozicí bude Vodní svět, který se zabývá hravou formou mechanice kapalin. Malá 
věda bude určena pro naše nejmenší návštěvníky. Maskot Techmanie Albert bude děti 
seznamovat s profesemi.  Poslední stálá expozice Vesmír bude umístěna do Planetária. K naší 
putovní expozici Top secret přibude expozice Filmohraní a Obnovitelné zdroje energie. 

 
 
EDUTORIUM 
Edutorium obsahuje 60 interaktivních exponátu, které jsou 
zaměřeny na objasnění fyzikálních jevů a zákonů. Naleznete zde 
exponáty z oblasti optiky, mechaniky, elektriky, magnetismu, 
akustiky, vlnění ale i matematiky. Hlavním principem všech expozic 
v Techmanii je, že návštěvník si musí exponáty sám vyzkoušet, sám 
si je spustit, osahat a touto hravou formou se zároveň seznamuje 

s podstatou fyzikálních jevů, které daný exponát představuje.  
 

TOP SECRET 
TOP SECRET je název nové putovní expozice, která je od 4.11. 
2009 v prostorách Techmanie. Návštěvník může prozkoumat tu 
stranu společnosti, se kterou se běžně nesetkáváme: špiony, to, jak 



pracují, jaké techniky používají. Návštěvník si může vyzkoušet svoji obratnost a pokusit se 
projít laserovým zabezpečovacím systémem nebo zjistit komu patří otisky prstů a pneumatik. 
Mohou si vyzkoušet rozšifrovat tajné zprávy pomocí šifrovacích strojů, mohou sledovat 
ostatní návštěvníky pomocí kamer nebo odposlouchávat různá místa v Techmanii. 
 

Expozice ŠKODA 
V naší expozici ŠKODA se návštěvník seznámí s historickým 
vývojem Škodových závodů od jejich založení až do současné 
podoby. Doslova se projde po časové ose a zastaví se u stěžejních 
okamžiků a výrobků, které okouzlily svět. Informace získají 
z obrazových panelů, audio- a videosekvencí i dalších zdrojů. 
Uvidí zrekonstruovanou parní turbínu z roku 1922 – kompletní 

a schopnou provozu; modely lokomotiv i samotné továrny, funkční modely trolejbusů, ukázky 
historického nářadí. Návštěvník si tak vytvoří představu o světovém věhlasu společnosti 
ŠKODA, její minulosti, současnosti, i budoucnosti. 
 

MáToHáček  
Pro malé i velké je připravena hravá expozice MáToHáček se 
spoustou her, hraček a hlavolamů. Nejmenší si mohou složit 
barevného kohouta, hrocha nebo velké puzzle. Velmi oblíbené jsou 
Jenga kostky, které zaujmou jak malé děti, tak školáky, ale i 
dospělé. Pomocí 5 000 kostiček vznikají v Techmanii velkolepá 
architektonická díla. Chytré hlavičky všech generací si mohou 

vyzkoušet složit nebo rozebrat nějaký z našich hlavolamů a pro šikovné ruce je připravena 
Beruška na stromě. MáToHáček možná pomůže poodhalit tajemství některých fyzikálních 
zákonů, ale určitě pobaví. 

 
Výukové programy 

 
TOP SECRET – Vyšetřování zločinu  
Věk: 1. a 2. st. ZŠ 
Na ministerstvu vnitra se stal teroristický útok. Je nutné odhalit pachatele. Děti jsou rozděleny 
do týmů a stávají se vyšetřovateli. Jejich úkolem je získat dostatek důkazů a zadržet teroristy. 
Při získávaní důkazů se seznámí s šifrováním, daktyloskopií, s principem zavazadlového 
scanneru a dalšími vyšetřovacími metodami. Důraz je kladen a to, aby děti pracovaly v týmu a 
samostatně. Pomocí jednotlivých důkazů pak krůček po krůčku skládají celý příběh a zároveň 
se jim podaří včas odhalit další chystaný útok. 
 
TOP SECRET – Výcvik nových agentů 
Věk: 1. a 2. st. ZŠ 
Víte, co musí zvládnout začínající agent? Děti vytvoří týmy agentů a jsou vysílány na tajné 
mise, ve kterých zvládnou dešifrovat tajné zprávy, otevřít trezor, určit otisky prstů 
a pneumatik. Odhalíte, co se skrývá v kufru. Není snadné zvládnout úkoly začínajícího 
agenta. Program je koncipován jako soutěž, které získávají body podle úspěšnosti při plnění 
misí. 
 
Edutorium – Čarování s čarodějem 
Věk: MŠ 3 -5 let; ZŠ 1.- 2. třída 
Děti s „čarodějem“ procházejí expozice jako jeho „kouzelnickou komnatu“ a zkoumají na 
různých exponátech, jak se vaří kouzelné lektvary, jak vypadají stíny od zlobivých světýlek, 
jak čaroděj nechá zmizet skleněnou tyčinku a vyčaruje blesky... Děti pomohou osvobodit 



zakletého chlapce v křišťálové kouli, nakrmí hladové jezinky, probudí různě zlobivé blešky 
a naučí se oklamat vrčícího vlka. 
 
EDUTORIUM pro fyzikální nováčky 
Věk: ZŠ - 6.třída, osmileté gymnázium - prima  
Program umožní názorně pochopit vybrané jevy z mechaniky, termiky, optiky, elektřiny 
a magnetismu. Žáci prozkoumají volný pád těles i proudění tepla. Vyzkoušejí také, jaké stíny 
vrhají různé světelné zdroje přes různá stínítka. Pomocí dvou exponátů si snadno zapamatují 
podstatu Brownova pohybu a nakonec uvidí, jak magnetické pole ovlivňuje obrazovku. 
 
Edutorium - Mechanika mýtů zbavená 
Věk: ZŠ, SŠ  
Žáci se zábavnou formou seznámí s vybranými pojmy z mechaniky, zaměřené především na 
moment setrvačnosti a setrvačník. Dále si vyzkouší postavit samonosný oblouk. Prozkoumají 
také volný pád těles. Chaotické kyvadlo ukáže, jak z jednoduchého pohybu vznikne poměrně 
složitý pohyb kyvadel. 
 
Edutorium - Co dokáže magnet 
Věk: ZŠ, SŠ  
Program je zaměřen na magnetické pole a jeho vlastnosti. Měří se zde magnetická indukce 
Země, zjišťuje se závislost zmagnetování materiálu na teplotě. Na exponátu Transformátor se 
hledají různé způsoby vzniku proudu v cívce pomocí změny magnetického pole. Žáci 
poznávají, jak magnetické pole ovlivňuje obrazovku a doutnavý výboj. 
 
Edutorium -  Vlastnosti a šíření zvuku 
Věk: ZŠ, SŠ  
Program je zaměřen na vlastnosti a šíření zvuku. Zábavnou formou zde žáci prozkoumají 
pojmy jako je stojaté vlnění, ultrazvuk, odraz zvuku, tón a další. Vyzkouší si zvukovou čočku 
a uvidí projev neviditelného zvuku. Pomocí exponátu pochopí, proč se zvuk nemůže šířit 
vesmírným prostorem. 
 
Edutorium - Vlastnosti čočky 
Věk: ZŠ, SŠ  
Žáci se zábavnou formou seznámí s vlastnostmi  optické čočky. Na exponátu Modely očí 
mohou pozorovat různé vady očí a způsoby jejich korekce. Zjistí, jaký je rozdíl mezi spojnou 
a rozptylnou čočkou. Na exponátu mizející sklo objeví závislost rychlosti šíření světla na 
indexu lomu. Poznají, jakou čočku vytvoří kulová nádoba napuštěná vodou. 
 
Edutorium - Rozklad světla 
Věk: ZŠ, SŠ  
Po absolvování programu by měli žáci pochopit, že bílé světlo lze rozložit do jednotlivých 
složek (RGB) a jak se jednotlivé složky mezi sebou míchají. Dále budou seznámeni s pojmem 
světelné spektrum, které budou zkoumat pomocí difrakční mřížky a hranolu. 
 
Edutorium - Teplo a chlad 
Věk: ZŠ, SŠ  
Program umožní lépe pochopit vybrané jevy z termiky. Pomocí dvou exponátů žáci uvidí 
a snadno si zapamatují podstatu Brownova pohybu. Exponát Tepelné čerpadlo nádherně 
demonstruje princip ledničky. Žáci mohou dotykem a zrakem prozkoumat vedení a proudění 
tepla. V programu mohou také sami naleznout odpověď na otázku, jestli voda může zároveň 
vařit a mrznout. 
 



Edutorium - v hlavní roli elektřina 
Věk: ZŠ, SŠ  
Program přibližuje různé fyzikální vlastnosti elektrického proudu. Jedná se zejména o vznik 
a vedení proudu. Do programu jsou také zahrnuty exponáty, na kterých si žáci ověří Ohmův 
zákon a princip transformátoru. Součástí tohoto programu je show s Van de Graffovým 
generátorem. 
 
Historie a současnost Škody Plzeň 
Věk: neomezený       
Návštěvníci se seznámí s historickým vývojem firmy ŠKODA od jejího založení až do 
současné podoby. Projdou se po časové ose a zastaví se u stěžejních okamžiků. Aktivní 
formou vyhledají a získají informace z obrazových panelů, audio-video sekvencí, a dalších 
zdrojů, ze kterých si vytvoří představu o světovém věhlasu společnosti ŠKODA. 
 
 

Programy Europe Direct Plzeň – zdarma 
 

EU HROU 
Věk: ZŠ, 1. stupeň (doporučené pro 5. třídu) 
Program žáky seznámí se základními informacemi o EU (co je to EU, proč vznikla a jaké je 
její poslání). Dozví se, jaké jsou symboly EU (vlajka, hymna, heslo a Den Evropy). V 
neposlední řadě hravou formou získají základní informace o členských státech. 
 
EU – SEZNAMTE SE 
Věk: ZŠ, 2. stupeň 
Program je určen žákům druhého stupně ZŠ. Žáci se seznámí s informacemi o EU (co je to 
EU, proč vznikla a jaké je její poslání, jaké mezinárodní organizace existovaly v Evropě před 
EU a co je Schumanova deklarace). Dozví se, jaké jsou symboly EU (vlajka, hymna, heslo 
a Den Evropy) a blíže se seznámí s jednotnou evropskou měnou – Eurem. Získají základní 
informace o důležitých institucích EU (Evropský parlament, Evropská komise a Evropská 
rada). 
 
ED – CHCETE VĚDĚT VÍC 
Věk:SŠ 
Program je určen studentům středních škol. Seznámí se v něm s podrobnými informacemi 
o EU a její historii. Získají informace o institucích EU (např. Evropský parlament, Evropská 
komise a Evropská rada). Studenti prodiskutují aktuální témata např. Lisabonská smlouva, 
Schengenská spolupráce a další možnosti rozšiřování EU (Turecko) a mnoho dalšího. 
 
 

O projektu SCICOM 

Projekt se zaměřuje na rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Hlavními aktivitami jsou 
tvorba a realizace vzdělávacího modulového programu zaměřeného na komunikaci o vědě a 
výsledcích výzkumu a vývoje (science communication). Projekt vzájemně kombinuje a 
propojuje dvě nosné komponenty - posílení kompetencí vědeckých pracovníků a studentů v 
oblasti komunikace o vědě a systematickou práci se zájemci o vědecko-výzkumnou práci - 
žáky SŠ. 

 



Cíle projektu SCICOM 
 
• SCICOM - „Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy “ 
• Zavedení modulu „science communication (SC)“ do ČR 
• Zlepšení znalostí a dovedností pracovníků VaV v oblasti „SC“ 
• Systematická práce s mládeží prostřednictvím nástrojů komunikace vědy 
 
Cílová skupina 
 

V průběhu realizace projektu budou klíčové aktivity zaměřeny na čtyři hlavní cílové 
skupiny. V rámci vzdělávacích modulů cílených na rozvoj kompetencí v oblasti komunikace o 
vědě budou cílovými skupinami akademičtí pracovníci a ostatní pracovníci zabývající se 
VaV, pracovníci výzkumných a vývojových institucí a studenti doktorských studijních 
programů. Bude se jednat především o pracovníky technických a přírodovědných oborů s 
předpoklady a zájmem prezentovat principy oborů a výsledky své vědecké práce nejširší 
veřejnosti. Důraz bude kladen především na mladší věkové ročníky, které budou schopny v 
dané oblasti dlouhodobě působit a osvojit si zásady moderní komunikace. U studentů 
doktorského studia se bude jednat o jedince, kteří jsou zapojeni do vědeckých projektů, ale 
současně mají zájem o popularizaci a propagaci své práce přitažlivou formou. Ve skupině 
absolventů vzdělávacích modulů by měly být odpovídajícím způsobem zastoupeny ženy. 
Vzdělávací modul na ZČU počítá s celkovou účastí cca 300 osob. U zájemců o VaV práci se 
jedná o žáky vyšších ročníků dvou pilotních partnerských škol i dalších středních škol. 
Celkově by mělo být zapojeno do projektu cca 1000 žáků, s intenzivní prací se počítá u 300 
žáků. V rámci projektu budou realizovány i workshopy, jejichž cílovou skupinou budou 
učitelé středních škol (především fyzika, chemie, matematika, ale také dějepis atd.) z 
Plzeňského kraje. Počítá se celkově se 160 učiteli. V rámci realizace odborně zaměřených 
konferencí se počítá s podpořenou skupinou o velikosti 300 osob.  
 
Zapojení a motivace cílové skupiny 
 

Projekt počítá s tím, že hlavní motivací pro účast cílové skupiny - akademických a 
vědeckých pracovníků, popřípadě studentů doktorských studijních programů - je jedinečnost 
nabízených modulů. Komunikace vědy s nejširší veřejnosti a především vůči skupině žáků 
středních škol se stává jedním z významných nástrojů zvýšení motivace jejich studia na 
přírodovědných a technicky orientovaných fakultách, které se budou potýkat vzhledem k 
demografickému vývoji v České republice s problémem, jak získat a udržet počet kvalitních 
studentů. V rámci ZČU budou účastníci oceněni v souladu s nastaveným vnitřním motivačním 
systémem. Vybraní učitelé středních škol budou mít možnost se seznámit s nejnovějšími 
metodami a pomůckami při výuce a přímo je v rámci výuky aplikovat, čímž mohou zvýšit 
oblibu svých předmětů. Žáci vybraných středních škol budou mít umožněn celoroční přístup 
do expozice TECHMANIA, budou komunikovat s pracovníky vysokých škol, podílet se a 
ovlivňovat tvorbu vzdělávacích modulů. Účast na těchto aktivitách bude zohledněna při jejich 
hodnocení v rámci předmětů vyučovaných na střední škole. 
 
 
 



Přínos pro cílovou skupinu 
 

Akademičtí pracovníci, ostatní pracovníci VaV a studenti doktorského studia budou 
moci absolvovat jedinečný modul, který zatím není v podmínkách České republiky běžně 
dostupný. Zvýší svoji schopnost prezentovat přitažlivým způsobem svůj obor a vědecké 
projektu široké veřejnosti. V rámci projektu budou moci navázat vztahy s představiteli medií. 
V rámci absolvování vzdělávací kurzu budou rozvíjet kompetence, které nejsou běžnou 
součástí jejich odborného vzdělávání. 

Absolventi vzdělávacích modulů se budou moci zapojit do popularizačních akcí jak v 
rámci univerzity, tak v rámci Regionálního technického muzea. 

Žáci středních škol budou osobně přítomni realizace popularizačních akcí, navážou 
přímý kontakt s akademickými a vědeckými pracovníky vysokých škol, budou seznámeni s 
možnostmi působení ve vybraných oborech. Tyto informace jim v této šíři nejsou v rámci 
běžné školní výuky zprostředkovány. Na základě intenzivního zapojení budou moci lépe 
posuzovat svoji budoucí kariéru či výběr specializace. Tím dojde ke snížení počtu "slepých 
cest" v jejich životním a kariérním vývoji. Hlavním účelem je samozřejmě přesvědčit žáky o 
tom, že působení ve vědě, výzkumných či vývojových aktivitách je rovnocenné ostatním 
kariérním cestám. Současně dojde k podpoře další souvisejících činností - například 
středoškolské odborné činnosti či olympiád v odborných předmětech. 

 
 

Techmania Talent 
 

Techmania talent nabízí unikátní příležitost, kdy si může student vybrat jeden 
z navrhovaných vědecko-výzkumných témat nebo přijít s vlastním nápadem. Pokud student 
projde výběrovým řízením Techmanie ho podpoří např. formou stipendia: prokáže-li student 
dostatek vůle na projektu pracovat a zdárně jej dokončit, získá stipendium 40 000 Kč a mnoho 
dalších výhod. K těm nejvýraznějším patří odborný dohled a možnost konzultace s 
odborníkem, který bude stipendistovým rádcem a pomocníkem v daném oboru.   

Prvním Techmania Talentem se po čtyřech měsících stal Miloslav Pech, student 
Střední odborné školy Blatná. Miloslav si za cíl své práce vybral zkonstruování magnetického 
tlumiče, který by v budoucnu mohl například nahradit tlumiče v autě a odstranit tak nežádoucí 
mechanické tření. K takovýmto velkým cílům vede ještě dlouhá cesta, je však jasné, že 
stipendijní program Techmanie úlohu jakéhosi „vědeckého inkubátoru“ úspěšně plní. Naším 
novým stipendistou se stal patnáctiletý Matěj Polák, student osmiletého dačického gymnázia. 
Přihlásil se s projektem robotického autíčka, které se bude samo pohybovat a operativně 
vyhýbat např. kladeným překážkám. 

Překážkou není ani to, že Matěj s robotikou dosud žádné zkušenosti nemá.  Spolupráce 
s Matějem je plánována minimálně na šest měsíců, během nichž bude pravidelně dojíždět za 
svým osobním rádcem, Matějem Kubičkou.  
 



Jaderné analytické metody – základy a užit́ı v praxi

Marek Fikrle1

1Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.

Úvod

Úkolem analytických laboratoř́ı je obecně určeńı složeńı předloženého vzorku. K tomuto účelu

se využ́ıvaj́ı nejr̊uzněǰśı metody , jejichž použit́ı záviśı jak na charakteru zkoumaného předmětu,

tak i na možnostech konkrétńı laboratoře a v neposledńı řadě i na ekonomických možnostech

zadavatele.

Jaderně analytické metody jsou svoj́ı povahou speciálńı. Jak již název napov́ıdá, jedná se

o metody využ́ıvaj́ıćı vlastnost́ı atomového jádra. Analytická informace je obvykle źıskávána

sledováńım sekundárńıho zářeńı, které při jaderných procesech vzniká. Pokud detekujeme zářeńı

vznikaj́ıćı př́ımo během reakce mluv́ıme o tzv. metodách promptńıch, pokud měř́ıme zářeńı

vznikaj́ıćı při rozpadu aktivovaných jader mluv́ıme o metodách aktivačńıch.

Mezi jaderné analytické metody se někdy nesprávně řad́ı i metody rentgenové analýzy. Povaha

detekovaného zářeńı je fyzikálně stejná, ale jeho p̊uvod neńı v atomovém jádře, ale v atomovém

obalu. Nicméně tyto metody často využ́ıvaj́ı zař́ızeńı shodná s metodami aktivačńımi, a proto

zde bude pojednáno i o nich.

Aktivačńı metody

Neutronová aktivačńı analýza – NAA

Zkoumaný vzorek je obvykle směśı nejr̊uzněǰśıch prvk̊u. Z celkového počtu asi 110 existuj́ıćıch

prvk̊u je pomoćı neutronové aktivačńı analýzy možno stanovit kolem 40 z nich. NAA je me-

toda využ́ıvaj́ıćı možnosti interakce neutronu s atomovým jádrem. Neutron interaguje s ato-

movým jádrem, a pokud neńı jeho energie př́ılǐs velká, dojde k jeho záchytu. Vzniklé jádro

se pak zbav́ı přebytečné energie vyzářeńım jednoho nebo obvykle několika foton̊u γ. Energie

takto vzniklého zářeńı gama je změřena a pomoćı znalostńı databáze je určen p̊uvodńı prvek.

Pokud k ozařovanému vzorku přidáme ještě známou koncentraci prvku který chceme stano-

vit, jsme schopni pouhým porovnáńım naměřených dat stanovit i jeho koncentraci. Pro dobře

se aktivuj́ıćı prvky lze stanovit koncentrace v řádu desetin µg/g (ppm). Neutronová aktivačńı

analýza má několik základńıch modifikaćı. Prvńı je rozděleńı na krátkodobou – doby ozařováńı

od deśıtek vteřin po několik minut, a dlouhodobou - doby ozařováńı v řádech až deśıtek hodin.

Jelikož nejčastěji využ́ıvaným zdrojem pro NAA je jaderný reaktor, který poskytuje rozmanité
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spektrum energíı neutronu, lze pomoćı speciálńıch technik odfiltrovat určitou část neutron̊u (ob-

vykle termálńı s nejpravděpodobněǰśı energíı En = 0,025 eV). T́ım se zlepš́ı možnosti aktivace

některých prvk̊u, které se lépe aktivuj́ı v tzv. epitermálńımi neutrony (En od 0,1 do 1 eV). Máme

tedy speciálńı epitermálńı NAA. Daľśı možnost́ı je NAA s chemickou předseparaćı nebo s ra-

diochemickou separaćı, tedy metoda, kdy před resp. po ozářeńı vzorek chemicky zpracujeme a

odděĺıme námi sledovaný prvek.

Metoda NAA (včetně nejr̊uzněǰśıch modifikaćı) je velmi účinná a poskytuje kvalitńı výsledky

pro mnoho prvk̊u, ale podmı́nkou pro jej́ı uplatněńı je mohutný zdroj neutron̊u. V principu se

daj́ı použ́ıt (pro některé aplikace) tzv. radioizotopové neutronové zdroje (Am-Be, Pu-Be) což

je vlastně směs zářiče α (Am, Pu) a Berilia, na kterém prob́ıhá reakce 9
4Be(α, n)12

6 C. Tento typ

zdroje se použ́ıvá v př́ıpadě, kdy neńı možné použ́ıt jaderný reaktor, jakožto nejmohutněǰśı zdroj

neutron̊u. Pochopitelně při použit́ı radioizotopových neutronových zdroj̊u neńı možné stanovit

všechny prvky, které je možné obecněe NAA stanovit a i detekčńı limity jsou horš́ı.

Fotonová aktivačńı analýza a aktivačńı analýza nabitými částicemi

Princip všech aktivačńıch metod je shodný. Tedy, vybranou ”částićı” ostřelujeme zkoumaný

materiál a měř́ıme změny zp̊usobené touto částićı na atomovém jádru. Pokud tedy ostřelujeme

jádro fotony jedná se o fotonovou AA, pokud jej ostřelujeme ionty jedná se o AA nabitými

částicemi. Foton stejně jako neutron nemá elektrický náboj, takže jeho interakce s jádrem je

relativně snadná.

Pokud je aktivuj́ıćı částićı proton nebo i těžš́ı kation, je d́ıky coulombovskému poli jádra

interakce složitěǰśı, a je nutné překonat tzv. potenciálový val jádra. Po aktivaci se jádro zbav́ı

části energie většinou vyzářeńım nějaké částice (neutron, proton, alfa částice) s t́ım, že vzniká

jádro nové, které ještě neńı v základńım energetickém stavu, na který obvykle přecháźı vyzářeńım

fotonu γ. Tento je detekován a postupem shodným s NAA je stanovena jak kvalita (složeńı

vzorku), tak i kvantita (koncentrace prvku).

Rentgenová fluorescenčńı analýza – RFA, Particle induced

X-ray emission – PIXE

Princip metody je opět poměrně jednoduchý. Nějakým exterńım zdrojem zářeńı s dostatečnou

energíı jsou z K a L hladin atomového obalu vyraženy elektrony. Následuje přechod atomu do

energeticky výhodněǰśıho stavu, tj. elektrony z vyšš́ıch hladin přecházej́ı do vzniklých děr a rozd́ıl

energíı jednotlivých přechod̊u je vyzářen v podobě fotonu charakteristického rentgenového zářeńı.

Tyto fotony jsou detekovány a je určena kvalita vzorku. Pokud máme systém zkalibrovaný, stejně

jako v př́ıpadě NAA pomoćı exterńıch standard̊u, urč́ıme i kvantitu.

Existuje několik možnost́ı jaký použ́ıt budićı zdroj. Asi nejčastěji se jedná o RTG trubici

(spojité RTG zářeńı). Daľśı možnost́ı je použit́ı radionuklidového zdroje. Zde jsou elektrony
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vyráženy fotony gama vylétávaj́ıćımi ze zdroje. Pro metodu PIXE je pak zdrojem urychlovač

částic.

RFA i PIXE jsou obecně multielementárńı metody. Existuje však mnoho jejich modifikaćı,

z nichž některé jsou zaměřeny na stanoveńı jen jednoho prvku v jednom měřeńı. Dále je třeba

uvést, že se jedná o metody povrchové. To znamená, že je možné stanovit složeńı jen do několika

mikrometr̊u povrchu. Hloubka záviśı nejen na budićım zdroji, ale také na stanovovaném prvku,

resp. energii př́ıslušného RTG fotonu a v neposledńı řadě i na kvalitě detekčńıho systému.

Důležitým parametrem každé analytické metody je citlivost. Pomoćı RFA je možné stanovo-

vat v extrémńıch př́ıpadech i jednotky µg/g, běžné aparatury pak stovky µg/g. Meze stanovitel-

nosti u metody PIXE jsou v řádu jednotek µg/g.

Využit́ı metod v praxi

Výše uvedené metody jsou vyž́ıvány ke stanoveńı složeńı geologických materiál̊u, ke stanovováńı

nejr̊uzněǰśıch polutant̊u v životńım prostřed́ı, dále jsou využ́ıvány pro archeologické nálezy, pro

stanoveńı znečǐstěńı pr̊umyslových surovin atp.

V Ústavu jaderné fyziky v Řeži použ́ıváme rutinně NAA, a to konkrétně INAA (instru-

mentálńı NAA), s předseparaćı vzorku a RNAA (s radiochemickou separaćı), a to jak s krátkodobým,

tak i s dlouhodobým ozařováńım. Touto metodou stanovujeme ve spolupráci s Geologickým

ústavem AV ČR složeńı geologických materiál̊u, dále prob́ıhá výzkum impaktńıch materiál̊u jako

jsou např. Vltav́ıny za účelem zjǐstěńı jejich p̊uvodu. Provád́ıme i výzkum v oblasti životńıho

prostřed́ı, tj. stanoveńı nejr̊uzněǰśıch prvk̊u at’ již těch, které znečǐst’uj́ı ŽP, nebo těch, které

jsou pro život (nejen člověka) nutné. V neposledńı řadě je to pak spolupráce s archeologickými

pracovǐsti, kdy je stanovováno složeńı nejr̊uzněǰśıch artefakt̊u slouž́ıćı předevš́ım pro źıskáńı

představy o starých technologíıch, př́ıpadně i nalezeńı souvislost́ı mezi nálezy v r̊uzných loka-

litách.

Speciálně pro archeologické vzorky je pak využ́ıvána i RFA. Tato metoda má sice horš́ı meze

detekce, ale je vzhledem k p̊uvodńımu vzorku zcela nedestruktivńı, což je mnohdy pro archeology

věc zcela zásadńı. Nevýhodou při použit́ı této metody právě pro archeologické vzorky je jej́ı, již

zmı́něná, povrchovost. Analyzovaný provrch neńı většinou očǐstěn a tak docháźı k analýzám sṕı̌se

korozńıch vrstev než samotného předmětu. Nicméně i tyto výsledky mohou mı́t pro archeology

cenu, a to při prováděńı konzervátorských praćı.

Závěr

Jaderné analytické metody jsou velmi spolehlivé a pro stanovitelné prvky poskytuj́ı výsledky

s relativně malými nejistotami. Jejich nevýhodou je poměrně náročné technické vybaveńı, a

s t́ım souvisej́ıćı vysoké nároky na kvalifikaci personálu. Ovšem vzhledem k jejich poměrně

jednoduchému principu jsou i pro laika poměrně rychle srozumitelné. V př́ıpadě RFA je výhodou

3



jej́ı naprostá nedestruktivnost, občas vykoupená změřeńım ne zcela odpov́ıdaj́ıćı části vzorku, a

možnost znát kvalitativńı údaje mnohdy v řádu deśıtek vteřin pro makroprvky a deśıtek minut

pro minoritńı.
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Mikroskopie rastrovací sondou a odvozené techniky 
 

Pavel Janda  
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. 

 
 
Anotace: Mikroskopie rastrovací sondou - mikroskopie atomárních sil (AFM) a tunelová 
mikroskopie (STM) umožňují zkoumání povrchu pevných látek nejen ve vakuu, ale i za 
atmosférického tlaku a v kapalinách, v rozsahu zvětšení, jehož horní hranice odpovídá 
molekulárnímu resp. atomárnímu rozlišení. Informace, které lze tímto způsobem získat 
obsahují nejen topografická data plného 3D zobrazení povrchu, ale i materiálové parametry 
(tvrdost, elasticita, vazebné interakce, elektronová hustota).  Analýzu povrchu lze provádět 
metodami odvozenými od AFM a STM – silovou spektroskopií AFM, optickou mikroskopií a 
spektroskopií blízkého pole (SNOM). Vysoce perspektivní technikou se v poslední době stává 
hrotem zesílená Ramanova a fluorescenční mikroskopie a spektroskopie (TERS-TEFS), která 
poskytuje informace o chemickém složení povrchu ve vysokém  
 

Mikroskopie rastrovací sondou (SPM, Scanning Probe Microscopy) reprezentuje 

soubor mikroskopických a analytických technik, odvozených od základních technik – 

tunelové mikroskopie (STM, Scanning Tunneling Microscopy) a mikroskopie atomárních sil 

(AFM, Atomic Force Microscopy). Tyto techniky umožňují zkoumání povrchu pevných 

vzorků s povrchovým rozlišením odpovídajícím zvětšení až 107 x, a pokrývají tak rozsah 

zvětšení optického mikroskopu (~ 103 x) přes elektronovou mikroskopii (~ 105 x) až  po 

zobrazení molekul a atomů. Snímání povrchu je prováděno mechanickou sondou (obr. 1), 

která podle své konstrukce může sloužit 

k zobrazení 3-dimenzionální topografie nebo 

k mapování určité fyzikální vlastnosti povrchu – 

např. elektronové vodivosti, hustoty a rozložení 

elektronových stavů, teploty, náboje, tvrdosti, 

pružnosti, různé forem interakcí (adhese) – a tedy 

k vytváření parametrické mapy povrchu ve 

vysokém rozlišení.  

 

Obr. 1: Schématické znázornění mikroskopu 

rastrovací sondou 

 

 

 



Výhodou technik SPM je dále i to, že ke své práci vesměs nepotřebují vysoké vakuum 

a jejich rozlišení není limitováno prostředím – mohou vedle vakua pracovat i v plynech a 

v kapalinách, a umožňují tak sledovat změny povrchu v průběhu chemického nebo fyzikálně 

chemického děje in situ. 

 

Přestože některé ze sledovaných parametrů mohou být pro povrch daného chemického 

složení specifické (např. vazebné interakce, elektronová hustota a distribuce elektronových 

stavů), neexistovala do nedávné doby v praxi plnohodnotná technika chemické analýzy, která 

by nepostrádala žádnou z hlavních výhod  mikroskopie rastrovací sondou a umožňovala by 

vytvářet obraz chemického složení povrchu in situ s vysokým povrchovým rozlišením.  

 

Objev optické mikroskopie blízkého pole (Near-Field Scanning Optical Microscopy 

and Spectroscopy, NSOM/SNOM), využívající systému mikroskopie rastrovací sondou 

v součinnosti s optikou blízkého pole (obr. 2) umožnil poprvé zobrazit světelným 

mikroskopem struktury s rozlišením téměř o dva řády větším než odpovídá vlnové délce 

použitého světla, při zachování výhod spojení klasické optické mikroskopie a SPM -  tj. 

možnost práce in situ, v transmisním, reflexním nebo fluorescenčním režimu.   

 

 
 

Obr. 2: Princip světelné mikroskopie/spektroskopie blízkého pole (SNOM). Výběr 

fragmentu vlnoplochy světlovodnou sondou mikroskopu umožňuje překonat omezení dané 

Rayleighovým  kritériem a Abbeho difrakčním limitem. Obraz je snímán a konstruován bod 

po bodu. 

 

Spektroskopické použití  této techniky pro chemickou analýzu se však ukázalo být 

sporné, díky tomu, že její citlivost je vzhledem k vysokým světelným ztrátám velmi nízká.   



 

Výrazně lepší prognózu lze přiřadit hrotem zesílené Ramanově a fluorescenční 

spektroskopii a mikroskopii (Tip-Enhanced Raman Spectroscopy/Fluorescence Spectroscopy 

and Microscopy, TERS/TEFS), která se objevila kolem roku 2000 jako technika slučující 

povrchově zesílenou Ramanovu spektroskopii (Surface-Enhanced Raman Spectroscopy, 

SERS, založenou na principu plasmonické resonance)  s mikroskopií rastrovací sondou  

(obr. 3).  

 

 
 

Obr. 3: Princip hrotem zesílené Ramanovy spektroskopie/mikroskopie (TERS). Zesílený 

signál přichází z oblasti vrchlíku hrotu (obrázek  vpravo:  [B. Pettinger, G. Picardi, R. 

Schuster: Single Molecules Vol. 3, Iss. 5-6, 285]) 

 

Mohutné resonanční zesílení světla v blízkosti hrotu mikroskopu AFM nebo STM 

dovoluje snímat Ramanova spektra in situ s povrchovým rozlišením odpovídajícím technice 

SPM a současně s dostatečným světelným ziskem (obr. 4), a umožní tak vytvoření map 

chemického složení povrchu s vysokým rozlišením.  

 

Doporučená literatura:  

• R. Kubínek a kol.: Mikroskopie skenující sondou, UNI Palackého v Olomouci, 2003 – 

viz http://www.nanotechnologie.cz/storage/MikrOlomouc.pdf 

• Luděk Frank, Jaroslav Král a kol.: Iontové, sondové a speciální metody, vyšlo v edici 

Metody analýzy povrchů, Academia, ISBN 80 200 0594 3 (Dr. P. Janda je v knize 

autorem kapitoly: Rastrovací sondové mikroskopie v elektrochemii). 

 



Uhlíkové nanotuby a jiné nanostruktury 
 

Martin Kalbáč 
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. 

 

V poslední době jsme svědky nebývalého nárůstu zájmu o uhlíkové nanostruktury, 

mezi které patří i fullereny, uhlíkové nanotuby nebo  fullerenové peapody. Tyto nové 

materiály  za svou popularitu vděčí svým zajímavým  vlastnostem a z toho vyplývajících  

možností praktického využití. 

Jednostěnné uhlíkové nanotuby například vykazují obrovskou mechanickou pevnost. 

Bylo změřeno, že uhlíková nanotuba je asi desetkrát pevnější než ocel a zároveň je asi 

desetkrát lehčí. Je tedy jasné, jaký obrovský potenciál mají uhlíkové nanotuby pro konstrukci 

lehkých, a přitom velmi pevných součástek. Uplatnění mohou najít v leteckém, či 

automobilovém průmyslu, ale i při výrobě sportovního vybavení. 

Uhlíkovou nanotubu si lze představit jako srolovaný list grafenu. Průměr jednotlivých 

nanotub je, jak již sám název napovídá, velmi malý, a tak je pro jejich zobrazení nutno využít 

elektronové mikroskopy (obr. 1). Pro představu typická tloušťka uhlíkových nanotub je 1-2 

nm, což je přibližně 100 000 krát méně, než je tloušťka lidského vlasu. Jednotlivé nanotuby 

vytvářejí jakési provazy, které jsou dále vzájemně propleteny. Výsledný materiál pak vypadá 

jako černý papír. 

 

Obr. 1 Svazky jednostěnných uhlíkových nanotub. Snímek je pořízen elektronovým 

mikroskopem. Zvětšení je 10 000x. 



Je zřejmé, že grafen může být srolován mnoha různými způsoby, a lze tedy získat řadu 

různých uhlíkových nanotub o různých průměrech. Důležité je, že způsob, jakým grafen 

srolujeme, má zásadní vliv na vlastnosti nanotub. Dají se získat nanotuby, které mají podobné 

vlastnosti jako kovy, či naopak nanotuby, které mají vlastnosti polovodičů. Z tohoto důvodu 

bylo také nutné zavést jednotný způsob označování uhlíkových nanotub, který jednoznačně 

určuje směr rolování. Například nanotubu s označením (6,5) si lze představit tak, že spojíme 

body A a B (obr. 2). Body A a B jsou počátkem a koncem tzv. chirálního vektoru Ch, který je 

součtem 6-ti násobku vektoru a1 a 5-ti násobku vektoru a2. (a1 a a2 jsou jednotkovými vektory 

mřížky grafenu.) Vlastnosti dané nanotuby umíme předpovědět na základě teoretických 

výpočtů. Jelikož způsob rolování určuje vlastnosti nanotuby, je tedy možné přímo z označení 

nanotuby usuzovat na její vlastnosti. Například všechny nanotuby označením (n,m), kde n, m 

jsou přirozená čísla a současně  platí n-m je dělitelné číslem 3, jsou kovové.  

 

Obr. 2 Označení nanotub dle způsobu ‚rolování‘ grafenu. 

 

Srolováním listu grafenu získáme nanotubu s jednou stěnou. Kromě jednostěnných 

nanotub lze získat i vícestěnné. Ty se připravují snadněji, nicméně s rostoucím počtem stěn se 

jejich vlastnosti čím dál více podobají grafitu a tento materiál ztrácí svou jedinečnost. 

Výjimkou jsou dvojstěnné nanotuby. Jak již sám název napovídá, dvojstěnná nanotuba je 

složena pouze ze dvou tub, které jsou zasunuty jedna do druhé. Výhodou tohoto materiálu je, 

že lze ovlivňovat vlastnosti vnější i vnitřní nanotuby. To je zajímavé z vědeckého hlediska, 

ale i pro praktické aplikace. V současné době se například intenzivně studují možnosti využití 

uhlíkových nanotub pro zpevnění plastů. Pro dosažení kýženého efektu je nutné, aby byla 



nanotuba pevně svázána s vlákny daného plastu. To lze zajistit modifikací povrchu nanotub 

molekulami, které tvoří s plastem pevnou vazbu. Problém je, že v důsledku modifikace 

povrchu se zhoršují mechanické vlastnosti nanotuby. V případě dvojstěnné nanotuby lze 

modifikovat pouze vnější stěnu, mechanické vlastnosti vnitřních nanotub zůstávají beze 

změny. 

 

Získávání uhlíkových nanotub 

 

Uhlíkové nanotuby se zatím nepodařilo nalézt v přírodě. Je tedy nutné je syntetizovat. 

V současné době existuje celá řada způsobů přípravy. Mezi nejrozšířenější metody přípravy 

uhlíkových nanotub patří:  elektrický oblouk, katalytická  depozice chemických par a laserová 

ablace. Každý z těchto způsobů má své výhody i nevýhody. 

 

Nejjednodušší a nejlevnější je příprava v elektrickém oblouku mezi dvěma uhlíkovými 

elektrodami. Vysoká teplota způsobí, že se uhlík z elektrod odpaří a opět  kondenzuje 

v chladnějších částech reaktoru za vzniku uhlíkových nanotub. Kromě uhlíkových nanotub 

však tímto způsobem vznikají i jiné formy uhlíku jako fullereny nebo grafit. Takto připravené 

vzorky nanotub jsou tedy značně znečištěné. Navíc je obtížné proces kontrolovat, což 

znesnadňuje nalezení optimálních podmínek syntézy. Druhým způsobem syntézy uhlíkových 

nanotub je katalytická  depozice chemických par (CVD). Tato metoda je založena na reakci 

zdroje uhlíku (např. ethanolu) při vysoké teplotě na katalyzátoru. Uvedená metoda je velmi 

rozšířená, neboť je poměrně jednoduchá, a navíc ji lze docela dobře kontrolovat. V závislosti 

na teplotě, katalyzátoru či zdroji uhlíku vznikají různé uhlíkové nanotuby (vícestěnné, 

jednostěnné, o různých poloměrech). Optimalizací parametrů lze získat nanotuby různé 

čistoty. Třetí možností přípravy uhlíkových nanotub je laserová ablace. Metoda spočívá 

v tom, že se uhlíkový terčík ostřeluje laserovými pulzy o vysoké energii. Reakci je nutné 

provádět při teplotě okolo 1000 °C a bez přítomnosti kyslíku. Náročnost metody je tedy více 

než zřejmá. Zásadním problémem je krátká životnost laseru, který je pro tuto metodu přípravy 

nanotub nezbytný. Cena takto připravených nanotub je proto mnohonásobně vyšší (přibližně 

1000 eur/g) než v případě týchž nanotub připravených v elektrickém oblouku či katalytickou 

depozicí chemických par. Na druhou stranu je touto metodou možné připravit nejčistší 

nanotuby a také volbou parametrů ovlivňovat průměr připravovaných nanotub. Ideální způsob 

přípravy nanotub zatím neexistuje, je vždy nutné přizpůsobit metodu přípravy konkrétní 

aplikaci. 



 

Elektronické vlastnosti a jejich využití 

 

Elektronické vlastnosti uhlíkových nanotub jsou pro jejich praktické aplikace důležité. 

Většina nanotub (dvě třetiny všech typů) má vlastnosti polovodičů, říkáme jim proto 

polovodivé nanotuby. Ty lze použít pro výrobu tranzistorů. Oproti křemíku, který se používá 

v tranzistorech dnes, snesou řádově větší proudové zatížení. Další jejich předností je běžná 

tloušťka jednostěnných nanotub, obvykle 1–2 nm, jsou tedy řádově menší než nejmenší 

křemíkové tranzistory. Je zřejmé, že by použití uhlíkových nanotub v tranzistorech řádově 

zvýšilo rychlost i výkon počítačů (navzdory jejich miniaturizaci). 

 

Jak již bylo zmíněno, typický průměr uhlíkové nanotuby je asi 1,5 nm, jejich délka 

však může být až několik centimetrů.  Jinými slovy nanotuby mají jeden rozměr (průměr) 

srovnatelný s velikostí molekul a druhý (délku) odpovídající velikosti makroskopických 

objektů. Důsledkem rozměrů uhlíkových nanotub je i jejich zvláštní elektronická struktura, ve 

které se vyskytují úzké oblasti s velmi vysokou hustotou stavů tzv. Van Hove singularity. 

Obrázek 3 ukazuje příklad elektronické struktury pro polovodivou nanotubu s označením 

(11,9). 

 

 
Obr. 3 Elektronická struktura polovodivé jednostěnné uhlíkové nanotuby (11,9) je typická 

pro 1-D objekty (DOS znamená density of states -hustota stavů). 

 



 

Dopování uhlíkových nanotub 

 

Dopování nanotub je velmi důležité pro praktické aplikace. Dopování může být 

uskutečněno pomocí různých chemikálií nebo elektrochemicky. Ke studiu efektů dopování na 

vlastnosti uhlíkových nanotub je praktičtější využít elektrochemii. Pomocí elektrochemie je 

možné snadno a poměrně přesně řídit míru dopování. Jinými slovy je možné změřit, kolik 

elektronů bylo do nanotuby přidáno, nebo z ní naopak odebráno. Dopování má zásadní vliv na 

vlastnosti nanotub a jeho důsledky lze studovat pomocí řady metod, například optickou nebo 

Ramanovou spektroskopií. 

Optická spektroskopie ve viditelné, popřípadě blízké infračervené oblasti měří 

vlnovou délku světla, které je pohlcováno danou látkou. Dopováním uhlíkových nanotub lze 

ovlivnit, zda bude světlo o určité vlnové délce absorbováno. Tedy zda bude nanotubou 

procházet, nebo bude pohlceno. 

Velkým pomocníkem pro studium uhlíkových nanotub je rezonanční Ramanova 

spektroskopie. Tato metoda měří intenzitu charakteristických vibrací molekul obsažených v 

měřeném materiálu. Z Ramanských spekter lze získat užitečné informace o vlastnostech 

uhlíkových nanotub, o kovovém či polovodivém charakteru nanotuby, jejím poloměru či míře 

dopování. Jak již sám název metody napovídá, spektra jsou rezonančně zesílena. Toto zesílení 

je řádově desetitisícinásobné, a proto je možné měřit i velmi malé množství vzorku. 

V určitých případech může být zesílení dokonce tak obrovské, že lze získat spektra i jedné 

nanotuby. K získání Ramanských spekter je nutno ozářit vzorek laserovým paprskem, 

přičemž použití laserových paprsků o různé vlnové délce umožní získat informace od různých 

nanotub. Pomocí červeného laseru tak například získáme spektra kovových nanotub 

s průměrem okolo 1,5 nm, použitím modrého laseru pak spektra polovodivých trubic o témže 

průměru. To velmi usnadňuje interpretaci spekter vzorků uhlíkových nanotub obsahující 

téměř vždy směsi různých typů. 

 



 

 

Obr. 4. Schématické znázornění cely pro studium uhlíkových nanotub pomocí in –situ 

Ramanské spektroelektrochemie. 
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Prostor a čas v přírodních vědách 
 

Petr Pracna 
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Vývoj metod měření vzdáleností v prostoru a čase těsně souvisí s pokrokem zkoumání 

okolního světa přírodními vědami a zvyšujícími se nároky na přesnost jejich měření. Proto je 
zajímavé tento vývoj sledovat zároveň s pokrokem přírodovědného výzkumu, největšími 
postavami moderní vědy, ale také v souvislostech historických, politických a 
technologických.  

Základem měření času je existence pravidelně se opakujícího děje (časového standardu) a 
přesné počítání jeho period. Pro měření kratších časových úseků je nutná existence jiného, 
rychlejšího periodického děje a jeho synchronizace s časovým standardem. Přirozeným 
zdrojem časového standardu jsou od prehistorie pravidelné pohyby Země kolem Slunce a 
kolem vlastní osy. Dělení jejich period a realizace ´hodin´ prošlo neuvěřitelným vývojem, 
který kopíruje vývoj fyziky od klasické mechaniky po kvantovou mechaniku, která je klíčem 
k popisu mikrosvěta. Právě potřeba měření stále kratších časových úseků se stupňujícími se 
požadavky na přesnost vedla k zásadní proměně časového standardu, který je nyní odvozen 
od periodických dějů na atomové úrovni. Podobně jako měření času se i měření délek vyvíjelo 
od přímého, mechanického  porovnávání vzdálenosti se standardy délky v praktickém životě 
k nepřímému způsobu měření prostřednictvím měření doby šíření světla v měřítcích 
mikroskopických ale i meziplanetárních. Proto není v současnosti standard délky nezávislý a 
je odvozen ze standardu času.  

Měření času je společně s měřením vzdálenosti v prostoru základem fyzikálního popisu 
pohybu těles. V celém dosavadním vývoji fyziky jsou oba tyto pojmy pokládány za spojité, 
nekonečně (infinitezimálně) dělitelné a souřadnice v nich reprezentované reálnými čísly. 
Prostor je v souladu s lidskou zkušeností třírozměrný a čas plyne v jedné dimenzi. V tomto 
kontextu jsou přirozeně definovány libovolně přesně polohy těles v prostoru a čase a s nimi i 
trajektorie, po nichž se tělesa pohybují v důsledku působení sil. Základní symetrie času 
(homogenita) a prostoru (homogenita a izotropie) jsou spojeny v tomto pořadí se zákony 
zachování energie, hybnosti a momentu hybnosti. Základní vlastností rovnic klasické fyziky 
je navíc jejich symetrie vzhledem k obrácení chodu času, tedy neexistence tzv. šipky času, 
která by charakterizovala nevratnou evoluci systému, a to ve smyslu buď zvyšování nebo 
snižování míry uspořádanosti systému. Stejnou vlastnost mají i rovnice kvantové mechaniky a 
teorie relativity, speciální i obecné. Každá z uvedených teorií však v určitém smyslu 
pozměňuje chápání prostoru a času.  

Speciální teorie relativity postuluje ekvivalenci všech inerciálních systémů a konstantní 
rychlost světla v libovolném z nich. Tento krok, který byl nutný k matematické konzistenci 
popisu elektromagnetických jevů, relativizuje klasické pojmy absolutního prostoru a času a 
způsobuje propojení časových a prostorových souřadnic při přechodu mezi jednotlivými 
inerciálními systémy (Lorentzova transformace). Obecná teorie relativity postuluje 



ekvivalenci setrvačné a gravitační hmotnosti a ekvivalenci všech zrychlených i inerciálních 
soustav a spojuje gravitaci se zakřivením prostoru. Ve speciální i obecné teorii relativity se 
tím mění škály prostoru a času v závislosti na rychlosti pohybu resp. rozložení hmoty.  

Kvantová teorie, aby vysvětlila pozorovanou stabilitu atomů a jejich výměnu energie 
s okolím (neprobíhající spojitě nýbrž v kvantových skocích), zavádí postulujícím způsobem 
operátory odpovídající měřitelným veličinám a nahrazuje kauzální popis pohybu částice po 
trajektorii vlnovou funkcí částice, která souvisí s pravděpodobností nalezení částice v určitém 
místě prostoru a vyhovuje Schrödingerově vlnové rovnici. Toto v mnoha smyslech paradoxní 
chování, které je však v souladu s experimenty, připouští jak částicové, tak vlnové chování 
částic (částicově-vlnová dualita). S touto dualitou souvisí i další, intuitivně těžko 
pochopitelný pojem kvantové neurčitosti, který znemožňuje přesné určení polohy a rychlosti 
současně. V tomto ohledu je kvantová teorie, na rozdíl od klasické i relativistické teorie, teorií 
nelokální, což je zřejmě zásadní překážka pro hledání obecné teorie sjednocující všechny 
známé interakce. Kvantová teorie tímto v jistém smyslu eliminuje pohyb a plynoucí čas 
klasické fyziky. Kvantové systémy ´existují´ ve stavu kvantové superpozice diskrétních stavů 
a informaci o pravděpodobnosti výskytu v těchto stavech lze získat jen měřením diskrétního, 
kvantovaného množství energie skokově uvolněné nebo pohlcené při přechodech mezi těmito 
stavy. 

Žádná z těchto teorií nedokáže sama o sobě, bez dodatečných doplňujících předpokladů 
resp. axiomů, popsat proces vzniku vázaného systému složeného se ze dvou či více 
podsystémů resp. částic. Klasická teorie ztrácí schopnost popsat takové systémy striktně 
deterministicky, musí přejít k pravděpodobnostnímu popisu a zároveň překročit hranici mezi 
uzavřenými a otevřenými systémy. Chování takových systémů vykazuje známky chaosu, 
který v nich hraje současně destruktivní i konstruktivní roli. Krok od deterministického 
k pravděpodobnostnímu popisu má hluboké, byť ne na první pohled zřejmé důsledky pro 
chápání času i prostoru, v němž se tělesa pohybují a v němž existují fyzikální pole (gravitační 
a elektromagnetické), která řídí jejich pohyb. 

Také kvantová teorie musí k realizaci nejjednodušší možné vazby mezi dvěma 
vodíkovými atomy zavést dodatečný předpoklad, a sice existenci spinu elektronů. Je to 
pojem, se kterým úspěšně pracuje, který ale z této teorie nijak nevyplývá a je v ní naopak 
axiomaticky postulován. Protože spin má vlastnosti kvantovaného magnetického momentu, je 
považován za jistý druh impulsmomentu, který je v kvantové mechanice rovněž kvantován. 
Odlišnost vlastních hodnot spinového a rotačního momentu má však zásadní vliv na symetrii 
abstraktních prostorů, v nichž jsou oba typy momentů definovány.  

Existence vázaného systému je přitom nutnou podmínkou pro měření času, protože jedině 
ve vázaném systém s určitou vnitřní strukturou existuje opakující se pohyb, jehož periodu lze 
použít jako jednotku času. Přitom je dobré si povšimnout, že vnitřní struktura systémů, které 
vytvářejí vázaný systém a jsou pojímány jako dynamické systémy, poskytuje možnost 
disipace přebytečné energie do vnitřních stupňů volnosti. Na tuto disipaci je však možné 
pohlížet v obou směrech (dovnitř i ven) a zároveň hierarchicky ve smyslu oddělení a současně 
spojení vnitřních prostorů a časů subsystémů s prostorem a časem celého vázaného systému. 



Tento problém stál zůstává otevřenou otázkou, i když existují určité modely, v nichž se čas 
stává operátorem a entropie může v části systému klesat na úkor vzrůstu entropie v jeho okolí. 
To představuje určitou perspektivu pro popis změn ve složitých systémech jako jsou struktury 
s prvky samoorganizace až po pochopení fungování živých organismů.    
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1. Úvod 
 
 Záznam indukované fluorescence chlorofylu a (Chl) je cestou jak nedestruktivně zkoumat 
fotosyntetické procesy v rostlinách, řasách i sinicích - obecně ve všech fotosyntetizujících 
organizmech. Změny výtěžku fluorescence Chl jsou citlivým indikátorem fotosyntetických procesů 
probíhajících v časovém rozmezí od mikrosekund (rychlé primární fotofyzikální děje) až po mnoho 
minut (pomalé enzymatické procesy ve stromatu chloroplastů). Vyhodnocením časového záznamu 
fluorescence Chl, tzv. fluorescenční indukční křivky, lze stanovit hodnoty řady fluorescenčních 
parametrů, které umožňují kvalitativně i kvantitativně charakterizovat funkčnost fotosyntetického 
aparátu rostlin, jejich fyziologický stav a rovněž detailně studovat děje probíhající v tylakoidních 
membránách uvnitř chloroplastů. 
 Fluorescence Chl má svůj původ ve fotosyntetických pigmentech zelených rostlin a odráží širokou 
škálu fotofyzikálních procesů, které probíhají v tylakoidních membránách uvnitř chloroplastů během 
přeměny energie slunečního (viditelného) záření na biochemicky dále využitelnou formu - v podobě 
molekul přenašečů vodíku (NADPH, redukované formy nikotinamidadenindinukleotidfosfátu) a v 
makroergních molekulách (ATP, adenosintrifosfát). Energie kvant světelného záření (fotonů) je 
absorbována v anténních pigmentech dvou fotosystémů (FS I a FS II) a přenášena do reakčních center 
obou fotosystémů ve formě toku excitonů. V kaskádě fotochemických reakcí donor-akceptorového 
charakteru je tato energie využívána k transportu elektronů z primárního donoru (molekuly H2O) na 
cílový akceptor (NADP+) za současného vzniku vysoce energetického substrátu (ATP), potřebného k 
fixaci CO2 v Calvinově-Bensonově cyklu. 
 První pokusy o měření výtěžku fluorescence Chl v rostlinách byly inspirovány klasickými pracemi 
Kautského a Hirsche z roku 1934 [1]. Koncem 20. století se měření indukované fluorescence Chl stalo 
velmi úspěšnou technikou v získávání kvalitativních i kvantitativních informací o účinnosti 
fotochemických a nefotochemických procesů uvnitř chloroplastů. Přispělo k tomu především rychlé 
rozšíření komerčních fluorimetrů, přístrojů pracujících na principu pulzní amplitudové modulace 
(PAM) fluorescenčního signálu. PAM-fluorimetrie, metoda úspěšně využívaná ve fotosyntetickém 
výzkumu, je spojena především se jménem a pracemi Ulricha Schreibera a jeho spolupracovníků [2]. 
 
 
2. Fotosyntéza 
 
 Fotosyntéza je složitý soubor procesů, jimiž fotoautotrofní organizmy využívají energii kvant 
slunečního záření k zabudování molekul ve vzduchu obsaženého oxidu uhličitého (CO2) do 
organických sloučenin a k uvolnění molekulárního kyslíku (O2) z molekul vody (H2O) do ovzduší. 
Fotosyntetická tvorba nových organických látek a kyslíku má tedy zásadní význam pro udržení života 
na planetě Zemi. K tomuto účelu je využíváno elektromagnetické záření absorbované fotosyntetickými 
barvivy (chlorofyly, karotenoidy a fykobiliny) v tzv. viditelné oblasti slunečního spektra, tj. v 



intervalu vlnových délek od 400 do 700 nm [3]. 
 Fotosyntéza patří k nejstarším a také nejdůležitějším biochemickým pochodům na zemi. První 
fototrofní organismy vznikly na naší planetě přibližně před třemi miliardami let. Velmi zjednodušeně 
je fotosyntéza charakterizována následující sumární rovnicí: 
 6 CO2 + 12 H2O hν →  C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O . (1) 
Z této rovnice vyplývá, že fotosyntetické procesy v rostlinách mohou zůstat aktivní pouze při 
dostatečně dlouhé době ozáření a kontinuálním příjmu molekul H2O a CO2. 
 Použitím radioaktivních a stabilních izotopů C, N, O, P se zjistilo, že fotosyntetický proces je 
možno rozdělit na fázi světelnou (fotofyzikální) a fázi temnotní (chemosyntetickou). Světelná fáze 
zahrnuje oxido-redukční reakce, při nichž nastává fotolýza vody, vytváří se pH-gradient a vzniká ATP 
a NADPH. Temnotní fáze zahrnuje enzymatické reakce, v nichž se na úkor chemické energie produktů 
světelné fáze (NADPH, ATP) a za spoluúčasti CO2 a H2O syntetizují důležité organické látky - 
sacharidy, tuky, bílkoviny apod., přičemž účinnost jejich syntézy v chloroplastech závisí na intenzitě 
přísunu ATP a NADPH, tj. na účinnosti světelných reakcí. 
 
 
3. Chloroplast 
 
 Nejmenší strukturní i funkční jednotkou, která je schopna i po izolaci absorbovat záření, fixovat 
CO2 a zabudovávat uhlík do sacharidů, je chloroplast. Skládá se z dvojité povrchové membrány, 
vnitřní tekuté fáze, zvané stroma, jež obsahuje enzymy uplatňující se při fixaci CO2, a membránových 
útvarů, tzv. tylakoidů, s granální strukturou. Membránu tylakoidů lze považovat za lipidovou 
dvojvrstvu, do níž jsou vnořeny pigment-bílkovinné komplexy, tvořící dvě základní fotosyntetické 
jednotky - fotosystém II a I (FS II a I). Ty se skládají z reakčního centra (RC), tvořeného molekulou 
dimeru Chl a, a z vnitřních (core) a vnějších (mobilních) světlosběrných antén, které obsahují velké 
množství molekul Chl a a b. Poměr chlorofylu a ku b je v tzv. vnějších anténách přibližně 3:1. Do RC 
směřuje energie fotonů absorbovaných celým světlosběrným komplexem ve formě toku excitonů 
(vázaných nábojových stavů). FS I má ve svém reakčním centru pigment s maximem absorpce kolem 
700 nm (P700) a téměř nefluoreskuje. FS II obsahuje analogický pigment s maximem při kratší vlnové 
délce 680 nm (P680) a výrazně fluoreskuje (viz níže).Oba dva fotosystémy jsou mezi sebou propojeny 
řadou elektronových přenašečů a navzájem úzce kooperují. 
 
 
4. Chlorofyl 
 
 Základním fotoreceptorem (látkou schopnou zachytit přicházející fotony), který se účastní 
fotosyntézy, je chlorofyl. Jeho molekulu tvoří planární hořečnatý komplex redukovaného porfyrinu s 
navázaným polyisoprenovým řetězcem alkoholu fytolu. Chl má v dopadajícím bílém 
(polychromatickém) světle zelenou barvu, neboť intenzivně absorbuje viditelné záření v oblastech 
vlnových délek okolo 430nm (modrá oblast spektra) a 663nm (červená oblast), zatímco záření ze 
zelené oblasti (cca 500 nm) propouští. Rozlišujeme dva základní typy, které se odlišují pouze jedním 
substituentem na porfyrinovém kruhu - Chl a obsahuje metylovou skupinu, kdežto Chl b 
karbonylovou. Přesto se tato malá chemická záměna výrazně projevuje na optické fyzikální 
charakteristice, které říkáme absorpční spektrum molekuly Chl. 
 Světlo - přesněji řečeno viditelná oblast elektromagnetického záření/pole - je proud fotonů 
(kvazičástic) o vlnové délce (λ) v intervalu od 400 do 700 nm. Každý pohlcený foton může způsobit 



jednoduchý fotofyzikální děj za předpokladu, že „nese“ dostatečné množství energie (Ehν). Energie 
fotonů pohání primární fotochemické reakce, které iniciují fotosyntetickou přeměnu zářivé energie na 
biochemicky využitelnou formu a vedou k separaci náboje v RC FS II a FS I), nebo je disipována 
nefotochemickou cestou - přeměnou na teplo a fluorescenci. Vysvětlení fotochemických a 
nefotochemických procesů v RC vyžaduje použití některých základních pojmů z kvantové teorie. K 
jejich lepšímu pochopení slouží následující obrázek. 

 
 
 
 
Obr. 1: Zjednodušené tříhladinové schéma využití 
excitační energie v molekule chlorofylu reakčního 
centra fotosystému II [4]. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Energetické schéma ukazuje základní singletní stav (S0) a dva singletní excitované stavy (S1, S2) 
molekuly Chl. Horizontální čáry znázorňují vibrační stavy uvedených energetických hladin pro různá 
vibrační čísla (v" pro základní stav, v' pro excitované stavy). Vertikální šipky reprezentují následující 
kvantové procesy: (1) absorption - absorpce kvanta záření s určitou vlnovou délkou λA, jež způsobí 
přechod elektronu ze základního do excitovaného stavu v čase kratším než 10-14s, (2) dissipation to 
heat - rozptýlení excitační energie nezářivou vnitřní konverzí na teplo, a (3) fluorescence - zářivá 
deexcitace vzbuzeného stavu vyzářením fotonu s vlnovou délkou λF větší než 650nm. Parametr τ 
znamená přibližnou dobu života elektronu v jednotlivých kvantových stavech. Horizontální šipky 
reprezentují tzv. fotochemickou cestu (photochemistry), tj. rozdělení náboje v RC FS II jako počátek 
transportu elektronů (Electron transport), a nábojovou neutralizaci iontu Chl+ elektrony dodávanými 
(Donation of electrons) komplexem štěpícím vodu (WSC) [4]. 
 Chlorofyl v RC můžeme popsat jako oxidoredukční systém: oxiduje se předáním elektronu na 
molekulu akceptoru a poté se vrací do základního (nábojově neutrálního) stavu tak, že přijme elektron 
od primárního donoru. Potřebné množství energie pro přechod elektronu mezi základním a 
excitovaným stavem se získá absorpcí světla. Je-li absorbován foton z modré oblasti viditelného 
spektra (λ = 450 nm), přechází elektron do vyššího excitovaného stavu S2, dojde-li k absorpci fotonu z 
energeticky chudší červené oblasti (λ = 650 nm), může elektron přejít pouze do stavu S1. Doba života 
elektronu v excitovaném stavu S1 je ale zároveň asi tisíckrát delší (τ = 10-9 – 10-8 s) než v S2. Během 
této doby musí být elektron buď přenesen na sousední molekulu v elektronově transportním řetězci 
(feofytin u rostlin), anebo se vrací do základního stavu nezářivým (teplotní disipace) nebo zářivým 
procesem (fluorescence). 
 Kvantová účinnost fotosyntézy (počet molů fixovaného CO2 na 1 mol absorbovaných kvant záření) 
se zvýší, pokud je světlo absorbováno nejen chlorofylem a, ale také přídavnými pigmenty. Anténní 
komplexy proto obsahují vedle Chl a a b také tzv. pomocná barviva, hlavně karotenoidy. Jsou to žlutá 



a červená lipofilní barviva, jež zachycují světelná kvanta v oblasti spektra, kde Chl neabsorbuje. 
Excitační energie je následně využita rychlým přenesením na Chl a. Karotenoidy rovněž odstraňují 
radikálové formy kyslíku, které vznikají v průběhu fotosyntézy a působí destruktivně jak na RC, tak 
na další lipoproteiny v tylakoidní membráně. 
 
 
5. Elektronový transport 
 
 Přenos elektronů přes dlouhou řadu přenašečů spojených do tzv. elektronově transportního řetězce 
je poměrně složitý proces, během něhož jsou elektrony transportovány z primárního donoru - 
molekuly vody, až na cílový akceptor - molekulu NADP+. Tímto způsobem rostliny transformují 
světelnou energii na chemickou, přesněji řečeno oxido-redukční. Tento proces je popisován pomocí 
tzv. „Z-schématu“ (obr. 2), do něhož patří: komplex tvořený 4 atomy Mn, který štěpí naráz 2 molekuly 
H2O na 4 protony (H+), 4 elektrony a molekulární kyslík (O2), tyrosin obsahující molekula (YZ), jež 
dopravuje elektrony do dimeru Chl v RC FS II (P680), excitony vybuzený Chl (P680*), který je 
primárním donorem elektronů pro molekulu feofytinu (Pheo), z něhož jsou elektrony přenášeny na 
plastochinonovou molekulu (QA), pevně vázanou na D2 proteinu, a poté na D1 proteinu volně vazný 
plastochinon (QB). Ten po obdržení 2 elektronů a 2 protonů se oddělí a v podobě redukovaného 
plastochinonu (PQH2) se pohybuje uvnitř tylakoidní membrány směrem k superkomplexu tvořenému 
Rieskeho FeS-proteinem, dvěma cytochroby b6 a cytochromem f. Odtud s pomocí vysoce mobilního 
plastocyaninu (PC), měď obsahujícího proteinu, jsou elektrony přenášeny do RC FS I (P700), kde po 
obdržení excitační energie přechází ze vzbuzeného stavu Chl (P700*) na primární akceptor FS I (A0) a 
dále přes molekulu fyllochinonu - vitaminu K (A1) na trojici imobilních FeS-proteinových center FX, 
FA a FB. V závěrečné fázi se přes pohyblivý FeS-protein ferredoxin (Fd) a za přispění enzymu 
ferredoxin-NADP-oxidoreduktázy elektronový pár přenáší na cílový akceptor - oxidovanou formu 
nikotinamidadenindinukleotidfosfátu (NADP+), který se navázáním protonu redukuje na NADPH [5]. 

Obr. 2: „Z-schéma“ lineárního elektronového transportu [5]. 
 



 Molekuly vody slouží na jedné straně jako donor protonů pro tvorbu NADPH a na druhé straně 
jako zdroj elektronů pro kladně nabitou molekulu aktivního Chl a v RC FS II. Při transportu elektronů 
se napříč thylakoidní membránou zároveň transportují též protony (H+), čímž vzniká pH-gradient, 
nezbytný pro vytváření molekul ATP z adenosindifosfátu (ADP) a fosfátové skupiny pomocí tzv. 
ATP-syntázy (membránového enzymatického bílkovinného komplexu). NADPH a ATP jsou substráty 
nezbytné pro fotosyntetickou fixaci molekul CO2 do molekul glukózy, jež jsou syntetizovány v rámci 
kaskády biochemických reakcí v tzv. Calvinově-Bensonově cyklu. 
 
 
6. Fluorescence 
 
 Záznam fluorescence vyzařované molekulami Chl a se ve fotosyntetickém výzkumu stal základem 
široce využívané metody, která dovolila pochopit fotochemické a nefotochemické procesy probíhající 
v tylakoidní membráně chloroplastů. Dostupnost komerčních zařízení, pracujících na principu pulzní 
amplitudové modulace (PAM) fluorescenčního signálu, umožnila přesná měření fluorescence 
chlorofylu (FChl) dokonce i v polních podmínkách. 
 FChl je při pokojové teplotě detegována převážně (asi z 90 %) z chlorofylových komplexů FS II a 
představuje cca 3 – 5 % z celkové pohlcené energie. K popsání a kvantifikování procesu emise 
fluorescence byl zaveden termín kvantový výtěžek fluorescence (ΦF), který je definován jako podíl 
počtu vyzářených fotonů (nF) k počtu všech absorbovaných kvant (nA): 
 ΦF = nF / nA , (2) 
resp. může být vyjádřen následující rovnicí: 
 ΦF = IF / IA = kF / Σki , (3) 
kde IF značí intenzitu fluorescence, IA intenzitu absorbovaného záření, kF rychlostní konstantu 
fluorescence a Σki představuje sumu rychlostních konstant všech konkurenčních procesů, které vedou 
k návratu molekuly Chl do základního stavu (viz obr. 1) [4]. 
 Přestože fluorescence Chl představuje minoritní proces deaktivace excitovaných pigmentů, časové 
změny výtěžku FChl umožňují zkoumat mechanismy, pomocí nichž tylakoidy regulují využití zářivé 
energie absorbované komplexy FS II. Jak plyne z obr. 1 a zákona zachování energie, růst jedné 
komponenty vede ke snížení nejméně jedné z ostatních dvou komponent, do nichž excitační energie 
přechází. Mezi fotochemickými a nefotochemickými procesy platí antiparalelní vztah a tudíž měřením 
ΦF lze nepřímo usuzovat na účinnost fotochemických dějů v RC FS II. Záznam časových změn 
kvantového výtěžku fluorescence (tzv. Kautského jev) se nazývá fluorescenční indukční křivka (FIK) a 
její příklad je na obrázku 3. Analýza takovéto křivky umožňuje kvalitativně i kvantitativně posoudit 
zužitkování excitační energie ve fotosystému II a nepřímo také dalšími komplexy v tylakoidní 
membráně. Např. zvýšení toku excitační energie do fotochemických procesů vede k poklesu (zhášení) 
výtěžku FChl. Tímto způsobem FIK odráží změny v účinnosti primárních fotosyntetických procesů. 
 
 
 
 
 
 



Obr. 3: Fluorescenční indukční křivka zaznamenaná 
fluorimetrem PAM-2000 (H. Walz, Effeltrich, SRN) na 
listu fazolu in vivo. Dark period označuje temnotní 
adaptaci listu, light period fotosynteticky aktivní fázi a 
dark relaxation návrat vzorku ze světelně do temnotně 
adaptovaného stavu. +MR/-MR znamená zapnutí/vypnutí 
měřícího záření (ozářenost povrchu < 0,1 µmolhν·m-2·s-1), 
+AR/-AR zapnutí/vypnutí aktinického záření (290 
µmolhν·m-2·s-1), SP spuštění saturačního pulzu (cca 2500 
µmolhν·m-2·s-1) a FR se šipkou označuje aplikaci far-red 
záření (cca 10 µmolhν·m-2·s-1, 3 s). Použito bylo normování 
FIK na maximum FChl (FM) [4]. 
 

 
 Metodou saturačních pulzů lze rozlišit dva základní typy zhášení FChl: fotochemické zhášení, které 
odpovídá energii spotřebované při rozdělení (separaci) náboje v reakčních centrech FS II a 
nefotochemické zhášení, jež je vyvoláno tvorbou pH-gradientu a také aktivací četných regulačních 
mechanismů, které zajišťují efektivní využití excitační energie a umožňují rostlinám vypořádat se s 
nadměrnou ozářeností (fotoinhibicí) nebo jiným druhem poškození fotosyntetických komplexů 
způsobených v průběhu stresu. 
 
 
7. Fluorescenční indukční křivka 
 
 V temnotně adaptovaném stavu (TAS), který je vzhledem k elektronově transportním procesům v 
tylakoidní membráně fotochemicky neaktivním stavem, jsou obecně všechna RC FS II reoxidována 
(„otevřená“). V tomto stavu je možné zaznamenat tzv. minimální výtěžek FChl (viz F0 na obr. 3), 
jestliže je vzorek ozařován slabým modulovaným měřícím zářením (MR). Je-li vzorek následně 
vystaven krátkému pulzu (max. 1 s) velmi intenzivního bílého světla, způsobí tento saturační pulz (SP) 
rychlé uzavření všech aktivních reakčních center FS II, provázené redukcí všech akceptorů QA a 
vysycením fotochemických procesů ve FS II. Tehdy je zaznamenán tzv. maximální výtěžek FChl (FM 
na obr. 3). Správné stanovení jak FM, tak F0 je nezbytné pro následné kvantifikování procesů 
fotochemické i nefotochemické povahy, které se uplatňují během primární fáze fotosyntézy. Rozdíl 
mezi FM a F0 je označován jako maximální výtěžek variabilní FChl v temnotně adaptovaném stavu 
(FV). FV lze vypočítat ze vztahu: 
 FV = FM – F0 . (4) 
 Po zapnutí aktinické záření (AR) se výtěžek FChl dynamicky mění v důsledku působení 
fotochemických a nefotochemických procesů. Fotochemické procesy se vztahují k rozdělení náboje v 
RC FS II, nefotochemické procesy zahrnují vytváření pH-gradientu, nezářivou disipaci energie na 
teplo, fosforylaci mobilních světlosběrných komplexů FS II, fotoinhibici reakčních center FS II, 
konformační změny tylakoidní membrány atd. V průběhu světelné periody přechází fotosyntetický 
aparát postupně z temnotně do světelně adaptovaného stavu (SAS). Ten je charakterizován 
nepřetržitou syntézou ATP, NADPH a souběžnou fixací CO2. Jakmile se procesy elektronového 
transportu a spřažených biochemických reakcí dostanou do rovnováhy, je dosaženo i tzv. ustálené 
úrovně (steady-state) výtěžku fluorescence Chl (FS). Použití saturačního pulzu v SAS umožňuje určit 
maximální výtěžek FChl (FM'). Jakmile je AR vypnuto, je po krátkém pulzu slabého dlouhovlnného 



červeného záření (far-red, FR), jež urychluje reoxidaci akceptorové strany FS II, zaznamenán 
minimální výtěžek FChl (F0'). Pak je možné určit maximální výtěžek variabilní FChl ve světelně 
adaptovaném stavu (FV') jako: 
 FV' = FM' – F0' . (5) 
 Obecně tedy úrovně fluorescence FM a F0 jednoznačně charakterizují temnotně adaptovaný stav, 
FM', FS a F0' charakterizují světelně adaptovaný stav tylakoidní membrány. Návrat vzorku ze SAS do 
TAS po vypnutí indukčního aktinického záření lze sledovat během tzv. temnotní relaxační fáze 
aplikací pulzů saturačního záření v určitých časových intervalech (viz obr. 3). Analýzou relaxační 
kinetiky nefotochemického zhášení FChl pak lze najít jeho základní komponenty, které úzce souvisí s 
aktivací konkrétních regulačních a reparačních mechanizmů uvnitř tylakoidní membrány v průběhu 
primární fotosyntézy. 
 
 
8. PAM-fluorimetr 
 
 Blokové schéma PAM-fluorimetru, přístroje pracujícího na principu pulzní amplitudové modulace 
indukované FChl, je na obr. 4. Měřící postup je následující: Předzatemněný vzorek (10 – 15 min) je 
vystaven červenému (λ = 650 nm) velmi slabému (cca 0,1 µmolfotonů⋅m-2⋅s-1) pulsujícímu (f = 600 Hz) 
měřícímu záření (MR) ze světloemitující diody (LED). Jednotlivé pulzy jsou dlouhé 3 µs. Anténní 
pigmenty obou fotosystémů světlo pohlcují a polovodičový fotodetektor zaznamenává vzniklou 
fluorescenční odezvu (úroveň F0 na obr. 3). Detektor zaznamenává signál pouze na frekvenci MR, 
čímž se dosahuje vysoké selektivity a citlivosti. Vystavení vzorku aktinickému záření, které je 
schopno navodit fotosynteticky aktivní stav, nebo saturačnímu záření, které v krátkém časovém 
okamžiku uzavře všechna RC FS II, se projeví změnou amplitudy (výšky) pulzů indukované 
fluorescence. Ta je elektronickou částí vyhodnocena jako časově proměnný výtěžek FChl a 
znázorněna na displeji počítače. 
 

Obr. 4: Blokové schéma PAM-fluorimetru pro detekci 
indukované fluorescence Chl a: A (amplifier) - zesilovač, AR 
(actinic radiation) - zdroj aktinického záření, D (detector) - 
detektor, e (emission) - emise modulované fluorescence Chl, 
FR (far-red) - zdroj far-red záření, LF (long-pass filter) - filtr 
propouštějící světlo o delší vlnové délce (λ > 700 nm), MR 
(measuring radiation) - zdroj měřícího záření, r (reflected 
radiation) - odražené záření, SF (short-pass filter) - filtr 
propouštějící světlo o kratší vlnové délce (λ < 670 nm), SR 
(saturating radiation) - zdroj saturačních pulzů (SP) [4]. 

 
 Kontinuální aktinické záření (AR) emitované LED (650 nm) s hustotou toku fotonů řádově 100 
µmol⋅m-2⋅s-1 vyvolává separaci náboje v RC, tok elektronů od FS II přes FS I na NADP+, tvorbu pH-
gradientu, syntézu ATP a fixaci CO2 v Calvin-Bensonově cyklu. Saturační pulzy (SP) o délce 0,8 s 
jsou vytvářeny halogenovou lampou (řádově 103 µmol⋅m-2⋅s-1). Toto bílé světlo (SP) způsobí, že se 
všechna RC FS II převedou do uzavřeného (přeredukovaného) stavu. V tomto stavu jsou fotochemické 
procesy ve FS II plně saturovány a excitační energie je disipována procesy nefotochemické povahy, tj. 
dochází k její přeměně na fluorescenci a teplo. V tomto stavu je dosaženo tzv. maximálního výtěžku 
FChl (FM, FM' na obr. 3). Frekvence měřícího záření se během aplikace AR a SP zvyšuje z 600 Hz na 



20 kHz, čímž se dosahuje vyššího časového rozlišení. Zdroj far-red (FR) záření (λ = 735 nm, 10 
µmol⋅m-2⋅s-1) je využíván k rychlé reoxidaci akceptorové strany FS II (plastochinonového zásobníku) 
po vypnutí AR nebo po aplikaci SP. Má vliv pouze na činnost FS I a je nezbytný pro stanovení úrovně 
FChl označované jako F0' (obr. 3) [4]. 
 
 
9. Fluorescenční parametry 

 
 Pro účely kvantitativní analýzy záznamů FIK byly ve fotosyntetickém výzkumu zavedeny tzv. 
fluorescenční parametry (FP). Definování FP je závislé na pětici vzájemně nezávislých úrovní FChl: 
F0, FM (pro TAS), F0', FM' a FS (pro SAS). Jejich korektní naměření je zcela zásadní pro správné určení 
hodnot příslušných FP. Z celé řady parametrů se velmi často používá následujících šest [4]: 
1. Maximální kvantový výtěžek fotochemických procesů ve FS II (ΦPo) 
 ΦPo = FV/FM = (FM – F0)/ FM = 1 – F0/FM ;  (0 < ΦPo < 1) (6) 

ΦPo patří mezi nejpoužívanější parametry. Jednoznačně charakterizuje TAS. Počítá se jako podíl 
mezi maximálním variabilním (FV) a maximálním (FM) výtěžkem FChl. Určuje míru maximální 
fotochemické kapacity FS II a jeho střední hodnota u mnoha druhů rostlin je za nestresujících 
podmínek rovna 0,832. U rostlin vystavených stresu, anebo v případě jejich poškození, se hodnota 
tohoto parametru výrazně snižuje. ΦPo tedy může velmi rychle prokázat poškození komplexů FS II, 
a to např. jako následek stresu suchem, nadměrnou ozářeností, chladem apod. 

2. Koeficient fotochemického zhášení variabilní FChl (qP) 
 qP = (FM' – FS)/( FM' – F0') = ∆F/FV' ;  (0 ≤ qP ≤ 1) (7) 

Tento parametr se vztahuje k SAS. Kvantifikuje fotochemickou kapacitu FS II a velmi úzce souvisí 
s aktuální frakcí otevřených (reoxidovaných) reakčních center FS II. 

3. Koeficient nefotochemického zhášení variabilní FChl (qN) 
 qN = (FV – FV')/FV = 1 – FV'/FV ;  (0 ≤ qN ≤ 1) (8) 

Velikost qN je odrazem účinnosti nefotochemických procesů, které jsou charakteristické pro SAS. 
K nim patří tvorba pH-gradientu, syntéza ATP, činnost Calvinova-Bensonova cyklu, aktivace 
regulačních mechanismů (odpojení mobilních světlosběrných komplexů, aktivace xantofylového 
cyklu) atd. Na rozdíl od qP, při poškození fotosyntetického aparátu rostliny se hodnota qN zvyšuje. 

4. Koeficient relativní změny základní FChl (q0) 
 q0 = (F0 – F0')/F0 = 1 – F0'/F0 ;  (-0,2 < q0 < 1) (9) 

Parametr q0 popisuje změny počáteční úrovně F0 poté, co byl vzorek vystaven aktinickému záření. 
Podobně jako qN kvantifikuje děje nefotochemické povahy v SAS a odráží též konformační změny 
uvnitř pigment-proteinových komplexů v tylakoidní membráně. 

5. Efektivní kvantový výtěžek fotochemické přeměny energie ve FS II (Φ2) 
 Φ2 = (FM' – FS)/FM' = ∆F/FM' ;  (0 ≤ Φ2 < 1) (10) 

Parametr Φ2 se vztahuje k SAS a kvantifikuje účinnost fotochemické konverze zářivé energie v FS 
II během fotosyntézy, resp. účinnost lineárního elektronového transportu. Je velmi často využíván 
v terénním výzkumu, neboť nevyžaduje předchozí temnotní adaptaci vzorku. 

6. Nefotochemické zhášení FChl (NPQ) 
 NPQ = (FM – FM')/FM' = FM/FM' – 1 ;  (0 < NPQ < 6) (11) 

NPQ je důležitý FP vztahující se k SAS. Odráží procesy, které vedou ke snížení hodnoty FM 
v průběhu adaptace rostliny na světlo. NPQ kvantifikuje nefotochemické procesy způsobující 
přeměnu velké části excitační energie na teplo. Jeho velikost souvisí s tvorbou pH-gradientu, 
aktivací xantofylového cyklu (reverzibilní konverzí pigmentu vioalaxantinu na zeaxantin ve 



světlosběrných komplexech FS II jako následek nadměrné ozářenosti), fotoinhibicí, resp. 
fotodestrukcí reakčních center FS II atd. 

 
 
10. Závěr 
 
 Tento příspěvek shrnuje základní informace o fotofyzikálních procesech a navazujících 
biochemických dějích v primární fázi fotosyntetické přeměny zářivé energie, jež jsou nutné pro vznik 
složitějších organických látek (cukrů, škrobů, bílkovin), na nichž je založen život na naší planetě. 
Vysvětluje potřebné fyzikální pojmy a také metodu, pomocí níž lze relativně rychle a efektivně 
účinnost primárních fotofyzikálních procesů měřit. Pro hlubší pochopení dané problematiky odkazuji 
čtenáře na níže uvedenou literaturu a další četné práce odborníků, zabývajících se biofyzikálním a 
biochemickým výzkumem fotosyntézy. 
  
Tento příspěvek vznikl v rámci výzkumných záměrů ÚMBR AV ČR číslo AV0Z50510513 a ÚFB JU 
číslo MSM6007665808. 
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Jak na (ne)zájem studentů o studium přírodních věd: 
Zkušenosti vědců z ÚFCH J. Heyrovského s prací  

s talentovanými studenty 

Květa Stejskalová  
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. 

 

Cílem příspěvku je seznámit účastníky týdenního kurzu se zkušenostmi autorky a dalších vědců 
z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (dále jen ÚFCH JH) se zapojováním studentů 
středních škol do vědy a výzkumu v akademickém prostředí. Autorka je řešitelkou grantu s názvem Tři 
nástroje, který se v letech 2008-2009 právě této problematice věnoval. Podařilo se mu naplnit cíl, 
kterým bylo  vypracovat a ověřit metodiku, jak zapojit mladou generaci do výzkumné činnosti, a tím 
probudit či prohlubovat její zájem o vědu jako o své budoucí povolání. Cílovými skupinami projektu 
byli středoškolští a vysokoškolští studenti a posluchači doktorského studia. Aktivity pořádané v rámci 
projektu byli a i nadále jsou přístupné i středoškolským pedagogům, popř. pedagogům základních 
škol. Texty, fotografie, obrázky a další materiály uveřejňované na stránkách projektu jsou vytvářeny v 
takové podobě, aby poskytly informaci o výzkumu v ÚFCH JH i zájemcům z laické veřejnosti. 

Věda a obnova jejích lidských zdrojů – situace v ÚFCH JH 

ÚFCH JH, akademické pracoviště s více než padesátiletou tradicí. Vědecké práci se v ÚFCH JH v 
roce 2010 věnuje ca 150 osob z celkového počtu téměř 190 zaměstnanců (s celkovým počtem 
přepočtených jednotkových úvazků 145), tj. téměř 80 vědeckých pracovníků, dalších 25 osob pracuje 
jako odborní a techničtí pracovníci vědy a výzkumu (VaV) a na 65-70 pracovních pozicích se VaV 
věnují vysokoškolští studenti a doktorandi v presenční formě studia, kteří jsou v ústavu zaměstnáni na 
částečný úvazek 0,08, resp. 0,1. Ne vždy však tato čísla byla takto příznivá. Před 5-8 lety v ústavu sice 
pracovala rovněž více než dvacítka doktorandů, ale vysokoškolských studentů pracovalo v týmech 
podstatně méně, do 10 osob ročně a to pouze na řešení svých diplomových prací, tj. v posledním 
ročníku VŠ studia. Počet vysokoškoláku se však od roku 2005 téměř ztrojnásobil. Tento nárůst je 
spojen se vstupem mladších VŠ studentů do ústavu. Řada studentů k nám přichází již v 1. či 2. ročníku 
svého VŠ studia, pracuje jako pomocná vědecká síla (PVS) a potom zde realizuje svou bakalářskou a 
posléze i diplomovou práci. Z přehledu, který zpracoval ve své závěrečné zprávě projekt Tři nástroje, 
vyplývá velice povzbuzující výsledek: z počtu téměř 30 VŠ studentů, kteří v právě zahájeném školním 
roce 2009/2010 začali navštěvovat vědecká pracoviště v roli PVS, se jich několik v ústavu objevuje 
sice jako studenti 1. ročníku VŠ, ale nejsou zde žádnými nováčky. V uplynulém školním roce či 
o prázdninách pracovali tito studenti a studentky v ústavu na svých středoškolských stážích a 
odborných praxích. Vedle toho ve vědeckých týmech v současnosti pracuje dalších ca 10 
středoškolských studentů, kteří ve svých stážích budou pokračovat maturitním ročníkem a lze 
očekávat, že v příštím roce posílí řady PVS studentů coby posluchači vysokých škol a universit 
přírodovědného směru. V průběhu roku 2010 tedy v ústavu vedle  VŠ studentů a doktorandů vědecky 
pracovalo celkem 15-20 středoškoláků. Z tohoto velice stručného přehledu studentů může plynout 
mírně optimistický závěr, že počet nových mladých vědeckých a odborných pracovníků by mohl mít 
ÚFCH JH v blízké budoucnosti alespoň částečně zajištěn.  

Zájem studentů a začínajících postdoků o VaV v ÚFCH JH, podpořený dostatečným zajištěním 
pracoviště účelovými prostředky na nákup přístrojů, vybavení laboratoří, chemikálií, na presentaci 
výsledků aktivní účastí na tuzemských a mezinárodních konferencích a workshopech apod. (ústav 
v roce 2010 řeší více než 100 grantových projektů), je sice vysoký, stále však neblahou roli v jejich 



rozhodnutí setrvat ve vědě a zvolit ji jako své budoucí povolání hrají mzdové podmínky, jež jsou nízké 
v porovnání s nabídkami z komerční sféry. Tuto otázku však projekt Tři nástroje řešit nemůže. Čím 
však může přispět k nárůstu lidských zdrojů nejen v ÚFCH JH, ale i v české vědě jako takové, neboť 
někteří absolventi stáží a praxí v ústavu získané vědomosti a zkušenosti zúročují další prací na jiném 
vědeckém pracovišti, je dlouhodobá a systematická práce se studenty, která začíná přípravou 
kvalitních informací o VaV, pokračuje vědeckou stáží v týmu ve spolupráci se zkušenými vědci 
a odbornými pracovníky a je završena nácvikem umění presentovat, ať již písemně či ústně, dosažené 
vědecké výsledky odborné veřejnosti.  

Zapojení v projektu  AV ČR  s názvem Otevřená věda 

Při pohledu o několik let zpět - do roku 2005, lze říci, že bez akademického projektu Otevřená věda 
(OV) by nebyla bilance počtu studentů v týmech ÚFCH JH tak příznivá. V roce 2005 se ústav stejně 
jako 23 dalších pracovišť zapojil do projektu OV uspořádáním stáží pro 6 středoškolských studentů 
z pražských škol. V rámci řešení se do projektu vedle manažerky a kordinátorky (autorka příspěvku) 
v roli školitelů zapojilo 6 zkušených vědeckých pracovníků z různých oddělení ústavu ( z toho 5 ve 
věku do 38 let). Jak manažerka projektu, tak všichni školitelé jeho řešením získali dostatečné 
zkušenosti k tomu, aby i po jeho ukončení společně pokračovali ve vedení středoškolských stáží a 
získali k tomu i další kolegy, připravovali informace o VaV v ÚFCH JH a zveřejňovali je jak cestou 
webové presentace, tak v podobě tištěných materiálů a CD nosičů, přednášeli popularizační přednášky 
a organizovali exkurse pro návštěvy středoškolských studentů. Zkušenosti ze zapojení do projektu OV 
spolu se skutečností, že dvouletý projekt v roce 2007 skončí, přiměly tým k tomu, aby se pokusil 
zkušenosti své a svých kolegů zúročit v návrhu projektu základního výzkumu v oblasti lidských 
zdrojů, který za pracoviště ÚFCH JH podala autorka příspěvku v roce 2007 do soutěže MŠMT 
Národní program výzkumu II – oblast 2E (lidské zdroje).  

Vlastní projekt s názvem Tři nástroje 

Cílem projektu je vypracovat a ověřit metodiku, jak zapojit mladou generaci do výzkumné činnosti, a 
tím probudit či prohlubovat její zájem o vědu jako o své budoucí povolání. Za tímto účelem projekt 
navrhuje následující tři nástroje akademického pracoviště, které v průběhu řešení ověřuje a hodnotí:  

i) INFORMACE - kvalitní informace šířené prostřednictvím webové presentace a dalších médií 
(interaktivní CD-ROM, videofilmy, tištěné materiály);  

ii) STÁŽ VE VĚDECKÉM TÝMU - celoroční a prázdninové stáže talentovaných SŠ a VŠ studentů ve 
vědeckých týmech a letní škola či workshopy pro VŠ a PGS studenty;  

iii) PRESENTACE VÝSLEDKŮ - multioborové semináře studentů, na kterých budou všechny tři 
cílové skupiny referovat o výsledcích svého výzkumu realizovaného v různých týmech akademického 
pracoviště v průběhu řešení projektu. 

Cílovými skupinami projektu jsou středoškolští a vysokoškolští studenti a posluchači doktorského 
studia. Aktivity pořádané v rámci projektu jsou přístupné i pro zájemce z řad středoškolských 
pedagogů, popř. pedagogů základních škol. Texty, fotografie, videa, obrázky a další materiály 
uveřejňované na stránkách projektu jsou vytvářeny v takové podobě, aby poskytly srozumitelnou 
informaci o výzkumu v ÚFCH JH i zájemcům z laické veřejnosti (http://www.jh-inst.cas.cz). 

Projekt byl řešen za finanční podpory MŠMT v letech 2008-2009. Po jeho skončení pokračují všechny 
uvedené aktivity s většími či menšími finančními omezeními (nadále omezené náklady hradí ÚFCH 



JH). V příspěvku se autorka podrobně zaměří na popis a shrnutí výsledků všech výše uvedených třech 
nástrojů.  

Projekt skončil – co bude dál? 

Přírodní vědy nepatří v posledních téměř 15 letech mezi oblíbené předměty, které by studenti se 
zájmem studovali. Možná je to i tím, že i pedagogové je již neučí s takovým zájmem jako dříve neboť 
přísná, mnohdy nesmyslná legislativa doprovázená stále se snižujícími finančními prostředky na 
výuku nepřejí experimentu. A chemie, fyzika, biologie  to jsou přece předměty, které jsou na 
experimentování založené. Touha po vědění v daných oborech se tak stala heslem jen pro úzké 
skupiny jedinců. To jsou fakta, která konstatují různé statistiky a přehledy ať již universit či technicky 
zaměřených vysokých škol, Ministerstva školství i Akademie věd.  

Vědci v ÚFCH JH však po několikaletých vlastních zkušenostech s projektem Otevřená věda a nyní 
s projektem Tři nástroje, ale i studiem výsledků dalších projektů, které řeší obdobné cíle v jiných 
vzdělávacích  a vědeckých institucích (např. projekty Badatel a MedVěd řešené na přírodovědecké 
fakultě University Palackého v Olomouci) budou ve své činnosti pokračovat i nadále a to ucházením 
se o finanční podporu svých nových projektů v oblasti lidských zdrojů v soutěžích finančně 
zajišťovaných např. evropskými strukturálními fondy (OP Praha Adaptabilita, OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost) či MŠMT (NPV II) a jinými subjekty. 

Cíl, tj. zapojit mladou generaci do vědy a výzkumu takovou měrou, aby v ní nejen hledala, ale i našla 
svou budoucí perspektivu, je totiž stále jasný a dosud nenaplněný. 
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Nové astrofyzikální poznatky 
 

Vladimír Štefl 
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, 

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno 
 

Proč vyučovat astrofyziku? Takou otázku si kladou profesoři fyziky na středních 
školách, zejména na gymnáziích při přípravě ŠVP. Nepromyšlená, necitlivá a nelogická 
restrinkce dotace počtu vyučovacích hodin fyziky vedla k vypuštění tematického celku 
Astrofyzika, což je v přímém rozporu s trvalým zájmem žáků o astrofyzikální problematiku. 
V hlavách přemýšlivých studentů vznikají dotazy: Jak můžeme určovat vzdálenosti 
kosmických těles a studovat jejich vlastnosti? Co jsou černé díry a jak se přesvědčujeme o 
jejich existenci ? Lze pozorovat vznik hvězd? Studenti cítí potřebu o těchto věcech diskutovat 
a podrobněji se s nimi seznámit. Je na profesoru fyziku, aby jim toto umožnil. 

 
Při omezených časových možnostech nemůže být cílem výuky informovat studenty o 

všech nových astrofyzikálních poznatcích, ale pouze na vybraných příkladech 
demonstrovat fyzikální podstatu kosmických těles a jevů s nimi spojených. Tedy 
přesvědčit studenty, že fyzikální zákony platí jak ve třídě, tak i na nejvzdálenějších 
hvězdách, galaxiích a v celém vesmíru. 

Proto jsem do obsahu přednášky vybral následující témata:   
1. Nové astrofyzikální metody  
2. Sluneční soustava, měsíce planet    
3.   Závěrečná stadia vývoje hvězd    
4.   Aktivní galaxie, černé díry  

Pro samostatnou práci studentů uvádím návrh cvičení:    
5.  Krabí mlhovina 
6.  Hubbleův zákon.   

Astrofyzika zkoumá fyzikální a chemické procesy ve vesmíru, při kterých se uvolňuje 
energie, zpravidla vyzařováním na různých vlnových délkách. Nejdříve k sledování jevů bylo 
používáno pouhé oko. Omezující vlastností lidského zraku je poměrná úzkost spektrálního 
pásma, ve kterém je citlivé na dopadající záření. Proto dnes astrofyzikální metody využívají 
při detekci veškerý interval vlnových délek, astrofyzika se změnila z optické na vševlnovou. 
Prostřednictvím speciálních přístrojů vynesených nad zemskou atmosféru lze nyní detekovat 
fotony ve všech spektrálních oborech, od rádiového až po γ záření.  

Snímky jednoho a téhož objektu na různých vlnových délkách umožňují získávat nové  
astrofyzikální informace. Za počátek přechodu od optické k vševlnové astrofyzice lze 
považovat objev infračerveného záření Slunce, učiněný Williamem Herschelem (1738 – 
1822), který při svých experimentech roku 1800 [ 1 ]  přišel na zkušenost, že teploměr 
umístěný za červenou oblastí optického spektra ukazuje teplotu. Jeden z nejnovějších  
výzkumů atmosféry Titanu prostřednictvím rtg. záření M 1 je zachycen v [ 2 ]  z roku 2004.    



Jednotlivá dílčí astrofyzikální témata lze průběžně zařazovat do obsahu fyzikální 
výuky na gymnáziu. Příkladně pulsar v Krabí mlhovině má při makro popisu analogické 
vlastnosti jako tuhé těleso. Můžeme to využít v tematickém celku Mechanika v tématu 
Mechanika tuhého tělesa.  Pojmy rotační perioda, moment setrvačnosti, úhlová rychlost, 
úhlové zrychlení, kinetická energie rotujícího tělesa, zákon zachování momentu hybnosti, 
zákon zachování energie lze procvičit v  přitažlivé a zajímavé problematice.   

Některé modely vzniku pulsarů vycházejí ze zjednodušujících předpokladů, že energie 
je uvolňována okamžitě, předpokládáme, že úbytek kinetické rotační energie pulsaru = 
vyzářená energie, tedy platí  

dt
dE

dt
dE zarrot = . Při popisu mechanických vlastností pulsaru – 

neutronové hvězdy, vycházíme 
z modelu vytvořeného Goldem [ 3 ], 
používáme následující pojmy a vztahy:     
rotační perioda P,  úhlová rychlost 

P
πω 2

= , moment setrvačnosti tuhého 
tělesa – koule  2

5
2 MRJ = , rotační 

kinetická energie 2

2
1 ωJErot = , změna 

rotační energie 

dt
dPPMR

dt
dErot 322

5
8 −−= π .    Snímek 

modelu pulsaru – neutronové hvězdy 
je na obr. 1. Při seznamování 
s vlastnostmi pulsaru si žáci rozšíří 
představy o extrémních hodnotách například úhlové rychlosti pulsaru, která dosahuje ω = 188 
s-1 či momentu setrvačnosti o hodnotě J ≈  1038 kg.m2.  Charakteristiky pulsaru jsou  M = 1,4 
MS, R = 10 km, P = 0,033, zpomalování rotace pulsaru - zvětšování  periody rotace  činí  

1310.4 −=
dt
dP  . Změna rotační energie za 1 sekundu W

dt
dErot 3110.5−=  odpovídá 

zjištěnému zářivému výkonu Krabí mlhoviny.  
 

Příkladem aktivních galaxií je M 82, jedna z nejjasnějších v infračerveném oboru 
spektra. Jde o nepravidelnou  galaxii o hmotnosti  ~ 10 10

SM , s velikostí zhruba 3krát menší 
než je naše Galaxie. Z jejího jádra probíhá 
výrazná  expanze vodíku, viz obr. 2. 
Spektrograf s nastavenou štěrbinou podél 
osy vláken umožnil Lyndsovi získat široké 
jasné emisní čáry vodíku, jakož i kyslíku, 
dusíku a síry. Čáry byly posunuty na obě 
strany, jak k fialovému tak k červenému 
konci spektra. Rychlost rozpínání vláknité 
struktury stanovil na ≅ 1 000 km.s-1.                                                                                                      
Lynds a Sandage [ 5 ] provedli výpočty 
uvolňované energie při explozi, za 



předpokladu vzdálenosti 3,6 Mpc galaxie stanovili hodnotu toku záření v  čáře Hα  2.1033 W.  
Při hustotě protonů  10 7 v m 3 dostali odhad expandující části vodíkového plynu na  ~ 6.10 6 

MS . Odtud určili horní hranici kinetické energie na ~ 10 49 J. Její značná část se transformuje 
na vznik synchrotronového záření, které je detekováno v rádiovém oboru. Celkové množství 
uvolněné energie je odhadováno na  ~ 10 50 J , což je ekvivalentní energii uvolněné při explozi 
10 tisíc supernov. 
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Základní vlastnosti dielektrik, termodielektrický jev 

Martin Tomáš 

Katedra obecné fyziky,  Pedagogická fakulta Západočeské Univerzity v Plzni  

 

 Dielektrika jsou látky, se kterými přicházíme do kontaktu každý den. Jedná se o 

skupinu materiálů, která je nesmírně rozsáhlá. Mezi dielektrické látky patří voda, líh, benzen 

či plasty. Tyto látky jsou zcela zásadní pro náš život. Vlastnosti dielektrik jsou dobře 

prozkoumány, ale ve výuce na základních a středních školách není toto téma výrazně 

zastoupeno. Dielektrika jsou v technické praxi široce využívána a správné pochopení jejich 

základních vlastností je velmi důležité. Pokusil jsem se nalézt experimenty, které by vhodně 

demonstrovaly vlastnosti dielektrik a které by zároveň splňovaly jistá kritéria. Materiály 

použité pro tyto experimenty nesmí být drahé a méně dostupné. Současné střední školy 

nemohou investovat do nákladných materiálů. Tyto materiály nesmí být rovněž nebezpečné, 

protože žádný učitel nepoužije pro demonstraci silně toxickou látku. Tato podmínka vylučuje 

použití například kyanidu draselného, přestože tato látka dosahuje velmi vysoké dielektrické 

konstanty (relativní permitivity). Jednotlivé experimenty pak kladou nároky na další fyzikální 

vlastnosti použitých materiálů (skupenství, bod tání apod.). Základním předpokladem je tedy 

reprodukovatelnost těchto experimentů. 

 Při tvorbě těchto experimentů jsem se zaměřil na závislost dielektrické konstanty na 

frekvenci. K měření frekvenční závislosti dielektrické konstanty jsem použil Tesla Q-metr. 

Měřeným dielektrikem bylo plexisklo, lisovaný plast a epoxidová pryskyřice. Pro další 

měření jsem vyrobil několik nových materiálů. Snažil jsem se vytvořit kompozitní 

dielektrikum, které by bylo složeno z práškového kovu a dielektrické složky. Jako vodivou 

složku jsem použil práškový chrom, zinek a pentakarbonylové železo. Tyto kovy jsem 

rozmíchal v bezbarvém laku a nechal zatuhnout. Tak vznikly vzorky kompozitního dielektrika 

zajímavých vlastností. U vzorků jsem opět proměřil frekvenční závislost dielektrické 

konstanty. Především vzorek chromu vykazoval výrazný nárůst dielektrické konstanty se 

zvyšující se frekvencí. 

 Vzorky kompozitního dielektrika jsem dále zkoumal z hlediska teplotní závislosti 

dielektrické konstanty. Vzorek jsem ponořil do lázně ze silikonového oleje a pomocí 

magnetické míchačky s integrovaným ohřívačem jsem ve vhodných teplotních intervalech 

měřil dielektrickou konstantu. Na vzorek jsem před začátkem měření nalepil elektrody a 

změřil kapacitu takto vzniklého kondenzátoru. Jednalo se o kondenzátor deskový s kruhovými 



elektrodami. Jednoduchým výpočtem jsem určil kapacitu tohoto kondenzátoru vyplněného 

vzduchem a porovnal tuto hodnotu s kapacitou měřenou při zvyšování teploty. Tímto 

způsobem jsem změřil teplotní závislost dielektrické konstanty v teplotním intervalu od 0°C 

do 130°C. Z výsledků je zřejmé, že přidáním kovové složky do bezbarvého laku dochází 

k výrazné změně vlastností laku. 

 Dalším zajímavým experimentem je pak měření závislosti dielektrické konstanty na 

koncentraci roztoku. K tomuto měření jsem použil směs voda – líh. Zjištěná závislost je 

lineární a tento experiment je vhodný pro využití při laboratorních pracích studentů. 

 Z dielektrických materiálů dosahují nejvyšší hodnoty dielektrické konstanty některé 

fáze ledu. Pro demonstrační experimenty však musíme počítat pouze s využitím nejběžnější 

hexagonální fáze ledu. Pro měření dielektrické konstanty této fáze využijeme jednoduchý 

kondenzátor, který ponoříme do vody. Vodu necháme zmrznout a následně měříme kapacitu 

tohoto kondenzátoru vyplněného ledem. V porovnání s kapacitou prázdného kondenzátoru 

pak sledujeme výrazný nárůst kapacity, který je způsoben vysokou dielektrickou konstantou 

ledu ( 90rε ≅ ). 

 Zajímavým experimentem, který nebyl dodnes definitivně vysvětlen, je demonstrace 

termodielektrického jevu. Tento jev můžeme popsat jako polarizaci dielektrika v důsledku 

průchodu fázového rozhraní materiálem. Jev byl objeven v Brazílii ve 40. letech minulého 

století. Projevuje se při tání či tuhnutí vosků (včelí vosk, karnaubský vosk, parafín). Není 

vyloučen podíl tohoto jevu na vzniku některých elektrických jevů v atmosféře. Měření tohoto 

jevu je podrobně popsáno ve webové prezentaci, kterou představím na závěr přednášky. 

Součástí webové prezentace jsou pak i prezentace PowerPointové, které jsou volně k dispozici 

na internetu a které mohou být vhodným rozšířením výuky tématu o dielektrikách. 
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Kosmologie 

Martin Tomáš 

Katedra obecné fyziky,  Pedagogická fakulta Západočeské Univerzity v Plzni  

 

 Jen málo oborů lidské činnosti zažívá tak mohutný rozkvět jako kosmologie. Jedná se 

o obor, ve kterém se prolíná mnoho dalších vědních disciplín a který popisuje chování našeho 

vesmíru jako celku. Kosmologie zkoumá objekty mikroskopických i makroskopických 

rozměrů. Předmětem tohoto oboru jsou například nicotná neutrina a zároveň obrovské kupy 

galaxií. Tak široký záběr činí tento obor relativně náročným. Zároveň je však zřejmé, že 

výzkum našeho vesmíru a poznání role člověka v něm je téma velmi atraktivní. 

 Počátky kosmologie jsou spojeny s díly antických myslitelů. Rozvoj oboru můžeme 

pozorovat ve středověku, kdy člověk začíná pozorovat oblohu dalekohledem. Nejvýznamnější 

pokrok však lidstvo udělalo ve 20. století. Na cestě k dnešní úrovni poznání můžeme 

pozorovat i nejrůznější kuriózní hypotézy (např. myšlenka o duté Zemi populární v Německu 

před II. světovou válkou). 

Počátkem 20. století jsou ztotožněny vzdálené mlhoviny s galaxiemi podobnými té 

naší. Tato myšlenka však není zcela nová, stejný závěr učinil již I. Kant. Ve stejné době je 

zjištěno, že tyto galaxie se od nás v drtivé většině vzdalují. Zásadní obrat pak přináší 

Einsteinova obecná teorie relativity aplikovaná na vesmír jako celek. Po II. světové válce 

přichází na scénu Gamowova domněnka o časovém počátku našeho vesmíru (Velký třesk). 

V této době je stále přirozenou myšlenkou statický vesmír, a proto trvá ještě několik let, než 

je Gamowova teorie přijata. Důsledky jsou však dalekosáhlé a zcela pozměnily naše nazírání 

na vesmír. Postupně je teorie rozpracována a precizována. Významným příspěvkem je teorie 

kosmické inflace (A. Gutha) a její následné revize (A. Linde). 

S rozvojem pozorovací techniky jsou pak objeveny podivné objekty, které vznikají 

v závěrečných fázích života hvězd (neutronové hvězdy, černé díry apod.). Tyto objevy 

obohatí naše znalosti o možnost lépe předvídat možné scénáře vývoje našeho vesmíru. Objev 

zcela zásadní pak učiní A. Penzias a R. Wilson. V roce 1964 zachytí jejich anténa určená 

k průzkumu intenzity rádiových vln v naší Galaxii neodstranitelný šum. O správnou 

interpretaci tohoto šumu se postarali P. J. E. Peebles a další badatelé z Princetonu. Šum je 

ztotožněn s reliktním elektromagnetickým záření, pozůstatkem Velkého třesku. Zajímavostí 

je, že toto záření bylo předpověděno již 20 let před objevem, detekce však byla na hraně 

tehdejší techniky. Přesto mnozí označují tak dlouhé čekání na objev za selhání spolupráce 



mezi experimentátory a teoretiky. Podrobná měření reliktního záření provedla v roce 1989 

sonda COBE. Bylo zjištěno, že reliktní záření není homogenní a vykazuje fluktuace intenzity. 

Z charakteru těchto fluktuací můžeme určit křivost našeho vesmíru či jeho celkovou 

(globální) topologii. Vidíme tedy, jak zásadní informace může tento výzkum přinést. 

Zpřesnění výsledků provedla sonda WMAP a v současnosti mapuje fluktuace reliktního 

záření sonda Planck. 

Významný pokrok učinila kosmologie i v souvislosti s výzkumem struktury vesmíru. 

Při zkoumání galaxií nalezl F. Zwicky v roce 1933 nesrovnalosti v rotaci hmoty uvnitř těchto 

objektů. Možným vysvětlením je existence hmoty na okrajích galaxií, kterou nepozorujeme. 

Proto byla tato hmota nazvána temnou hmotou. O jejím charakteru mnoho nevíme, ale 

existuje několik nadějných kandidátů. Pravděpodobně se jedná o exotické částice (axiony, 

wimpsy aj.), které se snad v budoucnosti podaří úspěšně detekovat. 

Během studia maximální jasnosti vzdálených supernov Ia byla zjištěna zrychlující 

expanze našeho vesmíru. Takový výsledek nikdo nečekal a možné příčiny zrychlování jsou 

dodnes zahaleny tajemstvím. Zrychlená expanze je způsobena působením temné energie, o 

jejíž podstatě není téměř nic známo. Je možné, že se jedná o energii vakua, ale výsledky 

měření a teoretická hodnota se rozcházejí o neuvěřitelných 120 řádů. Nacházíme se tedy ve 

stejné situaci jako na počátku 20. století, kdy problém vyzařování absolutně černého tělesa 

(ultrafialová katastrofa) vedl ke zrodu kvantové mechaniky. Slovy Franka Wilczeka: „Za 

dveřmi je cosi nového.“ 

Kosmologie v současnosti řeší velké záhady. Z pozorování temné hmoty a temné 

energie vyplývá, že vesmír je tvořen ze 74% temnou energií, z 22% temnou hmotou a pouze 

4% běžné hmoty atomárního charakteru. Kosmologie musí tedy urazit ještě dlouhou cestu, 

aby naše poznání bylo úplné. Možná k úplnému cíli nikdy nedojde. Snad nás k němu přiblíží 

některé nové teorie (bránová teorie, teorie superstrun apod.), ale rozhodně nás čeká ještě 

mnoho překvapení. 
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„Nejjednodušší“ experimenty do hodin fyziky  
aneb  fyzika schovaná v krabici od bot 

 
Vojtěch Žák 

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta,  
Univerzita Karlova v Praze 

 
Přínos fyzikálních experimentů pro rozvoj (nejen fyzikálních) znalostí a dovedností 

žáků a studentů popírá málokdo. Jejich důležitost si uvědomujeme jako učitelé fyziky jak 

intuitivně, tak na základě výzkumů v oblasti fyzikálního vzdělávání. 

Náměty na fyzikální experimenty můžeme čerpat z poměrně rozsáhlé literatury. Mezi 

dilemata, která mnozí učitelé fyziky řeší, je nedostatek pomůcek na školách související 

s malým objemem financí, které mohou školy na nákup pomůcek vyčlenit. Takové učitele by 

mohl tento seminář zaujmout.  

Cílem semináře je ukázat účastníkům reálné fyzikální experimenty, které mohou 

zařadit do své výuky fyziky na základních a středních školách. Bude se jednat o více než 50 

pokusů, které pokrývají nejrůznější fyzikální obory – od mechaniky, přes molekulovou fyziku 

a termiku, kmitání a vlnění, elektřinu a magnetismus, k optice a moderní fyzice. Společnou 

vlastností prakticky všech předváděných experimentů je nízká pořizovací cena pomůcek 

k jejich demonstraci (v některých případech nedosahuje ani 5 Kč na pokus a přitom je možné 

jej provést opakovaně) a také jejich malá náročnost prostorová (jedná se většinou a malé 

skladné pomůcky). Inspirativní může být, že se pomůcky potřebné k předvedení více než 50 

experimentů vejdou do krabice od bot. O tomto faktu se budou moci účastníci sami na místě 

přesvědčit. 

 
Jiskrový výboj vytvořený indukční elektrikou (zachycený i s jeho odrazem) 

 
 



Zdroje námětů na jednoduché fyzikální experimenty: 

 

http://krouzek-fyziky.ic.cz/  

http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/ 

DROZD, Z.; BROCKMEYEROVÁ, J. Pokusy z volné ruky. Praha : Prometheus, 2003.  

ISBN 80-7196-268-6. 

 

 

 



Poznámka/Note 
 

Letní praktický kurz pro učitele fyziky, Otevřená věda Nové Hrady 2010 
Konferenční centrum v Nových Hradech, 23.-27.8.2010 

 



 
 
 
 
 
…a nakonec pár informací – 
 
   co sice nepatří do přehledu přednášek, 

 leč neuškodí, když je doporučíme  
Vašemu oku…… 





Nebojte se vědy 
Cyklus popularizačních přednášek pro středoškolské studenty

Již po desáté Akademie věd ČR otevírá své brány veřejnosti k nahlédnutí do zákulisí vědy. 
Pro studenty středních škol jsou připraveny přednášky, prezentace, výstavy a vědecké kavárny. 

Součástí Týdne vědy a techniky jsou Dny otevřených dveří vědeckých pracovišť AV ČR po celé České republice.

Představujeme zajímavá výzkumná témata české vědy z biologie, chemie, biochemie a lékařství, fyziky či
informatiky. Přijďte si poslechnout přednášky a využijte jedinečnou možnost diskutovat s předními českými vědci
o tématech, která vás zajímají. 

Kde? Akademie věd ČR, Národní 3, 110 00 Praha 1
Kdy? úterý/čtvrtek od 14 do 16 h

Září s fyzikou 
Téma: Budoucnost mikroelektroniky je ve hvězdách: spintronika jako
jedna z možných cest
prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D. 
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Úterý 14. září 2010 

09
2010

Říjen s biologií  

Téma: Buněčný cyklus a jeho regulace
Mgr. Petr Šolc, Ph.D.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v.i.

Čtvrtek 14. října 2010 
10

2010

Prosinec s chemií  
Téma: Syntéza odsiřovacích katalyzátorů
Mgr. Luděk Kaluža, Ph.D.
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství

Úterý 14. prosince 2010
12

2010

Přednášky Nebojte se vědy pořádá Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Kontaktní informace Mgr. Michaela Žaludová  tel.: 221 146 386, e-mail: zaludova@ssc.cas.cz



Letos na téma 
ROZMANITOST SVĚTA A ŽIVOTA V NĚM

Svět jako zatím jediné místo pro život.

1. – 7. listopadu 2010  

Již po desáté Akademie věd ČR otevírá své brány veřejnosti k nahlédnutí do zákulisí vědy. 
Pro studenty středních škol jsou připraveny přednášky, prezentace, výstavy a vědecké kavárny. 

Součástí Týdne vědy a techniky jsou Dny otevřených dveří vědeckých pracovišť AV ČR po celé České republice.

Akademie věd České republiky Vás zve
na největší vědecký festival v České republice



Protože v mladých lidech chceme podněcovat zájem o svět, 
představujeme jim vědu v rozmanitých podobách.

Hlavní část programu Týdne vědy a techniky se uskuteční ve městech
Praha, Brno, Olomouc, Ostrava a České Budějovice.

Své dveře však otevřou ústavy Akademie věd i mimo tato města.
Připraveny jsou exkurze, prezentace, přednášky či praktická cvičení.

Na přednášky a dny otevřených dveří se můžete registrovat na nových
webových stránkách www.tydenvedy.cz, které budou spuštěny

na počátku září. Zde naleznete podrobnosti o celém programu, 
ale také aktuality a soutěže připraveny pro Vaše studenty. 

Generální partner Hlavní partneři Hlavní mediální partner



 
 

Němčina pro bystré hlavy

je soutěž pro středoškoláky ve věku 15‐18 let, kteří se: 
‐ zajímají o přírodní vědy nebo techniku 
‐ učí německy 1‐2 roky 
‐ ve školním roce 2010‐2011 nejsou v maturitním ročníku 

 
V rámci soutěže musí soutěžící: 

‐ nejpozději do 31.03.2011 prezentovat svůj soutěžní projekt na internetové stránce, 
která bude spuštěna na začátku září  

‐ odeslat odpovědi na všechna čtyři kola online‐kvízu 
 
Soutěžní projekt 

‐ je z některého z následujících předmětů/oborů: fyzika, chemie, biologie, matematika, 
informatika, elektrotechnika, strojírenství 

‐ je ve formě krátkého filmu nebo wordového dokumentu, které budou umístěny  
na internetové stránce, aby si každý soutěžní projekt mohl prohlédnout 

‐ je možné účastnit se soutěže s projektem, s nímž se žák/yně zúčastnil/a již jiné 
soutěže (musí být pouze přepracován do požadované formy) 

‐ může být dodán jednotlivcem nebo maximálně tříčlennou skupinkou 
‐ je vypracován v češtině 

 
Online‐kvíz 

‐ má čtyři kola, která se na internetové stránce objeví postupně od začátku října 2010 
do března 2011 

‐ tématem jsou německé vynálezy 
‐ je česky 

 
Hlavní cenou soutěže pro pět nejlepších jsou dva týdny v Německu v létě 2011: 

‐ jazykový kurz a různé exkurze do výzkumných pracovišť, univerzitních laboratoří  
a muzeí (vše orientováno na vědu a techniku) 

 

Bližší informace najdete  
od začátku září na  
www.goethe.de/cesko/hk 
nebo již nyní na 
lanova@prag.goethe.org  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letní praktický kurz pro učitele fyziky se uskutečnil  
v Konferenčím centru  AV ČR v Nových Hradech  

ve dnech 23.-27.srpna 2010 
 
 

v rámci projektu Otevřená věda Nové Hrady 2010  
 

organizátor kurzu:  
SSČ AV ČR, v.v.i.,  

www.otevrena-veda.cz 
kontaktní osoby: Mgr. V. Pospíšilová; pospisilova@ssc.cas.cz 

                    Mgr. M. Žaludová; zaludova@sss.cas.cz  
 
 
 

garant programu „fyzika“: 
Ing. K. Stejskalová, CSc.; kvetoslava.stejskalova@jh-inst.cas.cz 

ÚFCH JH AV ČR, v.v.i. - www.jh-inst.cas.cz. 


