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Trocha teorie… 

 učební plán 

– dokument, který třídí učivo do určitých celků,  

obsahuje jejich sled a časovou dotaci 

 

 uspořádání učiva 

– předmětové 

– projektové 

– modulární 

snad neublíží 



Předmětové uspořádání učiva 

 nejčastější uspořádání učiva na ZŠ, SŠ a VŠ 

 spojuje jednotlivé předměty s vědami, technickými a uměleckými 

obory 

 obsah se liší podle cílů a funkcí různých škol 

 od předmětů „globálních“ 

(prvouka) ke konkrétním (biologie, 

historie, geografie, fyzika) 

 důraz na osvojování metod 

myšlení a praktických dovedností 

v podobě experimentování 

 nebezpečí roztříštěnosti poznání 



Projektové uspořádání učiva 

 spojuje obsah vzdělání s oblastmi praktických činností 

 soustředění látky kolem praktických činností spojených s reálným 

životem 

 zvyšuje zájem žáků 

Většinou kombinace předmětového a projektového uspořádání učiva 

 hrozí nebezpečí vzniku 

mezery mezi praktickou 

činností a studiem teorie 

(= pokles teoretické úrovně 

vzdělávání, učivo se 

rozpadá do rozličných 

specializovaných oblastí) 



Modulární uspořádání učiva 

 podporuje integraci učiva 

 moduly utvářejí stavebnici tvořící učební plán 

 témata modulů formulována v termínech poznávacích 

cílů nebo činností 

 kombinace učiva podle potřeb praxe nebo teorie 

 lepší přizpůsobení požadavkům daného učiva 

 nemusí být snadné udržovat systém učiva 

 modul 

– přesně definovaná, jednoznačně vymezená vzdělávací a 

výcviková jednotka 

– blok učiva tvořící uzavřený celek 



Vzdělávací modul 

 typy vzdělávacích modulů  
(přípravné, základní, volitelné, odborné) 

 

 vzdělávací modul 
– vstupní požadavky kladené na uchazeče 

– obsah 

– metodické pokyny pro vyučujícího 

– vědomosti a dovednosti, které musí zvládnout ten,  
kdo modul absolvuje 

– stanovený postup ověřování  
(testy, kontrolní otázky, zkoušky) 

 

 z jednotlivých modulů se staví vzdělávací programy 



Vzdělávací program 

 různé programy 

– dle úrovně a kvalifikace získaná studiem 

– základní (nižší) kvalifikace = pouze základní a přípravné 

moduly 

– komplexní = volitelné a úzce specifikované moduly 

 modulové systémy lze použít nejenom v základním a 

středním školství, ale i rekvalifikace, kurzy apod. 

 

 formy mají přednosti i slabiny, žádný nelze prohlásit 

za univerzální nebo jej odmítnout 



Metody výuky 

 výklad, nácvik, procvičování 

 „Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, 

nech mne to udělat a já to pochopím.“ 

 podněcování myšlení, tvořivé aktivity žáků,  

dát žákům příležitost objevovat 

 žák získá více informací a schopností při aktivnějším 

zapojení do procesu výuky, tzn. pokusy,  

práce na počítači, skupinové práce, hry, soutěže 

 metody  

– deduktivní (od obecných principů k individuálním jevům) 

– induktivní (postupný výklad) 

– srovnávací (číselná, obrazová a modelová srovnání) 



Základní požadavky na modul 

 kosmická tělesa (planeta, hvězda, galaxie) 
nacházející se v extrémních fyzikálních 
podmínkách (vzdálenost, teplota, tlak, rozměry) 

 principy přiměřenosti, názornosti, vědeckosti 

 praktická činnost  
(pozorování, řešení úloh, využití výpočetní techniky) 

 provázanost při zachování volnosti 



Struktura modulu 

 abstrakt 

 rámcové zasazení, cílová skupina 

 cíle výuky 

 obsah výuky (rozdělena do fází) 

 prověřování znalostí  
(zpětná vazba, kontrolní otázky) 

 alternativní řešení 

 úzká místa 

 pomůcky 

 doplňující informace (odkazy) 



 „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel 
vysvětluje. Výborný učitel ukazuje.  
Nejlepší učitel inspiruje.“ 

Charles Farrar Browne 



1. modul: Pohyb Země kolem Slunce 

a zdánlivý pohyb Slunce po obloze 

 roční období – různý úhel dopadu slunečních paprsků – 

ukazovátko 

 vliv vzdálenosti Země od Slunce – 7 % 

(mírnější zimy a chladnější léta) 



2. modul: Hvězdy (H-R diagram) 



Analogie k H-R diagramu 

 domácí úkol – diagram závislost věku (výšky) a hmotnosti 

– každé místo může odpovídat konkrétnímu člověku, 
ale příroda některá místa vylučuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– skupiny (průměrní, otylí, podvyživení) 

– dle znalosti diagramu můžeme ohodnotit skupinu lidí 



Skutečný H-R diagram 

 rozměry hvězd (obři, veleobři, trpaslíci) 

 výběrový efekt  
(hlavní posloupnost – 90 %, obři, veleobři – 1 % a trpaslíci – 8 %;  
rozpor mezi informací, že známe přes 10000 bílých trpaslíků,  
ale hvězd v Galaxii je mnohem více!) 

 vzdálenosti hvězd (závislost na absolutní hvězdné velikosti) 

 

 Příklad: 
– Hvězda spektrální třídy K5 má pozorovanou hvězdnou velikost 

m=15 mag, jaká je její odhadovaná vzdálenost? 

 Řešení: 
– z HRD určíme 

 hvězda hlavní posloupnosti (M = 7 mag) 

 obr (M = 0 mag) nebo veleobr (M = -5 mag) 

– vypočítáme vzdálenost 
 hvězda hlavní posloupnosti r = 400 pc 

 obr r = 10 000 pc a veleobr r = 100 000 pc 



3. modul: Souhvězdí 

 Otázka: 

– Jaká jména souhvězdí znají? 

 88 souhvězdí, analogie s hranicemi států 

 Otázka: 

– Souhvězdí jsou skupiny jasných hvězd? Nikoliv! 

 Otázka: 

– „Může se stát, že některá hvězda nepatří  
do žádného souhvězdí?“ 

 Odpověď: 

– Prakticky ne, rozdělení bez mezer! 

– Přesto existuje jedna výjimka.  

– Slunce. = zpětná vazba pro učitele 

 3D model souhvězdí 

 pojem světový pól a židle, cirkumpolární souhvězdí 



4. modul: Planeta Mars 

 Mars na obloze pouhým okem, rozdíl od hvězdy 



4. modul: Planeta Mars 

 Dlouhodobé pozorování, program, ročenka  
 – smyčka, oběžná dráha, srovnání se Zemí 



4. modul: Planeta Mars 

 Další detaily?  

 Dalekohled.  

 Úhlové rozměry a skutečné rozměry,  
srovnání se Zemí, Měsícem 



4. modul: Planeta Mars 

 Ještě víc? 

 Kosmické sondy a průzkum planet, tlak a hmotnost,  
útvary na Zemi 

? 

N2, O2 CO2 



5. modul: Umělé družice Země 

 přelet družice Iridium a zakreslení pohybu do mapy (domácí úkol) 

– souřadnice pozorovacího místa 

– výška družice nad Zemí,  

délka jednoho oběhu 

– proč Iridium? 

– srovnání intenzity záblesku 

– informace o souhvězdí 

(780 km, sklon dráhy 86,4°, 100 minut) 

(podle původního počtu družic – 77) 

(Venuše, bolidy) 

(astronomia.zcu.cz/hvezdy/souhvezdi/) 

(mapy.cz) 

V zimě lze i záblesk v době výuky, pořízení fotografie 



5. modul: Umělé družice Země 

 Doplňující a rozšiřující otázky: 

 

– Nejnižší výška dráhy družic okolo Země je asi 200 km, u 

Měsíce se umělé družice pohybovaly ve výšce okolo 15 km. 

Proč? 

 

– Může mít umělá družice Země takovou dráhu, aby se 

pohybovala pouze nad Evropou a Afrikou? 



Ukázka modulu 



Ukázka modulu 



Ukázka modulu 



Závěrem… 

„Stalo se, že americký radioastronom dostal do rukou 

sovětskou práci o tom, že atomy mezihvězdného vodíku 

mohou mít elektrony mnohem dále od jádra než v jiných 

astrofyzikálních podmínkách a mohou tedy vyzařovat tak, 

že v jejich spektru budou tzv. rekombinační čáry vysokých 

sérií. Ve druhé části této teoretické práce autor dokazoval, 

proč se takové záření nikdy nezdaří pozorovat.  

Naštěstí si onen radioastronom druhý díl práce nepřečetl, 

odešel k radioteleskopu a tam zmíněné záření objevil.“ 
 

Thomas R. McDonough (překlad Jiří Grygar) 




