
                    
  

 
 
 
 

tisková zpráva 
 

 

Mgr. Kamila Kolářová, tisková mluvčí        tel.: 377 63 1007, 606 745 215  

Rektorát Západočeské univerzity v Plzni, Kancelář rektora e-mail: kolaro@rek.zcu.cz 

Univerzitní 8, 306 14 Plzeň 

 

DO KAŠPERSKÝCH HOR MÍŘÍ FYZIKÁŘI OD NÁS I ZE ZAHRANIČÍ 
 
Plzeň, 23. 4. 2015 – Téměř stovka učitelů fyziky z České republiky i ze zahraničí se poslední dubnový 
týden sejde v Kašperských Horách, aby si vyměnila zkušenosti a seznámila se s nejnovějšími trendy 
ve výuce fyziky na všech typech škol. Hlavními organizátory akce jsou oddělení fyziky Fakulty 
pedagogické Západočeské univerzity v Plzni spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků.  
 
Vědecká konference s mezinárodní účastí nese název „Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky − 
Deset let zkušeností s realizací RVP ve výuce fyziky“. Fyzikáři se v Plzeňském kraji takto sejdou už 
posedmé. „Témata jednotlivých přednášek a vystoupení se ponesou v duchu výměny příkladů dobré 

praxe při výuce fyziky na základních a středních školách. Kolegové ukážou, jaké metodické postupy, 

pomůcky nebo výukové materiály se jim osvědčily,“ uvedl předseda programového výboru 
konference Miroslav Randa. 
 
Vědecká konference se koná pod záštitou rektora ZČU Miroslava Holečka a děkanky Fakulty 
pedagogické ZČU Jany Coufalové. „Zájem o přírodovědné a technické obory se začíná vytvářet už 

v dětství a pedagogové vyučující matematiku, fyziku a další příbuzné obory ho mohou velmi významně 

ovlivnit. Proto podporujeme vedle popularizačních akcí, jako jsou Dny vědy a techniky, Den s fyzikou či 

Olympiáda techniky, také tuto konferenci fyzikářů,“ řekl rektor Holeček.  
 
Významnou součástí konference je letos sympozium týkající se přípravy učitelů fyziky v České 
republice. A jak dokazují názvy jednotlivých vystoupení, učit se dnes dá skutečně mnoha způsoby: 
zazní například příspěvky na téma Papírové modely ve výuce obecné teorie relativity, Moderní 
technologie a jejich využití ve výuce fyziky, Fyzika na smartphonu aneb Smartphone, fyzikální 
laboratoř v kapse a další. Hotel Šumava se tak ve dnech 27. – 29. dubna změní ve vědecká pracoviště, 
laboratoře a diskuzní fóra. A protože správná výuka fyziky se neobejde bez experimentů, čekají 
účastníky i ukázky nových či netradičních pomůcek a pokusů.  
 
Čtveřice odborníků z plzeňské univerzity navíc svým kolegům představí právě vznikající učebnici fyziky 
pro 6. ročník základní školy. Učitelé a žáci ji budou mít k dispozici jak v tištěné, tak v interaktivní 
podobě pro použití na interaktivních tabulích, noteboocích nebo tabletech. „Moderní technika dnes 

už neodmyslitelně patří k běžnému životu dospělých i dětí. Je proto naprosto přirozené, že i učebnice 

musí změnit svoji formu, aby se staly pro žáky přitažlivější. Mnohem důležitější je ale obsah. Ten musí 

ukazovat sepětí fyziky s reálným životem a reagovat na technický vývoj,“ popsal jeden z autorů, Pavel 
Masopust z pedagogické fakulty. Interaktivní podoba výukových materiálů má podle něj oproti 
tištěné jednu nespornou výhodu – multimédia. „Učebnice může obsahovat různá instruktážní videa, 

animace, odkazy na webové stránky. Práce v hodině se tak stává mnohotvárnější a pro žáky 

zajímavější,“ doplnil Masopust.  
 
 
 
 


