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FYZIKÁLNÍ  SEMINÁŘ – třetí  ročník (kvinta) 
Vyuč ují čí  – T. Kaň a 

(2 hodiňy ty dňě , čělkěm 66 hodiň) 
 

TÉMA HOD 

1. Proč je mravenec silnější než slon? 
(zají mavy  fyzika lňí  pohlěd do svě ta zví ř at odpoví  ňějěň ňa poloz ěňou ota zku, alě takě  vysvě tlí , 
přoč  diňosauř i ňěmohli by t takoví , jak jě zňa mě z tělěvizňí čh obřazověk) 

2 

2. Bionika aneb co jsme odkoukali od přírody. 
(ňě kolik př í kladu  z přaxě, kdy ňa m př i ř ěs ěňí  přoblě mu ňěbo ňa paděm pomohlo opisova ňí  z 
př í řody) 

4 

3. Oko 
(podřobňě js í  popis přiňčipu fuňgova ňí  ňějěň lidskě ho oka) 

4 

4. Jak postavit pyramidu? 
(uz ití  matěmatiky a fyziky vě stavěbňičtví , uz ití  měčhaňiky a astřoňomiě př i stavbě ) 

6 

5. Jízdní kolo jako osmý div světa. 2 

6. Vybrané milníky historie fyziky 
(histořičkě  ěxpěřiměňty a čo z toho bylo za popřask) 

8 

7. Jak věci fungují? 
(jak fuňgujě tř ěba splačhova ňí  vas ěho za čhodu, sifoň umyvadla, sědmimí lově  boty, ř í zěňí  
automobilu apod.) 

4 

8. Lidské tělo ve vesmíru. 
(Př ědňa s ka doč. Zděň ka Bočhňí č ka o ňě ktěřy čh aspěktěčh z ivota v běztí z ňě m stavu) 

2 

9. Kde je Ceitec? Kdo a na čem tam vlastně pracuje? 
(ěxkuřzě do Cěitěču) 

2 

10. Jak na nanotechnologie? 
(př ědňa s ka iňg. Jiř í ho Dvoř a ka ňěbo doč. Jiř í ho Spousty o ňaňotěčhňologií čh) 

2 

11. Jak velký je vesmír? 
(mě ř ěňí  vzda lěňostí  vě věsmí řu) 

2 

12. Co je to Hertzprungův–Ruselův diagram? 
(vzňik a vy vojova  sta dia hvě zd) 

6 

13. Proč musíme studium hvězd začínat s kvantovou fyzikou? 
(pohlěd ňa ělěměňta řňí  č a stičě a jějičh popis) 

8 

14. Z čeho jsou hvězdy a jak to vlastně víme? 
(ňě čo ma lo zě spěktřa lňí  aňaly zy) 

2 

15. Proč nás na Přírodovědecké fakultě rádi uvidí aneb i vědci 
jsou jen lidé a rádi si hrají. 

(ňa vs tě va Př í řodově děčkě  fakulty MU s přogřaměm) 

4 

16. Opakování a písemné práce 
(čo ňaplat, za ňě čo ta zňa mka by t musí  a podlě viza z ě to dě lat ňěčhčěmě) 

8 

 
Pozňa mka: Cílem semináře je rozšířit znalosti studentů o zajímavá témata, na která 
není v hodinách fyziky dostatek času. Uvedená témata budou předkládána formou 

řešení teoretických úloh, formou experimentů, prezentací, laboratorních prací 
a exkurzí. Program je možné podle zájmu studentů upravit. 

 


