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UŽITÍ LABORATORNÍCH ÚLOH V OBORU  
UČITELSTVÍ ODBORNÝCH P ŘEDMĚTŮ 

 

 

RUDOLF Ladislav, ČR 

 

Abstrakt  

Příspěvek se zabývá zařazením laboratorních úloh do výuky v kombinované formě studia 
Učitelství odborných předmětů. Jedná se o užití praktických příkladů z oblasti elektrotechniky 
v odborných předmětech. Úlohy jsou převážně podporovány systémem elektrostavebnic, 
které vhodně nahrazují klasické přístroje a umožňují v laboratorních cvičeních moderním 
způsobem předvádět principy elektronických součástek a ověřovat vybrané zákony 
elektrotechniky. 

 

Abstract 

The paper occupies with placement of laboratory tasks into Special Subject Teaching. 
It is using of practical examples from the area of electro technology in special subjects. The 
tasks are mainly supported by the system of electric construction sets that suitably replace 
standard appliances and enable to demonstrate principles of electronic components 
in laboratory seminars in a modern way and also to certify chosen laws of electro technology. 

 

1 Úvod 

Ověřování základních zákonů elektrotechniky pomocí laboratorních úloh je v technickém 
vzdělávání v rámci kombinované formy studia důležité a aktuální. Je třeba brát v úvahu, že 
studenti v kombinovaném studiu potřebují získat nové dovednosti a laboratorní úlohy jsou 
proto ve výuce vhodné. V dnešní době máme k dispozici moderní technologie a také kvalitní 
elektrostavebnice s možností připojení k počítači. To vše umožňuje přehledně zpracovávat 
a vyhodnocovat naměřené výsledky. Takový systém umožňuje realizovat přehledným 
způsobem elektrická zapojení, na kterých si studenti ověřují fyzikální zákony a principy 
elektrických zařízení. Pro klasický způsob realizace k zapojení obvodů potřebujeme mnoho 
měřicích přístrojů a vodičů. V případě použití elektrostavebnic se celý systém zjednoduší. 
Moderní elektrostavebnice se skládají z modulů, které nám nahrazují jednotlivé měřicí 
přístroje. Zapojení se pak dá realizovat do jednoho kompaktního celku. Ukázka schématu 
zapojení je uvedena na obr. 3. Máme zajištěnou lepší přehlednost a bezpečnost práce. Je také 
preferována velká odolnost modulů stavebnice vůči špatné manipulaci a chybnému zapojení. 
Výrobce elektrostavebnice, např. RC didactic systems nedoporučuje připojovat moduly 
a přístroje, které nejsou součástí dané stavebnice. 

 

2 Analýza studijního plánu kombinovaného studia Učitelství odborných předmětů pro 
zařazení laboratorních úloh 

Ve studijního plánu Učitelství odborných předmětů jsou zařazeny předměty 
elektrotechnického zaměření. Jedná se hlavně o Elektrotechniku a Elektroniku. V těchto 
předmětech se probírají zákony elektrotechniky a také principy moderních zařízení, které 
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v dnešní době slouží v běžném životě a odborné praxi. Z důvodu teoretického pohledu na 
problematiku, je z praktického hlediska přínosné, aby do studijních plánů těchto předmětů 
byla zařazena i praktická část ve formě cvičení. Praktická část by obsahovala laboratorní 
úlohy. Výsledky měření úloh by studenti zpracovali ve formě protokolů. Ukázky vybraných 
laboratorních úloh jsou uvedeny v následující kapitole. Jedná se o úlohy, které je možné měřit 
klasickým způsobem s pomocí samostatných měřicích přístrojů. Dalším způsobem měření 
laboratorních úloh je použití moderních elektrostavebnic. Na ukázku je představen systém 
mikrolaboratoře, kde můžeme laboratorní úlohy pomocí modulů jednoduše sestavovat. To 
umožňuje využití systému bez počítače, kdy výsledky zapisujeme do tabulek nebo 
s vyhodnocením v počítači. Výsledky se mohou uložit na přenosný disk a studenti zadanou 
úlohu zpracují a vyhodnotí doma. 

 

3 Vybrané náměty laboratorních úloh pro výuku v odborných předmětech 

V této kapitole jsou představeny dvě vybrané úlohy z oblasti fotovoltaiky, které jsou 
aplikací na využití v odborných předmětech. U zapojení se předpokládá mít k dispozici 
základní měřicí přístroje a komponenty z oblasti fotovoltaiky. Další následné úlohy, které jsou 
v příspěvku představeny, využívají systém elektrostavebnic. Na ukázku jsou zde uvedeny dvě 
úlohy pro ověření platnosti Kirchhoffových a Ohmova zákona. 

Příklad zadaní úlohy 1: 

Změřte výstupní elektromotorické napětí U0 a zkratový proud Ik fotovoltaického článku (FV) 
článku v závislosti na intenzitě osvětlení. 

Postup měření: 

1) Sestavte elektrický obvod podle schématu na obr. 1. Rezistor volíme R = 10 Ω. 

2) Zdroj záření (osvětlovací lampu) umístíme na pomocnou lavici s měřítkem tak, aby byla 
ve vzdálenosti l = 0,7 m a světlo dopadalo kolmo na plochu FV článku. 

3) Luxmetr umístíme těsně nad fotovoltaický článek. 

4) Rozsvítíme osvětlovací lampu. 

5) Odečteme hodnotu elektromotorického napětí U0 na voltmetru a zapíšeme do tabulky 
(Tab. 1). 

6) Sepneme tlačítko TL, odečteme hodnoty na ampérmetru, luxmetru a zapíšeme do tabulky 
(Tab. 1). 

7) Rozepneme tlačítko TL, osvětlovací lampu posuneme o 5 cm blíže k FV článku 
a opakujeme postup od bodu 5. Poslední naměřené hodnoty budou ze vzdálenosti 
osvětlovací lampy 20 cm od FV článku. 

8) Naměřené hodnoty vyneseme do grafů závislosti napětí U0 a proudu Ik na intenzitě 
osvětlení E. 

9) Napíšeme závěr a zhodnotíme průběh měření, naměřené hodnoty a grafy. 
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Obr 1: Schéma zapojení pro měření elektromotorického napětí U0 a zkratového proudu Ik 
fotovoltaického článku (FV) v závislosti na intenzitě osvětlení 

Tab. 1: Tabulka pro zápis hodnot E (lx), U0 (V) a Ik (A) 

Vzdálenost l 
[m] 

Intenzita záření E 

[lx] 

Napětí naprázdno U0 

[V] 

Proud nakrátko I k 

[A] 

0,70    

0,65    

↓    

↓    

0,20    

 

Příklad zadání úlohy 2: 

Změřte VA charakteristiku fotovoltaického článku (FV) článku při konstantní intenzitě 
osvětlení E = 3000 lx. Tato úloha vyžaduje použití speciálního přístroje na měření intenzity 
osvětlení. Jedná se již dnes o klasický přístroj menších rozměrů, který je běžně v prodejní síti 
k dispozici. 

 

Obr. 2: Schéma zapojení pro měření VA charakteristiky FV článku 
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Postup měření úlohy 2: 

1) Sestavíme elektrický obvod podle schématu na obr. 2, který necháme zkontrolovat 
vyučujícím. 

2) Luxmetr umístíme těsně nad fotovoltaický článek (FV). 

3) Zdroj záření (osvětlovací lampu) umístíme do takové vzdálenosti, aby hodnota intenzity 
záření byla E = 3000 lx a světlo dopadalo kolmo na plochu FV článku.  

4) Pomocí odporové dekády RL měníme napětí U (od 0,06V do 0,6V) a naměřené hodnoty 
(I, RL) zapisujeme do tabulky (Tab. 2). 

5) Naměřené hodnoty vyneseme do grafu závislosti proudu I na napětí U. 

6) Z grafu odhadneme maximální výkon fotovoltaického článku Pmax.  

7) Napíšeme závěr a zhodnotíme průběh měření, naměřené hodnoty a grafy. 

 

Tab. 2: Tabulka pro zápis naměřených hodnot proudu a odporu dekády 

Napětí U [V] Proud I [A] Odpor RL [ Ω ] 

0,06   

0,12   

↓   

0,60   

 

4 Užití elektrostavebnice pro ověření Ohmova zákona 

V elektrotechnice je Ohmův zákon jedním ze základních zákonů. Vychází z definice, že 
proud I je přímo úměrný napětí U a nepřímo úměrný odporu R [1]. Tento zákon můžeme 
jednoduše ověřovat pomocí elektrostavebnice. Na obr. 3 je schéma, které je vhodné pro 
ověření Ohmova zákona. V tabulce Tab. 3 máme uvedeny hodnoty naměřených napětí (UR1, 
UR2, UR3) a hodnoty přesných rezistorů (R1, R2, R3). Z definice Ohmova zákona a plynoucího 
vzorce (I = U/R) můžeme vypočítat proudy (I1, I2, I3) nebo dle vzorce (R = U/I) dopočítat 
rezistory (R1, R2, R3). Tímto výpočtem z měřených údajů proudů a napětí ověříme štítkové 
hodnoty rezistorů. Z uvedených definicí a údajů můžeme potvrdit i ověření Ohmova zákona. 

 

5 Ověření Kirchhoffových zákonů pomocí elektrostavebnice 

V této kapitole je uvedena ukázka zapojení pro následné ověření dvou Kirchoffových 
zákonů. Pro zápis naměřených a vypočtených hodnot je uvedena tabulka Tab. 3. Stejná 
tabulka slouží i pro ověření zákona Ohmova. Schéma zapojení pro ověření obou vybraných 
zákonů je uvedeno na obr. 3. Ověřování Kirchoffových zákonů je založeno na změření 
přesného napětí na rezistoru s hodnotou minimální tolerance. Pak dle vzorce Ohmova zákona 
(I = U/R) pro proud vypočteme proudy I1, I2 a I3. 
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Obr. 3: Schéma zapojení pro ověřování Kirchhoffových a Ohmova zákona 

 

• Ověření I. Kirchhoffova zákona je takové, že dosadíme změřené proudy do vzorce 
(I2=I 1 + I3), vyplývajícího z obr. 3 a dle definice, že součet proudů do uzlu 
vcházejících (I1 + I3) se rovná součtu proudů z uzlu vycházejících (I2) potvrdíme 
platnost tohoto zákona. 

• Ověření II. Kirchhoffova zákona vychází opět z obr. 3 a za podmínky, že napětí na 
rezistorech (UR2 = UR3) jsou stejná a dle definice, že součet úbytků napětí na 
spotřebičích (R1 a R2) a napětí zdrojů (U1) v uzavřené smyčce je roven nule 
potvrdíme platnost tohoto zákona (UR1 + UR2 – U1 = 0). 

Uvedené zákony elektrotechniky jsou v technické praxi využívány v rámci různých 
zařízení a systémů. 

 

Tab. 3: Tabulka pro zápis hodnot napětí a proudů pro ověření Kirchhoffových a Ohmova 
zákona 

Rezistor 
[kΩ] 

R1 = 1 
[kΩ] 

R2 = 0,5 
[kΩ] 

R3 = 5 
[kΩ] 

R1 = 2 
[kΩ] 

R2 = 5 
[kΩ] 

R3 = 10 
[kΩ] 

UR1 [V]  X X  X X 

UR2 [V] X  X X  X 

UR3 [V] X X  X X  

I 1 [mA]  X X  X X 

I 2 [mA] X  X X  X 

I 3 [mA] X X  X X   
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6 Závěr  

Vzhledem k tématu a obsahu příspěvku je myšlenka zařazení laboratorních úloh 
v kombinované formě studia přínosem. Ukázkové úlohy, které jsou v článku představeny, 
zahrnují praktické úkoly pro samostatnou činnost. V kombinované formě studia se klade 
velký důraz právě na tvůrčí a samostatnou činnost studentů. Laboratorní úlohy z hlediska 
zpracování výsledků a údajů přesně vymezují aktivity, které by měli studenti zvládnout. 
Závěrem můžeme tvrdit, že zařazení problematiky fotovoltaiky a užívání elektrostavebnic 
ve výuce je pozitivní a vede studenty k samostatné práci. Článek však z hlediska omezeného 
rozsahu, obsahuje pouze ukázky úloh. Uvedené předlohy mají ukázat, že se dají i pro studenty 
v kombinované formě studia připravit zajímavé úlohy. Shrnutím všech podnětů a podkladů 
můžeme na závěr potvrdit, že praktické cvičení s užitím laboratorních úloh jsou ve výuce 
oboru Učitelství odborných předmětů přínosem. 
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