


Rozklad světla – DUHA 
 

Učivo:  rozklad bílého světla hranolem 

Cíl:  Žáci zjistí a zakreslí pořadí barev v hranolovém spektru. Určí polohu infračerveného a ultrafialového 
záření vzhledem k viditelným složkám bílého světla. Odliší lom ke kolmici a lom od kolmice. 

Řešení:  

Nejblíže k písmenu a bude červená složka světla, samotné písmeno a pak označuje polohu dopadu 
infračerveného (tepelného) záření. Nejblíže k písmenu B se láme fialová složka, k písmenu B bude dopadat 
ultrafialové záření. Lom ke kolmici nastává při přechodu světla ze vzduchu do hranolu, lom od kolmice 
při přechodu z hranolu do vzduchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komentář:  

Při průchodu optickým rozhraním do prostředí o jiné optické hustotě (zde ze vzduchu do skla a následně 
ze skla do vzduchu) se světlo láme. Úhel lomu závisí nejen na vlastnostech obou prostředí (jejich optických 
hustotách), ale také na vlastnosti lámaného světla (jeho frekvenci). Platí, že čím je frekvence světla vyšší, 
tím je jeho rychlost v prostředí nižší. Při lomu ke kolmici se proto světlo o vyšší frekvenci láme pod menším 
úhlem vzhledem ke kolmici k optickému rozhraní než světlo o nižší frekvenci. Bílé světlo se tak rozloží 
na spektrum barevných složek. a protože nejvyšší frekvenci má fialové světlo, bude se fialová složka spektra 
lámat pod nejmenším úhlem vzhledem ke kolmici k rozhraní. Naopak složka červená, jejíž frekvence je 
nejnižší, se bude lámat pod největším úhlem. Pokud by se jednalo o skleněnou desku konstantní tloušťky, 
pak by se při výstupu ze skla do vzduchu všechny barevné složky opět spojily v bílé světlo. 
Při výstupu z optického hranolu se však barevné složky vzájemně odchýlí ještě víc. 

Pořadí barevných složek hranolového spektra žáci zjistí experimentálně, nepředpokládáme tedy jejich 
teoretické porozumění vzniku hranolového spektra. Přípravou k tomuto porozumění by však měl být 
následující úkol, požadující od žáků odlišení lomu ke kolmici a lomu od kolmice. Třetím úkolem pak 
chceme žáky podnítit k aktualizaci poznatku, že kromě světla – tj. viditelné části elektromagnetického 
spektra – existují i další, neviditelné druhy elektromagnetického záření. 

Náměty na další činnosti: 

Skutečný optický hranol lze nahradit – ať už s určitým vyučovacím záměrem, či z prosté nutnosti  – 
„vodním optickým hranolem“, tj. klínem vody ohraničeným vodní hladinou a ponořeným zrcátkem: 

                

Vytvoření barevného spektra pomocí vodního klínu je téměř dokonalým modelem rozkladu slunečního 
světla na kapce vody v atmosféře: 

 

Doporučujeme proto využít tohoto pokusu jako východiska pro představu žáků o vzniku duhy. 

Na zkoumání hranolového spektra může vyučující navázat tak, že nechá žáky prozkoumat spektrum 
vytvořené pomocí optické mřížky a obě spektra porovnat. Vysvětlení jevů umožňujících vytvoření 
barevného spektra optickou mřížkou se sice zcela vymyká základnímu vzdělávání, přesto považujeme 
přinejmenším za zajímavé seznámit žáky s existencí i jiných způsobů vytváření barevného spektra, než 
představuje optický hranol. 



Správnost řešení třetího úkolu, kdy žáci označují místa dopadu infračerveného a ultrafialového záření, lze 
ověřit hodnotným pokusem – podle našeho názoru hodnotnějším, než je samotný úkol –, totiž změřením 
a porovnáním teploty příslušných míst na stínítku. Teplota naměřená v místě A, kam dopadá infračervené 
záření, bude významně vyšší než teplota naměřená v místě B, kam dopadá záření ultrafialové. Žáci si tak 
připomenou, že infračervené záření je vlastně zářením tepelným. Upozorňujeme však, že přesvědčivé 
provedení tohoto pokusu vyžaduje výkonný zdroj světla obsahujícího infračervené záření, velký optický 
hranol a velmi přesný teploměr. 



RGB – Red, Green, Blue 
 

Učivo:  barvy 

Cíl:  Žáci objeví a popíší výsledky součtového i rozdílového skládání barev. Na základě porozumění 
rozdílu mezi nimi odliší jejich praktické aplikace. 

Řešení:  

Viz vyplněné pracovní listy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář:  

Červená, zelená a modrá představují tři základní barvy, které lze složit 
v bílé světlo. Složením pouze červené a zelené vznikne žlutá, modré 
a zelené tyrkysová a složením červené a modré purpurová. Kromě žluté, 
azurové a purpurové můžeme takto získat i všechny další „barvy“ (resp. 
barevné odstíny), které potřebujeme – stačí pracovat s poměry intenzit 
skládaných barevných světel: 

V praxi se s tímto postupem, zvaným součtové (aditivní) skládání barev, 
setkáme např. v obrazovkách barevných televizorů a PC monitorů. Ty jsou tvořeny mnoha červenými, 
zelenými a modrými body svítícími s různou intenzitou, které spolu z pohledu uživatele splývají, a vytvářejí 
tak výsledný barevný obraz. 



Dovoďme, že složením pouze dvou ze tří základních barev vzniká světlo, jemuž jedna ze základních 
barevných složek chybí. Vynecháním modré (tedy složením pouze červené a zelené) získáváme žlutou, 
vynecháním červené azurovou a vynecháním zelené purpurovou. Tyto tři barvy proto nazýváme 
doplňkovými barvami k jednotlivým barvám základním. Necháme-li bílé světlo projít napřed žlutým 
a následně purpurovým filtrem, bude ochuzeno napřed o modrou a následně o zelenou složku, takže ze tří 
základních barev zůstane pouze červená. Kombinací purpurového a tyrkysového filtru vytvoříme modrou 
barvu, kombinací filtru tyrkysového se žlutým pak barvu zelenou. Takové skládání barev se nazývá 
rozdílové (subtraktivní) a využívá se při barevném tisku, při míchání malířských barev apod. 

Náměty na další činnosti: 

Při následném vyhodnocení pracovních listů v hodině můžeme demonstrovat součtové skládání barev 
pomocí počítače a projektoru. Při vkládání automatických tvarů popřípadě při volbě pozadí v programech 
Word a PowerPoint lze navolit vlastní barvu právě změnou poměrů červené, modré a zelené barvy. 
Pro jistotu zmiňujeme i příklad cesty, jak se dostat k zadávání poměrů RGB v programu PowerPoint: po 
kliknutí pravým tlačítkem myši na plochu slidu se zobrazí tabulka, ve které zvolíme dolní nabídku „Formát 
pozadí“. Dále pokračujeme možností „Barva“, kde zvolíme „Další barvy“ a následně „Vlastní“. Nyní 
můžeme nastavit např. číselnou hodnotu pro červenou a modrou na maximum a naopak pro zelenou zvolit 
nulu. Získáme purpurovou barvu pozadí. Můžeme nechat žáky hádat, jak získáme bílou, šedivou a černou 
barvu. Rozdílové skládání barev lze snadno demonstrovat v praxi pomocí vodových nebo temperových 
barev. 

 

 



Skleněné oko 
 

Učivo:  stavba a funkce oka 

Cíl:  Pomocí modelů, které z připravených pomůcek sami sestaví, žáci objeví vlastnosti obrazu vytvořeného 
lidským okem a odliší oční vady způsobené nedostatečnou akomodací oční čočky – dalekozrakost 
a krátkozrakost. 

Řešení:  

Obraz vznikající na sítnici oka je skutečný, převrácený, zmenšený. Krátkozrakost je vada projevující se 
při pozorování vzdálených předmětů a spočívající v tom, že ostrý obraz vzniká jakoby před sítnicí. 
Dalekozrakost se projevuje naopak při pozorování předmětů blízkých a spočívá ve vznikání ostrých obrazů 
jakoby za sítnicí. 

Komentář:  

Vlastnosti obrazu vytvořeného lidským okem odpovídají tomu, že jsou vytvářeny soustavou spojných čoček, 
přičemž obrazová vzdálenost je mnohonásobně menší než předmětová. Sítnici představuje stínítko, vlastní 
optickou soustavu oka pak váza s vodou. 

Protože se jedná o vázu tvaru shodného s tvarem oka a protože výplň oka (sklivec) je tvořen převážně (asi 
z 98%) vodou, nabízí se považovat tuto vázu za model celého oka. Taková analogie by však byla v mnoha 
ohledech zavádějící: 

• Stínítko, představující sítnici, je od vázy odděleno a vzdáleno, zatímco v případě sítnice a oční bulvy 
tomu tak není. 

• Voda ve váze funguje jako jediná značně mohutná spojka vytvářející obraz na stínítku. Naproti tomu 
obraz na sítnici oka vzniká nikoli díky výplni oka (sklivci), ale díky rohovce a oční čočce. Rohovka 
má z celého oka největší optickou mohutnost. Světelné paprsky vstupující do oka z vnějšího 
prostředí (vzduchu) dopadají na vypuklou rohovku, kde se lámou a pokračují vodným prostředím 
komorového moku k čočce, kde dochází k dalšímu lomu. Vázu s vodou proto považujme za velmi 
zjednodušený souhrnný model všech částí oka tvořících jeho optickou soustavu. 

• Výjimečnou vlastností oka je schopnost akomodace. Při ní čočka s pomocí řasnatého tělíska mění 
své zakřivení, a tedy svou optickou mohutnost. Díky tomu dokáže oko zaostřovat na různě vzdálené 
předměty – váza s vodou pochopitelně nikoli ☺ To nám ovšem nijak nepřekáží při modelování 
dalekozrakosti a krátkozrakosti, tedy očních vad spočívajících v nedostatečné akomodaci. 

Náměty na další činnosti: 

Máme-li k dispozici sérii dostatečně rozměrných čoček různých typů a optických mohutností, můžeme žáky 
nechat vybrat „brýlové sklo“ vhodné k nápravě dalekozrakosti, resp. krátkozrakosti. 

 

 

 

 

 

 



 

 



Proměř si své oči! 
 

Učivo:  lidský zrak 

Cíl:  Žáci provedou jednoduché testy či „měření“ několik vybraných individuálních vlastností svého zraku. 
To jim může pomoci k širšímu porozumění funkci zrakového ústrojí. 

Řešení:  

Viz vyplněné pracovní listy. 

Komentář:  

1. Každým okem vidíme předmět z jiného úhlu. Kdybychom jej tedy chtěli vidět uvnitř kroužku napřed 
samotným pravým a pak samotným levým okem, museli bychom při vystřídání očí kroužek posunout. 
(Doporučujeme vyzkoušet.) Pozorujeme-li předmět oběma očima současně, nemohou jej tedy vidět 
v kroužku obě. Jedno z našich očí má však dominantní úlohu: „vidí samo totéž, co vidíme oběma 
očima“. Zda se jedná o pravé, či o levé oko, je individuální. 

2. V případě zdravé sítnice včetně jejích okrajových částí by mělo zorné pole ve vodorovné rovině sahat až 
do úhlu 90°, svisle dolů do 70° a svisle vzhůru do 50°.1 Při skutečném perimetrickém vyšetření hledí 
pacient vyšetřovaným okem středu do velké bílé polokoule. Jakmile zahlédne světélko, stiskne tlačítko. 
Světélka se objevují pod různými úhly vzhledem ke středu polokoule. Aby byla zajištěna maximální 
spolehlivost měření, trvá vyšetření každého oka asi 15 minut! 

3. Abychom dokázali odhadnout vzdálenost určitého předmětu, potřebujeme jej vidět oběma očima. Každé 
oko totiž pozoruje daný předmět (nezbytně v kontextu jeho okolí!) z jiného úhlu. Na základě toho, jak 
moc se oba vjemy liší, pak mozek odhadne vzdálenost předmětu. Nejedná se sice o jediný „nástroj“ 
prostorového vidění, dále se uplatňuje např. perspektiva; při používání jediného oka by však naše 
prostorové vidění bylo podstatně méně spolehlivé. Účelem popsaného pokusu je ukázat značný 
kvalitativní rozdíl mezi použitím jediného oka a obou očí k odhadování vzdáleností. Měření „odchylky 
od správného prostorového vidění“ je součástí pokusu jen proto, aby žákům pomohlo zmíněný 
kvalitativní rozdíl vědomě zaregistrovat. 

Náměty na další činnosti: 

1. Výsledky je možné statisticky zpracovat. Spočítejte, kolik dětí ve třídě má dominantní pravé oko. 
Můžete také zkusit zjistit, jestli dominantní oko nějak souvisí s tím, zda je člověk pravák, či levák, anebo 
zda má na jedno oko více dioptrií, než na druhé. 

2. Žáci mohou zkusit „ověřit“ hypotézu, že ženy mají dokonalejší periferní vidění než muži. 

3. O závislosti kvality prostorového vidění na tom, zda používáme obě, nebo jen jediné oko, se žáci mohou 
přesvědčit pěkným jednoduchým pokusem. Postavíme na stůl úzkou trubičku. Pokusná osoba ji pozoruje 
v rovině stolu. Jejím úkolem je uchopit tužku a bez většího váhání ji vsunout do trubičky. Pokusí-li se 
o to s jediným otevřeným okem, pravděpodobně neuspěje. Jediné oko má totiž jen velmi omezenou 
možnost prostorového vidění. 

 

 

                                                           
1 http://www.ulekare.cz/clanek/perimetrie-933 



 

 



Optické klamy 
 

Učivo:  lidský zrak 

Cíl:  Žáci si vyzkoušejí množství optických klamů a roztřídí je podle druhu. To je podnítí k uvažování 
o jejich podstatě, od něhož však neočekáváme žádné závazné výsledky. 

Řešení:  

Viz vyplněné pracovní listy. 

Komentář:  

Optické (zrakové) klamy jsou zpravidla založeny na tom, že se náš mozek snaží přicházející zrakový vjem 
„pochopit“, vtisknout mu konkrétní smysl, a činí tak na základě našich dosavadních zkušeností. Dochází 
při tom k různým zkreslením vjemu či k „domýšlení“ chybějících částí domněle vnímaného objektu. 
Za normálních okolností nám tyto funkce zraku umožňují smysluplně vnímat realitu. Zrakové klamy pak 
vznikají tehdy, když je „výklad“ zrakového vjemu mozkem mylný. 

 

 

 

 

 



Lidské oko  
 

 

 

Učivo:  lidský zrak 

Cíl:  Na základě soutěžního skládání puzzle se žáci seznámí s jednotlivými částmi oka, pojmenují je 
a přiřadí jim správnou funkci. 

Řešení:  

Viz vyplněné pracovní listy. 

 

 

 

 


