
Fyzika – kurs Fyzika kolem nás a v nás 

 

http://www.equark.sk/index.php?cl=branch&iid=5 Portál eQuark.sk pro popularizaci 

vědy (slovensky), uvedená adresa je přímo na obor Fyzika 

http://www.sciencecafe.cz/ - přednášky v kavárnách pro popularizaci vědy. Probíhají i 

ve Zlíně viz tlačítko Novinky. Na tomto portálu si můžete prohlédnout videozáznamy 

přednášek, jak probíhaly v různých městech. Témata nejčastěji míří na fyziku a 

chemii a jejich aplikace, případně na sociologická témata. 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/jdf/archiv.htm - archiv z popularizačních přednášek 

matematicko-fyzikální fakulty UK konaných každoročně pod názvem „Jeden den 

s fyzikou“ 

http://fyzweb.cz/clanky/index.php – další z popularizační web fyziky Matematicko-

fyzikální fakulty UK, tento je z Katedry didaktiky fyziky. Každý článek jde rozkliknout 

na úplný text. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095969461-popularis/ - popularizační cyklus 

vědy na ČT a adresa přímo na část věnovanou fyzice: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095969461-popularis/204562241900011/457-

popularis-archiv/?obor_id=5 

http://fyzika.jreichl.com/ - Encyklopedie fyziky: Středoškolská fyzika zpracovaná 

formou dynamických a interaktivních stránek. K řadě článků Encyklopedie jsou 

připojeny audio nahrávky příslušné látky z hodin fyziky, krátká videa s názornými 

experimenty, fotografie z běžného života, které mají k danému článku vztah, návody 

na experimenty, zajímavosti, ... Encyklopedie není završená - pracujeme na ní 

průběžně a stále se rozrůstá. 

http://www.jreichl.com/humor/humor.htm - humor matematiků a fyziků 

 

Knihy v knihovně: 

Fyzika : 100 objevů, které změnily historii / Tom Jackson ; [z anglického originálu ... 

přeložili Vojtěch Hála a Petr Stříbrný] 

53/JACKSON,T. (jen ve studovně 3. patře) 

Fyzika : 50 myšlenek, které musíte znát / Joanne Bakerová ; [z anglického originálu 

... přeložili Jakub Rozehnal a Petr Kulhánek]     

53/BAKER,J. 

Fyzika budoucnosti : jak bude do roku 2100 věda utvářet osud lidstva a náš 

každodenní život / Michio Kaku ; [přeložil Petr Liebl] 

001/KAKU,M. (jen ve studovně ve 3. patře) 
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Fyzika nemožného / Michio Kaku ; [přeložil Petr Liebl]     

53/KAKU,M. 

 

Kurs: Země ve vesmíru 

Knihy v knihovně: 

Kniha vědy / z anglického originálu The science book ... přeložil Marek Chvátal 

001/KNIHA (jen ve studovně ve3. patře) 

Kvantový vesmír : vše, co se stát může, se také stane / Brian Cox, Jeff Forshaw ; 

přeložil Martin Žofka 

530/COX,B. 

Tajemství života: kniha o zázračném světě kolem nás / Blahoslav Balcar     

57/BALCAR,B. 

Za hranicemi nanosvěta: leptony, kvarky, kalibrační bosony / Hans Günter Dosch ; [z 

německého originálu ... přeložila Ludmila Eckertová]     

539/DOSCH,H.G. 

Nové teorie všeho : hledání nejhlubšího vysvětlení / John D. Barrow ; [z anglického 

originálu ... přeložil Jan Novotný] 

5/BARROW,J.D. (jen ve studovně ve 3. patře) 

Trhlina ve stvoření světa: nová vize života v nedokonalém vesmíru / Marcelo Gleiser; 

přeložil Jiří Podolský 

52/GLEISER,M. (jen ve studovně ve3. patře) 

 

 

 

Knihy z regálu 52 – Astronomie 

                        55 – Geolopgie, meterologie, klimatologie, hydrologie 

Planeta Země / Petr Jakeš 

55/JAKEŠ,P 
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