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Úvod 

Fyzikálne poznatky predstavujú pre človeka základné informácie o podstate existencie hmoty. Aby sa 

však vedomosti z fyziky stali stálou a pevnou súčasťou obrazu sveta, potrebujeme fyzikálne javy 

predovšetkým pochopiť – byť aktívnym účastníkom nášho empirického poznávania, v rámci ktorého 

skúmame reálne deje a javy okolo nás a realizujeme merania či experimenty. A práve úloha 

experimentu vo vyučovaní fyziky je veľmi dôležitá. Okrem iného zvyšuje záujem žiakov o predmet 

a tým značne zjednodušuje a skvalitňuje proces učenia sa. Nie vždy je však možné realizovať všetky 

potrebné aktivity, buď kvôli nedostatočnému technickému vybaveniu, fyzikálnym (ale aj iným) 

prekážkam – problémom môže byť časová náročnosť, alebo ak je nereálne vyhotoviť školskú „verziu" 

laboratórnej aparatúry, odradia nás extrémne hodnoty niektorých veličín, vyvstanú problémy so 

zahrnutím vplyvu strát či odporu prostredia, atď. Alebo zlyháme na limitovanej hodinovej dotácii 

vyučovacieho predmetu „Fyzika“. Preto by sme sa mohli spýtať, čo ak by sme vybrané experimenty 

realizovali vo forme počítačovej simulácie či ako počítačový model (animáciu)? Zložitejšie výpočty 

a matematické postupy, s ktorými sa vo fyzike stretávame pomerne často, nemusia byť práve najľahšie 

riešiteľné, nech je to ručne alebo v tabuľkovom procesore. V týchto prípadoch je vhodné použiť 

špecializovanú počítačovú simuláciu. Moderná doba podáva pomocnú ruku, ktorá vystupuje pod 

pojmom digitálne technológie (DT). 

Digitálne technológie sa stali všadeprítomným prvkom progresívne sa uberajúcej vzdelanej 

spoločnosti. Študenti a žiaci dneška vyrastajú obklopení rôznymi digitálnymi nástrojmi, ktoré im 

umožňujú komunikáciu, tvorbu, zdieľanie informácií a vyjadrovanie sa rozličnými spôsobmi (Kalaš, 

2001). S modernými digitálnymi technológiami sa stretávajú pomerne bežne i na hodinách fyziky. 

Počítač využívajú na spracovanie či vyhodnotenie nameraných dát, prezentovanie výsledkov 

experimentu, na samotný zber dát. Dokonca nepotrebujeme ani reálnu prítomnosť skúmaného 

subjektu. Dobre známe sú metódy využívajúce meranie z obrázka, videa alebo zvukovej stopy. Nejakú 

dobu sa opatrným krokom dostávajú na hodiny fyziky aj modely, simulácie a animácie fyzikálnych 

javov od výmyslu sveta. V našej práci upriamujeme pozornosť (ale nevyhýbame sa ani ostatným 

menovaným) práve na posledné menované, na počítačové modely fyzikálnych javov, to jest simulácie, 

animácie, aplety, fyzlety... v texte práce ich najčastejšie označujeme podľa nášho názoru najviac 

nápaditým slovom fyzlety (často však použijeme aj všeobecnejší pojem počítačové modely). 

Súčasťou nášho výskumu preto je (okrem iného) i zmapovanie vybraných príkladov dobre navrhnutých 

koncepcií pripravených na využitie v prostredí slovenského aj zahraničného školského prírodovedného 

laboratória. Zameriavame sa prevažne na metódy počítačom podporovaného prírodovedného 

laboratória  (PPPL) na gymnáziu a tiež VŠ. Nahliadame na koncepcie, ktoré úspešne integrovali 

digitálne technológie do rozličných aktivít podporujúcich fyzikálne myslenie a skúmanie prírody 

okolo nás očami fyziky. Spracovali sme tiež prehľad domácich i zahraničných školských dokumentov 

v kontexte vyučovania fyziky a prírodovedných predmetov, ktoré hovoria aj o využití digitálnych 

technológií ako integrálnej časti vyučovacej hodiny. Naša pozornosť je upriamená predovšetkým na 

počítačové modely v službách fyziky. Z dostupných platforiem sme sa rozhodli uprednostniť 

softvérové riešenie na off-line báze v podobe systému Coach. 

 

 



Problematiku digitálnych technológií vo vyučovaní fyziky podrobne rozpracovávame v 4. a 5. 

kapitole práce, pričom sme v našom výskume zohľadnili aj nasledujúce aspekty: 

•••• Kto bude organizovať učenie sa s podporou digitálnych technológií? Aké sú nároky 

a požiadavky na zúčastneného pedagóga, na čo by mal pamätať, čoho sa naopak vyvarovať? 

Pozrieme sa tiež na to, čo zahŕňa profesijná príprava učiteľa na učenie sa s digitálnymi 

technológiami. 

•••• Kde budú aktivity prebiehať – akým spôsobom majú byť zaradené metódy využitia digitálnych 

technológií v triede alebo špecializovanom školskom fyzikálnom či prírodovednom 

laboratóriu? 

•••• Ako bude vyučujúci realizovať aktivity – akú formu práce a organizácie skupiny študentov má 

zvoliť? 

•••• Čo zahŕňa učenie (sa) s využitím počítačových modelov na hodinách školskej fyziky, resp. 

v základnom vysokoškolskom kurze? Aké ďalšie, nielen digitálne pomôcky, prostriedky, 

nástroje môže učiteľ použiť? 
 

Dizertačná práca obsahuje podrobný opis niekoľkých koncepcií využívajúcich interaktívnu fyzikálnu 

simuláciu (interaktívny fyzikálny model). Aktivity sa líšia vzdelávacími cieľmi, mierou zapojenia 

študenta a jeho vyučujúceho do činnosti, skúmaným fyzikálnym javom, prípadne mierou použitia 

reálnych fyzikálnych pomôcok. Odlišujú sa tiež aj svojou úspešnosťou, akú sa im podarilo dosiahnuť 

u študentov, ktorí sa aktivitou zaoberali. Rovnako ich rozdeľuje miera prepojenia na poznatky z iných 

predmetov. V závere oboch výskumných kapitol načrtávame aj niektoré naše perspektívy, plány do 

budúcna a aj možnosti pre ďalší výskum v oblasti. 

 
1 Ciele dizerta čnej práce a hypotézy 

Ako hlavný cieľ nášho dizertačného výskumu sme si stanovili navrhnúť a vytvoriť, v ďalšom kroku 

do prakticky použiteľnej podoby implementovať a následne otestovať koncepciu (alebo koncepcie) 

vychádzajúce z metód využívajúcich interaktívnych animácie alebo modely, ktoré sa opierajú o reálne 

fyzikálne experimenty a aplikácie fyziky v bežnom živote či technickej praxi. K tomu prislúcha 

metodika (alebo stratégia) pre ich účelné a účinné využitie vo vyučovacom procese fyziky ako 

všeobecnovzdelávacieho predmetu, prípadne základného vysokoškolského kurzu. Z dôvodu hroziaceho 

priveľkého záberu v oblasti záujmu a tým aj rozsahu dizertačnej práce sme sa časť nášho výskumu 

rozhodli presunúť do práce rigoróznej (Bartošovič, 2015), v ktorej sme sa zaoberali primárne 

interaktívnymi fyzikálnymi modelmi v prostredí Coach 6. Ku konkrétnym a čiastkovým cieľom sa ešte 

vrátime v závere tohto textu. V stručnosti možno povedať, že náš výskum je rozdelený do dvoch 

vetiev – kvantitatívnej , ktorú reprezentuje 4. kapitola práce venovaná koncepcii virtuálneho 

laboratórneho cvičenia z fyziky a kvalitatívnej , ktorá je zhmotnená v 5. kapitole práce, kde 

analyzujeme úlohu učiteľa fyziky v procese tvorby digitálnych vzdelávacích objektov (DVO). Hypotézy 

boli formulované iba pre kvantitatívnu výskumnú vetvu, v kvalitatívnej sa opierame o postupy vlastné 

pre zakotvenú teóriu (grounded theory), preto hypotézy neformulujeme a ani neoverujeme, tvoríme 

totiž novú teóriu. Aj k hypotézam, spolu s ich vyhodnotením, sa v konkrétnych rysoch vrátime vo 

finálnej časti autoreferátu. 

 



2 Výskum efektívneho využitia metód PPPL v koncepte  virtuálneho 

laboratórneho cvi čenia z fyziky 

Napriek faktu, že vysokoškolské štúdium je značne špecializovaný edukačný proces, študenti sa počas 

neho stretnú aj s predmetmi, ktoré pre nich nie sú profilové. Z našich neformálnych diskusií so 

študentmi informatiky, ktorí navštevovali nami vedené cvičenia k základnému kurzu fyziky vyplýva, 

že tieto predmety považujú za zbytočné (hoci to tak nie je). Uvedené charakterizuje aj fyziku na 

niektorých technicky zameraných vysokých školách (prevažne v informatických študijných programoch). 

V tejto výskumnej kapitole preto opisujeme skúsenosti s výučbou neprofilového predmetu na 

technickej vysokej škole a pozeráme sa na to, ako je možné sprístupniť fyzikálne poznanie aj 

študentom, ktorí fyziku z rôznych dôvodov nepovažujú za ťažiskovú odbornú zložku svojho štúdia. 

V krátkosti predstavujeme organizáciu laboratórnych cvičení, ktoré boli súčasťou jednosemestrálneho 

základného kurzu fyziky pre študentov v odboroch Informatika a Počítačové a komunikačné systémy 

a siete. Preukážeme, že v takto nastavenom kurze je možným východiskom pre realizáciu 

laboratórnych cvičení virtuálne prostredie počítača. Nazeráme aj na to, ako a čím môže byť pre 

študentov užitočné absolvovať virtuálne laboratórne cvičenie. 

Pre VŠ štúdium by tiež malo platiť, že mladého človeka dovedie k hlbokému poznaniu, k schopnosti 

formulovať odborný problém, respektíve súbor problémov, taktiež u neho vypestuje zručnosť v kladení 

otázok okolo problému. Štúdium by malo umožniť absolventovi realizáciu výskumu a/alebo tvorivo 

koncipovaného prieskumu, ktorý mu zabezpečí, že nájde odpovede v rámci stanoveného problému. 

Zamysliac sa nad vyššie uvedenými skutočnosťami, podmienkami a niektorými ďalšími aspektmi 

(diskutované podrobne v práci), rozhodli sme sa pred začiatkom výučby v prospech niektorých študentov 

informatického študijného odboru na VŠ technického zamerania naprojektovať, zadať a otestovať 

laboratórne cvičenie, ktoré by mohlo byť pre nich prínosom aj v krátkom časovom horizonte 

základného kurzu fyziky. Ťažiskovou aktivitou bolo virtuálne laboratórne cvičenie, kde základným 

kameňom bol laboratórny protokol. Kľúčom k úspešnému hodnoteniu laboratórneho protokolu je 

dôsledné zdôvodňovanie a vyslovenie fundovaného záveru. Počas aktivity sa od študentov očakávalo, že 

uplatnia tzv. uvažovanie založené na modeloch (Hestenes, 2006), pričom sme predpokladali výskyt 

dvoch typov – deduktívny (vybrať z modelu určitú štruktúru) a induktívny (nájsť pre model či jeho 

časť náprotivok v realite a vlastnej skúsenosti). 

V rámci laboratórneho cvičenia študenti riešili dve úlohy: 1. Skúmame parametre trajektórie šikmého 

vrhu s vplyvom odporu prostredia, 2. Experimentálne overenie závislosti periódy kyvadla od jeho 

parametrov. Obmedzený rozsah skúškového písomného testu nám umožnil zaradiť iba otázky 

(problémové situácie) zamerané na šikmý vrh, v rámci pedagogického experimentu sme sa tak ďalej 

zaoberali len analýzou vplyvu 1. laboratórnej úlohy. Výsledky výskumu sú zhrnuté v záverečnom 

oddiele autoreferátu. 

Vo všeobecnosti je možné povedať, že v rámci tejto výskumnej kapitoly sme predstavili a analyzovali 

premyslený a overený koncept virtuálneho laboratórneho cvičenia vhodného pre zaradenie do 

vyučovacieho procesu neprofilového vysokoškolského kurzu fyziky. Načrtli sme, ako je možné 

vhodne vybranými úlohami experimentálneho charakteru a starostlivo usmerneným vyučovacím 

procesom dosiahnuť významný progres našich študentov. Ukázali sme, že jestvuje korelácia medzi 

úspešnosťou študenta pri riešení vybraných špeciálne navrhnutých úloh a úspešnosťou na predmete 

fyzika. To isté sa pre celkovú úspešnosť ukázalo pri overovaní vzťahu medzi ňou a schopnosťou 



argumentovať svoje výsledky a výber odpovedí. Kvalitatívna analýza vybraných testových úloh 

ukázala, že študenti, ktorí absolvovali virtuálne laboratórne cvičenie, dosiahli lepšie výsledky, než 

študenti, ktorí neabsolvovali laboratórne cvičenia a ani nepracovali s digitálnou technikou. Taktiež 

sme štatisticky potvrdili významný rozdiel medzi výsledným bodovým skóre týchto študentov 

a študentov, ktorí samoštúdium vyplnili štandardnými experimentálnymi úlohami. Experimentálna 

skupina rovnako preukázala lepšiu schopnosť vysvetliť vybrané javy z mechaniky. Za limity tohto 

výskumu pokladáme predovšetkým obmedzený počet fyzikálnych úloh, na ktorých bolo možné 

testovať progres študentov. Istý vplyv má tiež krátky časový interval, počas ktorého sa mohli prejaviť 

výsledky nášho edukačného pôsobenia na študentov. Treba však poznamenať, že naše výsledky o vplyve 

digitálnych technológií na úspech študentov v neprofilovom predmete na technickej vysokej škole 

korešpondujú s podobným výskumom skupiny slovenských VŠ pedagógov, ktorí využili aplety 

a simulácie počas interaktívnych prednášok a cvičení (Hockicko et al., 2015a). Bolo by istotne zaujímavé 

vyskúšať, aké výsledky by sme dosiahli, pokiaľ by skúmanie fyzikálnych javov prostredníctvom 

apletov tvorilo podstatnú časť semestrálnych aktivít študentov. Avšak istým rizikom je, že nemálo zo 

študentov priveľmi dôveruje „realite“ prezentovanej v aplete (ktorý je ich výskumným nástrojom). 

 
3 Úloha u čiteľa fyziky v procese tvorby digitálnych vzdelávacích objektov 

Súčasný učiteľ fyziky so záujmom o inovácie v digitálnej technike sa nemusí spoliehať iba na hotové 

riešenia z oblasti animácií, apletov či simulácií. K dispozícii je niekoľko premyslených softvérových 

nástrojov, využitím ktorých je možné poľahky vytvori ť virtuálnu u čebnú pomôcku s fyzikálnym 

charakterom. Takýto tvorivý proces je však často na hraniciach možností jednotlivca, preto sa 

komplexné vzdelávacie materiály spravidla zadávajú na spracovanie kolektívu odborníkov. Takým bol 

aj projekt Moderné vzdelávanie, v ktorom hrali učitelia fyziky dve dôležité úlohy – metodik 

vzdelávacieho obsahu a tvorca návrhov DVO. Kategória „metodik“ bola zastúpená niekoľkými 

vybranými a preverenými odborníkmi s dlhoročnou pedagogickou praxou, ktorí prvotné učiteľské 

návrhy posúdili z viacerých aspektov (stupeň využitia DT, aktuálnosť, odbornosť, vzdelávacie ciele, 

prepojenosť na ŠVP či učebnice, atď.) a aj z hľadiska realizovateľnosti a prínosu pre inováciu 

vzdelávania s DT. Výstupom ich činnosti boli tzv. scenáre (v internej odbornej terminológii projektu 

„storyboardy“). Tie zahŕňali elementy ako vzdelávacie ciele DVO, metodické poznámky, odborný 

obsah (jadro objektu) a tiež poznámky pre programátorov a grafikov, ktorí učiteľský návrh spracujú do 

profesionálnej digitálnej podoby. Metodik dbal aj na dodržiavanie obsahového a výkonového 

štandardu v súlade so ŠVP. Mal na starosti i komunikáciu učiteľov tvoriacich návrhy s grafikmi 

a ďalšími odbornými či riadiacimi zamestnancami tímu. 

Pre náš výskum boli zaujímaví primárne učitelia–tvorcovia. Prístupy týchto učiteľov, ale aj učiteľov 

samotných sme na základe analýzy ich práce rozdelili nasledovne: tvorca „digitalizátor“, hravý tvorca 

a tvorca „animátor“. Vznik tejto typológie autorských prístupov opisujeme v práci. 
 

Tvorca „digitalizátor“ 

Kvantitatívnou analýzou typov digitálnych vzdelávacích materiálov najčastejšie využívaných vo 

vyučovacej praxi (nielen) slovenskými učiteľmi fyziky by sme najskôr došli ku typu prezentácia. 

Vzhľadom na to, že koncepcia DVO bola riešená podobne ako lineárna postupnosť snímok (slajdov) 

v programe PowerPoint, je jasné, že väčšina učiteľov (ak im to bolo umožnené) siahala práve po 

takomto koncepte. Nosnou myšlienkou prístupu digitalizátora je, že do digitálnej podoby transformuje 



vzdelávacie materiály, ktoré by takto štylizované mohli byť pokojne vytlačené na listy kancelárskeho 

papiera a z pointy DVO by nič neubudlo. Ak nerátame menší problém, že vzdelávací objekt by stratil 

svoju primárnu pozitívnu vlastnosť, už by nebol digitálny. V prístupe tvorcu digitalizátora sa skrýva 

veľké riziko – drahé technológie (notebooky, rýchly internet, interaktívna tabuľa) môžu byť využité 

málo účelne (ale aj neúčelne). Takáto forma prezentácie vzdelávacieho obsahu je tiež málo 

interaktívna a relatívne jednotvárna, žiakovi postačuje čítať text, všimnúť si prípadný obrázok 

a zvyčajne len kliknutím označiť správnu odpoveď. Plusom prístupu je to, že žiak sa zameria iba na 

obsah a nie je rozptyľovaný grafickými prvkami či interaktívnou formou cvičenia (prezentácie, 

modelu). Objekty uvedeného „stručného“ typu sú úderné a mieria presne na cieľ. Obsah takto podaný 

je jasný väčšine žiakov a jednotlivé obrazovky sú veľmi výstižné. Ovládanie DVO je jednoduché, 

z čoho pre žiaka vyplýva (s prihliadnutím na tému) univerzálnosť, objekt je vhodný pre ISCED 2 aj 3. 

Výhoda je i na strane grafika (programátora), výroba DVO je rýchla a nenáročná. Odborný 

zamestnanec a garant majú istotu ľahkej kontroly vyrobeného DVO. Špecifickou subkategóriou 

„digitalizátora“ je tvorca „špecialista“, ktorého výsledné produkty majú síce jednoduchú formu, ich 

obsah však je komplexný až komplikovaný. Takýto DVO sa predpokladaným časovým trvaním práce 

žiaka často priblížil aj k 30 minútam. 
 

Hravý tvorca 

O niečo menej častý autorský prístup, ktorý charakterizuje prevažne učiteľov základných škôl a tiež 

DVO určené predovšetkým pre ISCED 2. Autori spadajúci do tejto kategórie si za primárny cieľ svojej 

tvorivej činnosti dali spríjemnenie a zatraktívnenie vzdelávacieho procesu. Ich pôvodným plánom pred 

začatím skutočnej práce totiž bolo, že v projekte presadia vlastné vzdelávacie materiály, ktoré niektorí 

z nich vyvíjajú dlhé roky a neustále ich skvalitňujú na základe skúseností. Keď však zistili, že ich 

úloha bude „len“ vo fáze návrhu a občasných korekcií pracovných postupov grafika produkujúceho 

„nudné“ prezentácie, rozhodli sa prostriedkami z digitálneho prostredia (grafickými prvkami, 

šablónami, zvukovými efektmi, atď.) oživiť podľa nich málo inovatívny vzdelávací materiál. Preto sa 

v návrhoch a aj hotových DVO od hravých tvorcov stretneme s pestrofarebným prostredím, 

množstvom prevažne dekoratívnych obrázkov a fotografií, skáčucimi, hovoriacimi či hrajúcimi sa 

postavičkami, ktoré boli vo väčšine prípadov obhajované zo strany autora ako „sprievodca týmto 

digitálnym objektom“. Predpokladáme, že väčšina z takto tvorivých učiteľov si svoj učebný štýl 

formovala v čase, keď boli hitom rôzne detské a žiacke multimediálne encyklopédie. Nosnou 

myšlienkou prístupu je, že fyzika by mala byť hravá a pútavá. Pokiaľ v predošlom pohľade 

„digitalizátora“ jestvovalo vysoké riziko nedostatočného využitia potenciálu DT, tu vidíme presný 

opak – technológie využívame naplno, avšak zväčša len pre ne samotné. Samoúčelnosť sa môže 

prejaviť aj v odklone žiaka od stanoveného cieľa, sústredí sa na tie znaky DVO, ktoré len málo súvisia 

s modelovaným fyzikálnym javom. Je takmer isté, že bez zásahu učiteľa bude žiak takto zhotovený 

objekt považovať za hru alebo mu nebude prikladať vážnosť. Z aktívneho sa stane pasívny a žiak len 

bezmyšlienkovito „prekliká“ snímky od prvej po poslednú. Uvažujme prácu viacerých žiakov – ten, 

ktorý obsluhuje ovládacie prvky digitálneho objektu sa stane ústredným hráčom a zvyšok kolektívu 

prejde do režimu „kino“ (Bartošovič – Demkanin, 2012b). V kontraste s tvorcom „digitalizátorom“, tu 

prevláda forma nad obsahom. Nevýhodu návrhu pocítia aj grafici, metodici a garanti, výroba hravého 

DVO je náročná na čas a kontrola správnosti vyrobeného objektu je sťažená množstvom prvkov, pri 

ktorých je pointa často známa len samotnému autorovi. Úskalím je obmedzenie použitia pre rôzne 



vekové skupiny žiakov, aj s ohľadom na aprobáciu učiteľa–autora, výsledný produkt je vhodný 

primárne pre ISCED 2. Napriek tomu sme sa v niekoľkých málo prípadoch stretli aj s návrhom 

hravého DVO pre ISCED 3. Práve tu sa však ukázali aj pozitívne aspekty prístupu, navonok málo 

atraktívna alebo obľúbená téma (čo jadrová fyzika z pohľadu žiakov je) sa razom stáva príťažlivejšou. 

Žiak ľahšie „prepáči“ náročný obsah či zákerné otázky a jeho negatívny pohľad na tému je odpútaný 

grafickou podobou objektu. Takto spracované objekty sú vysoko estetické a z pohľadu profesionálnych 

autorov digitálnych vzdelávacích materiálov by obstáli asi najlepšie. Ovládanie objektu je aj vďaka 

sprievodcovi či vyskakujúcim textovým bublinám (nápoveď, pomôcka) jednoduché a zvládnuteľné pre 

väčšinu žiakov, nevadí, keď by aj celkom nepochopili pointu. Preto má hravý DVO v sebe skrytý veľký 

potenciál zaujať žiakov, ktorí nemusia byť (alebo vôbec nie sú) zameraní na fyziku či prírodné vedy. 
 

Tvorca „animátor“ 

V čase, keď sme začali pracovať v projekte digitalizácie vzdelávania, mali sme len hmlistú predstavu 

o tom, čo je chápané pod pojmom DVO. Predpokladali sme, že výsledným produktom budú 

jednoduché fyzikálne aplety alebo interaktívne cvičenia, testy a kvízy. S touto myšlienkou vstupovala 

do projektu aj istá časť učiteľov, hŕstka z nich sa po zoznámení s „power-pointovým“ štýlom 

digitálnych objektov rozhodla neopustiť svoj prístup. Napriek vyššie uvedeným pozitívam 

„digitalizačného“ a „hravého“ prístupu sme práve tvorcu „animátora“ považovali za najviac vítaný jav. 

Nosnou myšlienkou takto štylizovaného DVO je, že vďaka možnostiam pokročilých DT je možné 

kombináciou premyslenej série ilustrácií alebo fotografií doplnených trefným textom rozhýbať inak 

statické prezentácie. V dizertačnej práci podrobnejšie objasňujeme, prečo bolo nutné siahnuť po 

takomto náhradnom riešení a prečo sme v projekte nemohli uplatniť animácie či interaktívne modely 

v ich typickej podobe. Sťažené podmienky pre návrh „staticky dynamického“ DVO sa ale vôbec 

neodrazili na výslednom pozitívnom efekte. Potenciál digitálnych technológií bol využitý v značnej 

miere, no súčasne sa vzdelávacie ciele a fyzikálny obsah neodsunuli do úzadia. Grafické prvky nemali 

len dekoratívnu, ale aj funkčnú úlohu a ilustrácie veľmi často vystupovali ako kľúčový prvok – ako 

príklad môžeme uviesť fyzikálnu úlohovú situáciu zadanú grafom či obrázkom, na ktorom je nejaký 

fyzikálny experiment alebo dej/jav z bežného života. Ak autor dodá dynamiku lineárnej sérii snímok 

prezentácie, s vysokou pravdepodobnosťou sa mu podarí žiaka vtiahnuť priamo do deja, žiak prejaví 

úprimný záujem a zvedavosť: čo ho čaká na nasledujúcej obrazovke? V kontraste s prevažne textovým 

spracovaním tvorcu „digitalizátora“, tu je podanie fyzikálnej témy rýdzo názorné, fyzikálne javy/deje 

predsa pozorujeme v ich vizuálnej podobe, nie v podobe textovej. Aj preto je model s grafickým 

výstupom silnejší edukačný nástroj. Ak žiak na obrazovke pozoruje fyzikálny dej, je u neho vyvolaný 

stimul, na ktorý žiak zareaguje, napríklad výberom odpovede alebo označením určitej časti obrázka. 

Môžeme preto povedať, že objekty od tvorcu animátora sú interaktívne, aj keď len na základnej úrovni 

(danej technickými možnosťami). Rovnako ako pri hravom prístupe, aj tu je ovládanie pre žiaka 

príjemné, je to dané názornosťou objektu. Potenciál zaujať žiaka, ktorý nie je zameraný na fyziku sa 

pohybuje niekde medzi predošlými dvoma autorskými prístupmi. Avšak, žiaci s vyšším záujmom 

o štúdium fyziky sa v takomto štýle spracovania nájdu zrejme najlepšie zo všetkých druhov DVO. 

Objekty sa ale lepšie hodia pre vyššie ročníky a pre témy, ktoré vyžadujú vizualizáciu diskutovaného 

fyzikálneho javu či deja. Menším negatívom je, že žiak musí súbežne vnímať viacero podnetov, alebo 

ich musíme usporiadať tak, aby u neho nespôsobili kognitívne preťaženie (Wieman – Perkins, 2005). 

Nielen z toho dôvodu je „animovaný“ digitálny objekt pomerne náročný na výrobu. Je potrebný 



riadiaci program a naň nadväzujúci grafický výstup. Taktiež aj návrh učiteľa–autora si vyžaduje 

starostlivé a podrobné spracovanie. Pokiaľ v prevažne textových objektoch poľahky opravíme či 

odpustíme preklep alebo faktickú chybu, tu má spravidla omyl v animácii a/alebo sprievodnom texte 

za následok vznik miskoncepcie. 
 

Typologické limity a odporúčania pre ďalší výskum 

Sme si vedomí, že vyššie uvedená typológia nie je jediná, ktorá by sa dala získať analýzou autorských 

prístupov pri digitalizácii fyzikálneho vzdelávacieho obsahu. Je to dané predovšetkým relatívne malou 

vzorkou účastníkov výskumu (asi 50 učiteľov fyziky) a taktiež špecifikom projektu – učitelia aj grafici 

tvorili DVO na základe konečného počtu „stavebných“ prvkov. S istou dávkou zjednodušenia 

a obraznosti by sme to mohli prirovnať k jednoduchej skladačke typu LEGO, kde je možné dosiahnuť 

ohraničený počet výtvarných návrhov. Pokiaľ by autori návrhov a tiež grafici spracovávajúci návrh mali 

prakticky neobmedzené možnosti, povedzme ako tím PhET, bolo by možné pozorovať akiste aj ďalšie 

kategórie, prípadne by do jednej hlavnej patrili 2-3 subkategórie objektov. Tiež je potrebné zdôrazniť, 

že nie všetci autori spadali len do jedinej kategórie, našlo sa niekoľko takých, ktorí sa počas svojho 

pôsobenia v projekte vyskytli v dvoch alebo aj všetkých troch tu uvedených typoch prístupu. Určitú 

úlohu mohla zohrať prispôsobivosť učiteľov. Ak bol napríklad tvorca „animátor“ požiadaný manažérom 

alebo metodikom o návrh DVO, ktorý by odzrkadľoval skôr prístup „digitalizátora“ a daný tvorca 

oplýval značnou všestrannosťou, mohol bez problémov zvládnuť aj takýto štýl autorskej práce. Uvedený 

jav sa vyskytoval takmer výlučne u učiteľov, ktorí majú ako druhý aprobačný predmet informatiku. 
 

Miesto výskumníka a odborného pracovníka na ceste za DVO 

Túto pozíciu v projekte zastával za predmet fyzika autor dizertačnej práce (a s ním ešte jeden kolega 

a blízky spolupracovník). Väčšinu aspektov práce odborného garanta a výskumníka v jednej osobe 

sme preto opísali na vhodných miestach v iných častiach výskumnej kapitoly (5. kapitola). To vystihuje 

aj podstatu práce takéhoto zamestnanca – aktívne pôsobí vo všetkých fázach procesu tvorby, od návrhu 

až po nasadenie do praxe. Vyžaduje to od neho vysoko rozvinuté komunikačné schopnosti, garant 

priamo interaguje s učiteľom–autorom, tímom grafikov a aj skupinou metodikov. Takto sme v priebehu 

projektu dospeli k trom základným princípom, ktoré riadili našu prácu s autormi DVO: 

•••• učiteľ je odborník na vzdelávaciu prax, pokiaľ vyslovene nejde proti myšlienke projektu, 

necháme ho realizovať jeho návrhy, 

•••• učebný štýl nie je možné nastaviť ani nanútiť, preto sme sa aj v súlade s typológiou prístupov 

snažili o zachovanie autorskej slobody v aspekte formálnej úpravy digitálneho objektu, 

•••• pokiaľ sa autor výrazne odchýlil od vytýčených vzdelávacích cieľov, prevzali sme jeho úlohu 

a DVO doviedli do záverečnej fázy bez akéhokoľvek ďalšieho zásahu zo strany autora – ako 

uvádzame v predošlom texte, nie všetci zapojení učitelia vedeli vhodne využiť možnosti DT. 

 

Záverečné zhodnotenie výskumu  

V práci sme prezentovali prehľad problematiky a výsledky vlastného výskumu, ktoré sú späté 

s efektívnym využívaním vyučovacích metód založených na používaní digitálnych technológií, pričom 

sme sa zaoberali prevažne (interaktívnymi) fyzikálnymi animáciami a modelmi. Náš pohľad sa najprv 

upriamil na Slovensko a zahraničie cez stručný súhrn knižnej a časopiseckej literatúry odborného 

i vedeckého charakteru, v ktorej nájdeme výsledky dosiahnuté v danej oblasti. Pozreli sme sa do 



nedávnej minulosti, súčasnosti a taktiež budúcnosti digitálnych technológií vo vyučovaní fyziky. 

Pokročilé digitálne technológie majú aj v podmienkach slovenského školstva pomerne úspešne prežitú 

začiatočnú fázu. Ukazuje sa, že problematika využívania moderných technológií a spôsobov efektnej 

vizualizácie fyzikálnych javov je aktuálna, má perspektívu a ukrýva v sebe značný potenciál. To 

potvrdzuje aj nedávny a úspešne zavŕšený národný projekt digitalizácie vzdelávania s názvom 

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, na ktorom 

sme sa podieľali aj my a ktorý sme využili ako našu výskumnú platformu. 

Vo výskume prislúchajúcom k tejto dizertačnej práci sme si stanovili tieto ciele a hypotézy: 

Hlavným cieľom bolo navrhnúť a vytvoriť, v ďalšom kroku do prakticky použiteľnej podoby 

implementovať a následne otestovať koncepciu (alebo koncepcie) vychádzajúce z metód využívajúcich 

interaktívnych animácie alebo modely, ktoré sa opierajú o reálne fyzikálne experimenty a aplikácie 

fyziky v bežnom živote či technickej praxi. Tento cieľ sme ďalej rozčlenili na niekoľko čiastkových, 

ku 4. cieľu prislúchajú hypotézy, v iných častiach výskumu sme využili výskumné otázky, respektíve 

sme teóriu neoverovali, lež tvorili novú od začiatku. 

Cieľ 1: Analyzovať aktuálne kurikulárne materiály v oblasti školskej fyziky na Slovensku a zistiť, do 

akej miery umožňujú zaradenie vyučovacích metód využívajúcich interaktívne fyzikálne modely pri 

žiackom bádaní (experimentovaní). Naplneniu tohto cieľa sme zasvätili úvodné kapitoly práce, kde 

sme preskúmali kľúčové pedagogické dokumenty (ŠVP, cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti 

maturantov z fyziky) a ďalšie zreteľa hodné materiály (učebnice fyziky, tézy inovačných projektov). 

Hľadali sme v nich také prvky, ciele a postupy, ktoré od učiteľa a žiaka vyžadujú uplatnenie 

vyučovacích metód využívajúcich interaktívne animácie a modely. K hlavným zisteniam v rámci 

tohto výskumného cieľa patrí, že skúmané kurikulárne materiály v plnej miere reflektujú aktuálny stav 

integrácie digitálnych technológií vo vede a technike. To znamená, že v súčasnosti sme už aspoň na 

deklaratívnej úrovni dosiahli rozumnú mieru vybudovania medzipredmetových vzťahov informatiky 

a prírodovedných predmetov a je považované za nutnosť zaradiť do poznávacieho procesu (nielen) 

fyziky modely, animácie, simulácie a iné progresívne elementy. Ukazuje sa tiež, že na zmysluplné 

využitie možností digitálnych technológií v školskom prírodovednom laboratóriu je potrebné, aby 

spôsobilosti práce s DT boli vlastné aj pre žiaka. 

Cieľ 2: Vypracovať analýzu vybraných úspešných koncepcií, domácich aj zahraničných, ktorých jadrom 

sú interaktívne modely a nájsť také charakteristické vlastnosti skúmanej koncepcie alebo modelu, ktoré 

ich robia z hľadiska vyučovacieho procesu fyziky efektívnymi (v zmysle – účinné, účelné, výhodné, 

praktické, ...). V rámci tohto cieľa sme preskúmali východiská a výsledky niektorých reprezentatívnych 

projektov a inovačných stratégií domácej i zahraničnej proveniencie, naša analýza je zhmotnená 

v úvodných kapitolách práce. Medzi najdôležitejšie zistenia súvisiace s efektivitou animácie (modelu) 

zaraďujeme nasledovné tézy: 1. koncept PPPL/MML je účinný práve vtedy, ak je dôsledne 

integrovaný (prepojenie počítačového modelovania a fyzikálnej reality, využívanie PPPL nielen pri 

demonštrácii javov/dejov, ale hlavne pri zavádzaní fyzikálnych pojmov), 2. na vizualizáciu fyzikálneho 

deja/javu nepostačujú len „pohyblivé obrázky“, kľúčovým faktorom je modelovanie fyzikálnych 

závislostí a budovanie grafickej gramotnosti, 3. pre konceptuálne porozumenie je vhodnejšie použitie 

fyzikálnej animácie než uskutočnenie reálneho laboratórneho experimentu, 4. animácie, simulácie 

a modely musia byť súčasťou mimoškolskej činnosti žiakov zameranej na fyzikálne (prírodovedné) 

poznávanie a 5. daná koncepcia musí byť navrhnutá univerzálne a použiteľná učiteľom, žiakom 



a prípadne ďalším primerane vzdelaným záujemcom (teda práca s animáciou či modelom by mala byť 

jednoduchá až intuitívna, rozhodujúci aspekt je fyzikálny jav a nie práca s počítačom). 

Cieľ 3: Preskúmať aktuálny stav fyzikálneho vzdelávania na vybraných slovenských vysokých školách 

s technickým a prírodovedným zameraním s dôrazom na experimentálnu činnosť študentov 

a identifikovať možné nedostatky v organizácii takejto činnosti študentov. Tomuto cieľu sa venujeme 

v úvodných častiach 4. kapitoly dizertačnej práce, kde sme do detailu preskúmali niekoľko študijných 

programov technicky a prírodovedne orientovaných VŠ na Slovensku, pričom sme sa zamerali 

špeciálne iba na tie, ktoré poskytujú vzdelanie v oblasti informatiky a informačných technológií. 

Skúmali sme, do akej miery sú v týchto študijných programoch zaradené predmety fyzikálneho 

charakteru a ako tieto vysokoškolské kurzy formujú profil absolventa. Stav fyzikálneho vzdelávania 

vzhľadom na našu analýzu hodnotíme ako málo uspokojivý, avšak s vyhliadkami na zlepšenie. To by 

bolo podľa nás možné dosiahnuť okrem iného nasledovne: posilnením hodinovej dotácie predmetov 

s fyzikálnym obsahom; zaradením takých fyzikálnych tém, ktoré budúci informatik naozaj využije 

v praktickej činnosti, prípadne aspoň na nadväzujúcich predmetoch; dôslednejším prepojením fyziky 

a podobných predmetov s predmetmi odbornými a s ťažiskovými témami jadra znalostí. 

V neposlednom rade by lepšiemu postaveniu fyzikálneho vzdelávania informatikov napomohol 

koncept virtuálneho laboratórneho cvičenia, ktorý by vyučovací predmet spravil zmysluplnejším, 

účelnejším a tiež časovo efektívnejším. 

Cieľ 4: Na základe zisteného navrhnúť, vo vyučovacej praxi implementovať a následne overiť 

účinnosť (z hľadiska časovej efektivity a tiež progresu získavania poznatkov zúčastnenými študentmi) 

koncepcie virtuálneho laboratórneho cvičenia k vybranej téme (alebo viacerým témam) zo základného 

kurzu VŠ fyziky. Na zhodnotenie splnenia tohto cieľa sme naplánovali pedagogický experiment 

a stanovili hypotézu: Študent, ktorý absolvoval virtuálne laboratórne cvičenie, bude vedieť vybrať 

s veľkou určitosťou správnu odpoveď z ponúkaných možností v kvalitatívnej testovej úlohe a pri 

zdôvodnení svojho výberu preukáže lepšiu schopnosť argumentovať svoje výsledky a názory. Hlavnú 

hypotézu sme ďalej rozdelili na niekoľko čiastkových: 

H1: Študenti experimentálnej skupiny dosiahnu lepšie bodové skóre v piatich vybraných testových 

úlohách (za jednotlivé položky, tiež v súčte) než kontrolná skupina. Túto hypotézu na základe 

štatistického zhodnotenia úspešnosti študentov môžeme pokladať za potvrdenú pre dve zo skúmaných 

úloh a tiež pre súčet bodového skóre za tieto úlohy. 

H2: Študenti experimentálnej skupiny dosiahnu lepší bodový zisk za skúškový test než kontrolná 

skupina. Opäť vychádzajúc zo štatistických testov môžeme skonštatovať, že hypotéza sa potvrdila . 

H3: Študenti experimentálnej skupiny dosiahnu lepšie bodové skóre za schopnosť argumentovať svoje 

riešenia úloh (za jednotlivé položky, tiež v súčte) než kontrolná skupina. Pred vyhodnotením hypotézy 

sme najprv vypracovali metodiku zohľadňujúcu schopnosť argumentácie vlastného riešenia. Na získané 

bodové hodnoty sme administrovali štatistické testy, na základe ktorých považujeme hypotézu za 

potvrdenú pre prvé dve zo skúmaných úloh a rovnako aj pre súhrnný bodový zisk za argumentáciu. 

H4: Čím vyššie je skóre študenta (akejkoľvek skupiny) vo vybraných piatich úlohách, tým lepší bude 

celkový študentov výsledok z predmetu Fyzika. V tomto prípade boli využité dva štatistické testy: 

výpočet korelačného koeficientu a výpočet významnosti rozdielov medzi dvojfaktorovými znakmi. 

Oba testy jednoznačne preukázali platnosť tvrdenia, inými slovami, hypotéza bola potvrdená. 



H5: Čím vyššie skóre získal študent (akejkoľvek skupiny) za schopnosť argumentovať svoje výsledky 

a výber správnej odpovede, tým lepší bude jeho celkový výsledok z predmetu. Vyhodnotenie hypotézy 

sme realizovali totožne ako pri H4 a aj tu sa ukázalo, že uvedené tvrdenie je objektívnou realitou, takže 

aj posledná z formulovaných hypotéz sa potvrdila . 

Cieľ 5: Pozorovať, aké postupy volia učitelia fyziky zo základných škôl a gymnázií na Slovensku, ak je 

ich úlohou do vyučovacieho procesu integrovať metódy využívajúce (interaktívne) fyzikálne animácie 

– popri tom zistiť, aké postupy práce volia takto tvoriví učitelia a do akej miery si kladú ciele, ktorých 

naplnenie vyžaduje použitie fyzikálnej animácie alebo modelu. V tomto cieli sme sa snažili vykonať 

analýzu zmýšľania učiteľov fyziky na Slovensku ohľadom práce s digitálnymi technológiami, pričom 

sme sa zamerali prevažne na animácie a modely s fyzikálnym kontextom. Za kľúčový poznatok 

považujeme, že aj napriek niekoľkým inovačným projektom a programom, ktoré na Slovensku 

prebehli, postoj učiteľov fyziky a prírodovedných predmetov k digitálnym technológiám je prevažne 

opatrný: učitelia považujú pokročilé prostriedky PPPL za doplnok svojho vyučovacieho procesu 

a zatiaľ nie za rozhodujúcu alebo integrálnu súčasť. Preto pri zaraďovaní takýchto metód a foriem do 

vyučovania prevažujú demonštrácie, vizualizácie, „motivačné“ animácie a videá, prípadne vzdelávacie 

hry. Prevláda u nich princíp „transformácie“, kedy uplatnenie digitálnych technológií je obmedzené 

iba na inováciu vlastných vzdelávacích materiálov v tlačenej podobe ich zdigitalizovaním a následným 

využitím v spojení s počítačom, mobilným zariadením alebo interaktívnou tabuľou. Kladú si zväčša 

také vzdelávacie ciele, ktorých naplnenie si nevyžaduje využitie digitálnych technológií, respektíve sa 

učiteľ zameriava veľmi často na nižšie kognitívne úrovne v taxonómii vzdelávacích cieľov. 

Cieľ 6: Preskúmať podrobnejšie dôvody (a myšlienkové postupy), ktoré vedú učiteľov k voľbe konkrétnej 

metodiky a organizácie žiackych aktivít – prostredníctvom obsahovej analýzy produktov ich tvorivej 

činnosti súvisiacej s návrhom a tvorbou fyzikálnych animácií a modelov. Zistenia v rámci tohto 

výskumného cieľa sme rovnako ako v predchádzajúcom cieli zosumarizovali v texte 5. kapitoly. 

Ťažiskovým výsledkom výskumnej činnosti pri hľadaní odpovedí na príslušné výskumné otázky je 

vytvorenie návrhu typológie autorských prístupov (časť 3 v tomto autoreferáte), po ktorých siahali 

učitelia fyziky zapojení do národného projektu digitalizácie vzdelávania. Tu sme identifikovali tri nosné 

kategórie prístupov, ktoré vychádzajú z postoja daných učiteľov k digitálnym technológiám a tiež z ich 

predtým používaných postupov uplatňovaných pri konštrukcii žiackych poznatkov. Vzorku skúmaných 

učiteľov rozdeľujeme do troch autorských smerov: digitalizátor, hravý tvorca a animátor. Na základe 

vytvorenej typológie sme potom v ďalších fázach projektu dokázali týchto učiteľov lepšie usmerniť 

v ich tvorivej činnosti a pritom do veľkej miery zachovať ich autorský a učebný štýl, vďaka čomu sa 

nám u nich podarilo dostať do popredia ich silné a potlačiť ich slabšie tvorivé postupy a metódy. 

Prínos predkladanej dizertačnej práce pre teóriu vyučovania fyziky vidíme v nasledovných 

rovinách: 1. teoretická analýza vyučovacích metód zahrňujúcich fyzikálne modely a z nej vyplývajúce 

stanovenie takých kľúčových prvkov, ktoré prispejú k efektívnosti (účinnosti, účelnosti, výhodnosti) 

danej metódy, 2. návrh, realizácia a overenie koncepcie virtuálneho laboratórneho cvičenia pre 

základný kurz VŠ fyziky, 3. analýza, charakterizácia a opis niekoľkých metód odbornej a výskumnej 

činnosti, ktoré ak sú realizované v nami navrhnutom rámci, dokážu aj v rozsiahlom projekte 

zabezpečiť zvýšenie efektívnosti práce odborného zamestnanca aj autora, pričom výstupom môže byť 

aj veľmi komplexný súbor softvérových riešení určených (nielen) pre vyučovací proces fyziky. 
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Summary 

This thesis gives an insight into possibilities of the utilization of interactive physics models in science 

education as a modern and attractive teaching tool in the empirical learning process. The starting point 

is the analysis of the current state of knowledge about the topic and implementation of the survey of 

a methodological approach to address a given problem. The first chapter consists of a general view of 

the field of interest; there is also a summary of key concepts and important ideas which in the context 

of physics education set out fundamental pillars in theory of efficient methods and computer models. 

Briefly introduced are the concepts which form the basis of our elaboration of the issue – the chapter 

looks at the object of our research from the perspective of significant foreign and domestic scholarly 

and scientific literature. The second chapter aims to give a brief and at the same time reasonably 

comprehensive overview of the current implementation status of the issue regarding official 

documents (not just educational). Also via the domestic and foreign scholarly and scientific 

publications, and the results of some successful projects – the common denominator are digital 

technology and concepts utilizing physics computer models as the key teaching element. Described are 

also significant milestones in the history of use of microcomputer-based laboratory in Slovak school 

physics. The third chapter presents a research topic, our reasons leading to a choice of research 

strategy; a problem raised and research methodology. The fourth and fifth chapter together form 

a backbone of thesis and in detail describes the two studies conducted. First one is a survey in which 

we have demonstrated a positive impact of virtual laboratory classes on the ability of university 

students to solve qualitative physics tasks and reason their solution. In the second one, relying on the 

ideas of grounded theory, we created a proposal of a typology of physics teachers approaches in the 

design and development of digital educational objects. This categorization and methods of design-

based research we later successfully implemented in the national project of digitization of education. 


