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ABSTRAKT 
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Diplomová práca má deväť kapitol, úvod a záver. V prvej kapitole sa zaoberám cieľmi 

diplomovej práce a otázkami, ktoré chcem riešiť. Uvádzam v nej aj metódy, ktoré som 

pri vypracovaní použila. V druhej kapitole sa zaoberám cieľmi fyzikálneho vzdelávania, 

potrebe zmeny vo vyučovaní fyziky i kompetenciami, ktoré by sa mali v žiakoch 

rozvíjať. Ďalšie dve kapitoly sú zamerané na maturitnú skúšku z fyziky, hlavne na jej 

experimentálnu časť. Pri súhrne experimentov, ktoré som vybrala na základe cieľových 

požiadaviek na maturitnú skúšku, uvádzam pomôcky potrebné na ich realizáciu 

i alternatívu s použitím senzorov pri počítačom podporovaných meraniach. V piatej 

kapitole sa zameriavam na druhy a funkcie experimentov a ich zaradenie do 

vyučovacieho procesu. Šiesta kapitola je venovaná materiálnemu vybaveniu 

potrebnému k vyučovaniu fyziky. Rozdelila som ho do troch skupín podľa charakteru. 

Každú skupinu som bližšie charakterizovala a pri novších pomôckach i podrobnejšie 

popísala. Siedma kapitola obsahuje prieskum medzi učiteľmi, v ktorom sa sústredím na 

problémy súvisiace s experimentálnou činnosťou i výhody a nevýhody rôzne 

vybavených fyzikálnych laboratórií. V ôsmej kapitole sa venujem priestorovému 

riešeniu fyzikálneho laboratória. Navrhujem usporiadanie miestnosti s optimálnym 

vybavením. Deviata kapitola je zameraná na finančné náklady jednotlivých učebných 

pomôcok.  

 

Kľúčové slová: fyzikálne laboratórium, materiálne požiadavky na vyučovanie fyziky, 

experimentálna časť maturitnej skúšky  



PREDHOVOR 
 

Diplomová práca je venovaná školskému fyzikálnemu laboratóriu, jeho 

priestorovému riešeniu a materiálnemu vybaveniu s dôrazom na pomôcky potrebné 

k experimentálnej časti maturitnej skúšky. Dôvody, pre ktoré som sa rozhodla  venovať 

tejto téme, sú dva. Jedným z nich je fakt, že sa podobnou témou dlhší čas nikto 

nezaoberal a neexistuje súhrn či prehľad modernejších pomôcok a prostriedkov pre 

zefektívnenie vyučovania fyziky. Druhým dôvodom sú rozhovory s učiteľmi, ktoré som 

absolvovala nielen na pedagogickej praxi, ale aj na školeniach a kurzoch. Pri nich sa 

väčšina zmienila o nedostatočnom vybavení ich školských laboratórií i plánoch na ich 

obnovovanie. Zároveň prejavili záujem o materiál, v ktorom by boli spísané pomôcky, 

ktoré nevyhnutne potrebujú k experimentom vyplývajúcim z cieľových požiadaviek na 

maturitnú skúšku. 

V práci som sa zamerala hlavne na pomôcky, ktoré by nemali v školskom 

fyzikálnom laboratóriu chýbať. Rozdelila som ich do kategórií a stručne 

charakterizovala. Konkrétnymi pomôckami sa zaoberám pri výbere experimentov 

z cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku i v kapitole súvisiacej s finančnými 

nákladmi. Ďalšou časťou práce je vlastný návrh priestorového riešenia fyzikálneho 

laboratória, pri ktorom som sa inšpirovala niekoľkými laboratóriami na školách.  

Práca je určená hlavne pre učiteľov. Má ponúknuť materiál, z ktorého môžu 

čerpať informácie a nápady, dozvedieť sa o výhodách i nevýhodách modernejších 

pomôcok. Rovnako môže poslúžiť aj ako materiál pre manažment škôl, z ktorého môžu 

získať informácie a urobiť si vlastný názor na oprávnenosť požiadaviek učiteľa fyziky 

v rámci vybavovania laboratória.  

Pri písaní práce som čerpala z literatúry zaoberajúcej sa usporiadaním 

a vybavením fyzikálneho laboratória i z dokumentov súvisiacich s maturitnou skúškou. 

Vychádzala som aj z projektov ŠPÚ vedúcich ku Kurikulárnej transformácií vyučovania 

a použila som výsledky dotazníka projektu EuISE - Effective use of ICT in Science 

Education, 226382-CP-1-2005-1-SK-COMENIUS-C21. V empirickej časti čerpám 

z osobných rozhovorov s učiteľmi, s ktorými som sa stretla na seminároch Názorné 

vyučovanie 11230100190 a Počítačom podporované prírodovedné laboratórium 

13120120173. Rovnako som vychádzala z pomoci, ktorú mi formou rozhovorov, 

osobnej  korešpondencie a fotodokumentácie poskytli RNDr. Maria Prnová, Mária 

Halásová a Mgr. Július Vincenc.  
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ÚÚVVOODD  

V súčasnosti sa vedú mnohé laické i odborné diskusie o úlohách fyzikálneho 

vzdelávania na školách, o rozsahu učiva pre študentov, ktorí sa rozhodnú maturovať 

z fyziky i pre tých, ktorí z nej maturovať nechcú. Je pomerne známe, že fyzika vo 

všeobecnosti nepatrí medzi obľúbené predmety. Jeden z dôvodov je, že študenti často 

nevidia jej praktický zmysel. Preto sa mnoho učiteľov snaží zmeniť prístup vyučovania, 

zamerať sa na alternatívne metódy, spopularizovať tento predmet a najmä poukázať na 

fakt, že fyzika a jej aplikácie sú neoddeliteľné od života každého človeka. Snažia sa 

študentov zaujať, podnietiť ich záujem a ukázať im jej význam. Fyzika totiž ponúka 

množstvo „zázrakov“ a „záhad“, ktoré sa dajú vidieť, a potom dokonca logicky 

vysvetliť. Učiteľ fyziky má možnosť študentov prekvapovať, podnecovať zvedavosť 

a záujem skoro na každej hodine. Môže to dosiahnuť hlavne správne zvolenou 

organizáciou hodiny zameranou na empirické poznávanie.  

Učiteľ však nemá vždy ľahkú cestu pri realizácií svojich experimentálnych 

metód. Treba si uvedomiť, že zorganizovať hodinu zameranú na aktivitu žiakov 

a experimentálnu činnosť si vyžaduje zo strany učiteľa dobrú prípravu. Odhliadnuc od 

časovej náročnosti najčastejšie býva veľkou prekážkou slabé materiálne vybavenie 

školy, nedostatočný počet pomôcok a nevyhovujúce prostredie. Preto si myslím, že 

z veľkej časti prispieva ku kvalite vyučovania fyziky používanie a vybavenie 

fyzikálnych učební a kabinetov. 

Mať kvalitne a funkčne zariadenú miestnosť na vyučovanie fyziky je snom asi každého 

dobrého učiteľa. Väčšina škôl má však po tejto stránke veľké nedostatky. Pomôcky sa 

už viacero rokov nedodávajú do škôl centrálne a je na každej z nich ako zariadi a vybaví 

fyzikálnu sekciu.  

Školy sa snažia prilákať svojich budúcich študentov, chcú sa stať zaujímavejšie, 

chcú im aj rodičom ukázať kvalitu a možnosti štúdia. Vybavenie fyzikálnych učební 

však na väčšine slovenských škôl spôsobuje, že pripraviť dobre organizovanú 

vyučovaciu hodinu je pre učiteľa časovo veľmi náročné, ba dokonca v niektorých 

prípadoch i nemožné. Otázka vybudovania či vybavenia dobrého fyzikálneho 

laboratória je preto v súčasnosti aktuálnym problémom. Viaceré školy už budujú, 

obnovujú a zariaďujú svoje fyzikálne učebne a kabinety. Pri neformálnych rozhovoroch 

s učiteľmi som zistila, že aj keď veľa škôl už začalo po tejto stránke pracovať, chýba im 
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materiál, ktorý by im pomohol, poradil, prípadne uľahčil rozhodovanie vo výbere 

vybavenia. Na mnohých príkladoch vidieť, že prekážkou nie sú ani financie, ktoré vedia 

v súčasnosti školy získať od sponzorov, či z rôznych fondov vďaka dobrým projektom. 

Podmienkou získania financií však býva väčšinou preukázanie ich efektívneho využitia, 

čo v prípade budovania laboratória z dôvodu skvalitnenie vyučovacieho procesu nie je 

veľký problém. Je však už len na učiteľovi, aby nielen navrhol a napísal dobrý projekt, 

ale aj dostatočne obhájil jeho potrebu a význam. Vo svete, ale aj na Slovensku, je 

trendom orientácia na inováciu a modernizáciu vzdelávacieho procesu a zavádzanie 

informačných a komunikačných technológií do vyučovania. Hlavne starší učitelia by 

preto potrebovali informácie o modernejších alebo alternatívnych pomôckach.  

Existuje veľa publikácií, kníh a materiálu o experimentoch, návodoch na ne, ale 

pomôckam a samotnému vybaveniu fyzikálneho laboratória sa v súčasnosti nevenuje 

samostatná pozornosť. V Školských pokusoch z fyziky (Koubek, 1992) sa autor zaoberá 

opisom niektorých pomôcok i žiackych a demonštračných sád, dokonca v Základoch 

didaktiky fyziky (Ferko, 1987) a v Pokusoch z fyziky na základnej škole (Fuka, 

Kunzfeld, Novotný, 1985) sa autori dotýkajú i otázky usporiadania laboratória i jeho 

vybavenia, no všetky tieto materiály sú staršieho vydania. Veľa pomôcok, ktoré sa 

v minulosti na školách používali sú už dnes nefunkčné a nové školy ich ani nevlastnia. 

Preto som sa rozhodla venovať sa v mojej diplomovej práci práve vybaveniu 

fyzikálneho laboratória. Myslím si, že zaoberať sa v súčasnosti touto problematikou je 

potrebné a ako som zistila, je to čiastočne cesta k zaujatiu žiakov tým, čo fyzika 

skutočne ponúka. „Hlavný cieľ zriaďovania odborných učební tkvie v zefektívnení 

vyučovacej jednotky, najmä zavedením aktívnej činnosti žiakov. Kladným prínosom 

odborných učební je skutočnosť, že žiaci majú fyziku radi a značne sa zvýšia vedomosti 

najslabších žiakov.“ (Ferko, 1987, s. 270) Žiaci sa v novom, či dobre vybavenom 

laboratóriu stávajú aktívnejší, lebo toto prostredie podnecuje ich zvedavosť a záujem. 

Nie je mojím cieľom zaoberať sa experimentmi, ktoré by žiaci mali uskutočniť 

či vidieť počas svojho štúdia, ale skôr materiálnym vybavením na ich realizáciu. Keďže 

sa tejto téme už dávnejšie nikto nevenoval, chcela by som takto pomôcť učiteľom pri 

výbere pomôcok, ktorými by chceli doplniť svoje laboratórium, prípadne pomôcť i pri 

prerábaní alebo budovaní nových laboratórií. Rozhodla som sa zamerať na učiteľov, 

ktorí si tak môžu vybrať potrebné informácie. Ponúknuť im materiál, z ktorého môžu 

čerpať nápady, dozvedieť sa o výhodách i nevýhodách modernejších pomôcok. 

Rovnako môže poslúžiť aj ako materiál pre manažment škôl. Vedenie školy, či dokonca 
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rodičovská rada, ktorá môže rozhodnúť o poskytnutí financií, nemusí byť fyzikálne 

zameraná. Nemusí tak dostatočne rozumieť návrhom na zakúpenie pomôcok a ich 

významu pre vyučovanie. Takto môžu získať informácie a urobiť si vlastný názor na 

oprávnenosť požiadaviek svojho učiteľa fyziky v rámci vybavovania laboratória.  

Chcela by som tiež pomôcť i začínajúcim učiteľom, ktorí ešte nemajú skúsenosti 

s materiálnym vybavením pre experimentálnou činnosťou s viacerými žiakmi 

a mnohokrát sú dokonca postavení do situácie spravovať i dopĺňať fyzikálne pomôcky. 

Tiež ponúknuť učiteľom stručný prehľad základných pomôcok, ktoré by v ich 

laboratóriu nemali chýbať. Tak si potom môžu ľahko zistiť, čo je ešte potrebné doplniť, 

či obnoviť v ich vybavení. A možno niektorí učitelia získajú chuť a inšpiráciu ku 

potrebným zmenám v ich fyzikálnych učebniach.  
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11  CCIIEELLEE,,  HHYYPPOOTTÉÉZZYY  AA  MMEETTÓÓDDYY    

Cieľ 1: Navrhnúť modelové fyzikálne laboratórium pre gymnáziá. 

Cieľ 2: Navrhnúť minimálne vybavenie fyzikálneho laboratória v súvislosti 

s experimentálnou časťou maturitnej skúšky. 

Cieľ 3: Identifikovať niektoré problémy učiteľov pri realizácií experimentov 

v maturitnej príprave žiakov. 

Hypotéza: Žiaci, ktorí sa začali učiť v prebudovanom laboratóriu s novými 

pomôckami, prejavujú väčšiu aktivitu a záujem na hodinách fyziky ako predtým, keď sa 

učili v zastaralom a nevyhovujúcom prostredí. 

 Metódy práce: Štúdium literatúry zaoberajúcej sa usporiadaním a vybavením 

fyzikálneho laboratória. Rozhovory s učiteľmi. Analýza dokumentov súvisiacich 

s maturitnou skúškou. Analýza učebníc fyziky pre gymnáziá. 

V mojej diplomovej práci sa chcem zamerať hlavne na navrhnutie fyzikálneho 

laboratória a jeho vybavenie, ktoré by pomohlo minimalizovať nedostatky pri 

vyučovaní, skrátiť časovú zaťaženosť učiteľa pri príprave na vyučovacie hodiny 

a skvalitniť technickú zručnosť študentov. Keďže moja práca má byť materiálom pre 

učiteľov, chcem ich upozorniť na modernejšie pomôcky a zariadenia, ponúknuť ich 

stručný popis, výhody aj nevýhody ich používania. Tieto informácie budem čerpať 

z príslušných dokumentov, ale aj zo svojich skúseností i skúseností učiteľov, ktorí tieto 

pomôcky a zariadenia pri vyučovaní používajú. Tiež chcem nadviazať kontakt so 

školami, ktoré v tomto období budujú fyzikálne laboratóriá, zistiť ich východiskovú 

situáciu, časovú náročnosť realizácie, očakávané i neočakávané problémy, ktoré počas 

realizácie nastali, ale aj predpokladané, či dokonca dosiahnuté výsledky. Rovnako sa 

spojiť so školami, ktoré už majú fyzikálne laboratóriá vybudované. Zistiť, v akej miere 

im pomáhajú a skvalitňujú vyučovací proces, a v akom rozsahu ich využívajú. Čo 

považujú za veľké výhody a v čom naopak ešte majú nedostatky.   

Keďže sa v súčasnosti kladie veľký dôraz na experimentálnu činnosť, ktorá je aj 

súčasťou maturitnej skúšky z fyziky, chcem navrhnúť minimálne vybavenie fyzikálneho 

laboratória v súvislosti s experimentálnou časťou maturitnej skúšky. Vychádzať budem 

hlavne z cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku z fyziky a z učebníc fyziky pre 

gymnáziá. Týmto chcem pripraviť materiál pre učiteľov, v ktorom budú uvedené 

experimenty vychádzajúce z cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku a materiálne 
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vybavenie na ich realizáciu s možnou alternatívou použitia senzorov v počítačom 

podporovanom prírodovednom laboratóriu (ďalej v práci PPPL). 

Svoju hypotézu chcem overiť formou riadeného rozhovoru s učiteľmi. Cieľom 

rozhovorov je zistiť, či na žiakov, ktorí sa začali učiť v nových priestoroch a používajú 

nové pomôcky, vplýva toto prostredie pozitívne, či majú väčší záujem o fyziku 

a prejavujú na hodinách väčšiu aktivitu. Chcem tiež zistiť, či učitelia majú záujem 

o kvalifikovanú diskusiu a informácie o vybavení fyzikálneho laboratória a či by mali 

záujem o materiál, ktorý chcem v diplomovej práci ponúknuť. 

Druhým cieľom prieskumu je zistiť, aké najväčšie problémy majú učitelia pri 

zaraďovaní empirických metód poznávania do vyučovacieho procesu. Aké sú hlavné 

príčiny a dôvody vyhýbania sa experimentálnej činnosti a ako by sa dali odstrániť.  
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22 CCIIEELLEE  FFYYZZIIKKÁÁLLNNEEHHOO  VVZZDDEELLÁÁVVAANNIIAA  

Každá škola a jej vzdelávací program má určité vzdelávacie a výchovné ciele. 

Tieto ciele sú ovplyvnené z viacerých hľadísk, a to najmä spoločnosťou, úrovňou vedy, 

typom a druhom školy. „Vzdelávaním sa má v spoločnosti dosiahnuť určitý stav, ktorý 

zodpovedá jej okamžitým materiálnym a intelektovým potrebám a umožňuje jej ďalší 

rozvoj.“(Koubek, 2003, kap. 11.3) Predovšetkým predmet fyzika musí neustále 

prispôsobovať svoje ciele. Patrí totiž medzi oblasti, v ktorých pokrok ide neustále 

dopredu a spoločnosť k nemu musí zaujať správne stanovisko. Preto je potrebné 

venovať sa aplikáciám fyzikálneho učiva a učiť žiakov formulovať argumenty 

vyplývajúce z ich fyzikálnych vedomostí. Rovnako to však platí pre všetky 

prírodovedné predmety a možno teda povedať, že: „Spoločným poslaním štúdia 

prírodovedných predmetov je zabezpečiť, aby sa žiaci oboznámili so spôsobmi vedeckej 

práce a komunikácie medzi vedcami, ako i s niektorými poznatkami z oblasti 

prírodných vied.“ (Demkanin, 2006, s. 3) 

Čo by si mal teda študent po absolvovaní  gymnázia odniesť zo stredoškolskej 

fyziky do života, či už do ďalšieho štúdia alebo do zamestnania? 

V nepovinnej učebnici Cvičenia z fyziky pre 4.ročník gymnázia sa uvádza: Samozrejme 

to závisí od voľby povolania. Medzi úlohy všeobecného vzdelávania patrí aj rozvíjanie 

schopnosti naučiť sa neskôr to, čo potom v konkrétnom zamestnaní budú žiaci 

potrebovať. Prvé hľadisko je polytechnický význam štúdia fyziky. Nejedná sa len 

o technických pracovníkov, ale každodenne sa naša spoločnosť stretáva so situáciami, 

keď poznatky z fyziky pomáhajú pri bezpečnosti pri práci, hospodárnosti, kúpe 

priemyselných výrobkov, pri vyšetrovaní alebo liečbe pacienta. Základy týchto vecí by 

si mal študent aspoň čiastočne zo štúdia odniesť. Druhá stránka je samozrejme tá 

„nepraktická“, ktorá patrí ku všeobecne vzdelanému človeku. Aby sme aspoň čiastočne 

vedeli zaujať stanovisko k výsledkom a prístupom modernej fyziky (teória relativity, 

mikročastice, galaxie), ktoré rovnako ako poznatky z dejín, literatúry, či hudby patria 

k všeobecnej kultúre súčasnosti (Fuka, Frei, Lepil, 1989). 

Podľa publikácie Počítačom podporované prírodovedné laboratórium 

(Demkanin, 2006) je štúdium prírodných vied na stredných školách zacielené na: 

- poskytnutie príležitostí pre prírodovedné skúmanie a tvorivosť 
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- poskytnutie  základných poznatkov a metód z oblasti prírodných vied a základov 

techniky, a poskytnutie priestoru na ich aplikovanie 

- rozvoj schopností analyzovať, vyhodnocovať, syntetizovať informácie 

- rozvoj experimentálnych zručností 

- podporovanie efektívnej spolupráce a komunikácie počas aktivít, porozumenia 

možností a obmedzení prírodných vied, porozumenia vzťahov medzi prírodnými 

vedami a možnosťami použitia metód 

- pestovanie morálneho, etického, sociálneho, ekonomického a 

environmentálneho povedomia pri využívaní prírodovedných poznatkov 

a techniky 

Žiak by mal počas štúdia fyziky: 

- pochopiť, aplikovať, použiť: fakty, súvislosti, metódy, postupy, terminológiu, 

metódy prezentácie informácií 

- vytvárať, analyzovať, vyhodnocovať: hypotézy, otázky hodné skúmania, metódy 

a postupy skúmania, vysvetlenia javov 

- rozvíjať zručnosti kooperácie, vytrvalosti, zodpovednosti v oblasti efektívneho 

skúmania a riešenia úloh 

- rozvíjať manipulačné zručnosti na presné a bezpečné skúmanie javov 

a predmetov  

 

Nie je teda nutné zaoberať sa iba poznatkami, ktoré by mal žiak vedieť, ale 

hlavne s kompetenciami, ktoré by sa mali v žiakoch rozvíjať. Nakoľko sa formujú 

a prehodnocujú názory na vzdelávanie mládeže priebežne, upravujú sa aj ciele 

v konkrétnych vzdelávacích koncepciách. V tomto období sa vedú mnohé diskusie 

o reorganizácií všeobecného vzdelávania. Vychádza sa hlavne z toho, že „naučiť učiť sa 

pre život sa stáva dôležitejšie ako odovzdávanie poznatkov, ktoré sú dnes ľahko 

dostupné a rýchlo zastarávajú. Dôraz je potrebné presunúť na životne dôležité zručnosti, 

na rozvoj osobných a sociálnych kompetencií žiakov.“ (propagačný materiál ŠPÚ, 

2006) Zmenou by malo byť hlavne spojenie školského vzdelávania s reálnym životom, 

rozšírenie priestoru pre individualitu a zásada neučiť každého všetko. V projekte 

kurikulárnej transformácie stredoškolského vzdelávania je fyzika súčasťou vzdelávacej 

oblasti Človek a príroda, kde jedným z hlavných cieľom je „vedieť získavať informácie 

o prírode a jej zložkách prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov 

v laboratóriu a v prírode.“ (Černek, Kríž, 2006, s. 15)  
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V súčasnosti teda do popredia vystupujú kompetencie, ktoré by si žiak mal 

osvojovať a rozvíjať. V predmete fyzika sa veľký dôraz kladie na experimentálnu 

činnosť, ktorá pomáha rozvíjať viaceré zručnosti, schopnosti a vedomosti. 

Experimentálna činnosť bola vždy považovaná za dôležitý prvok vo vyučovacom 

procese, no v súčasnosti sa upozorňuje na jej potrebu ešte naliehavejšie. Súčasným 

požiadavkám nezodpovedá faktografický spôsob vyučovania fyziky. Žiakov musí škola 

pripraviť na to, aby po jej ukončení boli schopní samostatne nadobúdať ďalšie 

poznatky. Dnešní žiaci majú v oblasti získavania informácií veľkú výhodu oproti 

minulosti. Nemajú problém obsluhovať počítač, vyhľadávať informácie na Internete, 

sledovať množstvo televíznych programov. Doba si vyžaduje tvorivých ľudí, ktorí vedia 

riešiť problém, klásť otázky i nachádzať odpovede, zdôvodňovať svoje názory, 

argumentovať. Tieto vlastnosti má záujem rozvíjať aj štúdium prírodných vied. Všetky 

takéto prvky spolu s manuálnymi zručnosťami môže obsahovať dobre premyslená 

experimentálna úloha a s ňou spojená činnosť, ktorú žiaci vykonávajú na hodinách 

fyziky. Fyzikálnym experimentom máme možnosť hodinu oživiť a urobiť tak vyučovací 

proces zaujímavejším. K takémuto spôsobu vyučovania je však potrebné dostatočné 

materiálne zabezpečenie a prístup k fyzikálnemu laboratóriu. Je už potom len na 

učiteľovi, aby preukázal nápaditosť pri využívaní pomôcok, ktoré má k dispozícií 

v kabinete alebo vymyslel vlastné jednoduché pomôcky, a tak žiakom fyziku priblížil 

a rozvíjal v nich aj potrebné kompetencie. 

Ak teda experimentálna činnosť patrí do základných cieľov fyzikálneho 

vzdelávania a k jej efektívnej realizácií potrebujeme dobre vybavené fyzikálne 

laboratórium, možno povedať, že mať kvalitne vybavené fyzikálne laboratórium a vo 

veľkej miere ho aj využívať, pramení zo základných cieľov fyzikálneho vzdelávania. 
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33  EEXXPPEERRIIMMEENNTTÁÁLLNNAA  ČČIINNNNOOSSŤŤ    

AAKKOO  PPOOŽŽIIAADDAAVVKKAA  KK  MMAATTUURRIITTEE  

V Katalógu požiadaviek z fyziky na maturitnú skúšku je uvedená požiadavka 

preukázania praktických zručností študenta a osvojenia si vedeckých metód, teda 

zaradenie obhajoby experimentálnej práce do maturitnej skúšky. Tiež sa upozorňuje, že 

laboratórne práce, ktoré má žiak pri maturitnej skúške obhajovať, môžu byť zostavené 

podľa možností školy a závisia od výberu učiteľa. Podmienkou je len rovnomerné 

pokrytie povinných tematických celkov. Ako pomoc pri výbere týchto experimentov sa 

učiteľom odporúča dostupná literatúra a taktiež finančne nenáročné experimenty. 

„Fyzika je experimentálna veda, a preto považujeme za veľmi dôležité laboratórne 

cvičenia. V posledných rokoch sa na školách dosť upustilo od experimentov z rôznych 

dôvodov. V mnohých školách sa učí fyzika len s kriedou v ruke. Tento stav je 

neprípustný a nová maturita by mohla experimentálnej činnosti vrátiť vážnosť, ktorú si 

zaslúži.“ (ŠPÚ, 2004, s. 4) 

Pri internej časti maturitnej skúšky sa zohľadňujú tri aspekty: 

1. Zapamätanie a porozumenie 

2. Aplikácia 

3. Experiment 

Študent ako časť svojej maturitnej skúšky obhajuje experimentálnu prácu, pričom má 

preukázať vedomosti a zručnosti, ktoré získal počas stredoškolského štúdia. V externej 

časti má možnosť preukázať teoretické vedomosti a v internej časti sú overené jeho 

praktické zručnosti a osvojenie si vedeckých metód práce. Študent, ktorý maturuje v 

úrovni A, by mal počas štvorročného štúdia urobiť okolo 30 experimentálnych prác 

a študent maturujúci v úrovni B okolo 15 prác.  

Keďže je experiment neodmysliteľnou súčasťou vyučovacieho predmetu fyzika 

je zrejmé, že má dôležité miesto i ako časť maturitnej skúšky. Počas štúdia sa žiaci totiž 

s experimentálnou činnosťou často stretávajú a laboratórne práce sú zaradené do osnov. 

Môžeme sa však zamyslieť, či vôbec je a pre koho experimentálna činnosť dôležitá. 

Samozrejme, že učitelia potvrdzujú jej nezastupiteľnú úlohu a ich názor vieme veľmi 

kvalitne obhájiť. Mnohí žiaci ale nie sú s jej dôležitosťou stotožnení, čo však vzhľadom 

k ich veku a záľubám môžeme očakávať. No netreba zabúdať, že práve experimentálna 
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činnosť je pre nich zaujímavejšia ako teoretické vyučovanie, väčšine sa páči a baví ich. 

Preto môžeme povedať, že svoje miesto má ako vo vyučovaní, tak i pri maturitnej 

skúške. Zaujímavé ale je, že sú aj učitelia, ktorí sa experimentálnej činnosti vyhýbajú. 

Upozorňuje sa na to i v samotnom Katalógu požiadaviek na maturitnú skúšku. Môžu 

mať na to viaceré dôvody. Myslím si, že je to hlavne časová náročnosť prípravy, no 

dôvodom môže byť i nedostatočné materiálne vybavenie. Preto kladne hodnotím 

i odporúčanie či upozornenie na finančne nenáročné experimenty. Na ich realizáciu je 

však zo strany učiteľa potrebná opäť väčšia časová príprava a hlavne chuť. Forma 

maturitnej skúšky sa stále transformuje. Mala by ale viesť k zjednoteniu obtiažnosti, k 

zobjektívneniu a čiastočnému zjednoteniu hodnotenia na rovnakých typoch stredných 

škôl. Keďže by mal každý žiak maturujúci na úrovni A urobiť počas štúdia 30 

experimentálnych prác, nemôže si učiteľ dovoliť ich vynechávať. Musí sa teda snažiť 

odstrániť všetky dôvody, ktoré by ho k tomu mohli viesť. Odstrániť niektoré z dôvodov 

vyhýbania sa experimentálnej činnosti môže práve dobre vybavené a pripravené 

laboratórium, ktoré ponúka učiteľovi nielen dostatočné materiálne vybavenie, ale aj 

rýchlu a nenáročnú prípravu. 

 

3.1 Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku 

„Základné oblasti vedomostí a zručností (časť experiment) 

Študent by mal byť schopný: 

- Určiť a formulovať výskumnú úlohu. 

- Jasne formulovať hypotézu, určiť podstatné premenné, načrtnúť postup práce 

s použitím vhodných pomôcok, materiálu a spôsobu získavania a 

zaznamenávania nameraných hodnôt. 

- Uvádzať jednotky a odchýlky merania. 

- Spracovávať a analyzovať namerané hodnoty. 

- Urobiť vierohodný záver s vysvetlením; kde je to vhodné, výsledky porovnať s 

hodnotami v tabuľkách. Zhodnotiť postup práce (vrátane pomôcok a materiálu), 

jeho slabé miesta alebo chyby a navrhnúť zmeny vo všetkých oblastiach pre 

skvalitnenie merania. 

- Pracovať so širokým súborom technických pomôcok a používať ich v zmysle 

bezpečnostných predpisov. Dodržiavať inštrukcie. 
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- Pracovať v kolektíve: byť preň prínosom, dokázať prijať prácu a nápady iného 

a povzbudzovať ostatných k práci. 

- Pristupovať k experimentom, výskumom, projektom a riešeniam problémov s 

motiváciou, výdržou a etickým správaním, s ohľadom na ich vplyv na životné 

prostredie. 

 

Fyzikálne veličiny a ich meranie (časť experiment) 

Študent by mal byť schopný: 

- Bezprostredne merať fyzikálne veličiny alebo určovať veličiny výpočtom zo 

vzťahu 

- Vybrať vhodné meracie prístroje na meranie danej fyzikálnej veličiny 

- Overiť nameranú hodnotu odhadnutím veľkosti fyzikálnej veličiny alebo 

porovnaním so známymi hodnotami (napr. v tabuľkách) .“ 

(ŠPÚ, 2004, s. 10 - 11) 

 

Vzhľadom k dĺžke maturitnej odpovede žiak nemá dostatočný priestor zostaviť 

a predviesť experiment. Preto sa od neho vyžaduje obhajoba experimentálnej práce na 

základe svojich protokolov, ktoré počas štúdia urobil. Samozrejme takouto formou 

nedokáže maturitná komisia zhodnotiť splnenie všetkých kritérií uvedených v cieľových 

požiadavkách. Rovnako nie každý experiment, ktorý majú žiaci uskutočniť, musí 

sledovať naplnenie všetkých uvedených kritérií.  

Kritérií, ktorých splnenie môže maturitná komisia hodnotiť pri obhajobe 

experimentálnej práce na základe laboratórneho protokolu, je samozrejme väčšina. Patrí 

sem určenie a formulovanie úlohy. Žiak by mal teda vedieť jasne identifikovať problém. 

Ďalej môže komisia zistiť, či žiak dokáže formulovať hypotézu, či ju vzťahuje priamo 

k problému a vie ju vysvetliť. Medzi najjednoznačnejšie kritériá patrí navrhnutie 

vhodného postupu práce s navrhnutím potrebných pomôcok, materiálu, popisom 

aparatúry. Tu je naviac vhodné, ak žiak potrebné pomôcky z poskytnutých vyberie, 

prípadne opíše. Ďalej musí navrhnúť spôsob získavania a zaznamenávania dát, pretože 

samotná realizácia tejto fázy experimentálnej činnosti sa uskutočniť nedá. Žiak by mal 

však v protokole zaznamenané dáta vedieť zreteľne a usporiadane prezentovať 

a samozrejme vždy uvádzať jednotky a odchýlky merania. Z toho by mal byť žiak 

schopný vyvodiť záver, v ktorom interpretuje výsledky, porovná ich s hypotézou, 
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zhodnotí metódu práce, upozorní na nedostatky i odporučí zmeny na skvalitnenie 

merania. 

Ďalšie kritériá nemôže maturitná komisia na základe laboratórnych prác jednoznačne 

hodnotiť. Sú to hlavne ciele v emocionálno – vôľovej oblasti, ako aj manipulačné 

zručnosti. Tie môže dobre hodnotiť učiteľ len počas laboratórnych prác. Jedná sa hlavne 

o vykonávanie odborných postupov s dôrazom na bezpečnosť a vykonávanie rozličných 

inštrukcií. Rovnako sem patria aj osobnostné zručnosti ako tímová práca a prístup 

s vnútornou motiváciou a vytrvalosťou. Spolupráca so spolužiakmi, rešpektovanie ich 

názorov, vyhľadávanie a očakávanie názorov všetkých členov skupiny sú kritériá, ktoré 

sa pri experimentálnej činnosti musia pozorovať a kontrolovať, pretože ich naplnenie 

vychádza zo základných cieľov vzdelávania a výchovy žiakov. Patrí to však do 

priebežného hodnotenia žiaka počas štúdia a nie je to súčasťou maturitnej skúšky.  

Samozrejme súbor všetkých uvedených požiadaviek patrí k experimentálnej 

činnosti, no hodnotiť ich splnenie či nesplnenie môže učiteľ priamo počas jej 

vykonávania. Pri obhajobe experimentálnej práce môže maturitná komisia hodnotiť len 

ich časť. 

 18



 

44  PPOOMMÔÔCCKKYY  KK  EEXXPPEERRIIMMEENNTTOOMM  ZZ  CCIIEEĽĽOOVVÝÝCCHH  

PPOOŽŽIIAADDAAVVIIEEKK  NNAA  MMAATTUURRIITTNNÚÚ  SSKKÚÚŠŠKKUU  

V tejto časti som sa zamerala na experimenty, ktoré vychádzajú z cieľových 

požiadaviek na maturitnú skúšku. V Katalógu požiadaviek na maturitnú skúšku je pri 

každej oblasti fyziky podrobne popísané, čo by mal žiak vedieť a byť schopný 

preukázať na úrovni zapamätania a porozumenia, aplikácie a experimentu (ŠPÚ, 2004). 

Pri neformálnych rozhovoroch s učiteľmi som sa dozvedela, že majú záujem 

o materiál, v ktorom by mali k dispozícií zoznam pomôcok, ktoré potrebujú na 

experimenty uvedené v cieľových požiadavkách. Podľa neho si môžu zistiť, či sa tieto 

pomôcky v ich laboratóriách nachádzajú, doplniť ich a prípadne si uľahčiť prácu pri 

príprave týchto pomôcok na maturitnú skúšku. Preto som sa rozhodla tieto experimenty 

zosumarizovať a spísať potrebné pomôcky.  

Z každej oblasti uvádzam znenie, čo by mal byť žiak schopný obhájiť pri 

experimentálnej časti skúšky. Na základe toho som vybrala experimenty, ktoré sledujú 

naplnenie týchto požiadaviek. Väčšinu z nich som čerpala z učebníc pre gymnázia, kde 

sú uvedené ako laboratórne práce. Niektoré som doplnila z inej literatúry (Fuka, 

Kunzfeld, Novotný, 1985), (Fuka, Frei, Lepil, 1989), (Hlavička, 1956), (Koubek, 1992) 

alebo zo skúseností, ktoré som získala počas štúdia. Nezameriavam sa na samotný 

experiment, ktorého prevedenie je v literatúre podrobne popísané, ale len na pomôcky 

potrebné na jeho realizáciu. Pomôcky uvedené v učebniciach som rozdelila do 

viacerých skupín. Jednou z nich sú pomôcky z katalógov učebných pomôcok 

a jednoduché pomôcky, pri ktorých tiež uvádzam, v ktorej súprave či sade sa 

nachádzajú. Ak ich možno nájsť vo viacerých sadách, uviedla som aj tie. Ďalšou 

skupinou sú pomôcky, ktoré sú síce v sadách, ale je možné ich nahradiť inými 

jednoduchými pomôckami. Rovnako pri niektorých experimentoch uvádzam ako 

alternatívu senzory používané v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 

(ďalej PPPL), ktorými by sa dali nahradiť niektoré meracie prístroje. Keďže v programe 

Coach sa pri spustení merania automaticky meria na pozadí čas, môžeme v každom 

experimente, v ktorom pri realizácií potrebujeme čas merať, nahradiť stopky spustením 

merania v tomto programe.  
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Ukážka spracovania kapitoly: 

 

 

 

Dynamika  

Študent by mal byť schopný: 

• Určiť koeficient šmykového trenia. 

Cieľové požiadavky

Názov tematického celku

• Overiť závislosť veľkosti trecej sily od iných veličín. 
 

Určenie koeficientu šmykového trenia 

Pomôcky:  

Súprava Mechanika: silomer, hranol, vodorovná doska 

Alternatíva: ľubovoľná doska, teleso tvaru hranola  

Experimenty vyplývajúce 
z cieľových požiadaviek 

Senzory v PPPL: senzor sily 
 

Overenie závislosti veľkosti trecej sily od iných veličín (Fn, S, druh a vlastnosti styčných 

plôch, v). 

Pomôcky:  

Pomôcky z katalógov učebných 
pomôcok a jednoduché pomôcky 

Súprava Mechanika (prípadne súprava Mechanika – trenie): 2 silomery, 

vodorovná doska s podložkami z rôzneho materiálu, 2 hranoly  

Ostatné: dĺžkové meradlo 

Alternatíva: ľubovoľná drevená doska, telesá z rôzneho materiálu 

Senzory v PPPL: senzor sily, fotobrána (meracia kladka), senzor polohy 

Senzory pri použití 
prostriedkov počítačom 
podporovaného 
laboratória 

Súpravy 
pomôcok 

Pomôcky, ktoré sa dajú 
nahradiť jednoduchými 
pomôckami 
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Mechanika 

Kinematika 

Študent by mal byť schopný: 

• Merať dráhu prejdenú telesom, čas pohybu. 

• Z nameraných hodnôt určiť veľkosť rýchlosti a zrýchlenia telesa. 
 

Kinematika pohybu guľôčky na vodorovnej a naklonenej rovine 

Pomôcky:  

Súprava Mechanika: drevená doska so žliabkom, hranol, hladká oceľová 

guľôčka, drevená lišta so stupnicou, drevená zarážka 

Ostatné: stopky 

Alternatíva: ľubovoľná drevená doska, dĺžkové meradlo 

Senzory v PPPL: fotobrána (meracia kladka), senzor polohy 

 

Dynamika  

Študent by mal byť schopný: 

• Určiť koeficient šmykového trenia. 

• Overiť závislosť veľkosti trecej sily od iných veličín. 
 

Určenie koeficientu šmykového trenia 

Pomôcky:  

Súprava Mechanika: silomer, hranol, vodorovná doska 

Alternatíva: ľubovoľná doska, teleso tvaru hranola  

Senzory v PPPL: senzor sily 
 

Overenie závislosti veľkosti trecej sily od iných veličín (Fn, S, druh a vlastnosti styčných 

plôch, v) 

Pomôcky:  

Súprava Mechanika (prípadne súprava Mechanika – trenie): 2 silomery, 

vodorovná doska s podložkami z rôzneho materiálu, 2 hranoly  

Ostatné: dĺžkové meradlo 

Alternatíva: ľubovoľná drevená doska, telesá z rôzneho materiálu 

Senzory v PPPL: senzor sily, fotobrána (meracia kladka), senzor polohy 
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Gravitačné pole 

Experiment 

Študent by mal byť schopný: 

• Aplikáciou vodorovného vrhu určiť výtokovú rýchlosť kvapaliny malým 

otvorom v stene nádoby.  
 

Určenie výtokovej rýchlosti kvapaliny 

Pomôcky: 

Sada Laboratórne sklo: valcovitá nádobka s otvorom 

Ostatné: fotografická miska, stopky, posuvné meradlo s nóniom, 

podstavec pod nádobu, nádoba s vodou 

 

Práca a energia 

Experiment 

Študent by mal byť schopný: 

• Určiť prácu vykonanú konštantnou silou pri premiestňovaní telesa. 

• Určiť kvalitatívnu zmenu mechanickej energie na konkrétnych experimentoch. 

• Určiť kvantitatívnu zmenu mechanickej energie na konkrétnom experimente. 

• Experimentálne overiť vzájomnú premenu mechanických foriem energie. 
 

Určenie práce vykonanej pri premiestňovaní telesa 

Pomôcky:  

Súprava Mechanika: silomer 

Ostatné: teleso – napr. hranol 

Senzory v PPPL: senzor sily 
 

Zmeny mechanickej energie 

Pomôcky:  

Súprava Mechanika: pružina, guľôčka 

Stojanová súprava: stojan 

Ostatné: niť, váhy, dĺžkové meradlo 

 Alternatíva: ľubovoľná guľôčka 
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Pokusné pozorovanie vzájomných premien mechanických foriem energie 

Pomôcky:  

Súprava Mechanika: pružina, 2 guľôčky s rovnakou hmotnosťou 

z rovnakého materiálu 

Stojanová súprava: stojan 

Ostatné: niť, dĺžkové meradlo, kopírovací papier 

Alternatíva: ľubovoľná 2 guľôčky s rovnakou hmotnosťou z rovnakého 

materiálu 

 

Mechanika tuhého telesa 

Experiment 

Študent by mal byť schopný: 

• Overiť momentovú vetu (napríklad z rovnováhy na páke). 

• Určiť experimentálne polohu ťažiska telesa. 
 

Overenie momentovej vety, určovanie ťažiska 

Pomôcky:  

Súprava Mechanika: rám pre mechaniku, páka, os, momentový kotúč, 

závažia s rôznymi hmotnosťami, telesá rôznych tvarov 

Alternatíva: telesá rôznych tvarov 

 

Mechanika kvapalín a plynov 

Experiment 

Študent by mal byť schopný: 

• Určiť hustotu látky pevného telesa pomocou Archimedovho zákona. 

• Určiť výtokovú rýchlosť kvapaliny aplikáciou rovnice kontinuity a Bernoulliho 

rovnice.  
 

Určenie hustoty látky 

Pomôcky:  

Súprava Mechanika: pevné teleso, kalibrovaná nádoba s vodou, silomer 

Sada Laboratórne sklo: kalibrovaná nádoba s vodou 

 Alternatíva: ľubovoľné pevné teleso 

Senzory v PPPL: senzor sily 
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Určenie výtokovej rýchlosti kvapaliny 

Pomôcky:  

Sada Laboratórne sklo: valcovitá nádobka s otvorom 

Ostatné: fotografická miska, stopky, posuvné meradlo s nóniom, 

podstavec pod nádobu, nádoba s vodou 

 

Molekulová fyzika a termodynamika  

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky 

Experiment 

Študent by mal byť schopný: 

• Zistiť mernú tepelnú kapacitu neznámej látky. 
 

Určenie mernej tepelnej kapacity pevnej látky použitím zmiešavacieho kalorimetra 

Pomôcky: samostatné: zmiešavací kalorimeter, 2 teplomery, váhy, ohrievač 

s vodným kúpeľom, kovový predmet (neznáma látka) 

Senzory v PPPL: senzor teploty 

 

Štruktúra a vlastnosti plynov 

Experiment 

Študent by mal byť schopný: 

• Demonštrovať zmenu teploty plynu pri jeho stláčaní a rozpínaní. 
 

Pumpovanie bicykla, sifónová fľaša 

Pomôcky: pumpa, sifónová fľaša  

 

Štruktúra a vlastnosti pevných látok 

Experiment 

Študent by mal byť schopný: 

• Overiť platnosť Hookovho zákona. 
 

Pomôcky: silónové vlákno (rybárske), prípadne gumené vlákno alebo drôt  

Senzory v PPPL: senzor sily, senzor uhlu pootočenia (senzor polohy) 

 24



 

Štruktúra a vlastnosti kvapalín 

Experiment 

Študent by mal byť schopný: 

• Navrhnúť a realizovať experimenty na pozorovanie kapilárnych javov. 

• Predviesť jednoduchým experimentom teplotnú objemovú rozťažnosť 

kvapaliny. 

• Dokázať existenciu povrchovej vrstvy.  
 

Kapilárne javy 

Pomôcky: 

Sada Laboratórne sklo: široká nádoba s vodou, úzka sklená rúrka 
 

Teplotná objemová rozťažnosť kvapaliny 

Pomôcky:  

Sada Laboratórne sklo: nádoba na vodný kúpeľ, sklená banka 

s kvapalinou(petrolej, etylalkohol) uzavretá zátkou so sklenenou rúrkou, 

Ostatné: ohrievač (kahan), petrolej, etylalkohol 
 

Povrchová vrstva kvapaliny 

Pomôcky:  

Sada Laboratórne sklo: miska s vodou 

Ostatné: ihla, žiletka, minca (kvapka z vodovodného kohútika) 

 Alternatíva: ľubovoľná miska 

 

Zmeny skupenstva látok 

Experiment 

Študent by mal byť schopný: 

• Zistiť merné skupenské teplo topenia ľadu. 

• Pozorovať zmeny skupenstva telies z kryštalických a amorfných látok. 
 

Určenie merného skupenského tepla topenia ľadu 

Pomôcky:  

Súprava Mechanika: sada závaží, nádobky na vodu 

Sada Laboratórne sklo: nádobky na vodu 
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Súprava Termodynamika: zmiešavací kalorimeter s príslušenstvom, 

teplomer, nádobky na vodu 

Ostatné: zmiešavací kalorimeter s príslušenstvom, váhy, teplomer, kúsky 

ľadu, filtračný alebo pijavý papier 

Senzory v PPPL: senzor teploty 

 

Elektrický prúd 

Elektrický náboj a elektrické pole 

Experiment 

Študent by mal byť schopný: 

• Predviesť ukážku zelektrizovania telesa trením. 

• Predviesť jav elektrostatickej indukcie (priblíženie nabitého telesa k 

elektroskopu). 
 

Pomôcky: rôzne telesá – ebonitová tyč, polyetylénové pásiky, hrebeň, balón, 

kožušina, vlnená látka... elektroskop 

 

Elektrický prúd  

Experiment 

Študent by mal byť schopný: 

• Zostaviť jednoduchý elektrický obvod. Zapojiť do obvodu ampérmeter 

a voltmeter. Odmerať elektrický prúd a elektrické napätie. 

• Odmerať elektrický odpor spotrebiča.  

• Meraním určiť závislosť svorkového napätia zdroja od veľkosti prúdu v obvode.  
 

Pomôcky:  

Súprava Elektrina: spojovacie vodiče, žiarovka, rezistor, reostat, spínač 

Ostatné: ampérmeter, voltmeter, zdroj jednosmerného napätia 

Senzory v PPPL:  vodiče pripojené na merací panel, rezistor so známym 

odporom (meranie prúdu a napätia), prípadne senzor napätia a senzor prúdu 

 

Magnetické pole 

Experiment 

Študent by mal byť schopný: 
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• Predviesť a vysvetliť javy spojené s vytvorením pilinových obrazcov v okolí 

permanentného magnetu, priameho vodiča s prúdom, závitu s prúdom 

a viacerých závitov s prúdom. 

• Predviesť a vysvetliť vznik indukovaného elektromotorického napätia na vodiči. 
 

Pomôcky:  

Sada Magnetizmus: tyčový magnet,  

Súprava Elektromagnetická indukcia: vodiče, cievky s rôznym počtom 

závitov, demonštračný galvanometer s nulou uprostred 

Súprava Elektrina: vodiče 

Ostatné: železné piliny 

Senzory v PPPL: vodiče pripojené na merací panel 

 

Striedavý prúd 

Experiment 

Študent by mal byť schopný: 

• Predviesť činnosť usmerňovača s polovodičovou diódou. 

• Zostrojiť transformátor, namerať transformačný pomer. 
 

Činnosť usmerňovača s polovodičovou diódou 

Pomôcky: 

Sada Elektronika: polovodičové diódy (Si), rezistor, elektrolytický 

kondenzátor,  univerzálny merací prístroj,  spojovacie  vodiče, osciloskop 

Súprava Elektrina: spojovacie vodiče 

Ostatné: zdroj napätia 

Senzory v PPPL: vodiče pripojené na merací panel, rezistor so známym 

odporom (meranie prúdu a napätia), prípadne senzor napätia a senzor prúdu 
 

Overenie činnosti transformátora 

Pomôcky:  

Súprava Elektromagnetická indukcia: rozkladný transformátor - cievky 

200 a 400 závitov, zdroj napätia,  reostat, spojovacie vodiče 

Súprava Elektrina: spojovacie vodiče 

Ostatné: ampérmeter, voltmeter, zdroj napätia,   
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Senzory v PPPL: vodiče pripojené na merací panel, rezistor so známym 

odporom (meranie prúdu a napätia), prípadne senzor napätia a senzor prúdu 

 

Mechanické kmitanie 

Experiment 

Študent by mal byť schopný: 

• Určiť zotrvačnú hmotnosť telesa zaveseného na pružine meraním tuhosti pružiny 

a frekvencie vlastných kmitov oscilátora. 

• Meraním overiť nezávislosť frekvencie vlastných kmitov pružinového oscilátora 

od amplitúdy výchylky. 
 

Určenie zotrvačnej hmotnosti telesa mechanickým oscilátorom 

Pomôcky:  

Súprava Mechanika: pružina, sada závaží, teleso s neznámou 

hmotnosťou 

Stojanová súprava: statív s držiakom pružiny 

Ostatné: stopky,  dĺžkové meradlo 

 Alternatíva: ľubovoľné teleso s neznámou hmotnosťou 

 

Vlnenie 

Experiment 

Študent by mal byť schopný: 

• Analýzou videozáznamu (videoanimácie) rozhodnúť: 

− či ide o vlnenie priečne alebo pozdĺžne, o smere postupu vlnenia, 

o veľkosti vlnovej dĺžky vlnenia.  

• Určiť veľkosť rýchlosti zvuku otvoreným rezonátorom.  
 

Pomôcky: počítač s potrebným videozáznamom (videoanimáciou), otvorený 

rezotnátor 
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55  FFUUNNKKCCIIEE  AA  DDRRUUHHYY  EEXXPPEERRIIMMEENNTTOOVV  

Každé fyzikálne poznanie je úplné len vtedy, ak k nemu dochádza pri vzájomnej 

súčinnosti teoretických a empirických metód poznania. Medzi empirické metódy 

poznania patrí pozorovanie, meranie a experiment. Tie je možné rozvíjať v rámci 

fyzikálneho laboratória. Preto sú laboratórne práce neoddeliteľnou súčasťou fyzikálneho 

vzdelávania. Žiak môže priamo pri činnosti prísť k novým poznatkom, prípadne si pri 

teoretickom poznávaní overiť poznatok verifikačným experimentom. Pri každom 

fyzikálnom experimente je rozhodujúci jeho príspevok k rozvoju žiackeho fyzikálneho 

poznania. Má preto dve základné poznávacie funkcie:  

- „slúži ako prostriedok utvárania nového fyzikálneho poznatku o určitom fyzikálnom 

jave 

- predstavuje model novej poznávacej činnosti, ktorú by si mal žiak osvojiť“  

(Koubek, 1992, s. 25) 

V Školských pokusoch z fyziky (Koubek, 1992) je tiež uvedené, že väčšinou 

experiment plní jeden z dvoch cieľov, a to získať poznatok, ktorý nebol doposiaľ známy 

alebo overiť domnienku (hypotézu). 

Experimenty môžeme deliť na: 

1. verifikačné, overovacie, deduktívne  

2. induktívne (heuristické) 

3. zamerané na intelektuálne spôsobilosti 

4. zamerané na technické zručnosti 

5. zamerané na bádanie 

Taktiež možno deliť experimenty z hľadiska povahy získanej alebo overenej 

informácie, a to na kvalitatívne a kvantitatívne. 

Ďalšie delenie sa uvádza v publikácií Počítačom podporované fyzikálne laboratórium 

(Demkanin, 2006). Z hľadiska organizácie a použitých prostriedkov možno experimenty 

deliť: 

A. Demonštračné experimenty 

Frontálne experimenty 

Skupinové experimenty 
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B. Domáce experimenty a pokusy s jednoduchými pomôckami 

Experimenty s použitím laboratórnych prostriedkov 

Počítačom podporované experimenty 

 

C. Reálne experimenty 

Modelové experimenty 

Myšlienkové experimenty 

 

D. Laboratórne práce 

Dlhodobé pozorovania a merania 

 Terénne experimenty 

 

Každý z týchto experimentov má vo vyučovaní svoje miesto. Je len na učiteľovi, 

aký druh experimentu v danej situácií použije a ktorý je pre tému najvhodnejší. Tiež 

pozná žiakov, ich schopnosti, vedomosti a zručnosti, ale aj možnosti školy 

a jej materiálne vybavenie. Učiteľ môže tiež posúdiť, že pre danú triedu nie je vhodné, 

aby experiment robili samotní žiaci, aj keď je napríklad zaradený medzi 

experimenty, ktoré majú obhajovať na maturitnej skúške. Laboratórny protokol môžu 

žiaci urobiť aj z demonštračného experimentu a obhájiť ho rovnako dobre ako 

samostatnú laboratórnu prácu.  

Demonštračný experiment volí učiteľ zvyčajne pri náročnejších experimentoch, 

pri experimentoch, ktoré dopĺňajú jeho výklad a žiaci by sa mali na ne plne sústrediť, 

ale aj v situácií, kedy škola nemá dostatočné množstvo pomôcok pre skupiny žiakov. 

Ďalšou z foriem práce sú frontálne experimenty, ktoré všetci žiaci prevádzajú súčasne 

s učiteľom alebo aj samostatne podľa jeho pokynov. Sú zamerané hlavne na manuálne 

zručnosti. Základným predpokladom ich realizácie sú vyhovujúce súpravy žiackych 

pomôcok v dostatočnom počte a vhodná organizácia a riadenie žiakov. 

Najviac môžu žiaci vyťažiť zo skupinových experimentov, kde sú oni hlavnými 

iniciátormi nápadov i samotnej realizácie experimentu. Na nich môže učiteľ najlepšie 

zistiť a zhodnotiť splnenie kritérií z oblasti vedomostí a zručností. 

Veľký význam majú aj plánovacie experimenty. Učiteľ môže len zadať problém, 

prípadne ponúkne k dispozícií viacero pomôcok, či dovolí použiť ľubovoľnú pomôcku 

z laboratória, a žiaci musia samostatne navrhnúť postup práce i potrebné pomôcky. 
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V súčasnosti sa veľkej popularite zo strany učiteľov, ale aj žiakov, tešia pokusy 

s jednoduchými pomôckami. Pre žiakov zaujímavé a hlavne motivačne pôsobiace sú 

nielen pokusy s jednoduchými pomôckami, ale aj počítačom podporované experimenty. 

Rovnako motivačne môžu byť zamerané aj dlhodobé pozorovania a merania, ktoré 

môžu byť zadané ako domáca žiacka aktivita. 

Terénne experimenty sa okrem iného môžu stať aj nenásilnou formou aktivity počas 

výletov, branných cvičení, či lyžiarskych zájazdov. Učiteľ tak môže viesť žiakov 

k tomu, aby fyzikálne problémy videli a prípadne riešili v prírode alebo pri rôznych 

záujmových činnostiach a ukázať im tak, že fyzika sa nachádza všade vôkol nás. 

Či už pokusy s jednoduchými pomôckami, dlhodobé merania alebo terénne experimenty 

sa môžu stať motiváciou aj pre slabších žiakov. Tak majú možnosť prísť k novým 

poznatkom sami v domácom, či uvoľnenejšom prostredí.  

 

 
 

Obr. 1 Možnosť využitia prostriedkov PPPL pri terénnych experimentoch 
pH senzor a senzor zrýchlenia (prevzaté z: Katalóg CMA 2007) 

 

     
 

Obr. 2 Experiment s jednoduchými pomôckami a demonštračný experiment 
(FMFI UK) 
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66  MMAATTEERRIIÁÁLLNNEE  PPOOŽŽIIAADDAAVVKKYY    

NNAA  VVYYUUČČOOVVAANNIIEE  FFYYZZIIKKYY  NNAA  GGYYMMNNÁÁZZIIÁÁCCHH  

V tejto časti by som sa chcela venovať materiálnemu vybaveniu fyzikálnych 

laboratórií na gymnáziách. Zameriavam sa na pomôcky, ktoré boli v minulosti do škôl 

dodávané, aj na novšie a na Slovensku zatiaľ nie tak bežné pomôcky. 

Požiadavky na materiálne vybavenie som rozdelila do kategórií so stručným popisom 

a niekoľkými príkladmi. Chcem tak poskytnúť učiteľom možnosť oboznámiť sa s ich 

základnými charakteristikami a možnosťami, a tiež ponúknuť alternatívu starších 

pomôcok. Preto pri modernejších pomôckach a zariadeniach uvádzam aj popis, ktorý 

stručne informuje o ich používaní, výhodách, ale aj nevýhodách. Rovnako 

zdôvodňujem, prečo sú uvedené pomôcky vhodné a v čom môžu pomôcť zefektívniť 

a skvalitniť vyučovací proces. 

6.1 Vybavenie pre jednoduché experimenty 

V Katalógu požiadaviek na maturitnú skúšku z fyziky sa uvádza:  

„Laboratórne práce by mohli byť zostavené podľa možností školy a výberu učiteľa, ale 

mali by rovnomerne pokrývať všetky povinné tematické celky. Nemusia to byť finančne 

náročné experimenty!“ (ŠPÚ, 2004, s. 8) 

Naše fyzikálne laboratórium teda nemusí byť vybavené len drahými a kupovanými 

pomôckami. Autor publikácie Fyzika – pokusy s jednoduchými pomôckami (Svoboda, 

2001) sa v úvode zamýšľa nad nezáujmom žiakov o fyziku, fyzikálne javy a deje. 

„Dôvodov je určite veľa, ale jeden dôvod je určite podľa môjho názoru základný – málo 

demonštrujeme ako učitelia, málo pokusov robia žiaci v škole alebo doma.“ (Svoboda, 

2001, s. 5)  

Veľkou výhodou experimentov s jednoduchými a tzv. domácimi pomôckami je 

nepochybne to, že ich žiak môže ľahko zopakovať doma. Vidí, že fyzika sa naozaj 

nachádza i vo veciach a v situáciách, s ktorými sa každodenne stretáva. Žiak si môže 

doma zopakovať, čo videl na hodine, prípadne si na experiment spomenie, keď sa 

stretne s pomôckou, ktorú pri tom použil. Ak mu pokus doma na prvýkrát nevyjde, 

môže ho viackrát zopakovať, čo ho vedie k zamýšľaniu a hľadaniu príčiny neúspechu. 
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Žiak je pritom nútený samostatne a tvorivo použiť svoje nadobudnuté vedomosti, a tak 

sa stávajú hlbšími a trvalejšími. 

Nevýhodou týchto experimentov však je, že sú zväčša len kvalitatívne 

a dosahuje sa len nízka presnosť, prípadne ide len o pozorovanie. 

V súčasnej dobe už existuje mnoho publikácií, ktoré sa zaoberajú práve experimentmi 

s jednoduchými pomôckami. Taktiež na Internete možno nájsť stránky s touto 

problematikou. Z viacerých možno uviesť napríklad Experimentáreň Gažákovej – 

Bendíkovej na stránkach Infoveku (www.infovek.sk/predmety/fyzika/expert.html) alebo 

stránky SCHOLA LUDUS (http://hockicko.utc.sk/Optika/Pokusy.pdf). Rovnako 

existuje množstvo stretnutí pre učiteľov, na ktorých môžu získať rôzne nápady. 

Príkladom je medzi učiteľmi populárny Veľtrh nápadov organizovaný UK v Prahe, 

z ktorého je na Internete prístupný i zborník experimentov 

(http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/). 

Už spomínanou veľkou výhodou takýchto experimentov je hlavne dostupnosť 

pomôcok potrebných k takémuto experimentovaniu. Sú to zvyčajne predmety dennej 

potreby alebo predmety, ktoré zvyčajne končia v odpadkovom koši. 

Často využívané sú PET fľaše, ktoré majú v tejto oblasti široké využitie. 

Pravdepodobne ich každodenné používanie, množstvo odpadu, ktoré takto produkujeme 

a jeho nedostatočné druhotné využitie, inšpirovalo učiteľov k množstvu experimentov. 

Aj v publikácií Fyzika – pokusy s jednoduchými pomůckami (Svoboda, 2001) sú PET 

fľaše základnou pomôckou takmer v každom uvedenom experimente. 

Inú veľkú skupinu tvoria experimenty, pri ktorých môžeme použiť poškodené CD 

nosiče. Ďalej sú využiteľné napríklad sviečky, rôzne hračky, drobné športové potreby 

ako napr. loptičky, ihly, nite a rôzne iné. Rovnako nám mnohokrát pomôžu drobné veci 

z dielne (skrutkovače, kliešte, drôty,...) ako aj niektoré veci z vybavenia kuchyne. 

  
Obr.3 Pomôcky na jednoduché a domáce experimenty 

(prevzaté z: www.infovek.sk/predmety/fyzika/expert.html) 
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6.2 Pomôcky z katalógov učebných pomôcok 

 Pod názvom pomôcky z katalógov učebných pomôcok rozumiem pomôcky 

vyrábané firmami špecializovanými na učebné pomôcky. Viaceré z nich sa bežne 

nachádzajú na školách vo fyzikálnych kabinetoch, pretože boli v minulosti centrálne 

dodávané. V súčasnosti sa ich výrobou a distribúciou zaoberajú viaceré slovenské 

i zahraničné firmy ako napríklad KVANT, Didaktik, Leybold. Ich zaobstaranie už 

závisí len na finančných možnostiach školy. 

Výhodou takýchto pomôcok je hlavne nenáročnosť prípravy a možnosť rýchleho 

použitia, pretože pomôcka je pripravená na používanie hneď alebo po zostavení 

príslušnej aparatúry či zapojenia. Takéto pomôcky majú v porovnaní s jednoduchými 

pomôckami dlhšiu životnosť a vydržia i časté a menej kvalifikované používanie. 

Ich nevýhodou môže byť, že žiak dostane do rúk hotovú pomôcku a mnohokrát nevie, 

čo sa skrýva pod obalom, ako to vlastne môže fungovať a prečo je vhodné použiť práve 

túto pomôcku. 

 
6.2.1 Demonštračné pomôcky 
 

a) trojrozmerné  

− funkčné 

− nefunkčné 

b) plošné 

 

a) Trojrozmerné učebné pomôcky 

Môžeme ich považovať za jedny z pomôcok, ktoré žiakovi ponúknu skutočnú 

predstavu o jave či zariadení. Jedná sa o zmenšené modely reálnych prístrojov, 

zariadení alebo ich častí, ktoré používa učiteľ pri opise javov alebo zariadení. V tomto 

zmysle môžeme teda hovoriť o modeloch a modelovaní. Žiakov treba upozorniť, že 

fyzika skúma zložité útvary a väčšina prvkov je pri skúmaní nepodstatná. Preto sa 

obraciame často na modely objektov, ktoré sú jednoduchšie ako originál, ale predsa 

majú spoločné niektoré vlastnosti. (Janovič, Koubek, Pecen, 1999) „Model vzniká 

určitou abstrakciou, zovšeobecňovaním, formalizáciou a idealizáciou objektu. Model 

zobrazuje to hlavné, čo je z daného hľadiska charakteristické, čo v študovanom objekte 
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alebo v jeho časti reprodukuje princípy organizácie a funkciu študovaného objektu.“ 

(Janovič, Koubek, Pecen, 1999, s. 26) 

Funkčné trojrozmerné pomôcky demonštrujú skutočnú činnosť zariadenia, 

prípadne javu, ktorý opisujeme. Z hľadiska modelovania môžeme tieto pomôcky 

rozdeliť na izomorfné a homomorfné modely.  

„Ak medzi prvkami jedného z objektov existuje určitý vzťah, potom medzi 

korešpondujúcimi prvkami druhého objektu existuje zodpovedajúci vzťah. Tento vzťah 

sa často označuje aj ako izomorfizmus medzi modelom a originálom.“ (Janovič, 

Koubek, Pecen, 1999, s. 26) Príkladom izomorfného modelu je pružinový vlnostroj, kde 

závity sú modelmi častíc a sily, ktorými na seba závity pôsobia sú modelmi pružných 

väzbových síl v prostredí. Nejedná sa však vždy nutne aj o skutočnú stavbu a podobu. 

Príkladom takejto učebnej pomôcky je aj Machov vlnostroj (Obr. 4), ktorý v priestore 

znázorňuje vlnenie, no jeho stavba a väzby medzi časticami nie sú skutočne 

porovnateľné s javom, ktorý opisujeme. Teda pri skúmaní postupného pozdĺžneho 

mechanického vlnenia môžeme Machov vlnostroj považovať len za homomorfný 

model, čo znamená, že pri skúmaní reálneho objektu a jeho modelu existuje len 

priradenie medzi prvkami a nie medzi ich vzájomnými väzbami. Treba preto žiakov 

upozorniť na nesúlad, no zároveň vyzdvihnúť názornosť tejto pomôcky, ktorá ponúkne 

žiakom postačujúcu predstavu o jave. 

Medzi nefunkčné trojrozmerné pomôcky patria hlavne modely zariadení. 

Znázorňujú spravidla len ich stavbu. Typickým príkladom takýchto pomôcok, ktoré sa 

často na hodinách používajú, sú modely motorov (Obr. 6). Učiteľ na nich vysvetľuje 

stavbu motora, pričom model znázorňuje len základnú predstavu o činnosti. Použitie 

týchto pomôcok je preto doplnené ďalším výkladom o činnosti zariadenia. 

 
Obr. 4 Machov vlnostroj (Gymnázium Malacky) 

 35



 

 
 

Obr. 5 Demonštračné modely: mikrometer, posuvné meradlo (Gymnázium Malacky)  
 

    

 
Obr. 6 Demonštračné modely motorov (ZŠ Beluša) 

 
b) Plošné učebné pomôcky 

Medzi nevyhnutné vybavenie fyzikálneho laboratória patria aj plošné, teda 

dvojrozmerné učebné pomôcky. Keďže u mnohých žiakov prevláda vizuálny typ 

predstavivosti, sú vhodné hlavne tam, kde žiakovi nie je umožnené priame fyzikálne 

poznanie. Funkčné využitie je však aj v učive doprevádzanom pokusom. 

V minulosti medzi ne patrili hlavne: 

- fyzikálne obrazy, schémy, grafy (napr. portréty vedcov, fyzikálne prístroje, ...) 

- školský fyzikálny film, doplnkové filmy (spravodajské, dokumentárne, 

populárno- vedecké,...) 

- fyzikálny diafilm, diapozitív 

V súčasnosti ich nahrádzajú multimédiá, ktoré možno sprostredkovať cez počítač alebo 

príslušný prehrávač. Ich výhodou je hlavne rýchla obsluha a manipulovanie. Taktiež, 

ako sa uvádza vo Vybraných kapitolách z didaktiky fyziky (Janovič, Koubek, Pecen, 
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1999), priniesli do vyučovania technický pokrok a umožnili vniesť do fyziky viac 

reality. Preto by som chcela porovnať plošné demonštračné pomôcky v minulosti, kde 

čerpám z učebnice Základy didaktiky fyziky z roku 1987 (Ferko, 1987), s dnešnými 

možnosťami. 

Veľa škôl má ešte z minulosti mnoho obrazov, schém, grafov (Obr. 7), ktoré sa 

dajú zavesiť na stenu. Tieto pomôcky dotvárajú celkový vzhľad učebne. Hlavne na 

znázornenie grafov v súčasnosti často využívame počítač a príslušné programy, ktoré 

nám umožňujú nielen graf vytvoriť, ale ho aj následne spracovať. 

Medzi veľmi zaujímavé a žiakmi obľúbené pomôcky patrí film. „Školský film 

má zo všetkých názorných učebných pomôcok najlepšie predpoklady skrátiť poznávacie 

procesy. Preto filmom žiakom servírujeme často príliš hotové poznatky v snahe zvýšiť 

efektívnosť vyučovacieho procesu, aby sme vyučovací cieľ dosiahli najkratšou cestou 

a v najkratšom čase. Učiteľ sa musí s obsahom filmu vopred oboznámiť, lebo s filmom 

nemožno príliš experimentovať. Filmový obraz je nemeniteľný a možno ho 

prispôsobovať k danej vyučovacej hodine len jeho vhodnou voľbou a tým, že sa 

premietne film celý alebo jeho primeraná časť.“ (Ferko, 1987, s. 243) Ďalej sa uvádza, 

že dôležitá je dĺžka filmu. Nemal by trvať dlhšie ako 10 minút, aby sa udržala 

pozornosť žiakov. Prípadne môže učiteľ film rozčleniť alebo doplniť o vhodný 

komentár. Výhodou filmu je možnosť pozorovania objektov a javov neviditeľných 

voľným okom.  

Ako bolo uvedené, s filmom sa nedalo príliš manipulovať. Pretáčanie, prípadne 

opakovanie nejakej časti bolo veľkým problémom. Toto v súčasnosti rieši technika. 

Rôzne videozáznamy, filmy sú zaznamenané na videopáskach, CD alebo DVD 

nosičoch. Manipulácia s nimi je ľahká, umožňujú spomaliť, či zrýchliť časť záznamu, 

prípadne zopakovať a vrátiť sa k potrebnej časti. Tento pokrok dal školskej fyzike 

možnosť skúmania reálnych dejov. Pri skúmaní nemusíme teda napríklad zanedbávať 

odporové sily, či zaokrúhľovať a robiť tak deje viac-menej nereálnymi. „Krátke 

videozáznamy – videosekvencie možno pri vyučovaní využiť ako nositele úlohových 

situácií, z ktorých sa dajú získať kvantitatívne údaje o znázornenom fyzikálnom deji.“ 

(Janovič, Koubek, Pecen, 1999, s. 104) Výhodou je, že máme možnosť posúvať 

jednotlivé políčka videozáznamu a merať pri tom reálny čas. Niekedy môžeme dokonca 

merať súčasne aj niektorú ďalšiu fyzikálnu veličinu, ktorá súvisí s dejom, a tak ich 

použiť pri opise deja a riešení úlohy. 
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V minulosti sa do škôl dodávali i diafilmy a diapozitívy. Školy, ktoré ich vo 

svojom vybavení majú ešte funkčné, ich môžu samozrejme do vyučovania zaradiť. 

„Diafilmy využívame tam, kde znázornenie pohybu nie je podstatné a žiaci potrebujú 

dostatok času, aby si mohli obraz pokojne a dôkladne pozrieť. Výhody psychologicko-

pedagogického charakteru sú v tom, že jednotlivé obrázky sa môžu žiakom premietať 

ľubovoľne dlhý čas; obraz sa dá bez ťažkostí opakovať hneď alebo po určitom časovom 

odstupe.“(Ferko, 1987, s.247) 

V súčasnosti diafilmy a diapozitívy nahrádzajú fotografie. Učiteľ ich môže premietať 

prostredníctvom počítača farebne a môže zväčšiť ich časti. Využívajú sa hlavne na 

ilustráciu predmetov a javov, ktoré sú príliš malé na pozorovanie, prípadne objektov, 

ktoré sú vo veľkej vzdialenosti, ale aj na ukážku strojov a zariadení. Učiteľ premietanie 

dopĺňa výkladom, ktorý môže obmieňať vzhľadom ku schopnostiam jednotlivých tried. 

      
Obr. 7 Transparentné modely a nástenná pomôcka  

(prevzaté z: http://www.skola.sk/katalog/PDF/fyzika2.pdf, ZŠ Beluša) 

 

6.2.2 Súpravy pre demonštračné experimenty 
 

Rozumieme pod nimi súpravy, ktoré využíva a obsluhuje učiteľ a dopĺňajú jeho 

výklad. Väčšinou stačí mať len jednu sadu, ktorá preto môže byť aj finančne 

náročnejšia. Súpravy sú väčšie, a tým často ťažko prenosné, pretože žiaci by mali 

z lavíc na ne dostatočne dobre vidieť. Demonštračné experimenty patria do vyučovania 

a je preto dôležité, aby školy vlastnili súpravy, ktoré napomôžu k ich realizácií. 

Medzi tieto pomôcky možno zaradiť demonštračné meracie prístroje, 

demonštračnú sadu laboratórneho skla, demonštračné sady pre mechaniku (Obr. 8), 

optiku, akustiku a iné. Na Slovensku sa viacero firiem zameriava na výrobu alebo 
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distribúciu súprav pre demonštračné experimenty. Demonštračné súpravy zamerané 

hlavne na optiku ponúka firma KVANT. Sú to napríklad Súprava na geometrickú optiku 

alebo Laserová optická súprava. Firma Phywe ponúka demonštračné i žiacke súpravy 

zo všetkých oblastí fyziky. Výhodou je možnosť dokúpenia jednotlivých častí súprav aj 

samostatných pomôcok.  

(Pozri bližšie: Kapitola 9, alebo: http://www.skola.sk/katalog/PDF/fyzika2.pdf, alebo: 

http://www.phywe.cz/soupravy_pomucek.php) 

  

Obr. 8 Demonštračná súprava pre mechaniku a vzduchová otáčavá dráha  
(prevzaté z: http://www.phywe.cz/soupravy_pomucek.php) 

 
6.2.3 Žiacke súpravy 
 

Žiacke súpravy sú určené pre žiakov, väčšinou na laboratórne práce. Je preto 

nutné mať pre každú skupinu žiakov samostatnú sadu. Tieto súpravy sú malé a 

prenosné. Dôležitou vlastnosťou je ich trvácnosť, pretože by mali vydržať aj menej 

kvalifikované zaobchádzanie. 

Nevyhnutné žiacke pomôcky sú žiacke meracie prístroje, žiacka sada laboratórneho 

skla, súpravy na mechaniku (Obr. 10), optiku (Obr. 9), ale aj ďalšie. 

(Pozri bližšie: Kapitola 9, alebo: http://www.skola.sk/katalog/PDF/fyzika2.pdf, alebo:  

http://www.phywe.cz/soupravy_pomucek.php) 

 
Obr. 9  Laserová súprava pre optiku (Gymnázium Malacky) 
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Obr. 10 Žiacka súprava pre mechaniku  
(prevzaté z: http://www.phywe.cz/soupravy_pomucek.php) 

 

STAVEBNICA MERKUR 

Medzi žiacke súpravy možno zaradiť aj známu stavebnicu Merkur. Tá ponúka 

viacero možností využitia v závislosti od druhu stavebnice. Je vhodná najmä pre 

mladších žiakov, ktorí sa z fyzikou len oboznamujú. Základy jednotlivých častí fyziky 

je tak možné podať zrozumiteľnou, ale hlavne zábavnou formou. Rozvíja sa hlavne 

tvorivosť a skladaním celej stavebnice sa odhaľujú pre žiakov často skryté časti 

zariadení a prístrojov. Časti stavebnice sa taktiež dajú vo veľkej miere použiť a 

skombinovať s ostatnými pomôckami aj pri iných pokusoch v laboratóriu. Pre fyziku sú 

zaujímavé hlavne stavebnice Merkur E1 elektrina, magnetizmus, Merkur E2 elektronic, 

Merkur 2.1 elektromotorček, prípadne Merkur 2.2 pohony a prevody. Všetky stavebnice 

obsahujú malú knižku, ktorá okrem návodov aj vysvetľuje podstatu jednotlivých 

experimentov, javov a fungovanie niektorých zariadení.  

Stavebnica Merkur E1 elektrina, magnetizmus ponúka 88 návodov na pokusy 

z elektrostatiky, elektriny, magnetizmu, elektromagnetizmu a elektrochémie. V knižke 

s návodmi sa uvádza ako funguje napríklad schodišťový vypínač, zvonček alebo 

telegraf. 

Merkur E2 elektronic sa zameriava na 60 pokusov z elektroniky. Možno skladať 

jednoduché i zložitejšie obvody ako napríklad tranzistorový spínač, bzučiaky, blikače a 

zosilňovač. Samozrejme je možné uskutočniť pokusy s rezistormi, kondenzátormi, či 

diódami. 

Merkur 2.1 elektromotorček a Merkur 2.2 pohony a prevody sú ideálnym doplnkom ku 

všetkým stavebniciam, pretože umožňujú dať do pohybu postavené modely. 
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Nevýhodou týchto stavebníc sú malé časti, ktorých montáž nie je jednoduchá a 

vyžaduje si značnú dávku trpezlivosti. Taktiež v čiernobielych návodoch nie sú 

označené, či pomenované časti stavebnice, takže nie je ľahké nájsť potrebný diel. 

Rovnako ani pri návodoch nie je jasné, ktoré diely budú pri montáži potrebné. 

  
Obr.11  Stavebnice Merkur  

(prevzaté z: http://www.skola.sk/katalog/PDF/tvorivost_web.pdf ) 

6.3 Počítače 

V dnešnej dobe sa s počítačmi stretávame na každom kroku. Je preto prirodzené, 

že si postupne hľadajú miesto aj na školách. V rámci medzinárodného projektu 

SOCRATES – COMENIUS Efektívne využívanie prostriedkov IKT pri vyučovaní 

prírodných vied sa robil dotazník pre učiteľov (EuISE Medzinárodný dotazník pre 

učiteľov č. 1). Na Slovensku dotazník vyplnilo 73 učiteľov, ktorí pôsobia väčšinou na 

gymnáziách, ale aj učitelia pôsobiaci na druhom stupni základných škôl, osemročných 

gymnáziách a príprave budúcich učiteľov. Pri otázke: Koľko Vašich študentov 

pravidelne používa prostriedky IKT doma? odhadlo viac ako 46% učiteľov, že 

pravidelne tieto prostriedky využíva 50% - 70% ich žiakov. Dokonca 41% učiteľov si 

myslí, že pravidelne počítač doma využíva viac ako 70% ich žiakov. Z výsledkov je 

teda zrejmé, že s prácou na počítačoch v súčasnosti žiaci nemajú problém, pretože 

väčšina z nich ich každodenne doma používa pri rôznych činnostiach. Pre žiakov by 

preto nemalo byť problémom ani ich používanie v škole.  

Pri fyzikálnom vzdelávaní sa počítač stáva prostriedkom na skúmanie 

fyzikálnych javov, ale aj pomáha rozvíjať niektoré zručnosti, ktoré tiež patria medzi 

ciele fyzikálneho vzdelávania. Treba si uvedomiť, že prírodovedný výskum si už bez 

výkonných počítačov ani nevieme predstaviť. V dotazníku EuISE uviedlo viac ako 83% 

učiteľov, že ich žiaci používajú počítač počas vyučovania prírodovedných predmetov 

aspoň občas. 

 41

http://www.skola.sk/katalog/PDF/tvorivost_web.pdf


 

Výraznú pomoc počítače poskytujú pri získavaní a zaobchádzaní 

s informáciami. „Vďaka celosvetovej počítačovej sieti sa stáva multimediálnym 

prostriedkom umožňujúcim všestrannú komunikáciu v procese poznania. Tak je možné 

získavať informácie z okolitého sveta, komunikovať s okolím a podľa potreby využívať 

aj iné, relatívne vzdialené informačné zdroje.“ (Koubek, 2003, kap. 2.2) Ak sú počítače 

napojené na Internet, môže učiteľ rýchlo riešiť aj nečakanú otázku alebo problém. Treba 

si uvedomiť, že ani učiteľ nemôže poznať odpoveď na každú otázku a v tomto smere je 

Internet výborným pomocníkom. Potešujúce je zistenie, ktoré vyplýva z výsledkov 

dotazníka EuISE. V ňom viac ako 53% učiteľov uviedlo, že pripojenie na Internet majú 

v učebni k dispozícií stále. 

Pre učiteľa je veľkou výhodou využiť počítač nielen pri vlastnej príprave, ale aj 

priamo na vyučovaní pri prezentácií materiálov. Ak má k dispozícií svoj počítač, ktorý 

je napojený na dataprojektor, môže žiakom priamo na hodine ukázať a pracovať s 

apletmi, prípadne si môže pripraviť prezentáciu.  

Môžeme teda povedať, že počítače pri vyučovaní plnia tri základné úlohy, a to 

pri meraní, prezentácií a modelovaní. 

 

 

6.3.1 Meranie 
 

V prírodovedných predmetoch začínajú mať nezastupiteľnú úlohu počítačom 

podporované merania a experimenty. Používajú sa hlavne tam, kde nie sú vhodné iné 

prístupy, alebo sú rôznymi spôsobmi obmedzené. Pri takýchto meraniach dosahujeme 

oveľa väčšiu presnosť, máme možnosť okamžite a hlavne jednoducho spracovať 

namerané údaje. Lepšiu predstavivosť a pochopenie predstavuje priame sledovanie dát, 

ktoré sa aktuálne merajú alebo spracovávajú. Treba si však uvedomiť a upozorniť na to, 

že: „Počítačom podporované experimenty musia doplniť, nie nahradiť ostatné formy 

experimentálnej činnosti.“(Demkanin, 2006, s. 3) 

V súčasnosti je na trhu viacero meracích systémov, ktoré možno pri počítačom 

podporovaných experimentoch využiť. Sú to napríklad meracie systémy spoločností 

Leybold, Texas Instruments, Vernier, Philip Harris. Na Slovensku je však 

najrozšírenejší systém Coach, a preto sa budem podrobnejšie zaoberať len týmto 

meracím systémom. 
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COACH  

Coach je vhodným prostredím, ktoré umožňuje realizovať meranie, 

videomeranie, modelovanie, riadenie, spracovanie a analýzu dát. Skladá sa zo softvéru 

Coach, meracieho panelu CoachLabII+ a meracích senzorov. Softvér podporuje aj iné 

meracie panely ako napríklad Vernier LabPro či Texas Instrument. 

Merací panel CoachLabII+ je najnovším typom panelu. Pripája sa k počítaču pomocou 

USB portu. K interfejsu možno pripojiť šesť vstupných kanálov a štyri výstupné kanály. 

Takto možno pripojiť dva senzory s BT koncovkami. Na ďalšie dva vstupy možno 

pripojiť klasické vodiče so 4 mm koncovkami a dva vstupy sú digitálne. Štyri výstupné 

kanály sa skladajú z dvoch 4 mm zdierok, ktoré sa dajú nastaviť na rôzne stavy 

efektívneho napätia. Možno teda odoberať prúd a ovládacím zariadením i meniť jeho 

smer. 

Pomocou meracieho panelu možno priamo merať elektrické napätie, a ak poznáme 

hodnotu odporu rezistora nastaviť i meranie elektrického prúdu. Veľkou výhodou je 

však množstvo senzorov (Pozri bližšie: Tabuľka 1), ktoré dokážu veľmi presne zmerať 

dané fyzikálne veličiny. Medzi najpoužívanejšie senzory patria hlavne senzory teploty, 

tlaku, zvuku, osvetlenia a magnetickej indukcie. Zaujímavý i využiteľný je aj 

ultrazvukový detektor polohy s digitálnym vstupom. Merací systém Coach však vďaka 

množstvu senzorov, ako napríklad pH senzor, sada EKG, senzor CO2, nájde uplatnenie 

aj v iných prírodovedných predmetoch, hlavne v chémií, ale aj v biológií. 

Ďalšou výhodou je veľká vzorkovacia frekvencia, ktorá dosahuje až 100 000 meraní za 

sekundu, čím umožňuje dosť presne zmerať aj deje prebiehajúce veľmi rýchlo, 

napríklad rýchlosť zvuku či blikanie monitora.  

Práca v tomto prostredí nie je náročná a žiaci väčšinou nemajú s ovládaním problémy. 

Učiteľ môže predviesť demonštračný experiment a zobraziť potrebné údaje viacerými 

spôsobmi. Buď ako klasické meracie zariadenie, kde na celej obrazovke je hodnota 

veličiny, alebo graf závislosti meraných veličín, prípadne tabuľku. Rovnako žiaci pri 

samostatnej práci pozorujú meranú veličinu a jej vyvíjanie sa v reálnom čase. Keďže 

možno údaje automaticky zaznamenávať do grafu či tabuľky, ostáva čas na 

interpretáciu a analyzovanie deja. Program rovnako umožňuje i rôzne spracovávať graf, 

a tak zistiť napríklad sklon grafu, plochu pod grafom alebo preložiť nameranými 

hodnotami krivku. 

Na učiteľovi závisí akú formu a priebeh experimentu zvolí. Celé meranie si môže 

vopred pripraviť. Vložiť text s postupom práce, obrázky a schémy zapojenia, pripraviť 
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grafy a tabuľky a nastaviť meranie. Žiaci potom len meranie spustia a spracovávajú 

namerané údaje. Pre skúsenejších používateľov však možno len zadať úlohu a samotné 

nastavenia a pripravenie merania musia uskutočniť sami. 

Zbierať dáta možno ešte inou metódou a to z videosekvencie alebo sekvencie 

z obrázkov pomocou videomerania. Dáta získame označením polohy sledovaného bodu 

vo vybratých snímkach a údaj o čase sa zaznamená automaticky. Umožňuje nám tak 

analyzovať pohyby telies a ich polohy na videoklipe alebo fotografií. Pri tejto metóde je 

veľmi názorné porovnávanie deja, ktorý prebieha na videoklipe  súčasne 

s vykresľujúcim sa grafom.  

Pre programovo zručnejších užívateľov ponúka Coach i vytváranie a používanie 

programov na ovládanie napríklad žiarovky či motora pripojených k interfejsu.  

 

  
 

Obr. 12 Zostava pre počítačom podporované meranie (FMFI UK). 
 

   
 

Obr. 13 Senzor osvetlenia, tlaku, teploty (prevzaté z: Katalóg CMA 2007) 
 
(Pozri aj: Príloha 2)
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Tabuľka 1 Zoznam základných CMA senzorov, ktoré možno využiť pri PPPL  
 

SENZOR ROZSAH 
Senzor teploty  -20 .. 125 ºC  -18 .. 110 ºC 
Senzor sily dvojrozsahový -5 .. 5 N -50 .. 50 N 
Senzor tlaku 0 .. 700 kPa      
Senzor mag. indukcie dvojrozsahový -100 .. 500 mT -10 .. 50 mT 
Senzor osvetlenia  0 .. 200 lx      
Senzor osvetlenia 0 .. 10 lx      
Senzor osvetlenia 0 .. 150 lx      
Senzor zvuku  -5 .. 5 Pa      
Senzor zvuku -45 .. 45 Pa      
Senzor polohy 40 .. 600 cm      
Diferenčný senzor napätia  -10 .. 10 V      
Diferenčný senzor napätia  -500 .. 500 mV      
Senzor napätia -10 .. 10 V      
Diferenčný senzor prúdu -5 .. 5 A      
Diferenčný senzor prúdu  -500 .. 500 mA      
Senzor zrýchlenia           
Meracia kladka ( vrátane fotobrány)           
Termočlánok (dvojrozsahový) -20 .. 110 ºC -200 .. 1300 ºC 
Termočlánok – senzor teploty -30 .. 1400 ºC      
Senzor uhlu pootočenia 0 .. 270        
Senzor elektrického náboja           
Senzor relatívnej vlhkosti           
Senzor plynného kyslíku 0 .. 100 %      
Senzor rozpusteného kyslíku (v kvapaline) 0 .. 14 mg/l      
Senzor srdečného tepu (s klipsňou na ucho)           
Sada EKG (potrebuje aj senzor osvetlenia)           
Geiger-Mullerov senzor ion. žiarenia (β, γ)           
pH senzor (zosilňovač, elektróda)           
ORP senzor  -450 .. 1100 mV      
Barometrický senzor  0 .. 1100 mbar      
Senzor osvetlenia trojrozsahový 0 .. 600 lx 0 .. 6000(150000) lx
Senzor tlaku plynu  0 .. 210 kPa      
Senzor CO2  0 .. 5000 ppm      
Kolorimeter (červená, zelená, modrá)           
Senzor krvného tlaku           
Senzor srdečného tlaku           
Záťažový monitor činnosti srdca           
Senzor vodivosti kvapaliny trojrozsahový 0 .. 200  μS 0 .. 2000(20000) μS
Sada prúd/napätie  -0,8 .. 0,6 mA -8 .. 6 V 
Senzor rýchlosti prúdenia 0 .. 4 m/s      
NH4+ elektróda so zosilňovačom           
Kalcium Ca2+ elektróda so zosilňovačom           
Chlór Cl- elektróda so zosilňovačom           
NO3- elektróda so zosilňovačom           
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ROBOLAB 
RoboLab je robotické laboratórium, ktoré pochádza z dielní LEGO Dacta. 

Predstavuje školský počítačový systém a mikropočítačový vzdelávací systém, ktorý 

umožňuje žiakovi, aby sa experimentálnou cestou zoznámil so základmi informatiky a 

pochopil počítačové riadenie technických procesov. Používanie RoboLabu ukazuje 

pozitívne výsledky predovšetkým v oblasti motivácie, rozvoja tvorivosti a technickej 

tvorivosti. RoboLab sa v tisícoch kusov využíva v školách vo Švédsku, Anglicku, 

Holandsku, Francúzsku i Rusku. U nás ich je okolo 10, ale vďaka Infoveku sa ich počet 

bude zvyšovať (Cvik, 2001). Okrem rozsiahlej LEGO stavebnice sú súčasťou 

motorčeky, „veža“ na komunikáciu medzi počítačom a mikropočítačom, softvér, 

používateľská príručka a tiež metodický materiál pre učiteľov. Doplnením štandardnej 

zostavy prvkov stavebnice o senzory (napr. pH sonda, senzor tlaku vzduchu, senzor 

vlhkosti, svetelný a tlakový senzor, otáčkomer, voltmeter, ampérmeter a iné) sa z 

RoboLabu stane systém vhodný pre automatizované experimenty. Využitie RoboLabu 

je vhodné hlavne pre informatické predmety, no nesporné využitie má i vo fyzike pre 

mladších žiakoch a samozrejme na krúžkoch, či pri záujmovej činnosti.  

  
Obr. 14 Súprava RoboLab (prevzaté z: http://lego.infovek.sk/robolab/index.php) 

 

6.3.2 Prezentácia 
 

Prezentácie sa v poslednej dobe stali veľmi populárne. Správna prezentácia 

môže byť nielen názorná, ale pre žiakov aj motivujúca a učiteľovi uľahčí pri 

vysvetľovaní prácu. Organizácia hodiny s použitím vlastnej prezentácie kladie na 

učiteľa spočiatku zvýšené nároky. Dobre pripravenú prezentáciu môže však používať 

viacero rokov, urobiť prípadne menšie zmeny, čo mu v konečnom dôsledku môže znížiť 

čas a náročnosť prípravy. V dotazníku EuISE uviedlo skoro 40% učiteľov, že 

prezentačné prostredie využijú na svojich hodinách viac než dvakrát týždenne.  
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Tiež je vhodné viesť samotných žiakov, aby občas svoju prácu alebo projekt 

prezentovali nielen ústne, ale aj pomocou nejakého prezentačného prostredia.  

 

ELEKTRONICKÁ TABUĽA 

(Digitálny systém eBeam) 

Postupne na slovenských školách klasické tabule a kriedu nahrádzajú biele 

tabule, na ktoré sa píše fixkou. Pomerne známou sa však stáva elektronická tabuľa, 

ktorá si už získala svojich používateľov. Ako uvádza autor článku v časopise PC Revue, 

učitelia, ktorí sa zúčastnili prezentácie elektronickej tabule, ňou boli nadšení (Géci, 

2005). Treba povedať, že na Slovensku sa tieto tabule nepoužívajú dlho, ale niektoré 

školy ich už vlastnia a používajú. Podľa výsledkov dotazníka EuISE viac ako 16% 

učiteľov má interaktívnu tabuľu k dispozícií. Na porovnanie, v Anglicku je v tejto 

oblasti situácia oveľa lepšia, no len z materiálneho hľadiska. Väčšina škôl vlastní 

elektronickú tabuľu, je však veľmi málo tých, ktoré ju aj skutočne používajú. 

Spôsobené je to pravdepodobne jej náročnejším používaním, ktoré sa starší učitelia 

musia najskôr naučiť. Priekopníci sú v tomto smere hlavne mladí učitelia a absolventi 

vysokých škôl, ktorí sa s ňou stretávajú už počas štúdia. U nás sa už pre učiteľov konajú 

rôzne kurzy, na ktorých sa môžu s elektronickou tabuľou zoznámiť a naučiť sa ju aj 

používať. 

Elektronická tabuľa má mnoho výhod. Je to hlavne lepšia názornosť prezentácie. 

Taktiež umožňuje viesť vyučovanie s použitím počítača priamo od tabule. Vyučujúci 

nemusí sedieť za počítačom, čím má lepší kontakt s triedou a priamo počas prezentácie 

môže dopĺňať premietaný obraz. 

Základom je digitálny systém eBeam a biela tabuľa. Systém eBeam sa skladá zo 

snímačov, ktoré sa uchytia do horných rohov tabule a pripoja sa pomocou USB káblu 

k počítaču. Do počítača sa nainštaluje priložený ovládací program. Nové verzie 

umožňujú dokonca bezdrôtové spojenie. Jeho súčasťou sú ešte štyri farebné 

elektronické fixky, ktoré slúžia aj ako obyčajné fixky, elektronické pero a elektronická 

guma. K pripojenému počítaču je ďalej vhodné pripojiť tlačiareň (najlepšie farebnú) a 

multimediálny projektor. Systém potom funguje tak, že sníma pohyby elektronických 

fixiek, gumy alebo elektronického pera a tieto pohyby potom prenáša do počítača. 

Pracovisko s elektronickou tabuľou môže mať dva varianty. Je možné vyčleniť triedu a 

súpravu pevne nainštalovať. Nie je však problém vytvoriť mobilné pracovisko. Všetky 
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prvky sú ľahké a prenosné a na školách, na ktorých používajú biele tabule je takéto 

pracovisko pripravené za pár minút. 

eBeam ako interaktívna tabuľa 

Na tabuľu alebo projekčné plátno s namontovaným „eBeam“ sa premieta 

pomocou projektora obraz, ktorý je na monitore počítača. Vyučujúci môže priamo do 

premietaného obrázka alebo textu elektronickými fixkami alebo perom dokresľovať, 

zvýrazňovať či podčiarkovať. Všetky zásahy sa hneď prenesú do počítača. Prezentáciu 

aj s ďalšími doplnkami možno uložiť a opäť použiť pri ďalšom výklade, pričom sa 

ukladá celý výklad aj so zásahmi. Toto je možné dobre využiť na konci hodiny alebo 

prednášky na stručné zopakovanie výkladu. Taktiež všetko, čo sa na tabuli urobí, je 

možné vytlačiť, či uložiť v rôznych formátoch na disku počítača. 

eBeam ako dotyková obrazovka 

Taktiež je možné spustiť ľubovoľný program v počítači. Obraz monitora sa 

premieta pomocou projektora priamo na tabuľu. Dotykom elektronického pera na 

premietaný obraz sa na tabuli ovláda „Dotykové Menu“ spusteného programu, a takto v 

priamom prenose presne a názorne možno predviesť ovládanie konkrétneho programu. 

Účastníci teda priamo vidia ako pracuje a ako sa ovláda. Prostredníctvom ťuknutia 

perom na tabuľu sa interpretujú príkazy a počítač ich plní presne tak, akoby obsluha 

pracovala s myšou alebo s klávesnicou počítača.  

eBeam ako elektronická tabuľa 

Ďalšou veľkou výhodou je možnosť sieťového a Internetového prepojenia. Teda 

aj vzdialení užívatelia, ktorí sú napríklad v inej škole alebo v inom meste prepojení 

pomocou siete alebo Internetu, môžu prezentáciu sledovať na svojich monitoroch a tiež 

do nej zasahovať. 

Učiteľovi to všetko prinesie možnosť naživo premietať výukový softvér, 

encyklopédie, obrázky, prezentácie, grafy, funkcie, pokusy, aj také, ktoré sa doteraz 

nedali uskutočniť v triede, alebo priamo premietať online obsah webových stránok. Do 

všetkých týchto premietaných obrazov možno vstupovať svojimi poznámkami, 

kresbami či zvýrazneniami. Všetky programy priamo ovládať na premietanej ploche. 

Pomocou tlačidla znovu spúšťať priebeh vzniku poznámok či kresieb. Umožňuje to 

uchovať priebeh prednášky, vytlačiť ju na pripojenej tlačiarni, uložiť ju ako súbor, 

a tento potom archivovať, či odoslať e-mailom. 

Počítač pripojený na dataprojektor možno prezentačne využiť pri premietaní 

a spracovávaní videa alebo ukážke fotografií. (Pozri bližšie: Kapitola 6.2.1) 
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Obr. 15 Súprava eBeam 

(prevzaté z: http://www.pcrevue.sk/buxus_dev/generate_page.php) 
 

6.3.3 Modelovanie 
 

Možnosť matematického modelovania ponúkajú v súčasnosti aplety. Zväčša sú 

voľne prístupné na Internete (Pozri bližšie: Príloha 2, obr. 25). Z množstva ponúkaných 

si však musí učiteľ správne vybrať a funkčne použiť. Ide hlavne o simuláciu javu, 

pričom môžeme meniť podmienky a sledovať zmenu deja. Žiaci tak môžu názorne 

vidieť, ako sa zmení napríklad graf, ak nejakú veličinu zväčšíme, či zmenšíme 

a podobne. Učiteľ ich môže použiť pri vysvetľovaní učiva, ale môžu s nimi pracovať aj 

samotní žiaci a overiť si tak svoje vedomosti. Podľa prieskumu aplety a podobné 

simulácie využíva 50% učiteľov. (Dotazník EuISE) 

Taktiež prostredie Coach umožňuje okrem priameho merania aj simuláciu deja 

modelovaním (Pozri bližšie: Príloha 2, obr. 24). Poskytuje nám tak možnosť vytvoriť 

a používať dynamické modely. Žiaci môžu pri spustení modelovania pozorovať vývoj 

a ovplyvňovanie veličín. Tiež môžu meniť počiatočné podmienky a konštanty. 

V priebehu deja sa vykresľujú grafy, údaje sa zaznamenávajú do tabuľky, a tak možno 

spracovávať údaje rovnako ako pri reálnom meraní. Takto modelom vypočítané dáta je 

možné porovnať s meranými dátami.  
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77  EEMMPPIIRRIICCKKÝÝ  PPRRIIEESSKKUUMM  --  RRIIAADDEENNÝÝ  RROOZZHHOOVVOORR  

Jednou z metód, ktorou som sa rozhodla získať informácie potrebné k naplneniu 

cieľov tejto práce, je overiť si svoju hypotézu riadeným rozhovorom.  

 

Cieľ rozhovoru: Utvrdiť sa v aktuálnosti i potrebe riešiť tému mojej diplomovej práce. 

Overiť si hypotézu, že žiaci, ktorí sa začali učiť v prebudovanom laboratóriu s novými 

pomôckami, prejavujú väčšiu aktivitu a záujem na hodinách fyziky ako predtým, keď sa 

učili v zastaralom a nevyhovujúcom prostredí. 

 

Výskumná vzorka: Učitelia gymnázií a základných škôl na Slovensku. Rozdelila som 

ich na dve skupiny: 1. učitelia, ktorí majú na školách staršie fyzikálne laboratóriá 

         2. učitelia, ktorí majú nové alebo prerobené fyzikálne laboratóriá  

Okruhy otázok: 

Vzorka 1:  

• Máte dostatok pomôcok, aj pre viaceré (pre všetky) skupiny žiakov, ktoré chcete 

(by ste potrebovali) na hodine vytvoriť? 

• Často sa vám stane, že nemôžete urobiť experiment, lebo nemáte potrebné 

pomôcky? 

• Robíte všetky experimenty vyplývajúce z cieľových požiadaviek na 

experimentálnu časť maturitnej skúšky? 

• Aké pomôcky najviac potrebujete? 

• Mali by ste záujem o zaobstaranie nových pomôcok a zariadení? 

• Čo Vám bráni v zaobstarávaní pomôcok? Aké problémy máte pri doplňovaní 

pomôcok? 

• Aké informácie, prípadne metodickú pomoc by ste potrebovali? 

• Pomohol by Vám materiál, v ktorom by boli uvedené pomôcky potrebné 

k experimentom vyplývajúcich z cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku? 

•  Máte v pláne v blízkej dobe obnoviť či prerobiť fyzikálne laboratórium? 

Vzorka 2: 

• Nové laboratórium ste zriadili, pretože ste ho vôbec nemali alebo ste ho 

potrebovali vylepšiť? 
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• Použili ste a v akom množstve staré pomôcky. Aké nové, alternatívne pomôcky 

ste zabezpečili? 

• Využívate laboratórium na teoretické hodiny i laboratórne práce? 

• Akú kapacitu laboratórium má a koľko žiakov priemerne máte na vašej škole 

v triedach? 

• Zbadali ste zo strany žiakov nejaké pozitívne reakcie na nové prostredie, 

prípadne zvýšenú aktivitu či záujem o fyziku? 

• Je pre Vás ako pre učiteľa príprava na hodinu v novo vybavenom 

(predpokladám lepšie vybavenom) laboratóriu kratšia, rýchlejšia,...? 

• Máte dostatok pomôcok, aj pre viaceré (pre všetky) skupiny žiakov, ktoré chcete 

(by ste potrebovali) na hodine vytvoriť? 

• Často sa vám stane, že nemôžete urobiť experiment, lebo nemáte potrebné 

pomôcky? 

• Čo najviac chýba vo vašej učebni? 

• Máte vybavenie pre počítačom podporované experimenty, aké vybavenie, 

v akom množstve? 

• Máte ešte nejaké plány na zlepšenie, doplnenie laboratória a aké? 

 

Priebeh a výsledky prieskumu 

Vzorka 1: 

Rozhovor som viedla s učiteľmi, s ktorými som sa osobne stretla na svojej pedagogickej 

praxi i s učiteľmi zúčastnenými na školení Aktivity vo vyučovaní fyziky 2006. Ich 

odpovede boli viac-menej podobné. Vyplýva z nich, že väčšina škôl má nevyhovujúce 

prostredie na vykonávanie experimentálnej činnosti a nedostatok pomôcok. Používajú 

hlavne staré pomôcky, ktoré môžu mnohokrát použiť len demonštračne a priestory, 

v ktorých prebieha výučba fyziky nemajú charakter fyzikálneho laboratória, prípadne sú 

zastaralé a skôr bránia priebehu hodiny ako ho zlepšujú. Pozitívne je, že viaceré školy 

majú do budúcnosti naplánovanú prestavbu fyzikálnych laboratórií a už v súčasnosti 

dopĺňajú pomôcky. Gymnáziá sa chcú do budúcnosti sústrediť hlavne na pomôcky so 

zameraním na počítačom podporované merania. Najväčšou prekážkou pri zriaďovaní 

alebo obnovovaní fyzikálnych laboratórií je ešte stále finančná otázka, ale často aj 

problémy s priestorom. Učitelia vo všeobecnosti majú záujem o materiál, ktorý by im 

pomohol pri rozhodovaní o zaobstarávaní nových pomôcok. I keď sa školy snažia splniť 

 51



 

cieľové požiadavky a vykonať počas štúdia so svojimi študentmi odporúčané 

laboratórne práce, musia niektoré vynechať práve kvôli nedostatočnému materiálnemu 

vybaveniu. Preto by privítali súpis najnevyhnutnejších pomôcok, prípadne zoznam 

pomôcok potrebných na experimenty uvedené v cieľových požiadavkách na maturitnú 

skúšku.  

Vzorka 2: 

Keďže som sa chcela podrobnejšie venovať vybaveniu laboratória a jeho vplyvu na 

vyučovanie, rozhodla som sa sústrediť len na tri školy. Odpovede mi poskytol Mgr. 

Július Vincenc z Gymnázia Žiar nad Hronom, ktoré malo nové laboratórium. Keďže sa 

ich škola zapojila do projektu kurikulárnej transformácie vyučovania, fyzikálne 

laboratórium je opäť v prestavbe. Rovnako som sa rozprávala s RNDr. Máriou Prnovou 

z Gymnázia v Malackách, ktoré má prerobené fyzikálne laboratórium a s Máriou 

Halásovou z Cirkevnej základnej školy Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, v ktorej 

vybudovali úplne nové fyzikálne laboratórium.  

Tieto školy som si vybrala preto, lebo ma pri návrhu môjho modelového riešenia 

laboratória inšpirovali niektoré časti ich laboratórií. 

Chcela by som upozorniť, že učitelia, ktorí sa zúčastnili rozhovoru, majú veľký záujem 

o zlepšovanie materiálneho vybavenia ich škôl. Zapájajú sa do projektov a školení, kde 

získavajú informácie o nových pomôckach i kurzy ich používania a rovnako majú 

možnosť tieto pomôcky pre školy získať. Tiež vedia využiť i staršie pomôcky 

a materiál, ktorý majú k dispozícii, aby ich hodinám fyziky nechýbalo empirické 

poznávanie a žiacka experimentálna činnosť. 

Aj keď každá z týchto škôl má nové fyzikálne laboratórium, ich odpovede 

na niektoré otázky boli rozdielne. Treba však povedať, že je to spôsobené aj rôznym 

typom laboratória, ktoré majú dané školy vybudované. Gymnáziá mali staré laboratória, 

ktoré prebudovali a základná škola vybudovala úplne nové laboratórium.  

Rovnakým prvkom škôl je priemerný počet žiakov v triedach, čo je viac ako 30. 

V Žiari nad Hronom i Nových Zámkoch majú laboratóriá rovnakú kapacitu ako triedy, 

čo je v krajnom prípade až 36 žiakov. Využívajú ich rovnako na teoretické hodiny 

i laboratórne práce. V Malackách má fyzikálne laboratórium kapacitu 16 žiakov 

a využívajú ho na delených hodinách na laboratórne práce. 

Gymnázium v Žiari nad Hronom svoje laboratórium priebežne buduje, no 

nemajú problémy s pomôckami a na potrebné laboratórne práce majú všetky pomôcky. 

V laboratóriu sa nachádza aj 8 počítačom, ktoré sú pripojené na Internet  a využívajú 
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i tri sady systému Coach. Medzi najnovšie pomôcky patrí i DV kamera a dataprojektor. 

Podľa slov učiteľa sa teoretické hodiny v laboratóriu príliš nedaria, čoho príčinou môže 

byť aj veľký počet žiakov v triedach. 

Gymnázium v Malackách má okrem laboratória k dispozícií i stupňovitú 

poslucháreň, v ktorej sa podľa potreby striedajú všetky predmety. V nej je nainštalovaná 

elektronická tabuľa s počítačom, takže je využívaná hlavne ako prezentačná miestnosť 

na teoretických hodinách a často i na prezentáciu žiackych prác.  

Prebudované laboratórium majú dobre vybavené zatiaľ starými pomôckami, no plánujú 

ich obnovovať. Aj keď záujem o maturitnú skúšku z fyziky z roka na rok klesá, 

vyučujúca zbadala v novom laboratóriu pozitívne zmeny v postoji žiakov. Toto 

prostredie sa im páči, podnecuje ich zvedavosť a experimentálnu činnosť vykonávajú 

radi. Nové laboratórium taktiež uľahčilo prípravu na hodiny. Je prepojené s kabinetom 

a po obvode sú vybudované úložné priestory na uloženie demonštračných i žiackych 

sád pomôcok. Zatiaľ nemajú nainštalované počítače, ale v blízkej budúcnosti s nimi 

plánujú laboratórium doplniť. 

Cirkevná základná škola zriadila svoje laboratórium pomocou grantového 

programu a môžu ho využívať na všetky prírodovedné predmety. Všetky žiacke súpravy 

a pomôcky, s ktorými žiaci počas vyučovania pracujú, sú umiestnené v boxoch pri 

žiackych stoloch, a tak ich možno pohotovo používať. V žiackych boxoch majú staršie 

aj novšie sady pomôcok, čo nie je vhodné z hľadiska organizácie vyučovania. Táto 

skutočnosť je spôsobená postupným zaobstarávaním pomôcok, ktoré firmy obnovujú, 

a tak nie sú úplne rovnaké. Vybavenie na počítačom podporované experimenty majú 

zatiaľ obmedzené. V učebni je dataprojektor, notebook, je tu tiež zavedený internet, ale 

nie sú tu počítače pre žiakov.  

Zatiaľ sa im potvrdili očakávania, že takéhoto usporiadania laboratória zníži náročnosť 

prípravy vyučujúceho na tie vyučovacie hodiny, pri ktorých žiaci vykonávajú frontálne 

pokusy a vyučovanie sa stane efektívnejším a zaujímavejším. Keďže laboratórium 

používajú len krátko, má spôsob vyučovania v ňom ešte svoje nedostatky, ktoré chcú 

postupne eliminovať. Z toho dôvodu majú v pláne v priebehu niekoľkých mesiacov 

funkčnosť učebne experimentálne overiť a vypracovať metodiku práce v nej. Metodika 

práce v učebni má byť priebežne dopĺňaná tvorbou ďalších učebných pomôcok, ktoré 

efektívnosť vyučovania v nej ešte znásobia. Do budúcnosti ešte plánujú do celej 

miestnosti nainštalovať priestorové modely a demonštračné pomôcky a vybaviť 

pomôckami šiesty žiacky box.  
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OVERENIE HYPOTÉZY 

 

Hypotéza: Žiaci, ktorí sa začali učiť v prebudovanom laboratóriu s novými 

pomôckami, prejavujú väčšiu aktivitu a záujem na hodinách fyziky ako predtým, keď sa 

učili v zastaralom a nevyhovujúcom prostredí. 

 

Pri overení hypotézy som položila rovnakú otázku trom učiteľom, ktorí                

začali učiť fyziku v prebudovaných laboratóriách. Všetci súhlasili so zverejnením 

svojho mena a odpovede, ktorú mi poslali elektronickou poštou. Ich odpovede na 

otázku uvádzam v plnom znení. 

 

Otázka: Myslíte si, že odkedy sa Vaši žiaci začali učiť v prebudovanom laboratóriu, 

zvýšil sa ich záujem o fyziku a prejavujú väčšiu aktivitu na hodinách? 

 

Gymnázium Žiar nad Hronom 

Mgr. Július Vincenc: „Zvýšenie záujmu je 50 na 50. Dobrí žiaci sa naučili pracovať s 

novou technikou, vedia posúdiť rozdiel s klasickou metódou a je badateľný záujem. 

Priemerní žiaci majú trochu problém, nie často majú prístup k pomôckam, netešia sa 

tak, ako som očakával. Rozhodne každého žiaka zaujala aspoň prezentácia možností.“ 

 

Gymnázium Malacky 

RNDr. Mária Prnová: „Záujem o fyziku sa zriadením laboratória o niečo zvýšil, ale 

hlavne u žiakov, ktorí majú ku fyzike vzťah. Na nové laboratórium sa však žiaci tešili a 

prejavili značný záujem, keď sa o rekonštrukcii začalo hovoriť. Aktívnejší sú, pretože 

nové laboratórium umožnilo viac sa venovať ukážkam pokusov a pomôcok z fyziky a 

laboratórnym prácam.“ 

 

Cirkevná základná škola Antona Bernoláka Nové Zámky 

Pri hľadaní odpovede na moju otázku sa vyučujúca rozhodla urobiť menšiu anketu 

medzi žiakmi 8. ročníka. (Pozri bližšie: Tabuľka 2) Predpokladá však, že podobné 

výsledky by boli i v ostatných ročníkoch.  
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Tabuľka 2 Výsledky ankety v 8. ročníku 

 
Aký prínos má učebňa prírodovedných predmetov pre Teba 

 
1. Učivo je prezentované názornejšie 

áno nie neviem 
100% 0% 0% 

 
2. Výklad učiva je zaujímavejší 

áno nie neviem 
100% 0% 0% 

 
3 Ľahšie sa mi na predmet pripravuje 

áno nie neviem 
79% 5% 16% 

 
4. Mám tento predmet radšej 

áno nie neviem 
84% 11% 5% 

 
5. Rád pracujem s pomôckami 

áno nie neviem 
100% 0% 0% 

 
6. Práca s pomôckami ma obohacuje 

áno nie neviem 
84% 11% 5% 

 
7. Mám o predmet väčší záujem 

áno nie neviem 
63% 11% 26% 

 

Mária Halásová: „Pokiaľ mali žiaci celkovo hodnotiť vyučovanie v učebni, 100% 

žiakov sa vyjadrilo pozitívne. Okrem vyššie uvedených kladov sa im páči prostredie 

učebne, jej estetická úprava, nástenky a výklad pomocou dataprojektora. Jediný 

nedostatok, ktorý spomenuli, je nedostatočné vykurovanie miestnosti. (Tento nedostatok 

žiaľ momentálne nevieme riešiť.) Aktivita žiakov je lepšia.“ 

 

 Z odpovedí na moju otázku teda vyplýva, že aktivita žiakov sa naozaj v nových 

podmienkach zvýšila. Toto prostredie na nich vplýva pozitívne, páčia sa im nové 

možnosti, ktoré im ponúka. Pri zvýšení záujmu o fyziku to už nie je také jednoznačné, 

no možno povedať, že záujem zvýšil hlavne u lepších žiakov. Celkovo teda môžem  

konštatovať, že moja hypotéza sa potvrdila, hlavne predpoklad o aktivite žiakov. 
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NÁMETY Z NOVÝCH LABORATÓRIÍ  

 

Pri návrhu riešenia fyzikálneho laboratória som sa pri niektorých prvkoch 

nechala inšpirovať laboratóriami spomínaných škôl. Na Cirkevnej základnej škole ma 

zaujalo hlavne usporiadanie žiackych stolov, nápad použitia žiackych boxov a policovej 

deliacej skrinky s úložným priestorom na žiacke pomôcky. Rovnako zaujímavá je i  

celková estetická úprava laboratória. Gymnázium v Malackách ma inšpirovalo 

elektronickou tabuľou, ktorá si nájde svoje miesto vo vyučovacích hodinách. Myslím si, 

že pre laboratórne práce majú vhodne zvolené i usporiadanie žiackych stolov. Tiež ma 

zaujalo využitie priestoru po obvode učebne ako miesto na uloženie súprav pomôcok.  

Gymnázium v Žiari nad Hronom, zatiaľ ako jedno z mála, má v laboratóriu pevne 

nainštalované počítače a prostriedky na počítačom podporované merania. Rovnako 

využívajú i ostatnú techniku. Dokazuje tým, že i takéto prostriedky majú priestor vo 

vyučovaní, a teda patria medzi využiteľné vybavenie fyzikálneho laboratória. 
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88  PPRRIIEESSTTOORROOVVÉÉ  RRIIEEŠŠEENNIIEE  FFYYZZIIKKÁÁLLNNEEHHOO  

LLAABBOORRAATTÓÓRRIIAA  

Vyučovanie fyziky si bezpodmienečne vyžaduje špeciálnu učebňu, v ktorej 

nadobúda výraznejší charakter odbornosti. Vyučovanie fyziky tak prebieha v prostredí, 

ktoré svojou úpravou zameriava pozornosť žiaka na spôsob práce vo fyzike. „Odborná 

učebňa fyziky je prostriedkom na použitie takých metodických postupov, ktoré riešia 

efektívnosť vyučovania fyziky.“(Ferko, 1987, s. 266) 

V minulosti sa na veľkých školách zriaďovali tieto základné materiálne 

podmienky: učebňa fyziky, fyzikálne laboratórium, fotolaboratórium, pracovňa pre 

učiteľa, prípravňa, príručná dielňa a miestnosť na uloženie fyzikálnych zbierok. 

V Základoch didaktiky fyziky (Ferko, 1987) sa uvádza, že sa však zistilo, že na školách, 

kde boli zriadené všetky uvedené základné materiálne podmienky na vyučovanie 

fyziky, učebňa fyziky na výučbu nepostačuje, ale fyzikálne laboratórium je využité len 

na menej ako 60%. Preto je najvýhodnejšie také riešenie laboratória, v ktorom je možné 

viesť aj teoretickú výučbu. 

V súčasnosti viaceré školy majú problémy s priestormi a vybavením, a preto väčšina 

z nich využíva variant spojenia fyzikálnej učebne a laboratória, prípadne je odborná 

učebňa zameraná všeobecne na prírodovedné predmety. Zameriam sa preto na tento 

variant ako fyzikálne laboratórium. 

Okrem hygienických, technických a bezpečnostných požiadaviek musí fyzikálne 

laboratórium svojím usporiadaním plne uspokojovať pedagogické požiadavky. „Má 

umožňovať: dobrú organizáciu vyučovania, najmä pri frontálnych prácach žiakov, 

maximálne využívať laboratórne metódy práce, vhodné a rýchle využitie všetkých 

pomôcok žiakmi a učiteľom a pri záujmovej činnosti utvárať vhodné pracovné 

prostredie.“(Ferko, 1987, s. 267). Samozrejme fyzikálne laboratórium by malo susediť 

s kabinetom a byť s ním prepojené dverami, najlepšie bez prahu.  
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8.1 Popis navrhovaného fyzikálneho laboratória 

Pri vlastnom návrhu priestorového riešenia fyzikálneho laboratória som 

vychádzala nielen zo staršej odbornej literatúry, ktorá sa touto problematikou zaoberá 

(Ferko, 1987), ale hlavne z riešenia konkrétnych laboratórií niektorých slovenských 

škôl (Pozri bližšie: Kapitola 7, s. 56). 

Rozmery laboratória sú individuálne a samozrejme závisia od priestorových 

možností školy. Keďže predpokladám, že v súčasnosti je na väčšine slovenských škôl 

počet žiakov v triedach stále okolo 30, mala by to byť čo najväčšia miestnosť. Rozmery 

laboratória, ktoré navrhujem, sú 12 × 8 metrov. Dané rozmery približne vychádzajú 

z počtu žiakov, rozmerov žiackych stolov i z veľkosti potrebného voľného priestoru 

okolo demonštračného stola a žiackych stolov.   

V prednej časti je miesto pre učiteľa, ktoré je od ostatnej časti učebne o schodík 

vyvýšené. Tak žiaci lepšie vidia na tabuľu a taktiež na demonštračné experimenty, ktoré 

učiteľ predvádza.  

Uprostred sa nachádza veľký pracovný stôl, ktorý je konštruovaný tak, aby učiteľ mohol 

vytvoriť potrebné zoskupenie demonštračných pokusov a predvádzať ich aj s väčším 

počtom pomôcok.  

Stôl s miestom pre počítač a sadu pre počítačom podporované merania je postavený pri 

stene, aby žiakom neprekážal vo výhľade na tabuľu. Učiteľ má z rohu výhľad na celú 

triedu a dostatok miesta na zostavenie počítačom podporovaného experimentu. 

V prednej časti stola môže zostaviť z potrebných pomôcok experiment a spustiť 

meranie na počítači umiestnenom v zadnej časti. Celé meranie i ďalšie prípadné 

materiály, ktoré chce učiteľ žiakom prezentovať z počítača, môžu pomocou projektora 

sledovať na plátne na stene.  

Jednou z najdôležitejších častí učební je tabuľa, na ktorú sa sústreďuje pozornosť 

žiakov takmer vo všetkých fázach hodiny. Musí byť konštruovaná tak, aby žiaci i učiteľ 

mohol na nej pracovať v stoji a umiestnená samozrejme na čelnej stene učebne. Stále 

praktickými sa javia klasické tmavé tabule, na ktoré sa píše kriedou. Vhodný je typ 

pásovej tabule vytvorenej kombináciou pohyblivých a nepohyblivých dosiek. Takéto 

tabule majú aj zariadenie na zavesenie obrazov, či premietacieho plátna. Na čelnej stene 

sa nachádza ďalšia dôležitá biela tabuľa, na ktorú je pripevnená súprava eBeam 

a pracuje tak ako elektronická tabuľa. Môže sa tiež využiť aj ako klasická magnetická 
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tabuľa. Nad ňou je premietacie plátno na roletovom závese na využitie projektoru. 

Projektor je umiestnený na pohyblivom stolíku na kolieskach, a tak zabezpečuje 

prípadný rýchly presun.  

Ďalším dôležitým pomocníkom je vozík na pomôcky, ktorý slúži na rýchly a ľahký 

presun pomôcok alebo vopred pripravených súprav. Preto je účelné nemať medzi 

miestnosťami prah. 

V strednej časti učebne je rovnomerne situovaných 6 žiackych stolov, ktoré sú 

predelené vyvýšenou deliacou skrinkou (Obr. 16). Pomocou nej sa čiastočne oddelia 

stoly, aby žiaci mohli pracovať v skupinkách samostatne. Deliaca skrinka je policová 

a môže sa využiť ako odkladací priestor na pomôcky, prípadne iné materiály. Pre každý 

stôl je do nej zabudovaný prívod elektrickej energie na pokusy s elektrickým prúdom 

(Pozri bližšie: Príloha 4). Keďže riešenie učebne vychádza z myšlienky skupinovej 

formy výučby žiakov, sú navrhnuté veľké stoly pre skupiny po 4 – 5 žiakov. Pri každom 

stole môžu teda na teoretickej hodine sedieť maximálne piati žiaci a na laboratórnych 

prácach maximálne traja. Kapacita učebne je tak na teoretických hodinách maximálne 

30 žiakov a na laboratórnych prácach maximálne 18. Pod každým pracovným stolom sa 

nachádza mobilný kontajner so zásuvkami (Obr. 17). V ňom sú umiestnené žiacke 

laboratórne súpravy a pomôcky, s ktorými žiaci najčastejšie prichádzajú na hodinách do 

styku. 

Zadná časť učebne je vybavená počítačmi a príslušenstvom pre počítačom podporované 

experimenty (Pozri príklad: Obr. 18). Skladá sa zo štyroch samostatných pracovísk, 

pričom pri jednom môžu pracovať dvaja, najviac traja žiaci. V prípade väčšieho počtu 

žiakov sa môže využiť aj učiteľovo pracovisko v prednej časti učebne. Takto môže 

pracovať 12 až 15 žiakov. Každé pracovisko je vybavené počítačom a súpravou IP 

Coach. Na stole zostáva dostatok miesta na rozloženie pomôcok a zostavenie 

experimentu. Na stene nad týmito pracoviskami sú policové skrinky, v ktorých sú 

umiestnené meracie senzory, prípadne pomôcky, ktoré sa najčastejšie pri počítačom 

podporovaných meraniach používajú. 

Na bočných stenách sa nachádzajú police, na ktorých sú umiestnené priestorové modely 

učebných pomôcok a ostatné pomôcky. Steny dopĺňajú obrazy a nástenky s názornými 

obrázkami (Pozri bližšie: Príloha 3, Obr. 27) . 

Laboratórium by malo mať zabezpečený priamy prechod do kabinetu. Miestnosť 

musí byť vybavená dokonalými svetelnými zdrojmi a zároveň sťahovacími roletami na 

oknách pre potrebné zatemnenie miestnosti. 
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Obr. 16 Deliaca policová skrinka medzi žiackymi stolmi (ZŠ Nové Zámky) 

 
Obr. 17 Mobilný kontajner pod žiackymi stolmi ( ZŠ Nové Zámky) 

 

 
Obr. 18 Pracovné stoly s počítačmi na počítačom podporované experimenty v zadnej 

časti učebne (Gymnázium Banská Bystrica) 

(Pozri aj: Príloha 1)  
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Obr. 19 Návrh fyzikálneho laboratória 

Legenda: 
1. dvere do kabinetu 
2. dvere na chodbu 
3. umývadlo 
4. demonštračný stôl pre učiteľa 
5. stôl na demonštračné počítačom podporované experimenty s počítačom 

a súpravou Coach 
6. tabule – klasická čierna, biela, nad nimi plátno na projektor 
7. žiacky stôl s pohyblivým boxom na sady pomôcok 
8. deliaca policová skrinka s elektrickým rozvodom 
9. žiacke stoly s počítačmi a súpravami Coach 
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8.2 Základné myšlienky pri plánovaní fyzikálneho laboratória 

V laboratóriu sú nainštalované priestorové a dvojrozmerné pomôcky a uložené 

demonštračné pomôcky, ktoré bude môcť učiteľ flexibilne priamo na hodine použiť. 

Rovnako žiacke súpravy a pomôcky sú umiestnené v boxoch pri žiackych stoloch. 

Pomôcky je tak možné pohotovo používať a po skončení práce vrátiť na pôvodné 

miesto. Žiaci môžu počas celého roka používať rovnaké pomôcky, za ktoré budú 

zodpovedať. Takisto je dôležité viesť žiakov k tomu, aby po sebe v boxoch zanechávali 

odpovedajúci poriadok. Takého umiestnenie pomôcok zabezpečuje rýchlu kontrolu 

a má i výchovný efekt. Môžeme tým aspoň čiastočne zabrániť rýchlemu opotrebovaniu 

či dokonca zničeniu pomôcok. Zároveň sa zníži i čas a náročnosť prípravy učiteľa 

hlavne na hodiny, pri ktorých žiaci vykonávajú frontálne experimenty. 

Vyučovanie v takto vybavenom laboratóriu sa stáva efektívnejším a zároveň pre žiakov 

zaujímavejším. Umožňuje orientovať hodiny aj na rôzne formy samostatnej práce 

žiakov, i prácu v rôznych diferencovaných skupinách.  

Dôležité je aj premyslenie a vypracovanie špecifického laboratórneho poriadku. Ten je 

potrebný z hľadiska bezpečnosti žiakov a môže sa ním zabrániť  zámernému 

znehodnoteniu pomôcok, či dokonca ich odcudzeniu. 
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99  FFIINNAANNČČNNÝÝ  OODDHHAADD  VVYYBBAAVVEENNIIAA    

FFYYZZIIKKÁÁLLNNEEHHOO  LLAABBOORRAATTÓÓRRIIAA  

V tejto kapitole chcem ponúknuť približný finančný odhad nákladov potrebných 

pre vhodné materiálne podmienky na vyučovanie fyziky na štvorročných gymnáziách, 

prípadne vo vyšších triedach osemročných gymnázií. Samozrejme nedá sa povedať 

presná suma, ktorá je potrebná pri obnovovaní fyzikálneho laboratória. Podľa 

skúseností vieme, že plánovaný rozpočet väčšinou nebýva presný a mnohokrát 

odhadovaná suma nákladov býva prekročená. Výška týchto nákladov je individuálna 

a závisí od toho, čo už škola vlastní, na aké pomôcky sa chce sústrediť a v akom 

množstve ich potrebuje zakúpiť.  

Informácie čerpám z katalógov firiem KVANT, Pierron, CMA a z interného materiálnu 

ŠPÚ. Uvedené ceny sú orientačné a platné pre rok 2007. 

 

Pomôcky pre jednoduché a domáce experimenty 

Pri realizácií experimentov s jednoduchými pomôckami treba zabezpečiť 

materiál, ktorý síce nie je drahý, ale musí sa pravidelne dopĺňať. I keď sa využívajú 

často použité veci (PET fľaše, CD nosiče, plechovky od nápojov,...), nutné je dokúpiť 

množstvo drobností (lepiace pásky, plastelína, papier, ihly, špendlíky...). Je teda veľmi 

ťažké určiť sumu, ktorá bude potrebná. Tá závisí i od množstva experimentov, ktoré sa 

na hodinách realizujú. Treba si uvedomiť, že ide väčšinou o spotrebný materiál, preto 

okrem jednorázovej investície približne 10 000 Sk na začiatku je na triedu a rok 

potrebná ďalšia menšia suma približne 1 000 Sk. 

 

Pomôcky z katalógov učebných pomôcok 

Pri vybavovaní fyzikálneho laboratória je potrebné množstvo pomôcok, ktoré na 

začiatku mnohokrát ani nepredpokladáme, ale pri realizácií experimentov ich 

potrebujeme. Nestačí totiž kúpiť len príslušné súpravy pre danú oblasť fyziky (Pozri 

bližšie: Tabuľka 3 a Tabuľka 4), ale aj množstvo doplnkov. Dôležitou súčasťou je 

napríklad statívový materiál (3 000 Sk), sada závaží (2 500 Sk), varič alebo ohrievač  

(1 000 Sk), mraznička a chladnička, chemikálie.  

 63



 

Ďalšou súčasťou vyučovania sú plošné učebné pomôcky ako napríklad transparentné 

modely (parný stroj, dvojtaktný motor, ozubený prevod... 300 - 900 Sk), nástenné 

pomôcky (500 Sk), videokazety (500 - 2 000), CD alebo DVD nosiče (2 000 Sk) či CD-

ROM (1 000 - 5 000 Sk).  

K zaujímavým a motivačným žiackym pomôckam patrí i stavebnica Merkur. Každá zo 

súprav stojí okolo 2000 až 3000 Sk a doplnky k nim ako prevody či elektromotorček 

možno kúpiť od 500 do 1000 Sk. 

 

Tabuľka 3 Demonštračné súpravy a pomôcky 

Demonštračné súpravy   Orientačná cena v Sk
Demonštračné meracie prístroje napätie, prúd 2 x 5 000 
Zdroje regulovateľného napätia  5 000 
Laboratórne sklo – dem. sada   3 000 
Demonštračná sada  mechanika 16 000 

  
optika  
  - laserová optická súprava 12 000 

    - geometrická optika 10 000 
  elektrina 15 000 
  elektromagnetizmus  20 000 
  magnetizmus 3 000 
  teplo, termodynamika 7 000 

 
Tabuľka 4 Žiacke súpravy a pomôcky 

Žiacke súpravy   Orientačná cena v Sk 
Laboratórne sklo - žiacka sada   3 000 
Statívová súprava   3 000 
Žiacke meracie prístroje   1 000 
Žiacka súprava mechanika 10 000 
  optika - laserová súprava 1 000 
  elektrina 7 000 
  magnetizmus 2 500 
  teplo, termodynamika 6 000 

 

Vybavenie pre počítačom podporované experimenty 

Pri tejto kategórií je odhad opäť veľmi individuálny. Závisí hlavne od 

finančných prostriedkov školy. Je možné zvážiť nielen počet meracích interfejsov, ale aj 

nahradenie niektorých z nich lacnejšími. Odporúčam však aspoň jeden drahší na 

demonštračné merania. Taktiež je na škole, aké senzory si zakúpi a v akom množstve. 

V Tabuľke 5 uvádzam senzory, o ktorých si myslím, že ich možno vo fyzike 
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najčastejšie využiť. Samozrejme okrem uvedeného softvéru, interfejsov a senzorov je 

potrebné zaobstarať samotné počítače minimálne s Windows 98 a USB. 

 

Tabuľka 5 Prostriedky k počítačom podporovaným meraniam 

  Orientačná cena v Sk 
Merací interfejs (CoachLab II+) 16 000 
Softvér Coach 6 11 000 
Senzor teploty 900 
Senzor zvuku 2 500 
Senzor osvetlenia 2 800 
Senzor tlaku plynu 5 000 
Senzor sily 8 000 
Ultrazvukový senzor vzdialenosti 5 000 
Meracia kladka 5 000 

  
 
 

Odhadnúť výslednú sumu finančných nákladov je problematické. Podľa 

skúseností niektorých škôl sa táto suma pohybuje približne okolo 300 000 Sk. Podľa 

mojich odhadov cien uvedených v predchádzajúcich tabuľkách je výsledná suma  

210 000 Sk (Pozri bližšie: Tabuľka 6). Cena je odhadnutá pre novovybudované 

laboratória len s jedným kusom súprav, nezohľadňuje sa potrebný počet žiackych 

súprav, ktorý je pre školy rôzny. Pri prebudovaní či dopĺňaní laboratória sú náklady 

nižšie a každá z nich si podľa finančných možností môže určiť priority pri budovaní 

laboratória. 

 

Tabuľka 6 Približné finančné náklady na jednotlivé druhy pomôcok 

Pomôcky pre jednoduché experimenty ≈ 10 000 Sk 
Demonštračné súpravy ≈ 101 000 Sk 
Žiacke súpravy  ≈ 34 000 Sk 
PPPL ≈ 56 000 Sk 
ďalšie pomôcky (individuálne) ≈ 10 000 Sk 
spolu ≈ 211 000 Sk 
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ZZÁÁVVEERR  

Hlavným zámerom učiteľa by malo byť nadchnúť žiakov pre fyziku a ukázať 

im, že je to pútavá veda. Ako to ale urobí, závisí len od neho. Každý pedagóg ako 

profesionál má svoje edukačné plány. Macháček v predhovore svojej učebnice píše, že 

fyzika vznikla a vyvíjala sa, aby si ľudia uľahčili a spríjemnili život (Macháček, 1991). 

Niekedy by bolo dobré uľahčiť prácu aj učiteľovi, to však nie je až také ľahké. Denno-

denne je v úzkom kontakte s ľuďmi, musí čeliť problémovým situáciám. Vyžaduje sa 

od neho, aby mal vždy správne zvolenú a dobre premyslenú organizáciu hodiny, aby 

žiakov motivoval, podnietil ich záujem, sústredil sa na empirické metódy poznávania, 

jednoducho aby si žiaci z hodiny odniesli čo najviac. Pripraviť sa na takúto vyučovaciu 

hodinu nie je vôbec jednoduché. Problém nastáva, ak z nejakého dôvodu musí od 

svojich myšlienok odstúpiť. Príčin zlyhania jeho plánov môže byť niekoľko. Mnohokrát 

to bývajú nevhodné pracovné podmienky, nedostatočné prostredie či materiálne 

vybavenie. Tento problém sa čoraz častejšie vyskytuje hlavne na starších školách, a je 

preto potrebné sa ním zaoberať.  

V súčasnej odbornej literatúre je problematika školského laboratória, či už 

usporiadania učebne alebo jej vybavenia, riešená veľmi okrajovo, i keď si myslím, že je 

to aktuálny problém. Informácie o jednotlivých učebných pomôckach, či už zameraných 

na počítač alebo iné motivačné prvky, je veľmi veľa napríklad na Internete. Chýba však 

publikácia, ktorá by sa podrobnejšie zaoberala materiálnymi podmienkami na 

vyučovanie fyziky a zahŕňala v sebe viaceré pomôcky s prípadným vzájomným 

porovnaním. Usporiadaniu jednotlivých prvkov v laboratóriu sa venuje len malé 

percento, predovšetkým starších, odborných publikácií. 

V mojej práci som sa venovala hlavne školskému fyzikálnemu laboratóriu, jeho 

správnemu priestorovému usporiadaniu a materiálnemu vybaveniu. Keďže 

experimentálna činnosť na hodinách fyziky je úzko spätá práve s pomôckami a 

priestorovými možnosťami, upozornila som s použitím dostupnej odbornej literatúry na 

jej potrebu vo vyučovacom procese. Pretože mojou snahou bolo poskytnúť materiál pre 

učiteľov, ktorý by im mohol pomôcť pri zariaďovaní laboratória či kúpe pomôcok, 

osobitnú pozornosť som venovala rozdeleniu pomôcok a bližšiemu opisu nových 

pomôcok. Podarilo sa mi pri neformálnych i formálnych rozhovoroch s učiteľmi 

potvrdiť môj predpoklad, že viaceré školy majú nevyhovujúce prostredie na výučbu 
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fyziky i to, že čoraz viac škôl sa sústreďuje na odstránenie tohto stavu. Taktiež som 

potvrdila svoju hypotézu, že u žiakov, ktorí sa začali učiť v prebudovaných 

laboratóriách, stúpol záujem o niektoré časti fyziky a zvýšila sa ich aktivita.  

Z návštev škôl, ale aj z fotodokumentácie, ktorú mi niektoré školy poskytli, som si 

potvrdila vhodnosť zaradenia niektorých prvkov v mojom navrhnutom laboratóriu. Som 

si vedomá, že vyučovanie v takomto prostredí by malo i svoje nedostatky. Preto by bolo 

vhodné funkčnosť laboratória experimentálne overiť a vypracovať podrobnú metodiku 

práce v nej. 

Problematika okolo školského fyzikálneho laboratória je veľmi rozsiahla 

a v mojej diplomovej práci som ju nevyčerpala komplexne, zo všetkých aspektov. 

Chcela som hlavne poukázať na jednu z možností riešenia laboratória, o ktorej si 

myslím, že by bola pri teoretických hodinách i laboratórnych prácach vhodná 

a praktická, a upozorniť na možnosti, ktoré prináša zaradenie modernejších pomôcok do 

vyučovacieho procesu. Samozrejme existujú aj iné pomôcky či technické zariadenia, 

ktoré som v práci nespomenula a bolo by vhodné ich občas pri vyučovaní fyziky použiť. 

Rovnako by bolo možno užitočné venovať sa podrobnejšie materiálnemu vybaveniu 

laboratória s konkrétnym určením pomôcok, ktoré by malo obsahovať. V minulosti sa 

podľa podobných zoznamov dodávali pomôcky pre školy, a preto boli na vtedajšiu dobu 

pomerne dobre vybavené základnými pomôckami. Na tomto základe mohol iniciatívny 

učiteľ stavať. Dnes je však len na učiteľovi, respektíve na vedení školy, čo sa rozhodne 

zakúpiť. Problémom býva finančná stránka, ktorá mnohokrát obmedzuje a zužuje výber. 

Treba si ale uvedomiť, že cieľom školy je poskytnúť vhodný priestor a možnosti na 

rozvíjanie vedomostí, schopností a návykov jej žiakov. Je preto nutné urobiť naozaj 

všetko. Jednou z možností je napríklad doplniť a zmodernizovať súbor pomôcok, či 

zriadiť alebo prebudovať fyzikálne laboratórium.   
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Príloha 1 

Možnosti usporiadania fyzikálnych laboratórií 
 

Obr. 20 ZCŠ Nové Zámky: Žiacke stoly (spolu ich je v miestnosti 6) predelené 

deliacou policovou skrinkou. Na čelnej stene tabuľa a premietacie plátno  

+ dataprojektor na mobilnom stolíku. Na bočnej stene sú umiestnené nástenky 

s obrázkami, vzorcami a inými plošnými pomôckami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 21 Gymnázium Malacky: Žiaci sedia oproti sebe, pracovné skupiny tvoria vždy 

dvaja a dvaja oproti sebe sediaci. Medzi nimi je zabudovaný prívod elektrickej energie. 

Na zadnej stene sa nachádzajú portréty vedcov a malá biela magnetická tabuľa. 
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Príloha 2 

Počítačom podporované experimenty – meranie a modelovanie 

  

Obr.22 Využitie systému Coach na žiacke meranie, kde slúži ako voltmeter a 

ampérmeter 

 

 
Obr. 23 Príklad žiackeho merania s použitím senzorov 
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Obr. 24 Modelovanie v prostredí Coach – pád parašutistu. 

 
 

 

Obr. 25 Príklad modelovania pomocou apletov - interferencia  

(prevzaté z:  http://www.explorelearning.com/) 
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Prílohy 3 

Experimenty s jednoduchými pomôckami, žiacka aktivita. 

 

Obr. 26 Žiacka práca – príklady experimentov s jednoduchými pomôckami. 

(prevzaté z: http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/expert.html, ZŠ Beluša) 
 

    
 

 

Obr. 27 ZŠ Beluša: Nástenka vo fyzikálnej sekcii – žiacke práce.  
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 Príloha 4 

Možnosti pevného zabudovania prívodu elektrickej energie ku žiackym stolom. 

 

Obr. 28 Gymnázium Sv. Rodiny Bratislava: Starší model regulovateľného zdroju 

elektrickej energie spolu s prívodom vody. 
 

 
 

 

Obr. 29 Gymnázium Malacky: Najnovší model regulovateľného zdroju elektrickej 

energie. 
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