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Vážení čitatelia, 

na školách by už mala byť k dispozícii nová učebnica Fyzika pre 6. ročník základných škôl. Budú ju 
používať aj žiaci prvého ročníka osemročných gymnázií. V učebnici sú spracované dva tematické celky: 
Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, pevných látok a telies a Správanie telies v kvapalinách a plynoch. 
Predpokladáme, že kolegyne a kolegovia, ktorí budú s knihou pracovať, privítajú článok jednej z autoriek 
učebnice Viery Lapitkovej, ktorá v ňom hovorí o koncepcii spracovania učebnice, o jej štruktúre, didaktickom 
spracovaní a využívaní IKT. Článok je na stranách 8 až 12. 

Vo fyzikálnych listoch sa snažíme čo najviac poukazovať na skutočnosti s ktorými sa stretávame v živote 
a ktoré sú úzko späté s fyzikou. Napríklad rôzne vyšetrovacie metódy, bez ktorých si nevieme predstaviť 
modernú medicínu, sú väčšinou založené na fyzikálnych princípoch. V učebnici pre štvrtý ročník gymnázií si 
môžete niečo prečítať o princípe, na ktorom funguje prístroj PET (skratka pre Pozitrónový Emisný Tomograf). 
Na stránkach 3 až 7 je článok MUDr. Lucie Nogovej o využití PET v súčasnej onkológii, ďalej upravený a 
skrátený text z učebnice fyziky pre 4. ročník SŠ. Úvodné slovo a vysvetlenie k týmto dvom článkom napísal 
Ján Pišút. 

Na záver jedna zaujímavá ponuka. Okolo Františka Kundracika sa vytvorila skupina odborníkov fyzikov, 
ktorí v rámci projektu Fyzika očami fyzikov sú ochotní na požiadanie prísť na Vašu školu a predniesť 
študentom popularizačnú prednášku na tému, ktorú si sami vyberiete. Môžete dokonca sami vymyslieť tému 
(ak podobnú nenájdete v zozname). Prednášatelia prídu v dohodnutom termíne. Zdôrazňujem, že školu to 
nič nestojí. Ponuku tém nájdete na http://www. physics.sk v časti aktivity, projekt Fyzika očami fyzikov. 

M. Belluš 

 



Fyzikálne listy 2 

Krátke informácie 

Opäť potvrdenie vedúceho postavenia FMFI UK vo vede 
ocenenie VEDEC ROKA 2009 získal profesor. Jozef Masarik. V budúcom 
čísle prinesieme ďalšie informácie. 

Seminár pre učiteľov 

Geofyzikálny ústav SAV v spolupráci s APVV organizuje v Starej Lesnej 
vo Vysokých Tatrách 26. – 29. mája 2010 seminár pre učiteľov ZŠ a SŠ 
Meteorológia a klimatológia vo vyučovaní s hlavnou témou Voda a jej 
premeny. Účastníkom seminára bude uhradené cestovné na seminár, počas 
podujatia budú mať zabezpečenú stravu a ubytovanie. Termín podania 
prihlášky je do 15. apríla 2010. Viac informácií je na internetovej stránke 
http://www.ta3.sk/gfu/met_vyucovanie/seminar.html. 

 

Popularizačné prednášky 

Odborníci, fyzici, môžu prísť k vám do školy a urobiť popularizačnú pred-
nášku na tému, ktorú si vyberiete z ponuky na stránke http://www.physics.sk 
v časti aktivity, projekt Fyzika očami fyzikov. Prednášky budú bezplatné. 

Schola ludus: obrázkový fyzikálny vtip 2009 

Vyhodnotenie súťaže o najlepší obrázkový vtip s fyzikálnou tematikou 
nájdete na str. www.scholalus.sk 

 DK 

1. miesto: „Fyzika ťa môže stáť život!“ V kategórii 16–19 rokov 
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Cena z nukleárnej medicíny pre MUDr. Luciu Nogovú 

Nedávno sme sa dozvedeli, že MUDr. Lucia Nogová, ktorá v súčasnosti pôsobí v Nemecku, v Kolíne, 
dostala cenu za prácu v oblasti nukleárnej medicíny. Potešiteľné je to nielen preto, že Lucia je z fyzikálnej 
rodiny, ale aj preto, že práca, za ktorú cenu získala, je z oblasti výskumu rakoviny a prístroj, ktorý pri práci 
zohral podstatnú úlohu, je PET. PET je skratka pre Pozitrónový Emisný Tomograf a tento prístroj využíva 
poznatky z modernej fyziky, napríklad anihiláciu častice a antičastice (elektrónu a pozitrónu). 

O princípe, na ktorom tento prístroj funguje, si môžete niečo prečítať v učebnici pre štvrtý ročník gymnázií. 
Vďaka porozumeniu pani odbornej redaktorky Jany Belasovej a so súhlasom vydavateľstva SPN pripájame 
na koniec tohto príspevku skrátenú a upravenú verziu textu o PET zo spomínanej učebnice fyziky. Ak sa tak 
čitateľ rozhodne môže si najprv prečítať tento text a až potom sa vrátiť k práci MUDr. Lucie Nogovej. 

Tento príspevok má nasledujúcu štruktúru: 
– Preklad diplomu, ktorý bol vydaný pri udelení ceny. Názov práce sme z angličtiny neprekladali, asi by sme 

to skreslili. 
– Článok MUDr. Lucie Nogovej, v ktorom zjednodušene opisuje výskum svoj a svojich kolegov. 
– Upravený a skrátený text z učebnice fyziky pre 4. ročník SŠ. 

Dúfame, že tento príspevok prispeje trocha k tomu, aby si čitateľ mohol uvedomiť ako moderná medicína 
využíva poznatky modernej fyziky. 
ďakujeme autorke, že súhlasila s napísaním tohto príspevku pre Fyzikálne listy, 

Za redakciu Ján Pišút  

Cena Hansa Creutziga 

za rok 2009 
bola udelená 

Dr. Med. Lucii Nogovej z Kolína 
za prácu 

„Downregulation of 18F – FDG Uptake in PET as an Early Pharmacodynamic Effect in Treatment of Non – 
Small Cell Lung Cancer with the mTOR Inhibitor Everolimus“ 

 
Prof. Dr. W. Borchers 

za porotu ceny 
Rýnsko – Westfálska spoločnosť pre nukleárnu medicínu 

Využitie Pozitrónovej Emisnej Tomografie (PET) v súčasnej onkológii 

Úvod 
V súčasnosti sa PET v medicíne využíva na zobrazovanie odlišností v metabolickej aktivite zdravých a po-

škodených tkanív najmä v neurológiii a v onkológii. Najnovšie prístroje sú založené na spojení počítačovej 
tomografie a pozitrónovej emisnej tomografie, nazývané PET/CT prístroje. 

V tomto článku sa budeme zaoberať využitím PET v oblasti onkológie. V onkológii sa PET využíva v troch 
oblastiach: 

1. Obrazová dokumentácia štádia onkologického ochorenia pred terapiou (staging), dokumentácia priebehu 
ochorenia pod určitou liečbou alebo po skončení liečby (restaging). 

2. Predpoveď reakcie organizmu na určitú terapiu (prediction). 
3. Meranie pharmakodynamiky určitého lieku v tele, t. j. či daný liek má rovnaké vlastnosti v ľudskom tele, 

tak ako o tom svedčia preklinicke výsledky. Toto využite PETu sa nazýva aj „molecular imaging“. 
V medicíne sa pri zobrazovaní cez PET najčastejšie používa 18-F-Fluorodeoxyglukóza ako vyšetrovacia 

látka (tracer). 

Obrazová dokumentácia štádia onkologického ochorenia 
Pri vývine PET a jeho použitia v medicíne sa lekári v prvom rade sústredili na obrazovú dokumentáciu, 

ktorú PET môže poskytnúť. To znamená, že hľadali možný doplnok k röntgenu a počítačovej tomografii, ktorý 
by mohol poskytnúť viac informácií o stave orgánov, najmä o ich metabolickej aktivite. Skúmanie metabolickej 
aktivity má v onkológii veľký význam, pretože vychádza z poznatku, že orgány napadnuté rakovinou sú 
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metabolicky viac „výkonné“, nakoľko v nich prebieha neustále delenie buniek. Najmä v oblasti tzv. solídnych 
tumorov (t. j. rakoviny mozgu, pľúc, prsníka, čreva, kostí a mäkkých tkanív) sa PET používa na diagnostiku 
(stav orgánov a tela pred terapiou) a zobrazenie priebehu ochorenia pod určitou terapiou. 

Snímky z PET sa v praxi vyhodnocujú najmä vizuálnou metódou, t. j. zmeny tkaniva sledovaného (chorého) 
orgánu sú hodnotené v porovnaní s okolitým (zdravým) tkanivom. V praxi sa hovorí tiež o „svietení“ určitého 
orgánu a o tom, že chorý orgán „svieti“ viac ako jeho okolité zdravé tkanivo. Tieto vizuálne zmeny sa dajú 
kvantitatívne vyjadriť pomocou koncentrácie aplikovanej rádioaktívnej látky (radiotracer) v danom orgáne. 
Výsledkom je SUV (Standardised Uptake Value) prepočítaný na hmotnosť pacienta (BW = body weight): 

SUV(BW) = Q × W/Q(inj) 

pričom Q [MBq/l] je koncentrácia rádioaktívnej látky v danom orgáne, násobená hmotnosťou pacienta a delená 
aplikovanou (injikovanou) aktivitou Q(inj) v MBq/l. 

Nakoľko pri liečbe nádorových ochorení ide o množstvo rozličných tumorov a rozličných terapií (chemo-
terapia, rádioterapia, molekulárna terapia), bolo potrebné dohodnúť sa na konsenze, podľa ktorého sa bude 
vyhodnocovať odpoveď nádoru na aplikovanú liečbu. Podľa konsenzu Európskej spoločnosti pre vedu a liečbu 
v onkológii (EORTC) sa rozoznávajú nasledovné odpovede na liečbu nádorových ochorení (Young, Baum et 
al. 1999): 

1. Progres ochorenia (progressive metabolic disease – PMD): zvýšenie SUV o viac ako 25 % alebo obja-
venie sa nových oblastí zvýšenej aktivity SUV v porovnaní s predchádzajúcim vyšetrením. 

2. Stabilné ochorenie (stable metabolic disease – SMD): zvýšenie SUV o menej ako 25 % a zároveň zníže-
nie o menej ako 15 % v porovnaní s predchádzajúcim vyšetrením. 

3. Čiastočná odpoveď (partial metabolic disease – PMD): redukcia SUV o 15–25 % po 1. cykle terapie 
a redukcia o viac ako 25 % SUV po nasledujúcich cykloch. 

4. Kompletná odpoveď (complete metabolic response): úplné zníženie aktivity SUV na úroveň zdravého 
tkaniva. 

Predpoveď reakcie organizmu na určitú terapiu pomocou PET (prediction) 

Onkologická terapia zaznamenala v posledných desaťročiach rýchly rozvoj vo vývoji nových liekov, ktoré 
viedli k zvýšenému prežívaniu pacientov s nádorovými ochoreniami. Ochorenia, na ktoré ešte v osemdesia-
tych rokoch neexistovali lieky, sa dnes dajú liečiť liekmi, ktoré síce nezaručujú vyliečenie, ale výrazne prispie-
vajú k predĺženiu prežívania onkologických pacientov. Razantný rozvoj farmaceutických prípravkov však 
prináša aj rozšírenie spektra nežiaducich účinkov. Preto sa v súčasnosti kladie dôraz na skoré identifikovanie 
pacientov, ktorí na liečbu dostatočne nezareagujú. 

V tejto oblasti má PET tiež svoje spektrum využitia. Hlavne pri terapii tumorov mäkkých tkanív (sarkómov) 
sa prišlo na to, že odpoveď organizmu na látku imatinib sa dá pomocou PET dostatočne vopred predpovedať. 
Imatinib je látka, ktorej využitie spadá do skupiny terapií pomocou „malých molekúl“ (small molecules). 
Malé molekuly sú látky, ktoré na rozdiel od chemoterapie „nenapadajú“ všetky rýchlo sa deliace bunky v tele, 
ale dokážu sa cielene naviazať na určitý receptor v rakovinovej bunke, a tým blokovať jej delenie. 

Ukázalo sa, že ak sa u pacientov, ktorí sú liečení imatinibom, urobí vyšetrenie PET na 8. deň terapie, tak 
táto odpoveď sa bude s veľkou pravdepodobnosťou rovnať výsledku dosiahnutému za 8 terapeutických týž-
dňov (Stroobants, Goeminne et al. 2003). Takáto predpoveď pomáha lekárom ušetriť pacientom zbytočnú 
liečbu a šetriť náklady v zdravotníctve, ktoré sa pre daného pacienta môžu nasadiť pri inej, účinnejšej liečbe. 
Na druhej strane treba podotknúť, že táto metóda sa bohužiaľ plne neujala v praxi. Dôvodom je, že bola do-
teraz dokázaná len pre pacientov s nádormi mäkkých tkanív, ktorých prevalencia je pomerne nízka, a že nie 
každé centrum je vybavené prístrojom PET. 

Nasadenie PET vo farmakodynamike onkologických terapií 

Farmakodynamika je oblasť farmakológie, ktorá sa zaoberá skúmaním správania sa lieku v organizme 
(„what the drug does to the body“). Tento pojem by sa nemal mýliť s farmakokinetikou, ktorá skúma, čo robí 
telo s liekom („what the body does to the drug“). 

Prakticky povedané: cieľom farmakodynamiky je skúmať, či liek v tele pacienta naozaj „robí“ to, čo od neho 
očakávame. Niekedy je toto skúmanie v porovnaní s preklinickymi údajmi dosť sťažené, pretože na rozdiel 
od pokusu, napríklad s myšami, nie je možné tak ľahko a často vybrať kúsok tumoru z tela pacienta, aby sme 
sa presvedčili, že náš liek naozaj tak účinkuje na tumor, ako to od neho očakávame. 

Preto sa vyvíjajú rozličné iné možnosti na zaznamenávanie farmakodynamiky. Jednou z nich je PET. PET 
spadá v tomto prípade do skupiny zobrazovacích metód, ktoré sa v súčasnosti nazývajú „molecular imaging“. 
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Využitie PET v tejto oblasti sa takisto týka vyššie opísaných malých molekúl. V publikovaných preklinic-
kých a klinických prácach sa PET využil pri farmakodynamike lieku everolimus (Majumder, Febbo et al. 2004, 
Nogová, Boellaard et al. 2009). Everolimus blokuje jednu zo signálnych ciest v rakovinovej bunke, ktorá vedie 
k nekontrolovanému bunečnému deleniu. Everolimus zároveň zasahuje do metabolizmu glukózy tým, že po-
tláča produkciu určitých enzýmov, a tým celkovo znižuje glukózový metabolizmus. Ak sa nám podarí v rako-
vinovej bunke zistiť znížený metabolizmus glukózy, môžeme povedať, že náš liek „účinkuje“ a pravdepodobne 
spĺňa aj svoju druhú úlohu, ktorou je blokáda signálovej cesty v rakovinovej bunke, vedúca inak k nekontrolo-
vanému deleniu. 

Ako sme už spomenuli, najčastejšou látkou používanou pri vyšetrení PETom je 18-F-Fluorodeoxyglukóza 
(FDG), t. j. rádioaktívne značená glukóza. Ak využijeme FDG-PET na farmakodynamické účely, budeme 
vychádzať z toho, že tkanivá, ktoré pri liečbe everolismom ukazujú znížený metabolizmus glukózy majú 
zároveň aj dostatočnú blokáciu signálnych ciest vnútri rakovinnej bunky, ktoré by za daných (chorých) okol-
ností inak viedli k nekontrolovanému deleniu. 

Táto hypotéza bola už dokázaná v preklinických a klinických štúdiách pri nádoroch prostaty a pľúc. Ukázalo 
sa, že už na 8. deň terapie dôjde u väčšiny pacientov k redukcii SUV v FDG-PET (Obr. 1), a tým očividne 
k blokáde signálnych ciest, ktoré by inak viedli k nekontrolovateľnému bunečnému deleniu. Dnes ešte nevieme 
povedať, nakoľko sa táto metóda ujme v praxi. Zároveň nie je ešte dostatočne objasnené, či táto farmakody-
namická metóda bude zároveň spĺňať aj úlohu predikcie. To znamená, že budeme môcť rovnako ako u imati-
nibu a nádorov mäkkých tkanív aj u everolismu a nádorov prostaty a pľúc povedať, že tí pacienti, ktorí na 
liečbu s everolismom zareagovali na 8. deň terapie, budú z tejto liečby profitovať aj o niekoľko mesiacov.  

Na záver praktické rady týkajúce sa vyšetrenia PET 
Nakoľko sa vo väčšine centier používa ako vyšetrovacia latka 18-F-Fluorodeoxyglukóza, musia byť všetci 

pacienti pred vyšetrením PET nalačno. Pri vyšších hodnotách glukózy sa môže diabetikom podať malé množ-
stvo inzulínu. Všetci pacienti by mali byť dostatočne hydratovaní. U pacientov s akútnymi zápalovými 
ochoreniami by sa vyšetrenie PET malo previesť až po vyhojení zápalu, nakoľko aj zapálené miesto môže 
viest k zvýšenému metabolizmu a následne k zvýšeným hodnotám SUV. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 
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Pozitrónová emisná tomografia (ďalej len PET)  
s rádioaktívnym fluórom v molekulách FDG 

Princíp PET 
Pri vyšetreniach pacientov pomocou PET sa využíva skutočnosť, že nádory v organizme majú vysokú spot-

rebu energie. Energiu získavajú z glukózy (cukor). Molekula glukózy má vzorec C6H12O6.  Pri analýze pomocou 
PET sa do tela pacienta namiesto molekúl glukózy dodávajú molekuly FDG, ktoré majú vzorec C6H11FO5  V po-
rovnaní s molekulou glukózy v FDG chýba jedna skupina OH, ktorá je nahradená atómom fluóru F. Organizmus 
ale nerozlíši obyčajnú glukózu a FDG a „prijíma“ FDG ako by to bola glukóza. 

Základný trik metódy spočíva v tom, že atóm F v molekule FDG nie je stabilný, ale rozpadá sa s vyžiarením 
pozitrónu e+ a neutrína. 

Po vyšetrení pacienta pomocou PET sa objaví na obrazovke u lekára snímka 
zobrazená na obrázku (vľavo). V skutočnosti to nie je snímka, ale počítačom 
skonštruovaný obrázok. V niektorých častiach tela pacienta sa na snímke 
objavia miesta s väčšou intenzitou (čo môže byť vyznačené aj určitou farbou), 
ktoré hovoria, že príslušný orgán „intenzívne pracuje“. Čo to znamená? Pred 
vyšetrením pomocou PET sa do tela pacienta zaviedli napríklad injekciou alebo 
potravou  molekuly FDG s rádioaktívnym („označeným“) jadrom F. Polčas 
rozpadu takéhoto jadra F je 110 minút. 

PET „vidí“, na ktoré miesto v tele sa dostanú takto označené jadrá fluóru,  
a ukazuje to na snímke. 

Z pohľadu fyzika je zaujímavé, ako PET „vidí“, na ktoré miesto sa označené 
molekuly FDG s rádioaktívnym jadrom fluóru dostali. Jadro fluóru 18

9F je ne-
stabilné. Jeden z jeho protónov sa vnútri jadra premení podľa schémy 

p → n + e+ + ν 

Jeden z protónov v jadre  sa zmení na neutrón a z jadra vyletí pozitrón, označený ako e+, a neutríno ν. V jadre 
zostane 8 protónov a 10 neutrónov, takže nové jadro už je jadrom iného prvku. Pohľad do Mendelejevovej 
tabuľky nám prezradí, že je to jadro kyslíka. 

Neutríno ν prakticky s ničím v organizme neinteraguje a odletí bez stopy. Pozitrón čaká iný osud. Pozit-
rón je častica, ktorá vyzerá úplne rovnako ako elektrón, t. j. má rovnakú hmotnosť ako elektrón 

 m(e+) = m(e−) = 9,11·10−31 kg  

ale v jednom sa líši, má opačný náboj. Ak sa pozitrón a elektrón dostanú blízko k sebe, tak sa elektrón a pozitrón 
„stratia“ a vzniknú dva fotóny podľa schémy 

 e+ + e− → γ + γ  

Tomuto deju hovoríme anihilácia. Pri tejto reakcii platí zákon zachovania energie a hybnosti. Hybnosti elek-
trónu a pozitrónu pred anihiláciou sú malé, zatiaľ čo hybnosti oboch fotónov sú veľké, preto obidva fotóny 
vyletia proti sebe, tak ako je to znázornené na obrázku. 

 

Pozitrón (e+) vylieta z jadra označeného atómu 
v molekule rádiofarmaka. Pri zrážke s elektró-
nom (e−) v atóme molekuly v tele pacienta na-
stáva anihilácia na dva fotóny (γ1 a γ2) 
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Obidva fotóny sú potom zachytené v detektoroch D1 a D2. Počítač v PET to zaregistruje a vie, že pozitrón 
vznikol na mieste, ktoré leží na spojnici dvoch miest, v ktorých do detektorov dopadli dva fotóny. Označené 
jadro 18

9F ale nie je na danom mieste samo. Je ich tam viacero. Iné označené jadro fluóru sa tiež rozpadne a 
iné dva detektory (alebo iné miesta toho istého detektora) zachytia zas dva fotóny letiace opačnými smermi  
a počítač si zakreslí inú priamku, pri ktorej musí ležať zdroj pozitrónov. Počítač zachytí mnoho párov fotónov 
rôznymi detektormi a nájde v organizme miesto, ktoré má blízko ku všetkým priamkam daným dvojicami 
zachytených fotónov. A toto miesto zakreslí na obraz, ktorý sa dostane do rúk lekára. Počítač vie takéto 
obrázky nakresliť spredu, zboku alebo tak, aby to vyzeralo ako trojrozmerná schéma, a lekár vie, aký orgán 
je v zobrazovanom mieste v tele pacienta a ako momentálne pracuje. 

V moderných prístrojoch je PET kombinovaný v jedinom prístroji s počítačovým tomogramom (CT) alebo 
s prístrojom na jadrovú magnetickú rezonanciu (NMR), čo pomáha lekárovi vidieť, v ktorom orgáne sa roz-
padajú jadrá rádioaktívneho fluóru. 

Cyklotrón 
Ďalšou otázkou, ktorá tu prirodzene vzniká je: odkiaľ má lekár k dispozícii molekuly FDG s označenými 

jadrami fluóru s polčasom rozpadu 110 minút. Problém je vyriešený v praxi tak, že neďaleko PET musí byť 
„výrobňa“ označených jadier. Tieto jadrá sa musia veľmi rýchlo dostať do príslušných molekúl a do tela 
pacienta, a to skôr, ako sa rozpadnú. 

V praxi je „výrobňou“ malý urýchľovač protónov nazývaný cyklotrón, ktorý vyrába označené jadrá a ďalšie 
zariadenie ich rýchlo dostane do potrebných atómov a molekúl. V jazyku lekárov sa takto označené molekuly 
nazývajú rádiofarmaká. 

V cyklotróne sa protóny najprv urýchlia, potom sú vyvedené von z cyklotrónu a dopadajú na terčík z vhod-
ného materiálu. V prípade „výroby“  rádioaktívneho fluóru dopadajú protóny na vodu, ktorá je obohatená jadrami 
izotopu kyslíka 18

8O. Dopadajúci protón sa pritom zachytí v jadre a z jadra vznikne 18
9F. A toto rádioaktívne jadro 

sa potom stane súčasťou molekuly FDG. 

Aké poznatky využíva PET 
Pokúsme sa zhrnúť to, čo všetko využíva z fyziky PET a čo nevidíme, ak sa pozrieme len na pacienta v prí-

stroji a na obrázok, ktorý sa z tlačiarne prístroja dostáva do ruky lekára. 
Pri svojej práci PET využíva 

• označené atómy (rádiofarmaká) „vyrobené“ na špeciálnom urýchľovači a príslušné poznatky jadrovej fyziky, 
ktoré sú potrebné pri výbere jadrovej reakcie na výrobu rádiofarmaka, 

• anihiláciu elektrónu a pozitrónu na dva fotóny (γ-kvantá) opísanú špeciálnou teóriou relativity, v anihilácii 
sa prejavuje aj kvantový charakter žiarenia. Pozitrón je aj časticou antihmoty zodpovedajúcej elektrónu, 

• detektory γ-kvánt a príslušné poznatky experimentálnej jadrovej a časticovej fyziky, 
• spracovanie dát počítačmi. 

Samozrejme, využitie PET by nebolo možné bez 
• znalostí medicíny o tom, ako pracuje zdravý a chorý organizmus, 
• skúseností a znalostí lekárov, ktorí vyšetrenie uskutočnia a vyhodnotia, 
• infraštruktúry zdravotníckej starostlivosti, 
• znalosti technikov udržujúcich prístroj v chode, 
• znalostí medicíny o pohybe označených molekúl v organizme. 

Poznámka: Podrobnosti o metóde PET možno nájsť napríklad vo Wikipédii. 



Fyzikálne listy 8 

Koncepcia spracovania učebnice Fyzika pre 6. ročník základných škôl 
a prvého ročníka osemročných gymnázií 

V učebnici Fyzika pre 6. r. ZŠ a prvý ročník 8G sú spracované dva tema-
tické celky: 

  I. Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, pevných látok a telies, 
II. Správanie telies v kvapalinách a plynoch. 
Nová učebnica má pracovno-náukový charakter a do značnej miery sa líši 

od predchádzajúcich učebníc. Rozdiely sú tak v celkovej štruktúre, ako aj v spô-
sobe, postupe zavádzania pojmov. Fyzikálne pojmy si žiak osvojuje cez riešenie 
úloh, realizáciu pokusov a len malá časť obsahu vyučovania sa žiakovi vysvet-
ľuje opisom. Tento spôsob spracovania učebnice podporuje aktívne poznávanie 
a učenie sa stratégiám, postupom práce pri experimentovaní, meraní a spracovaní 
výsledkov merania. Ak učiteľ bude zavádzať fyzikálne pojmy prostredníctvom 
riešenia úloh, vykonávaním pokusov a žiak zodpovie príslušné otázky uvedené 
v učebnici, mal by si pri tom osvojiť aj isté zručnosti a návyky. Napokon na 
rovnakom prístupe je postavené aj vyučovanie fyziky na gymnáziu, pekným 
príkladom je aktivita s názvom – matematické kyvadlo (Horváth, 2006) 

Štruktúra učebnice 
Učebnica je rozdelená na kapitoly a podkapitoly. Za každou kapitolou sú zaradené úlohy pod názvom – 

Rieš úlohy. Systematicky sú zadávané úlohy typu – zisti si informácie a urob si z nich záznam. Neskôr, v závere 
prvej kapitoly, sa triedia napr. na informácie o našej Zemi a človeku. Ide o rozvíjanie kompetencie získavať 
a spracúvať informácie, najmä o získanie návyku citovať zdroje, aj keď len vo veľmi zjednodušenej podobe. 

Medzi úlohami sú zaradené aj praktické činnosti ako zostrojenie rovnoramenných váh či hustomera. 
Novým prvkom v texte je tzv. Domáca príprava na vyučovanie. Ide o prípravu drobných pomôcok z pred-

metov dennej potreby na experimentovanie v škole. 
Učivo 6. ročníka je v učebnici rozdelené do štyroch častí, pričom každá časť sa končí systemizáciou učiva 

vo forme obrázkov a zhrňujúceho textu pod názvom – Čo sme sa naučili. Funkciu zhrnutia má aj úloha, v ktorej 
žiak pracuje s terminológiou. Priraďuje abstraktné pojmy ku konkrétnym, alebo dáva k sebe príbuzné výrazy 
a vysvetľuje ich obsah. 

V učebnici sú zaradené štyri projekty, ktorých funkciou je tvorivá aplikácia poznatkov napr. aj do technickej 
praxe. Tímy žiakov pracujú dlhší čas na zadanom probléme-projekte a prezentujú svoje riešenia. Projekty 
môžu mať súťažnú formu. Pravda, pri jednohodinovej časovej dotácii sa nedajú všetky projekty realizovať, ide 
však o nepovinnú aktivitu. 

Zaradené testy na konci každej zo štyroch častí majú za cieľ pripraviť žiaka na testovú formu odpovedí. V teste 
2, 3, 4 sú uvedené aj praktické úlohy, ktoré môže učiteľ využiť na kontrolu praktických zručností žiakov. 

Pod názvom Viete, že… sú v učebnici sporadicky zaraďované zaujímavosti, ktoré súvisia so spracovaným 
obsahom a často sú spojené so živou prírodou. 

V učebnici sú zaradené aj rozširujúce texty, podfarbené šedou farbou, ktoré sa podľa skúseností autorov 
realizujú v prípade dvojhodinovej časovej dotácii fyziky. 

Úlohy a pokusy uvedené v učebnici sú založené na jednoduchých pomôckach, často na veciach dennej 
potreby. Bez čoho sa však nedá v tomto ročníku dobre pracovať, sú digitálne váhy s presnosťou 0,1g. 

Didaktické spracovanie učebnice 
Obsah a spracovanie tematických celkov vychádza z dokumentu Štátny vzdelávací program – fyzika 

(ISCED 2A) a zohľadňuje nasledovné didaktické východiská: 
Žiak by mal na vyučovaní fyziky 
– porozumieť prírodným javom a procesom vo svojom bezprostrednom okolí, 
– nadobudnúť zručnosti a úroveň myslenia v súlade s cieľmi vyučovania fyziky na ZŠ, 
– aktívne, samostatne objavovať vzťahy a súvislosti medzi fyzikálnymi pojmami so zohľadnením stratégií  

a postupov uplatňovaných pri riešení prírodovedných (fyzikálnych) problémov, 
– oboznámiť sa aplikáciami poznatkov fyziky v technike. 
Dominantným postupom je teda stratégia empirického poznávania, a to od pozorovania, merania, spraco-

vania údajov predovšetkým grafickou metódou až po objavenie vzťahov medzi veličinami a zovšeobecnenie 
záverov. Grafickú metódu spracovania meraní považujeme za dôležitý prvok nielen v súvislosti s empirickým 
postupom, ale aj ako prostriedok na rozvoj abstraktného myslenia žiakov, pričom graf – obraz meraní – je 
nižším stupňom abstrakcie ako zavedenie analytických vzťahov (vzorcov). 
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V učebnici sa preferuje činnostný spôsob vyučovania s rešpektovaním konštruktivistickej pedagogickej 
teórie. 

„Dnes sa chápe prírodovedné vzdelávanie ako konštruovanie poznatkov žiaka. Žiaci, organizovaní  
v skupinách, samostatne objavujú súvislosti medzi pojmami, pričom im pomáha učiteľ. Učenie sa chápe aj 
ako individuálny, aj ako sociálny proces (Young, 1997)“. 

Konštruktivistické poňatie vyučovania je založené na zložitom konštrukčnom procese, v ktorom je výber, 
organizácia a interpretácia podnetov závislá od predchádzajúcej žiakovej skúsenosti. Tvorba poznatkov je 
u každého žiaka individuálna a ich úroveň nie je u každého žiaka rovnaká (Briscoe – La Master, 1991). 

Podľa K. Lewina a H. Gardnera (1991) žiak vstupuje do vyučovania už s predbežne sformulovanými pred-
stavami. Ešte dlho predtým, než deti začnú chodiť do školy, si začínajú vytvárať súbor predstáv, očakávaní 
a vysvetlení sveta okolo seba. Majú priamu skúsenosť a vlastné vysvetlenie na plávanie a potápanie sa telies, 
premenu skupenstva látok či na prejavy gravitácie. Pretože sa ich predstavy a vysvetlenia líšia od vedeckých, 
nazývame ich naivnými. Naivné chápanie je hlboko zakorenené a musí sa prehodnotiť a prekonať, aby ho 
mohlo nahradiť nové chápanie (Young, 1997). 

Náš prístup k tvorbe učebnice vychádza z nasledovných predpokladov: 
– emócie, záujem a zvedavosť žiaka hrá úlohu pri výbere toho, ktorá zmyslová skúsenosť sa stane súčas-
ťou novej skladby jeho vedomostí, 

– tvorba nových vedomostí sa uskutočňuje na základe osobnej účasti žiaka na experimentovaní, jeho zážit-
kov zámerne organizovaných na vyučovaní a z vnútorného spájania informácií už uložených v pamäti, 

– historické prvky v obsahu vyučovania fyziky majú pomôcť žiakovi pochopiť vývoj poznania a spoloč-
nosti, a tak lepšie porozumieť minulosti a súčasnosti a byť pripravený na budúcnosť. 

Inšpirujúcim programom z hľadiska uvedeného prístupu bol pre autorov učebnice medzinárodný program 
FAST (Foundational Approaches in Science Teaching), ktorý bol vytvorený na Havajskej univerzite ako integ-
rovaný program pre vyučovanie prírodovedných predmetov. Experimentálne sa tento program overoval na 
desiatke našich škôl v r. 1994–98 a dodnes sa na niektorých vyučuje. 

Vyučovacie stratégie používané v učebnici sa začínajú poukazovaním na záhadné situácie (pokus s potápa-
čom, kvapalinami s rôznou hustotou), aby sa vyvolal kognitívny konflikt medzi skúsenosťou, naivnou pred-
stavou žiaka o danom jave, a jeho skutočným fungovaním. 

  

Obr. 1  Úvodné pokusy v učebnici 

Pri realizácii motivačných pokusov, ktoré sú spracované v téme Čo sa budeme učiť, sú dôležité predpoklady 
žiakov o ich priebehu. Prekvapujúci či zaujímavý priebeh pokusu slúži ako motivácia k nasledujúcim skúma-
niam, experimentovaniu a premýšľaniu, aby ich, ako aj ďalšie javy, bolo možné vysvetliť. Na nové vysvetlenie 
je však potrebná nová kvalita, vyššia úroveň vedomostí. Aplikácia a využitie poznatkov v nových situáciách 
prináša zasa nové rozpory. A tak sa odvíja hlbšie a hlbšie poznávanie. 

Dôležitý je tiež záznam prvých žiackych vysvetlení úvodných pokusov, ktoré vychádzajú zo skúsenosti. 
Nasleduje reťaz skúmaní, pokiaľ sa možno opätovne k úvodným pokusom vrátiť. Ak sa vysvetlenia založené 
na skúsenostných predstavách žiakov nelíšia od neskorších vysvetlení vychádzajúcich z organizovaného 
nadobúdania nových poznatkov, znamená to, že sa ich myslenie vyučovaním nezmenilo. V učebnici je daný 
priestor pre opätovné vracanie sa ku kľúčovým pokusom a na sledovanie vývoja myslenia žiakov. 

Prvý tematický celok Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, pevných látok a telies má plniť niekoľko 
cieľov. Jedným z nich je aj získanie základných návykov a zručností pri experimentálnej činnosti a tiež osvo-
jenie si základov modelového postupu empirického poznávania: 

Formulovanie problému – vyslovenie hypotézy – realizácia pokusu a meraní – spracovanie, posúdenie 
a interpretovanie výsledkov meraní. 

olej 

voda 

med 
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Modelový postup sa nazýva aj explanačno-experimentálnym postupom získavania poznatkov. Treba brať 
do úvahy, že žiak si len začína osvojovať uvedenú stratégiu, a preto v aktivitách postupuje uvedeným mode-
lom podľa návodu. Hlavne v prvom tematickom celku ide o striktné vedenie žiaka a len sporadicky sa v úlo-
hách necháva na tvorivosti žiaka, ako napodobní jednotlivé kroky. Zásadný rozdiel oproti predchádzajúcej 
didaktickej koncepcii je v tom, že touto stratégiou sa zavádzajú aj nové pojmy a nielen riešia precvičovacie 
úlohy. 

Základná stratégia vyučovania používaná v učebnici: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsahovú štruktúru tematického celku tvoria jednak pojmy – hmotnosť, dĺžka, objem a jednak zručnosti: 
merania – hmotnosti, dĺžky, objemu; grafická metóda zobrazovania nameraných veličín. Len fenomenologicky 
opisne sa začína budovať pojem tlaku. Porovnáva sa nestlačiteľnosť kvapalín so stlačiteľnosťou plynov. Názorom, 
cez pokus, sa žiakom ukáže, že tlak sa prenáša v kvapalinách a plynoch do všetkých smerov rovnako – Pascalov 

zákon. Napokon aj v úvodnom pokuse s potápačom sa pozoruje prenos tlaku v kvapalinách. 
Pri výklade časticovej stavby látok sa akoby napodobňovala historická cesta. Zdôrazňuje sa deliteľnosť 

pevných, kvapalných, plynných látok a uvádza sa snímka z elektrónového mikroskopu povrchu uhlíka, kde 
prakticky vidieť atomárnu štruktúru. Vysvetľovania vlastností látok vychádzajú len z vonkajších pozorovaní 
znakov a až vo vyšších ročníkoch sa budú vysvetlenia spájať s vedomosťami o časticovej stavbe látok. 

Pre vek 10 – 11 r. je primeranejšie poznávanie z vonkajších znakov cez pozorovanie, experimentovanie, 
meranie, záznam meraní a spracovanie meraní do grafu. Ak už v začiatkoch poznávania dáme žiakom hotové 
vysvetlenia cez časticovú stavbu látok, ktorá je pre žiaka príliš abstraktná, vedie to k formalizmu, naučeným 
vysvetleniam bez porozumenia a premýšľania. 

V prvom tematickom celku sa často pracuje s myšlienkovou operáciou porovnávanie. Záverečná stať 
1.12 Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín, plynov, pevných látok a telies je celá venovaná porovnávaniu. 
Z výskumov, ktoré boli zamerané na porovnávanie ako myšlienkovú operáciu, vyplynulo, a potvrdila to aj 
naša učiteľská skúsenosť, že zhodné znaky, napr. zhodné vlastnosti, postrehnú žiaci ťažšie ako rozdiely. Je 
dobré byť na túto situáciu pripravený. Učiteľ bude musieť pomôcť žiakom zhodné znaky pri porovnávaní 
vlastností hľadať. 

Vlastnosti kvapalných, plynných a pevných telies sa chápu v tomto spracovaní širšie, ako to bolo v pred-
chádzajúcej učebnici, a to aj v súvislosti s meraniami hmotnosti, objemu a dĺžky. V predchádzajúcej učebnici 
boli fyzikálne veličiny a merania spracované ako samostatný celok. Autori vychádzali z predpokladu, že strie-
danie činností premysleným spôsobom (experimentovanie, meranie, prípadne oboje v jednom) by mohlo byť 
pre žiakov zaujímavejšie. Ďalej to súvisí aj s koncepciou, ktorá je zameraná na poznávanie javov, vecí vcelku. 
Ide teda o všeobecnú charakteristiku telies a napodobňovanie práce výskumníkov, ktorí skúmajú odborné 
problémy rôznymi metódami, od pozorovania až po spracovanie výsledkov merania. Skúmanie vlastností telies 
pozorovaním, experimentovaním a meraniami napodobňujú žiaci prácu odborníkov, osvojujú si osvedčený 
postup práce, poznávaciu stratégiu. 

Autorom je známy názor, že fyzikálne veličiny nemožno chápať ako merateľné vlastnosti telies, pretože 
výnimku tvorí čas. Autori sa však podujali uprednostniť záujem o komplexný prístup ku skúmaniu telies. 
Predovšetkým hmotnosť a objem sú všeobecné charakteristiky telies a napokon čas ako fyzikálna veličina 
bude spracovaný v učebnici pre 7. ročník v súvislosti s meraním teploty. 

V druhom tematickom celku Správanie telies v kvapalinách a plynoch, rovnako ako v prvom, sa postu-
puje modelovým postupom empirického poznávania. Dôraz je na pozorovaní správania telies v kvapalinách 
a v závere na pozorovaní bubliniek v plynoch. Pretože pojem sily sa zavádza podľa štátneho vzdelávacieho 
programu až neskôr, neprichádza sa k vysvetleniam v podobe Archimedovho zákona, ale ide skôr len o získa-
nie predstavy o faktoroch, ktoré majú vplyv na správanie telies v kvapalinách, a prípravu na neskoršiu analýzu 
síl pôsobiacich na telesá. Skúma sa správanie telesa (napr. uzavretej plastovej nádobky) vo vode, do ktorej 
vkladáme závažia, a telies s rôznym objemom (škatule rôznej veľkosti), ale so záťažou rovnakej hmotnosti. 

4. Aplikácia poznatkov  

do nových situácii 

3. Objavovanie 

súvislostí,vyvodzovanie 

pojmov 

2. Riešenie úloh, 

realizácia pokusov, 

hľadanie vysvetlení 

1. Neznáme 

javy 
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Praktickou aplikáciou je vysvetlenie fungovania a správania sa ponorky, prípadne stavba lodí rôznej veľkosti. 

 

Obr. 2  Potrebné pomôcky na vyučovanie 

V tejto kapitole sa zavádza pojem hustoty, a to tak pre pevné látky ako aj kvapaliny a plyny. Pokusom sa 
znázorňuje vplyv hustoty kvapalín na správanie telesa v nich. 

    

Obr. 3  Loptička v kvapalinách s rôznou hustotou 

Vzťah pre výpočet hustoty sa stáva jedným z kľúčových pojmov pre obsah vyučovania na základnej škole 
a nepredpokladá sa, že bude jeho osvojovanie uzavreté v 6. ročníku či v prvom ročníku osemročných gymnázií. 

Hustota súvisí s teplotou a v podkapitole 2.7 Vplyv teploty na hustotu sa formou pokusov s balónikmi rôznej 
teploty môžu žiaci presvedčiť, že sa tieto balónikyponárajú do rôznych hĺbok vo vode, a zároveň hľadať 
vysvetlenia pre ich správanie. 

Tabuľka: Počet stôp a ich dĺžka 

 

Ďalšia séria pokusov je zameraná na meranie objemu kvapaliny vytlačeného telesom, ktoré vo vode pláva, a 
telesom, ktoré sa potopí. Žiaci by mali prísť k záveru, že plávajúce telesá vytlačia v kvapaline objem, ktorý má 
rovnakú hmotnosť ako plávajúce teleso. Pre potápajúce sa telesá tento vzťah neplatí, pretože majú väčšiu 
hmotnosť, ako má vytlačený objem. 

Fyzikálne veličiny – hmotnosť, objem a ich meranie, ktoré sú zavedené v prvom tematickom celku, sa 
vďaka takémuto štruktúrovaniu učiva neustále požívajú. 

Učebnice fyziky, ktoré považujeme za „moderné“, už niekoľko desaťročí systematicky rozvíjajú schopnosť 
žiaka pracovať s grafom; najskôr ako s „obrazom našich meraní“, neskôr ako s modelom fyzikálneho javu. 
Predložená učebnica má snahu priblížiť sa v uvedenom smere k moderným učebniciam. 

Prvý graf žiaci zostrojujú z merania dĺžky vlastnej stopy. 

počet 
stôp 1 2 3 4 

dĺžka 
(cm) 25 50 75  

dvojica nameraných hodnôt 
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V učebnici sa grafické zobrazenie chápe ako súčasť empirického modelu poznávania a spája sa aj s poj-
mom hustota. Napríklad z nameraných hodnôt hmotnosti a objemu guliek z plastelíny možno zostrojiť graf 
a priamo z grafu odčítať hodnotu hustoty plastelíny. 

Využitie IKT 

K učebnici sa predpokladá, okrem bežného používania prostriedkov IKT na úrovni všetkých vyučovacích 
predmetov (projekčná technika, internet ako zdroj informácií, on-line hodnotenie žiakov, prezentačný softvér, 
spracovanie textu) aj použitie IKT špecifické pre vzdelávaciu oblasť Človek a príroda. Ide o počítačom 
podporované prírodovedné laboratórium, v ktorom popri jednoduchých experimentoch žiaci pracujú aj s pro-
gramom na spracovanie grafov pomocou počítača (Demkanin, 2006). Učebnica sa odvoláva na verzie softvéru 
používaného na slovenských školách alebo na verzie bezplatne dostupné na internete. Odvolávky upozorňujú 
na špeciálne spracované programy napr. Stopa.cma (v programovom súbore C6lite), ktorý je dostupný v elek-
tronickej podobe učebnice na http://www.expolpedagogika.sk/zakladne.htm. 

Celkom na záver chceme zdôrazniť, že zavádzanie fyzikálnych pojmov, 
vysvetľovanie javov v učebnici sa opiera o konštruktivistickú pedagogickú 
teóriu, v ktorej majú svoje dôležité miesto nápady žiakov. Podľa Younga 
(Young, 1997) sú zásady, ktoré sprevádzajú konštruktivistický spôsob vy-
učovania tieto: 
– akceptovanie a podporovanie žiakov v ich nápadoch a otázkach, 
– využívanie otvorených otázok a podporovanie žiakov v zdokonaľovaní 

ich predstáv, 
– podporovanie žiakov v overovaní ich predstáv, zodpovedaní vlastných 

otázok, v hľadaní príčin a predpovedaní následkov, 
– podporovanie takých činností, ako sú sebaanalýza, zhromažďovanie dô-

kazov o daných predstavách a zdokonaľovanie predstáv vo svete nových 
skúseností a dôkazov. 

Výskumy v oblasti pedagogiky a hlavne psychológie v posledných desať-
ročiach zdôrazňujú potrebu aktívneho zapájania žiakov do vzdelávacieho 
procesu, opakovaného stretávania sa s najdôležitejšími pojmami, potrebu 
udržať žiaka v kontakte so spolužiakmi počas získavania vedomostí, a čo 
je najdôležitejšie, viesť žiakov aby, si vyvodili záver z vlastných skúseností. 
Pokiaľ sú žiaci len pasívni prijímatelia vedomostí z kníh či od učiteľa, ich vedomosti zostanú povrchné  
a formálne. Jedným z hodnotiacich kritérií práce učiteľa je, či žiaci kladú učiteľovi otázky a akú úroveň 
ich otázky majú. 

Autori si uvedomujú, že škola „… je zložitý systém s veľkou zotrvačnosťou. Každá zmena, ktorú v tomto 
systéme zavedieme, sa prejaví až s časovým odstupom (Demkanin, 2008)“. 

Autormi učebnice Fyzika pre 6. ZŠ sú: doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc. 
 doc. RNDr. Václav Koubek, CSc. 
 Mgr. Milada Maťašovská 
 Mgr. Ľuba Morková 

Literatúra 
BRISCOE, C., LA MASTER, S. V.: Meaningful learning in College Biology through In: Concept Mapping. The American 

Biology Teacher, 53, 1991, č. 4, s. 214-219. 
DEMKANIN, P.: Poznámky k cieľom fyzikálneho vzdelávania. In: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 2008, roč. 37, 
č. 2, s. 54-62, ISSN 1335-4981. 

DEMKANIN, P. a kol.: Počítačom podporované prírodovedné laboratórium. Bratislava : Knižničné a edičné centrum 
FMFI UK, 2006, ISBN 80-89186-10-6. 

GARDNER, H.. The Unschooled Mind. How Children Think and How Schools Should Teach. New York : Basic Books, 
1991. 

HORVÁTH, P.: Samostatné poznávanie na príklade matematického kyvadla. In: Obzory Matematiky, fyziky a informatiky, 
2006, roč. 35, č. 3, s. 43– 49, ISSN 1335-4981. 

LAPITKOVÁ, V., KOUBEK, V., MAŤAŠOVSKÁ, M., MORKOVÁ, Ľ.: Fyzika pre 6. ročník základných škôl. 1. vyd. 
Bratislava : Expol pedagogika, 2010, s. 112, ISBN 978-80-8091-173-7. 

POTTENGER III, M. F., YOUNG, B. D.: The Local Environment. FAST 1. Evaluation Guide. S. E. Honolulu : CR&DG, 
1992, ISBN 0-937049-73-5. 

Viera Lapitková 
Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK Bratislava 


