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Vážení čitatelia 
Počnúc týmto číslom fyzikálnych listov začíname s uverejňovaním, podľa nášho názoru, celkom vydarených článkov, 

ktoré pripravila Mária Figurová v rámci svojej bakalárskej práce. Myslíme si, že články by bolo možné vo vyučovaní na 
strednej škole využiť viacerými spôsobmi. Jednou z možností je využiť ich na motiváciu žiakov, ďalej ako súčasť pri 
príprave žiackych prezentácii, ale aj na rozvíjanie schopností žiakov čítať text s porozumením, keď po prečítaní textu by 
žiaci mohli odpovedať na zopár otázok súvisiacich s článkom. 

Peter Horváth 

Vznik jadrovej fyziky 
Joseph John Thomson sa do histórie zapísal ako tvorca prvého modelu 

atómu. Modely atómov boli vytvárané nielen pre predstavu atómu, ale aj pre 
potrebu vysvetlenia zoradenia prvkov v Mendelejevovej tabuľke. Thomsonov 
model, nazývaný „pudingový“, obsahoval elektróny pravidelne rozložené  
v kladnom náboji bez konkrétneho nositeľa. Pudingovým sa nazýva preto, lebo 
hmota kladného náboja pripomínala puding, v ktorom elektróny predstavovali 
voľne rozložené hrozienka. Základ tohto modelu tvorili elektróny objavené 
samotným Thomsonom a poznatok, že atómy sú navonok neutrálne. Nejasná 
kladná hmota teda len vyrovnávala záporný náboj elektrónov, ktoré zohrávali 
hlavnú úlohu. Pri takejto predstave určoval poradie prvkov v Mendelejevovej 
tabuľke práve počet elektrónov v atóme. 

V čase týchto nejasných predstáv o atóme prichádza veľký objav. Vo vlhkej, preplnenej dielni v prízemí 
fyzikálnej školy Mária Curie-Skłodowská spolu s manželom Pierrom Curie skúmali záhadné uránové žiarenie 
(Kvasnica, 1987, st. 46). Napriek počiatočným ťažkostiam sa im podarilo uskutočniť dostatočne presné me-
rania. Usúdili, že vonkajšie podmienky na vyžarovanie nemajú žiadny vplyv a že žiarenie je vlastnosťou 
samotných atómov uránu. Spontánne vyžarovanie atómov nazvali rádioaktivitou (z latinského rádius – lúč, 
activitas – činnosť).  

Objav rádioaktivity uštedril teórii o nedeliteľnosti atómov rozhodujúci úder. Elementárna (základná) častica 
totiž nemá dôvod samovoľne vyžarovať. Mala by byť stabilná. Vyžarovanie bolo jasným znakom toho, že vo 
vnútri atómu sa musí niečo diať, čo žiarenie vyvoláva, a preto musí existovať vnútorná štruktúra atómu. 

Ernest Rutherford sa skúmaniu rádioaktivity venoval celý život. A nie nadarmo sa o Rutherfordovi hovorí 
ako o jednom z najvýznamnejších fyzikov 20. storočia. Jeho prvým úspechom bol dôkaz toho, že rádioaktívne 
žiarenie sa neskladá len z jedného typu častíc. 
– Žiarenie málo prenikavých, kladne nabitých častíc nazval žiarením α 

[alfa]. Rutherfordovi sa podarilo dokázať, že častice α, ktoré unikajú  
z rádioaktívnej vzorky v podobe α-žiarenia, sú vlastne atómy hélia 
zbavené elektrónov. Keďže atóm hélia pôvodne obsahuje 2 elektróny, 
hovoríme o α-časticiach ako o dvojnásobne ionizovaných atómoch hélia. 

– Žiarenie tvorené prenikavými, záporne nabitými časticami nazval 
žiarením β [beta]. Ukázalo sa, že žiarenie β je rovnako ako katódové 
žiarenie tvorené elektrónmi. 

– Tretí typ žiarenia, žiarenie γ [gama], je tvorené veľmi prenikavým 
elektromagnetickým žiarením. 
Jednotlivými typmi žiarenia sa budem viac zaoberať neskôr. 
Rutherford svojimi pokusmi dokázal, že rádioaktivita je sprievodným znakom premeny prvkov, teda že pri 

nej vzniká z pôvodného prvku nový prvok. Konkrétne ukázal, že po vyžiarení α-častice vzniká prvok, ktorý 
sa nachádza v Mendelejevovej tabuľke o dve miesta vľavo od pôvodného. V roku 1908 bola Rutherfordovi 
udelená Nobelova cena za chémiu „za výskum v oblasti rozpadu prvkov a chémie rádioaktívnych látok“. 

Pokračovanie na str. 11 

 
Rôzne druhy žiarenia 

 
Thomsonov model atómu 
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Krátke informácie 

Pozvánka pre učiteľov fyziky 
Pozývame Vás na seminár 

Šoltésove dni 2010 
Seminár prebehne 29. – 30. novembra 2010 v priestoroch školiaceho 

strediska MPC v Budmericiach a v priestoroch astronomického observatória  
v Modre – Harmónii. 

Rámcový časový harmonogram: 
29. novembra 2010 9:00–21:00:  odborný program v Budmericiach 
30. novembra 2010 8:30–12:00:  odborný program v Budmericiach 
 13:00–13:30:  presun do observatória v Modre-Harmónii 
 13:30–17:30:  astrofyzika 

Na seminári sa formou tvorivých dielní budeme venovať metódam aktívneho 
poznávania žiakov vo vyučovaní fyziky na ZŠ a SŠ, skúsenostiam s realizá-
ciou školskej reformy a školským vzdelávacím programom. Uskutočnia sa aj 
prednášky popularizujúce fyziku. 
Časť programu bude realizovaná v spolupráci s astrofyzikmi z FMFI UK 

Bratislava, ktorí nám okrem iného ukážu aj úlomky z meteoritu Košice. 
Cestovné do Budmeríc hradí vysielajúca organizácia, alebo účastník. Stravu 

a ubytovanie v priestoroch školiaceho strediska MPC hradí MPC Bratislava. 
Prevoz účastníkov z Budmeríc do observatória v Modre, ako aj prevoz z Modry 
do Bratislavy bude pre záujemcov zabezpečený autobusom z grantu APVV. 

Prihláste sa čím skôr, najneskôr však do 10. novembra 2010, jedným z uve-
dených spôsobov: 
vyplnením formulára na stránke: http://fyzikus.fmph.uniba.sk/soltesovedni, 

alebo vyplnením a odoslaním priloženej prihlášky na adresu 
Zuzana Šuhajová, KTFDF FMFI UK, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava 

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte na adrese: 
suhajova@fmph.uniba.sk 

Akademický rok 2010 – 2011 na FMFI UK začal 
Vašich študentov maturitných ročníkov bude možno zaujímať tabuľka v ktorej 
sú smerné čísla, počet prijatých a reálne zapísaných študentov do prvého roč-
níka bakalárskeho štúdia na jednotlivé študijné programy. 
 FYZ BMF OZE MAT EFM MNM PMaS INF AIN Učiteľstvo 
Plán prijať 250 27 40 50 65 70 60 100 300 140 
Prijatí 114 31 18 48 60 68 28 117 268 21 
Zapísaní 48 15 8 29 45 35 15 45 135 11 

FYZ – Fyzika, BMF – Biomedicínska fyzika, OZE – Obnoviteľné zdroje energie a environ-
mentálna fyzika, Mat – Matematika, EFM – Ekonomická a finančná matematika, MNM – 
Manažérska matematika, PMaS – Poistná matematika a Štatistika, INF – informatika, AIN – 
Aplikovaná informatika, Učiteľstvo – všetky kombinácie zo št. odboru Učiteľstvo akademic-
kých predmetov 

Podmienky prijatia na FMFI UK pre akademický rok 2011 – 2012 
Podrobné podmienky prijatia nájdete na fakultnej stránke www.fmph.uniba.sk 
v časti Vybrané informácie pre ... Uchádzač o štúdium 
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Kvalitatívne pozorovanie vo vyučovaní fyziky na ZŠ 

Príspevok je zameraný na problematiku rozvoja kompetencie získavať informácie pozorovaním vo vyučovacom 
procese na hodinách fyziky na základných školách a osemročných gymnáziách v téme Teplo. Uvádza koncepciu tvorby 
pracovných listov a výsledky testovania žiakov, ktoré poukazujú na význam zaraďovania kvalitatívneho pozorovania do 
vyučovacieho procesu. 

Úvod 

Systematické a plánovité pozorovanie patrí medzi prvotné spôsoby získavania informácií, teda medzi základné 
schopnosti vedeckej práce. S cieľom rozvoja kompetencie pozorovať vo vyučovacom procese sme pre žiakov nižších 
ročníkov osemročných gymnázií, resp. pre žiakov základných škôl vytvorili pracovné listy na tému Teplo tak, aby 
sa u žiakov rozvíjala kompetencia získavať informácie pozorovaním cielene a postupne – od kvalitatívneho pozo-
rovania cez kvantitatívne po reflexívne. Pri výbere vhodných vyučovacích metód a stratégií sme vychádzali z faktu, 
že akúkoľvek zručnosť, schopnosť a aj kompetenciu si možno osvojiť iba v činnosti. Východisko vidíme vo využí-
vaní zážitkových metód vyučovania orientovaných na prežívanie žiakov a hlavne v eliminovaní memorovania 
faktov. Vyučovací čas a prírodovedné aktivity sme rozvrhli tak, aby sa žiaci venovali nielen experimentovaniu, ale aj 
premýšľaniu a v neposlednom rade diskusii a v jej limitoch hlavne efektívnemu vyjadrovaniu vlastných názorov  
a argumentácie. 

Vychádzali sme z koncepcie tvorivo humanistickej výučby, ktorá vyžaduje predovšetkým zásadné zmeny  
v poznávacom procese žiaka, v riadení jeho učebnej činnosti a v postavení učiteľa vo výučbe. Ako kľúčovú stratégiu 
vyučovacieho procesu sme zvolili (Blaško, 2010, s. 38; Kurikulárna transformácia 2005) konštruktivistický prístup, 
ktorý je charakterizovaný predovšetkým vlastnou aktivitou žiaka – formou žiackeho experimentu, pozorovania 
a pod. Táto koncepcia učenia zdôrazňuje, že učenie je aktívny proces, ktorým si žiak sám vytvára a konštruuje svoje 
poznanie. Je to proces založený na riešení problémov, kde je osvojovanie poznatkov výsledkom kognitívnych činností 
žiaka, ktorý nové informácie konfrontuje s doterajšími poznatkami, a tým sa vytvárajú nové významy pozorovaných 
javov a dejov (Bertrand, 1998, s. 68–70). Skúsenosti sú teda základom učenia. Učiteľ riadi celý proces, kladie dôraz 
na diskusie žiakov, ktorí by mali rozprávať aj k všetkým ostatným v triede, aby zasa títo po vypočutí argumentov 
mohli priamo na príspevok spolužiaka reagovať. Zadávané problémy riešia žiaci vo dvojiciach i v skupinách (vtedy 
hovoríme o skupinovom učení sa), ako aj projektovou výučbou – žiakom sa zadávajú projekty (napríklad Vedenie 
tepla, Tepelná izolácia) ktoré spracúvajú, ktorých výsledky prezentujú ostatným žiakom. V rámci tejto stratégie sa 
uplatňuje aj samostatné štúdium a samostatné vystúpenia žiaka. 

   
 a) b) 

Obr. 1  Jednoduché experimenty k problematike šírenia sa tepla prostredím 

1  Vyučovanie zamerané na kvalitatívne pozorovanie 

Na dosiahnutie cieľa rozvíjať žiacku kompetenciu pozorovať sme proces vyučovania rozčlenili do niekoľkých 
fáz. Aktivity na úvodných hodinách sa sústreďujú na opis a vysvetľovanie predmetov, javov a objektov – pozo-
rovanie na kvalitatívnej úrovni, pričom vysvetlenie pozorovaného sa stáva dominantnou časťou pozorovania, 
poznávaním. Žiaci vychádzajú priamo z kontaktu s pozorovaným objektom alebo javom, prípadne z predstáv 
získaných skúsenosťou. Kvalitatívne pozorovanie si žiaci rozvíjajú v témach, kde skúmajú spôsoby šírenia tepla – 
vedenie a prúdenie. Žiaci majú možnosť dostatočne sa sústrediť na pozorovanie, predpokladanie a plánovanie a rea-
lizovať ho tak, aby v každom okamihu priebehu vedeli, čo robia a prečo to robia. Problematika sa začína zadaním 
úlohy, kde žiaci majú experimentom dokázať jav, s ktorým sa bežne v živote stretávajú – predmety z rôznych 
materiálov sa zohrievajú rôzne. Úlohou žiakov je navrhnúť experiment a predviesť svojim spolužiakom. Skúmanie 
situácie sa tak začína prepájaním pozorovaných javov so skôr nadobudnutými vedomosťami na základe podobnosti 
fyzických vlastností a javov. Úlohou žiaka, ktorý navrhnutý experiment pozoruje, je získať čo najviac informácií  
o pozorovaných javoch a dejoch využívaním všetkých zmyslov, pričom má rozlíšiť podstatné javy od nepodstatných. 
Keďže navrhovatelia najskôr svoj projekt predstavujú a vysvetľujú na akom princípe funguje, môžu si žiaci vytvoriť 
vlastnú štruktúru pozorovania, kde si pripravujú, čo a prečo chcú pozorovať. Vnímanie žiaka tak cieľavedome 
zameriavame na detaily vyžadujúce sústredené a dlhodobejšie pozorovanie. Po prezentácii jednotlivých návrhov 
sa na základe jednoduchého experimentu (obr. 1a) vysvetľuje fyzikálna podstata vedenia tepla v pevných látkach, 
žiaci sa oboznamujú s pojmami tepelná vodivosť, tepelné vodiče, tepelné izolanty. V téme Šírenie tepla v kvapalinách 
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a plynoch prechádzame na typ pozorovania, kde žiak vopred nevie, ktoré skutočnosti budú predmetom pozorovania, 
a tak si nemôže pripraviť ani žiadnu štruktúru – situáciu skúma bez predikcií, čím sa jeho úroveň kvalitatívneho 
pozorovania rozvíja. V jednoduchých experimentoch (obr. 1b) zameraných na kvalitatívne pozorovanie sa žiakom 
vysvetľuje fyzikálna podstata šírenia tepla v kvapalinách a vo vzduchu. 

Učiteľovo pôsobenie sa zameriava na učebné činnosti žiakov, pri ktorých im umožňuje: 
• využívať diskusiu o probléme, vzájomnú komunikáciu, tímovú spoluprácu – práca v skupinách, 
• stanoviť si vlastný pracovný postup, pozorovať, experimentovať, vytváranie hypotézy z pozorovania javov, hľadať 

pre hypotézu vysvetlenia, 
• overiť si výsledky riešenia, 
• určovať, ktoré dodatočné informácie treba zistiť pre splnenie úlohy, 
• porovnávať, nachádzať súvislosti medzi príčinami a ich dôsledkami, 
• zvážiť uplatnenie výsledkov experimentu v praxi. 

2  Experimentálne overovanie 

Experimentálne overovanie nami vytvorených pracovných listov je možné klasifikovať ako pedagogický 
experiment v prirodzených podmienkach. V experimente išlo o takú zmenu metód práce v téme Teplo, ktorá by 
mala vyústiť do celkového zlepšenia edukačného procesu. Do tohto experimentu vstupovali zvolené stratégie  
a postupy práce ako nezávisle premenná a kvalita vedomostí a kompetencie získavať informácie pozorovaním ako 
závisle premenné (schéma 1). 

 VSTUP VÝSTUP 

Schéma 1  Experimentálne overovanie 

Výskum úspešnosti pracovných listov sa uskutočnil v školskom roku 2009/2010 vytvorením dvoch skupín – 
experimentálnej a kontrolnej. V experimentálnej skupine prebiehalo experimentálne pôsobenie – vybrané témy sa 
vyučovali podľa nami navrhnutých vyučovacích postupov a stratégií. Tvorilo ju 26 žiakov (15 dievčat a 11 
chlapcov) triedy 2AO (sekundy) 1. súkromného gymnázia na Bajkalskej ulici. 

Kontrolnú skupinu tvorili 
• paralelná trieda experimentálnej skupiny – 2AO na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave (27 žiakov; 19 dievčat 

a 8 chlapcov), ďalej len kontrolná skupina 1sg, 
• žiaci 3AO (tercie) 8-ročného gymnázia Jána Papánka na Vazovovej ulici (31 žiakov; 17 dievčat a 14 chlapcov), 
ďalej len kontrolná skupina vaz. 
V kontrolných skupinách experimentálne vyučovanie neprebiehalo. Žiaci tu nové poznatky o teple získavali 

podľa programu FAST a vyučovanie nebolo zamerané na rozvoj kompetencie získavať informácie pozorovaním. 
V rámci výskumu sme uplatnili viacero výskumných metód. Jednou z nich bol experiment s použitím porovná-

vacieho testu, ktorý bol zadaný experimentálnej triede a kontrolným triedam po prebratí učiva o teple. Bol rozdelený 
na dve časti – teoretickú a praktickú. Dve úlohy v teoretickej časti testu boli zamerané na porozumenie 
spôsobov šírenia tepla v prostredí (T1 a T2) 

Úloha T1 
Prečo sa špirála po zapálení sviečky roztočí?  
O aký spôsob šírenia tepla ide? 

Úloha T2: 
Na kovovej tyči sú parafínom (voskom) pripevnené klinčeky. Napíš, čo sa 

bude diať, ak kahan zapálime. 
Svoju odpoveď odôvodni. 

Nami vytvorené pracovné 
listy na tému Teplo 

Výučba podľa 
pracovných listov 

Kvalita vedomostí 

Kvalita kompetencie 
získavať informácie 

pozorovaním 
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Úroveň kvalitatívneho pozorovania žiakov sa merala aj v jednej úlohe  
v praktickej časti testu (P3), kde žiaci priamo pozorovali prebiehajúci jav: 

Úloha P3: 
Pozoruj čo sa bude diať, ak budeme vodu zohrievať. 
a) Svoje pozorovania zapíš. 
b) Svoje pozorovanie vysvetli. 

Odpovede žiakov sme spracovali a vyhodnotili tabuľkou (tab. 1) a graficky (graf 1). 

Tab. 1: Porovnanie úspešnosti úloh medzi jednotlivými skupinami  

Úloha T1 T2 P3a P3b Priemerná úspešnosť 

Úspešnosť kontrolnej skupiny 1sg [%] 61,1 63,9 72,2 30,6 57% 

Úspešnosť kontrolnej skupiny vaz. [%] 73,1 80,9 58,0 33,3 61,3% 

Úspešnosť experimentálnej skupiny [%] 97 100 91,3 72 90,1% 

Graf 1: Úspešnosť jednotlivých skupín v riešení vybraných úloh 

Z analýzy úspešnosti v riešení daných úloh vidieť, že žiaci experimentálnej skupiny dosiahli výrazne lepšie 
výsledky oproti obidvom kontrolným skupinám (v priemere o 30,95 %). Výsledok dávame do vzťahu práve so 
spôsobom vyučovania v experimentálnej skupine, kde pri týchto témach získavali žiaci nové informácie kvalita-
tívnym pozorovaním. Zo získaných výsledkov je zrejmé, že žiaci, ktorí nové informácie prijímali vyučovacími 
stratégiami zameranými na rozvoj a upevňovanie kvalitatívneho pozorovania, získali lepšiu predstavu o podstate 
šírenia tepla v prostredí. Vhodné vyučovacie metódy a stratégie teda docielia rozvoj kompetencie získavať infor-
mácie pozorovaním i zlepšenie fyzikálnych vedomostí. 

Záver 
Je žiaduce, aby sa už základná škola ako odborne pôsobiaca výchovná inštitúcia aktívne a výrazne podieľala na 

celkovom vzraste jednotlivých kompetencií žiakov. Pri vzdelávaní by sme sa hlavne mali sústrediť na prehlbovanie 
vedomostí formou aktívneho získavania informácií a rozvíjania kľúčových kompetencií žiaka. K efektívnemu 
osvojovaniu kľúčových kompetencií v pedagogickej praxi škôl je potrebná zásadná zmena obsahu a spôsobu výučby, 
metód a foriem výučby, zmena v plánovaní a realizácii vhodných vzdelávacích stratégií pre činnostnú výučbu, 
konštruktivistické, participatívne, interaktívne, zážitkové učenie sa založené na skúsenostiach žiakov a zároveň 
prepojené so životom. Tým docielime nielen rozvoj kompetencií, ale aj fyzikálnych vedomostí, čím úspešne napl-
níme ciele štátneho vzdelávacieho programu. 

Literatúra 
BERTRAND, Y.: Soudobé teorie vzdělávaní. Praha : Portál, 1998. 248 s. ISBN 80-7178-216-5. 
BIZNÁROVÁ, V.: Možnosti zisťovania žiackych koncepcií s pojmami teplota, teplo a tepelná výmena. In: Zborník z konferencie 

Šoltésove dni 2005. Bratislava : Metodicko pedagogické centrum Bratislavského kraja, 2005. s. 14-18. ISBN 80-7164-398-X. 
BLAŠKO, M.: Úvod do modernej didaktiky I. (Systém tvorivo-humanistickej výučby). [online]. Košice : KIP TU, 2010. [cit. 2010-02-05]. 

Dostupné na WWW <http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1300&res=low&menu=1310>.  
MACHÁČEK, M.: Fyzika pre 8. ročník základných škôl. Bratislava : SPN 1993, 1. Diel, s. 34-63. ISBN 80-08-02012-1. 
ŽOLDOŠOVÁ, K.: Východiská primárneho prírodovedného vzdelávania. Trnava : Trnavská univerzita – Pedagogická fakulta, 2006. 

59 s. ISBN: 80-8082-095-3. 
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Jednoduchý experiment s cievkou alebo môže nás aj 9 V batéria „kopnúť“? 

Aby učiteľ vzbudil žiacku pozornosť, musí často robiť na hodinách neobvyklé, ba priam prekvapujúce veci. Na-
šťastie vo fyzike máme pokusy, ktoré túto funkciu úspešne plnia. Jedným z pokusov, ktorý vedie k prekvapujúcemu 
záveru, je experimentovanie s batériou a cievkou. Prečo je tento pokus medzi žiakmi obľúbený? Pretože si žiaci obsah 
učiva vyskúšajú na vlastnej koži. 

Každý z nás na základe vlastnej skúsenosti potvrdí, že 9 V batéria „nekope“. Ak niektorý so žiakov neverí, máme 
pre nich pripravené batérie a vodiče, ktoré im rozdáme, a vyzveme ich, aby si účinky elektrického prúdu vyskúšali na 
sebe. Ak máme poruke miliampérmetre, ako opakovanie dáme za úlohu odmerať veľkosť prúdu, ktorý pri experi-
mente prechádza pokusnou osobou, prípadne vypočítať približný elektrický odpor človeka. 

V druhej časti experimentu k batérii paralelne pripojíme cievku (obr. 1). Cievka, ktorá pozostáva z medeného 
drôtu, predstavuje pre elektróny z batérie ďalšiu možnú trasu, ktorou môžu prúdiť, a preto môžeme predpokladať, že 
pri takomto zapojení prúd vo vetve s človekom poklesne a jeho účinky budú ešte menej citeľné. 
Poznámka: Učiteľ na tomto mieste presvedčí žiakov o logickosti prechádzajúceho tvrdenia a zároveň upozorní, že pokiaľ ne-
jaká fyzikálna teória nie je potvrdená experimentom, ostáva iba teóriou. Napätie v triede vystupňuje vyvolaním dobrovoľníka, 
ktorý sa „obetuje“ pre vedecké účely. 

Pokiaľ je spínač zopnutý, predpoklad sa potvrdzuje. V okamihu vypnutia 
obvodu však žiak pocíti aj z 9 V batérie „kopnutie“. Ako je to možné? 

Vysvetlenie vedie k javu vlastnej indukcie. Pri zmene prúdu v cievke v dô-
sledku zapnutia a vypnutia obvodu sa cievka nachádza vo vlastnom magne-
tickom poli, ktoré je v krátkom okamihu po zapnutí alebo vypnutí obvodu 
nestacionárne. Na cievke sa v okamihu vypnutia indukuje napätie, ktoré 
môže niekoľkonásobne prevýšiť napätie zdroja. Žiakom zatiaľ vysvetlenie 
neprezradíme, ale nasmerujeme ich k hlbšiemu preskúmaniu tohto javu, a to 
otázkou: Ako by sme zistili, čo presne sa deje s veľkosťou prúdu v obvode s 
cievkou pri zapínaní a vypínaní obvodu? 

V ďalšej časti hodiny naplánujeme a realizujeme experiment, pri ktorom s pomocou počítačom podporovaného 
laboratória, schopného merať s veľkou vzorkovacou frekvenciou, sledujeme prúd v obvode a nakreslíme jeho časový 
priebeh. Podrobnosti o plánovaní experimentu a o práci v počítačom podporovanom laboratóriu sú napr. v [5]. Aby 
bol efekt dobre pozorovateľný, pripravíme si cievku s veľkou indukčnosťou. 

Pri sériovom zapojení 9 V batérie, 1 200 závitovej cievky s jadrom z rozkladného transformátora a rezistora na 
ktorom sledujeme napätie, sme namerali priebeh znázornený na obr. 2. Z grafu vidíme, že po zapnutí obvodu napätie 
postupne stúpa, kým sa ustáli na určitej hodnote. Pri vypnutí zrazu vzniká obrovské napätie, ale jeho účinky nevieme 
opísať bližšie, pretože od tohto okamihu je obvod prerušený a voltmeter zobrazuje hodnotu 0 V. 

  

 Obr. 2 Obr. 3 

Navrhnutá situácia však celkom nezodpovedá pôvodnému experimentu, pretože pokusná osoba predstavuje rezistor 
zapojený k cievke paralelne (obr. 1) a teda časť obvodu aj po odpojení zdroja ostáva uzavretá. Túto situáciu modelu-
jeme zapojením podľa obr. 3. 

Z nameraného priebehu (obr. 4) vidíme, že po zapnutí obvodu prúd postupne stúpa, kým sa ustáli na určitej hodnote. 
Podobne po vypnutí veľkosť prúdu neklesne na nulu ihneď, ale postupne sa zmenšuje. To znamená, že nejaké 
napätie ešte chvíľu poháňa elektróny aj potom, čo sme zdroj napätia odpojili a naopak, po zapnutí obvodu nejaké 
napätie bráni pohybu elektrónov. Zdrojom tohto napätia je jednoznačne cievka, lebo pri zapínaní a vypínaní obvodu 
s rezistorom sme toto správanie nepozorovali.  

Postupným kladením na seba nadväzujúcich otázok nasmerujeme žiacku skúsenosť k teoretickému vysvetleniu 
pozorovaného javu vlastnej indukcie cievky pomocou faktov o elektromagnetickej indukcii. Kde sa na cievke 

 
Obr. 1 
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zrazu vzalo obrovské napätie, ktoré nás „koplo“? Kde sa vzalo na cievke napätie, ktoré ovplyvňuje veľkosť prúdu 
v obvode? Vzniká toto napätie v cievke keď, je prúd ustálený, alebo iba pri náhlej zmene prúdu? Ako nazývame napätie 
vznikajúce za určitých podmienok na cievkach? Spresnite podmienky potrebné k vzniku indukovaného napätia. Na-
chádza sa naša cievka v nejakom magnetickom poli? (Uvážte pritom, že magnetické pole Zeme je zanedbateľne malé 
a v krátkej dobe trvania experimentu aj stacionárne). Nie je cievka v našom experimente zdrojom magnetického 
poľa? Ak áno, aké má toto pole vlastnosti pri zapnutí a vypnutí obvodu. Žiaci objav súvislostí urobia vlastnými 
silami, z čoho sa nesmierne tešia. 

  
Obr. 4  Záznam merania v zapojení podľa schémy na obr. 3. Parametre merania R = 50 Ω, RA = 20 Ω, cievka je s jadrom a má 
1 200 závitov, batéria 9 V. Napätie meriame priamo pripojením vodičov na vstup meracieho panela Coach (treba zachovať 
spoločné uzemnenie). Prúd určíme nepriamo výpočtom 

Niektorým žiakov už počas merania prúdu napadne pripísať vznik indukovaného napätia jadru, ktorým sa cievka 
líši od vodiča rezistora, a overiť tento fakt. Preskúmajme teda, ako na pozorovaný jav vplýva prítomnosť jadra v cievke. 
Počítačom podporované laboratórium umožní rýchlo zopakovať experiment s cievkou bez jadra, s povytiahnu-
tým jadrom, prípadne s cievkami s odlišným počtom závitov (obr. 5). 

Novú vlastnosť cievky súvisiacu s prítomnosťou jadra v cievke a počtom závitov, ktorá ovplyvňuje rýchlosť 
prechodového javu v RL obvode pomenujeme indukčnosťou, zavedieme označenie veličiny L, jednotku H, príp. 
definíciu veličiny a zdôrazníme, že tento parameter vykazuje cievka iba v obvodoch s premenlivým prúdom. 

 

Obr. 5  Výsledky pre cievku s 1 200 závitmi 
Legenda: 1 – cievka bez jadra, 2 – cievka s čiastočne zasunutým jadrom, 3 – cievka s úplne zasunutým jadrom, 4 – cievka 
s dlhým jadrom, 5 – cievka s uzavretým jadrom tvaru U  

Prechodový jav pri vzájomnej indukcii dvoch cievok sa využíva napr. na vytvorenie iskry, teda vysokého napätia, 
v sviečkach automobilu. Študenti zaujímajúci sa o automobily môžu dostať za úlohu naštudovať si podrobnosti 
(napr. v [4]) a na najbližšej vyučovacej hodine prezentovať ostatným spolužiakom referát na túto tému. 

Na záver článku uvediem dve testové úlohy, ktoré sa dajú použiť na overenie žiackych poznatkov o prechodovom 
jave v RL obvode. 

Úloha č. 1: 
Fyzik preskúmal rozvetvený elektrický obvod znázornený na obrázku. Pri experi-

mente zapol a krátko na to vypol spínač 1 v obvode a sledoval priebeh prúdu vo vetvách 
pripojenými ampérmetrami. 

a) Ktorý z grafov znázorňuje prúd cez odpor R po zapnutí spínača č. 1? 
b) Ktorý z grafov znázorňuje prúd cez cievku L keby bol v pokuse spínač 2 

uzatvorený? 
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Úloha č. 2: 
Do elektrického obvodu sme zapojili batériu, spínač, cievku s veľkou indukčnosťou, rezistor a dve úplne rovnaké 

žiarovky. Po zapnutí a následnom vypnutí obvodu pozorujeme, že 
a) ako prvá zasvieti žiarovka 1, 
b) ako prvá zasvieti žiarovka 2, 
c) ako prvá zhasne žiarovka 1, 
d) žiarovky zasvietia aj zhasnú súčasne. 

 

 Demonštrácia experimentu v úlohe č. 2 

Záver 
Jednoduchým spôsobom vychádzajúcim z bezprostrednej skúsenosti sme opísali prechodový jav v sériovom 

RL obvode, ktorý vo fyzikálnej teórii elektromagnetizmu opisujú diferenciálne rovnice 

RI
t

I
LU =−

d

d
e (pri zapnutí obvodu) 

resp. 

 RI
t

I
L =−

d

d
(v prípade vypnutia obvodu) 

kde Ue je elektromotorické napätie zdroja, L celková indukčnosť obvodu, R celková rezistancia obvodu daná súč-
tom vnútorného odporu zdroja, odporu cievky a odporu vodičov. Ich riešenia pri uvážení počiatočných podmienok 
I(t = 0) = 0, resp. I(t = 0) = I0 sú v súlade s pozorovaným priebehom prúdu 

 )e1(0

t
L

R

II
−

−=  (prúd pri zapnutí obvodu narastá až sa ustáli na hodnote I0) 

resp. 

 
t

L

R

II
−

= e0  (prúd pri vypnutí obvodu exponenciálne klesá) 

Počítačom podporované laboratórium umožnilo sprístupniť matematicky komplikovanú závislosť prehľadnou 
grafickou formou a pritom podať plnú fyzikálnu informáciu o vlastnej indukcii cievky. 

Článok bol vypracovaný s pomocou grantovej podpory Visegrad Fund, FYZWEB, č. 20910347 a VEGA 
1/0625/10 Výskum faktorov prispievajúcich k rozvoju kompetencií žiakov pri vyučovaní fyziky. 
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[2] ŠUHAJOVÁ, Z.: Školský fyzikálny experiment v počítačom podporovanom laboratóriu. Bratislava : Univerzita Komenského  

v Bratislave, 2010. Rigorózna práca. 



Fyzikálne listy  

 

9 

[3] CHALUPKOVÁ, S.: Ako zhasnúť žiarovku. In: Tvorivý učiteľ fyziky. Zborník príspevkov. Košice : PF UPJŠ, 2008. 180 s. s. 21-24. 
Dostupné na http://sfs.savba.sk/smolenice/index.htm. ISBN 978-80-969124-6-9. 

[4] NICE, K. 2001. How Automobile Ignition Systems Work. www: HowStuffWorks.com <http://auto.howstuffworks.com/ignition- 
-system.htm> cit. 27. 9. 2010. 

[5] DEMKANIN, P. Počítačom podporované prírodovedné laboratórium. Bratislava : Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2006. 
139s. Dostupné na http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~demkanin/CoachWebII/PDF/psp.pdf.  
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Zuzana Šuhajová 

Praktická astronómia populárne pre základné a stredné školy 
Astronómia a nové poznatky o vesmíre a jeho telesách odjakživa lákali a zaujímali ľudí. Vesmír je stále miestom 

s množstvom nezodpovedaných otázok. Láka a priťahuje mladých ľudí k prírodným vedám, predovšetkým k fyzike. 
Vedeckí a pedagogickí pracovníci oddelenia astronómie a astrofyziky, Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteo-
rológie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave pre vás a vašich žiakov 
pripravili populárno-vedecký projekt Praktická astronómie populárne, podporený Agentúrou na podporu výskumu  
a vývoja. Tento projekt okrem zaujímavých a pútavých prednášok prináša aj stretnutie s astronómami-vedcami, 
ktorí vesmír a jeho objekty priamo skúmajú. Naše prednášky a diskusie sa týkajú tém, ktorým sa profesionálne 
venujeme. Oddelenie astronómie a astrofyziky sa zaoberá fyzikou Slnka a najmä výskumom medziplanetárnej 
hmoty – komplexu malých telies Slnečnej sústavy, medzi ktoré patria asteroidy, kométy a meteory. Výskum týchto 
telies sa vykonáva na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu Univerzity Komenského v lokalite Modra- 
-Piesok neďaleko Zochovej chaty. Práve malé úlomky asteroidov a komét sú totiž častice, ktoré interagujú s našou 
planétou denno-denne a na nočnej oblohe ich vidíme ako meteory, pri jasnejších prípadoch ich nazývame bolidy. 
Pomerne vzácnou udalosťou je, keď do atmosféry Zeme vletí teleso asteroidálneho pôvodu, ktoré je dostatočne 
veľké a pomalé na to, aby prežilo let atmosférou a dopadlo na povrch ako meteorit. Posledným známym prípadom 
je Košický meteorit. 

28. februára 2010 o 23:24:46 SEČ osvetlil veľmi jasný meteor – bolid nočnú oblohu nad strednou Európou. 
Napriek neskorej nočnej hodine množstvo ľudí v okruhu niekoľkých stoviek kilometrov hlásilo nezvyčajne jasný 
úkaz. Prebiehal práve finálový zápas olympijského turnaja v hokeji. Svetlo z bolidu prelietajúceho atmosférou 
osvetlilo ulice a cez okná preniklo do bytov. Na niektorých miestach východného Slovenska a severného Maďarska 
bolo počuť dunenie podobné hromu alebo výbuchu, čo naznačovalo uvoľnenie veľkého množstva energie v podobe 
zvukových vĺn. Kvôli oblačnosti a dažďovým prehánkam nepracovali v dobe preletu bolidu optické záznamové zaria-
denia Európskej bolidnej siete riadenej dr. P. Spurným z Astromického ústavu AV ČR v Čechách a na Slovensku 
a ani Slovenskej videosiete na pozorovanie meteorov (Univerzita Komenského v Bratislave). Napriek oblačnosti 
pracovali rádiometrické senzory na 7 automatických bolidových staniciach v ČR (6) a v Rakúsku (1). Bolid bol 
1000× jasnejší ako Mesiac v splne. Neskôr sa nám podarilo získať záznamy bezpečnostných kamier z dvoch miest 
v Maďarsku (Örkény  a Telki), ktoré priamo zachytili prelet bolidu a dali sa použiť na výpočet jeho dráhy. Z týchto 
záberov sa podarilo dr. J. Borovičkovi (AV ČR Ondřejov) určiť trajektóriu meteoroitu v atmosfére a dopadovú oblasť 
meteoritu. Teleso letelo nad Slovenskom zo západu na východ. Vo výške 35 km nad povrchom došlo k najväčšej 
explózii, pri ktorej sa veľká časť telesa rozpadla. Malá časť hmoty sa postupne zbrzdila a dopadla na zem vo forme 
meteoritov západne od Košíc. Seizmológ Dr. P. Kalenda z Ostravy na základe seizmických dát zo Slovenska (Lo-
kálna seizmická sieť východné Slovensko, prof. Moczo, FMFI UK) nezávisle potvrdil trajektóriu dr. Borovičku. 

Dr. L. Kornoš z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie 
FMFI UK v Bratislave 12. marca konfrontoval svedectvá ľudí, ktorí videli 
alebo počuli prejavy bolidu, s predbežne vypočítanou spádovou oblasťou. 
Definitívne potvrdenie výpočtov priniesla až prvá spoločná expedícia (AsÚ 
SAV – dr. J. Svoreň a FMFI UK – dr. J. Tóth) po roztopení snehu v okolí obce 
Vyšný Klátov, kde 20. marca našiel dr. J. Tóth prvý meteorit. Nasledovali 
ďalšie expedície vedeckých pracovníkov a doktorandov FMFI UK, AsÚ 
SAV, AsÚ AV ČR a pracovníkov hvezdární pod správou VÚC (Žiar nad 
Hronom, Banská Bystrica, Kysucké Nové Mesto, Žilina). Celkovo sa našlo 76 
meteoritov s hmotnosťami od 0,5 gramu po 2,19 kg. Prvý meteorit bol 
analyzovaný na FMFI UK jadrovými fyzikmi (prof. P. Povinec) na prítomnosť 
kozmogénnych izotopov, ktoré jednoznačne potvrdili mimozemský pôvod. 
Ďalšia promptná analýza určila, že ide o obyčajný chondrit typu H5 (dr. J. 
Haloda z Českej geologickej služby), čo je najbežnejší typ kamenných 
meteoritov. Z vedeckého hľadiska ide o veľmi výnimočný prípad. Na svete je 
nájdených okolo 40 000 meteoritov, ale z toho len 14 má doteraz určenú 
dráhu, takže vieme, z ktorej časti Slnečnej sústavy k nám prišli. Meteorit „Košice“ je 15. prípadom, prvým na 
Slovensku. Od posledného pozorovaného pádu meteoritu na Slovensku, ktorého dráha sa vtedy nedala určiť, 
prešlo 115 rokov. 

 
Jeden z fragmentov meteoritu Košice 

Foto: P.Vereš 
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Meteority budú uložené v Slovenskom národnom múzeu a profesionálnych astronomických inštitúciách AsÚ SAV 
Tatranská Lomnica a Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK v Bratislave, kde bude prebiehať 
ich ďalší výskum. 

Bližšie informácie o tom, ako sme hľadali meteorit Košice, po akej dráhe obiehal Slnko, aký je jeho vek a zlo-
ženie, vám rozpovieme na našich prednáškach. Okrem toho sa tohto meteoritu, staršieho ako ktorákoľvek hornina či 
nerast na Zemi, môžete osobne dotknúť. Stretnúť sa môžeme na Šoltésovych dňoch 2010, ktoré by sa mali konať 
začiatkom decembra. V programe nebude chýbať exkurzia po Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu a astro-
nomické prednášky na aktuálne témy: 

Vznik a vývoj hviezd (Mgr. Jaroslav Dudík, PhD.), 
Slnko a cyklus aktivity (Mgr. Jaroslav Dudík, PhD.), 
Extrasolárne planéty (RNDr. Peter Vereš, PhD.), 
Exkurzia po observatóriu (Dušan Kalmančok), 
Medziplanetárna hmota, meteorit Košice (RNDr. Juraj Tóth, PhD.), 
Apophis: Asteroid na nebezpečnej dráhe (RNDr. Leonard Kornoš, PhD.). 

RNDr. Juraj Tóth, PhD. a RNDr. Peter Vereš, PhD. 

Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky 

Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky vzniká na 
KDF MFF UK v Praze. Sbírka je určena vysokoškolským 
studentům k opakování a prohloubení učiva v základních 
kurzech fyziky a studentům středních škol se zájmem 
o fyziku k rozšiřování a procvičování dovednosti řešit 
fyzikální úlohy či k přípravě na přijímací zkoušky na VŠ. 
Do sbírky začínáme postupně zařazovat i jednodušší úlohy 
vhodné pro žáky základních škol a nižších gymnázií. 

Sbírka obsahuje podrobná komentovaná řešení všech 
úloh, komentáře a strukturované nápovědy, které čtená-
řům pomáhají při samostudiu a vedou je k aktivnímu 
přístupu a plnému pochopení dané úlohy. Podobně kon-
cipovanou rozsáhlejší sbírku fyzikálních úloh se nám 
nepodařilo v dostupných českých, ani zahraničních 
zdrojích nalézt. 

V současné době sbírka obsahuje tři tématické celky – 
Mechanika, Elektřina a magnetismus a Termodynamika 
a molekulová fyzika. Z mechaniky je zveřejněno přibližně 
100 úloh, z elektřiny a magnetismu 180 úloh a z moleku-
lové fyziky a termodynamiky 100 úloh. Během příštího 
roku chceme do sbírky zařadit úlohy z Teoretické mecha-
niky a vyzkoušet jejich propojení se studijním textem 
formou interaktivních odkazů. Sbírka bude také rozšířena 
o úlohy z kvantové mechaniky a fyziky mikrosvěta. Prů-
běžně doplňujeme úlohy do stávajících kapitol. 

Sbírka má v současnosti již i svou anglickou a polskou verzi a je připravena ve své uživatelské části na rozšíření 
pro případné další jazyky. Důležité je, že do angličtiny bylo převedeno celé administrátorské rozhraní. Využívat 
sbírku a zadávat do ní úlohy mohou tedy i kolegové z jiných zemí. Do angličtiny je zatím přeloženo 32 úloh a další 
jsou postupně překládány, polská verze obsahuje 20 úloh. 

Sbírka je dostupná na adrese http://fyzikalniulohy.cz, její anglická verze pak na adrese http://physicstasks.eu na 
katedrálním serveru KDF nejen studentům MFF UK, ale i širší veřejnosti. Náměty na další vývoj sbírky i připo-
mínky k jejímu současnému stavu je možné zasílat na adresu: sbirka@kdf.mff.cuni.cz. 

Vznik článku byl podpořen mezinárodním projektem řešeným v rámci International Visegrad Fund (projekt 
číslo 20910347). 

Zdeňka Koupilová, Dana Mandíková, Marie Snětinová 
Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha 

 

Ukázka středoškolské úlohy 
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Vznik jadrovej fyziky 

pokračovanie zo str. 1 

Rutherford využíval α-častice na mnohé svoje ďalšie pokusy. Významným pokusom, ktorý navrhol a uskutočnili 
ho Hans Geiger a Ernest Marsden, Rutherford dokázal, že kladný náboj v jadre je sústredený v objeme s priemerom 
asi 100 000-krát menším ako je priemer atómu, t. j. s priemerom 0,000 000 000 000 001 m. Pokus bol zameraný na 
zistenie výchyliek α-častíc od pôvodného smeru po prejdení cez tenkú zlatú fóliu. Očakávaným výsledkom bolo iba 
veľmi malé vychýlenie, menšie ako 1° (Halliday, Resnick, Walker, 2006, s. 1130). Príčinou bola viera v správ-
nosť Thomsonovho pudingového modelu atómu. Keď kladne nabitá α-častica prechádza cez fóliu, tak naráža do 
elektrónov, ako aj do kladne nabitých častíc atómov zlata. Elektróny na let asi 7360-krát ťažšej α-častice (Pišút, 
2003, s. 94) majú zanedbateľný vplyv. Je to akoby delová guľa narážala do ping-pongových loptičiek. Zásadný 
vplyv na let α-častice môžu mať len nositele kladného náboja. Pri rovnomerne rozloženom kladnom náboji v celom 
objeme atómu je ale výsledná odpudivá sila od kladne nabitých častíc na α-časticu letiacu vnútri atómu malá. Pô-
sobia na ňu totiž kladne nabité častice zo všetkých smerov. Ako α-častica letí kladne nabitou hmotou, tak je vlastne 
odpudzovaná všetkými smermi – časť nad ňou ju odpudzuje smerom nadol, časť pod ňou smerom nahor atď. Vý-
sledná sila je potom zmesou protichodných síl, ktoré sa čiastočne alebo úplne vyrušia. Ani kladne nabité častice  
v atóme by preto nemali mať výraznejší vplyv na smer letu α-častice. Pokus však ukázal nielen väčšie výchylky ako 
boli očakávané, ale dokonca možnosť spätného odrazenia sa α-častice od fólie! Takýto výsledok zaskočil aj samot-
ného Rutherforda. „To bola najneuveriteľnejšia správa, aká sa mi v živote dostala do uší. Bolo to také neuveriteľné, 
ako keby ste vystrelili z dela pätnásťpalcový náboj na kus jemného papiera a náboj by sa vrátil a zasiahol vás“ (Zajac, 
Pišút, Šebesta, 1997, s. 48, 49). Rutherford z tohto prekvapivého výsledku usúdil, že celý kladný náboj atómu musí 
byť sústredený do veľmi malého priestoru, aby bola možná taká veľká odpudivá sila na α-časticu. Odpudivé sily 
kladne nabitých častíc v jadre sa potom nekompenzujú. Ak teda častica letela priamo na nahromadený kladný náboj 
atómu, tak sa vplyvom silnej odpudivej sily pred nárazom zastavila a otočila svoj smer. Samozrejme takýchto prí-
padov nebolo príliš veľa – asi 1 z 8 000 (Zajac, Pišút, Šebesta, 1997, s. 48). Stačí si predstaviť, na akú malú plochu 
sa α-častica musela trafiť. Väčšina α-častíc preletela priamo alebo len s menšou odchýlkou. Časť atómu, v ktorej 
je sústredený všetok kladný náboj atómu, Rutherford nazval atómovým jadrom. 

Rok 1911, v ktorom bolo objavené jadro, sa označuje ako rok vzniku jadrovej fyziky. Rutherfordov model atómu 
je teda tvorený prevažne prázdnym priestorom. Takmer všetka hmotnosť a všetok kladný náboj sa nachádza  
v maličkom jadre, okolo ktorého obiehajú elektróny podobne ako planéty okolo Slnka. Preto sa tento model nazýva 
aj „planetárnym modelom“. 

Práca Rutherforda ešte neskončila 
Už v roku 1914 Rutherford objavil jadro atómu vodíka a nazval ho protón – z gréckeho proton – prvý (Kvasnica, 

1987, s. 48). Protón sa ukázal ako stavebný prvok všetkých atómov a počet protónov v jadre atómu sa stal kľúčovým 
pre umiestnenie prvku v Mendelejevovej tabuľke. Podľa známeho chemického značenia sa počet protónov v jadre 
atómu označuje Z a píše sa vľavo dole vedľa značky prvku, obecne ZX, konkrétne 1H (vodík), 2He (hélium),  
6C (uhlík) a podobne. 

   
Rutherfordov model atómu, kladná hmota je už sústredená v jadre Ernest Rutherford 

Ukazovalo sa však, že jadrá toho istého prvku môžu mať rôzne hmotnosti. Riešením bolo zavedenie elektricky 
neutrálnych častíc s hmotnosťou takmer rovnakou ako je hmotnosť protónu. Túto hypotetickú časticu neskôr 
objavil Rutherfordov žiak James Chadwick a bola nazvaná neutrón. V jadre sa teda nachádzajú protóny – nositelia 
kladného náboja, ktorých počet určuje chemické vlastnosti prvku a neutróny – elektricky neutrálne častice, ktorých 
počet v jadrách toho istého prvku sa môže líšiť. Obe tieto častice sa spoločne nazývajú nukleóny, podľa latinského 
nucleus – jadro. Počet nukleónov v jadre sa označuje A a píše sa vľavo hore vedľa značky prvku, všeobecne AX, 
konkrétne 

1
H, 

2
H, 

4
He, 

12
C a podobne. 
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Zápis 
1
1H teda znamená, že v jadre sa nachádza jediný nukleón, a to protón; mimo jadra – v obale neutrálneho 

atómu je toľko elektrónov, koľko je protónov v jadre, a teda 1. 
2
1H znamená, že v jadre atómu sú dva nukleóny, z toho jeden je protón, teda druhý musí byť neutrón; v obale 

neutrálneho atómu sa nachádza opäť jeden elektrón. 
Vidíme, že počet neutrónov sa zmenil, ale počet protónov aj elektrónov zostal nezmenený, a teda ide o ten istý 

prvok – vodík. 
1
1H a 

2
1H (deutérium) sú typické príklady izotopov vodíka – t. j. rôznych atómov vodíka, líšiacich sa 

iba počtom neutrónov v jadre (počet protónov v jadre, a teda aj chemické vlastnosti oboch atómov zostávajú rovnaké). 
Existuje aj tretí izotop vodíka 

3
1H (trícium), objavený opäť Rutherfordom. 

Pre úplné pochopenie ešte uvádzam stavbu atómu hélia – typicky 
4
2He, ktorý obsahuje 4 nukleóny, z toho 2 sú 

protóny, a teda zvyšné 2 sú neutróny; v atómovom obale neutrálneho atómu sú dva elektróny (toľko, koľko protónov 
je v jadre). Často spomínaná α-častica je dvojnásobne ionizovaný atóm hélia. Zapisuje sa tiež 

4
2He

2+
, obsahuje  

4 nukleóny – 2 protóny a 2 neutróny, avšak v obale sa nenachádza žiadny elektrón.  
Rutherfordov planetárny model atómu, teda okrem zavedenia atómového jadra, skonkretizoval aj jeho zloženie. 

Tento model atómu bol neskôr upresnený Bohrom a napokon kvantovou mechanikou, avšak umiestnenie jadra v minia-
túrnom priestore uprostred atómu a obiehanie elektrónov okolo neho zostalo aj naďalej. Pri štúdiu jadra teda postačí 
dobre predstaviteľný Rutherfordov model.  

Ešte jeden významný experiment sa spája s menom Ernesta Rutherforda. V roku 1919 ostreľovaním dusíka α-čas-
ticami dosiahol prvú umelo vytvorenú jadrovú reakciu, keď sa mu podarilo vytvoriť dva prvky – kyslík a vodík. 
Táto historicky významná reakcia sa zapisuje: 

14
7N + 

4
2He → 1

7
8N + 

1
1H a Rutherford ňou inšpiroval mnohých fyzikov 

k skúmaniu ďalších jadrových reakcií, teda reakcií, pri ktorých dochádza k preusporiadaniu nukleónov v jadrách 
atómu alebo atómov a zmene aspoň jedného prvku na iný prvok. 

Pri každej jadrovej reakcii sa súčet protónových aj súčet nukleónových čísel na jednej strane 
rovnice rovná súčtom na druhej strane rovnice. V Rutherfordovej premene dusíka a α-častice 
na kyslík a vodík je súčet protónových čísel 9 = 7 + 2 = 8 + 1, súčet nukleónových čísel je 
18 = 14 + 4 = 17 + 1. 

Ďalším príkladom je Chadwickova reakcia, ktorou objavil neutrón ostreľovaním berýlia 
α-časticami: 

9
4Be + 

4
2He → 12

6C + 
1
0n, a ktorá spĺňa uvedené kritériá. Neutrón je označený 1

0n. 
Chadwickov objav neutrónu umožnil vytvoriť nielen nový model jadra atómu, ale predovšetkým 
spustil éru experimentov v jadrovej fyzike založenú na ostreľovaní jadier atómov neutrónmi.  
O významných dôsledkoch týchto experimentov sa píše v časti Rozštiepenie atómového jadra. 
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Mária Figurová 

Kúpite si knihu. Obchodníci do nej na vhodné miesto, ktoré nie 
je na prvý pohľad odhaliteľné, dali takúto cievočku, ktorou na diaľku 
až pár metrov odhalia, či bola kniha zaplatená. Ak ju riadne kúpite, 
vysokofrekvenčným impulzom pri pokladnici cievočku na vhodnom 
mieste prerušia („prepália“) a môžte spokojne opustiť predajňu.  
V opačnom prípade vás pri dverách chytia lebo signalizačné zaria-
denie nepoctivosti zákazníka začne pišťať. 

 
James Chadwick 


