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Vážení čitatelia, 

Fyzikálne listy, ktoré držíte v rukách, sú posledným číslom už 15. ročníku nášho spoločného časopisu. Už 15 ro-
kov hovoríme spolu o fyzike, vymieňame si skúsenosti najmä z vyučovania fyziky. Máme snahu navzájom sa 
informovať a pomáhať si. Dovoľte mi pri tomto malom jubileu krátku úvahu: 

Fyzika okolo nás 

Je neodškriepiteľným faktom, že fyzika nepatrí v škole vo všeobecnosti k obľúbeným predmetom. Tento 
stav nevznikol dnes, pretrváva desaťročia a je odrazom prevládajúceho názoru ľudí, že fyzika to sú vzorce, 
ktoré sa v škole musíš naučiť, pre život ich nepotrebuješ a tak ich veľmi rýchlo zabudneš. Skutočne, ruku 
na srdce: ak nie ste inžinierom, technikom, učiteľom prírodovedných disciplín, domácim „kutilom“, nemáte 
školopovinné deti, potrebujete vedieť nejaký vzorec? Myslím, že ani nie. Znamená to, že čas strávený v škol-
ských laviciach na hodinách fyziky bol zbytočný? Nemala by byť fyzika len nepovinným predmetom pre 
budúcich vedeckých, technických a ďalších pracovníkov, ktorí vo svojej práci fyziku potrebujú? V žiadnom 
prípade! Z jednoduchého dôvodu: nie je totiž správne stotožňovať fyziku so vzorcami. Obávané „vzorce“ sú 
len matematickým vyjadrením (stručným zápisom) fyzikálnych zákonov a z nich vyplývajúcich dôsledkov. 
Tieto tvoria bázu prírodných i technických vied a ovplyvňujú náš každodenný život, či si to uvedomujeme, 
alebo nie. 

Fyziku sa učíme nielen v škole, ale vlastne po celý život, na základe skúseností, napr. kontaktov s modernou 
technikou, s otázkami ekológie, ale konečne aj konzumnej spoločnosti. Myslím, že ak vzorce prenecháme 
odborníkom, mohli by sme mnohým odporcom fyziky dokázať (na ich veľké prekvapenie), že ich fyzikálne 
vedomosti nie sú nulové a že nie je opodstatnené, aby sa tým (ako sa to stalo prakticky módou, hlavne v ume-
leckých kruhoch) chválili. Len tak náhodne: každý vodič, chodec, cyklista, vie vypočítať priemernú rýchlosť 
svojho výletu; väčšina gazdiniek vie, že domáce spotrebiče fungujú na elektrinu, že pri žehlení sa dá regulovať 
teplota žehličky termostatom; všetci bez problémov používame rádiá, televízory, automatické práčky, fotoapa-
ráty, autá i bicykle, počítače a ďalšie a ďalšie zložité i jednoduché zariadenia o ktorých vieme, alebo aspoň 
tušíme, že majú veľmi blízko k fyzike. 

Každý rozumný človek má určitý názor na svet a skutočnosti, ktoré ho obklopujú. Niektorých však treba 
presvedčiť, že nestačí vyznať sa v športe a napr. politike (všetci muži), resp. móde, kulinárskom umení (všetky 
ženy). K všeobecnému vzdelaniu určite patria vedomosti napr. aj o tom: prečo sa strieda deň s nocou, ako 
vzniká dúha, ako zatmenie Mesiaca, prečo je obloha modrá, čo nám umožňuje počúvať rádio, pozerať tele-
víziu, ako fungujú platobné karty, automatická práčka (mám na mysli samozrejme len princípy a populárne 
pohľady)… Nepotrebujeme žiadne vzorce a napriek tomu za všetkým tým stojí fyzika. Fyzika si zaslúži, aby 
sme jej v rámci nášho vzdelania priradili význačné miesto. Jednoducho, určité fyzikálne vedomosti by mal 
každý rozmýšľajúci človek pokladať za súčasť svojho všeobecného vzdelania. 

V Novom roku Vám za celú redakciu prajem všetko najlepšie. Spokojnosť v práci, v rodine a dobré zdravie. 

Martin Belluš 
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Krátke informácie 

Hodnotenie vysokých škôl a fakúlt 
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila už 

šieste hodnotenie slovenských vysokých škôl a ich fakúlt, ktoré sa opiera 
o podrobnú analýzu verejne dostupných a overiteľných údajov o ich vedec-
kej činnosti, pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch 
a doktorandskom štúdiu. 

V skupine fakúlt s prírodovedným zameraním obsadila FMFI UK tak ako 
v predchádzajúcich rokoch 1. miesto. Náskok pred ostatnými relevantnými 
fakultami sa však zmenšuje. 

Výsledky za uplynulý rok potvrdzujú pretrvávajúci pokles hodnôt indiká-
torov na FMFI UK, ktorá si síce udržala prvé miesto, ale ako jediná z tejto 
skupiny fakúlt zaznamenala ich pokles (−1,8 bodu). Na druhom a treťom 
mieste sa umiestnili s nepatrným odstupom PriF UPJŠ a PriF UK, ktoré 
vykazujú za uplynulý rok prakticky totožnú úroveň s FMFI UK. Výrazne 
zaostávajú ďalšie fakulty prírodných vied. 

AKADÉMIA 2010 
Už 14. ročník veľtrhu vzdelávanie AKADÉMIA sa uskutočnil 5.-7. ok-

tóbra 2010 v priestoroch  Národného Tenisového Centra v Bratislave. Koná 
sa každoročne (od roku 1997) a je určený predovšetkým stredoškolským a 
vysokoškolským študentom, ktorí hľadajú informácie o možnostiach štúdia 
na vysokých školách na Slovensku i v zahraničí. Medzi študentmi je veľmi 
populárny, o čom svedčí každoročná návštevnosť viac ako 10 000 študen-
tov z celého Slovenska. Tohto roku to bolo presne 11 591.  

Informácie návštevníkom veľtrhu sprostredkovávajú zástupcovia vyso-
kých škôl a fakúlt. Tohto roku sa počas troch dní trvania veľtrhu zviditeľ-
ňovalo 18 univerzít a vysokých škôl zo Slovenska, 20 z Českej republiky 
a asi 20 organizácií z ďalších krajín. 

  
Pohľad „dnu“ … a „von“ 

Podujatia sa každoročne zúčastňuje aj FMFI UK. Náš stánok tvorili naše 
vlastné panely. Na dvoch boli informácie o fakulte, ďalšie so zaujímavými 
praktickými aplikáciami najmä fyzikálneho výskumu. Na zavesenej veľko-
plošnej obrazovke bežal film o fakulte a katedrách, zaujímavé šoty z rôznych 
aplikácií výskumu a animácie prác študentov. Pozornosť pútalo niekoľko 
živých experimentov. Najviac študentov sa zaujímalo o štúdium informatiky, 
ale mali sme dojem, že oproti minulým rokom sa častejšie pýtali aj na štú-
dium fyziky a matematiky. Rozdali sme stovky informačných materiálov. 

Podmienky prijatia na FMFI UK pre akademický rok 2011 – 2012 
Upozorňujeme záujemcov o štúdium na FMFI UK, že Akademický senát 
schválil nové pravidlá prijímacieho pokračovania pre akademický rok 2011 – 
2012. Existuje napr. viac možností odpustenia prijímacej skúšky. Podrobné 
podmienky prijatia nájdete na fakultnej stránke www.fmph.uniba.sk v časti 
Vybrané informácie pre … uchádzač o štúdium. 
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Prvky sa premieňajú na iné prvky 

Jadrá atómov nemôžu obsahovať ľubovoľný počet protónov a neutrónov. Preto niektoré jadrá sú stabilnejšie, 
iné sú menej stabilné, mnoho kombinácií počtu protónov a neutrónov vôbec nemôže existovať. Jadro, ktorého 
usporiadanie nie je stabilné, má tendenciu prejsť na stabilnejšie usporiadanie. Takýto prechod môže nastať 
zmenou počtu protónov alebo neutrónov v jadre a navonok sa prejavuje rádioaktivitou. Rádioaktívne prvky 
sú teda také prvky, ktorých usporiadanie jadra je nestabilné. Hovoríme o prirodzenej rádioaktivite, ak jadro 
samovoľne vyžiari α alebo β časticu, prípadne elektromagnetické žiarenie, aby prešlo na stabilnejšiu konfigu-
ráciu. Ak umelým zásahom zvonku zmeníme usporiadanie jadra na nestabilné, ďalej sa meniace jadro, tak 
hovoríme o umelej rádioaktivite. Umelú rádioaktivitu objavili v roku 1934 Fréderic a Irène Joliot-Curie. 

Každý prvok je ale charakterizovaný práve počtom protónov v jadre. Keď sa ich počet zmení, či už priro-
dzene alebo umelo, tak vznikne iný prvok. Sen alchymistov o premenách jedného prvku na iný teda nie je až 
taký nezmysel. Dokonca pri výbere vhodnej rádioaktívnej vzorky im stačilo len počkať a atómy jedného prvku 
by sa samy postupne menili na atómy iného prvku! 

Slovo postupne má v predošlej vete svoj význam. Ukazuje sa totiž, že v danej rádioaktívnej vzorke, nech je 
akákoľvek veľká, sa vždy za určitú dobu, nazvanú polčas premeny, premení práve polovica častíc. Pre rôzne 
látky sa tento čas môže značne líšiť – od sekúnd po milióny rokov. Napríklad 13

5
1
3I (jód) je rádioaktívny s pol-

časom premeny približne 8 dní a vytvára stabilné atómy 13
5

1
4Xe (xenón) (Halliday, Resnick, Walker, 2006, str. 

1136). Povedzme, že vzorka na začiatku obsahuje 1 000 atómov tohto jódu. Potom po 8 dňoch bude vo vzorke 
500 atómov jódu a 500 atómov xenónu, po 16 dňoch už len 250 atómov jódu a 750 atómov xenónu, po 24 dňoch 
125 atómov jódu a 875 atómov xenónu atď. Atómy jódu vo vzorke ubúdajú 
exponenciálne. Treba si ale uvedomiť, že nevieme presne povedať, či sa 
nejaký konkrétny atóm premení alebo nie a ak sa premení, tak kedy. Vieme 
iba celkový počet premenených atómov vo vzorke za daný čas. 

Otázky k textu 
1. Prečo sa niektoré prvky premieňajú na iné prvky? 
2. Po akom čase sa rádioaktívna látka úplne premení na nerádioaktívnu? 

Aj nemožné je možné alebo α-premena 

α-premena jadra nastáva vytvorením α-častice (teda častice zloženej 
z 2 protónov a 2 neutrónov) v jadre a jej emitovaním, teda vyžiarením mimo 
jadra. Silným α-žiaričom je napríklad rádium, ktoré sa mení α-premenou na 
radón: 22

8
6
8Ra → 22

8
2
6Rn + 4

2He (4
2He predstavuje α-časticu). Aj novovzniknutý 

radón je rádioaktívny a ďalej sa α-premenou mení na polónium: 22
8

2
6Rn → 

→ 21
8

8
4Rn + 4

2He (Pišút, 2003, s. 118). Pri reakciách sa opäť zachováva počet 
protónov aj celkový počet nukleónov. Je teda zrejmé, že pri emitovaní α-častice vznikne vždy prvok v Mende-
lejevovej tabuľke posunutý o 2 miesta vľavo od pôvodného prvku (počet protónov v jadre klesne o 2). 

 

Emitovanie α-častice z jadra 
(http://www.observatory.cz/vystavy/castice/4-radioaktivita.php) 

Môžeme sa ale pýtať: Prečo jadro vyžiari práve α-časticu? Prečo nevyžiari samostatný protón alebo neutrón, 
či oveľa väčšiu časticu ako je častica α? Odpoveď treba hľadať v jadrových silách. Jadrové sily pôsobiace na 
všetky nukleóny v jadre sú naozaj veľké. Okolo jadra vytvárajú takmer nepreniknuteľnú bariéru – potenciálovú 
bariéru, ktorá zabraňuje časticiam z jadra uniknúť. Potenciálová bariéra je energetická, jej prekonanie závisí 
od energie častice. Samostatný nukleón nemá dostatok energie na jej zdolanie. Preto sa nukleóny potrebujú 
spojiť do skupiny. 

Ukazuje sa, že pri rozbití jadra na samostatné nukleóny je celková hmotnosť nukleónov väčšia ako hmotnosť 
pôvodného jadra. Pridaná hmotnosť má pôvod v energii, ktorá slúžila na udržiavanie nukleónov pohromade. 

alfa častica 

 

Počet nerozpadnutých jadier sa po 
každom uplynutí polčasu premeny 

zmenší na polovicu 

(www.javys.sk/sk/index.php?page= 
=manazment-rao) 
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Po rozpade jadra už naďalej táto energia nie je potrebná, ale energia nikdy nezaniká, a tak sa iba premení na 
inú formu, tentokrát na hmotnosť podľa slávneho Einsteinovho vzorca E = ∆mc2 (kde ∆m označuje zmenu 
hmotnosti a c rýchlosť svetla vo vákuu). Čo sa ale stane, ak sa jadro úplne nerozpadá na samostatné nukleóny, 
ale sa z jadra oddelí iba skupinka nukleónov? Zmena hmotnosti bude rovná rozdielu hmotnosti pôvodného 
jadra a súčtu hmotností novovytvorených častí, teda hmotnosti skupinky a nového jadra. Tento rozdiel môže 
byť tak kladný, ako aj záporný. Predpokladajme teda, že celková hmotnosť skupiny nukleónov a novovytvo-
reného jadra je menšia ako hmotnosť pôvodného jadra. Tento úbytok hmotnosti sa prejaví uvoľnením energie 
(opäť podľa vzťahu E = ∆mc2). Uvoľnená energia môže byť spotrebovaná na pohybovú energiu vytvorenej 
skupiny nukleónov a tá môže uniknúť z jadra. Naopak, ak by bola zmena hmotnosti záporná, tak energia by sa 
nielenže neuvoľnila, ale dokonca by musela byť dodaná do jadra z vonkajšieho zdroja, aby mohlo dôjsť k od-
deleniu takejto skupiny nukleónov od jadra. Výpočty ukazujú, že zo všetkých možných výberov nukleónov 
do hľadanej skupinky jedine α-častica získa oddelením od jadra energiu a má teda možnosť uniknúť z jadra, 
všetkým ostatným skupinám nukleónov by musela byť energia dodaná (Beiser, 1975, s. 546). 

Oddelením α-častice od jadra teda dôjde k uvoľneniu energie a k prechodu na stabilnejšie usporiadanie 
jadra. Stále ale existuje prekážka vo forme silnej jadrovej sily ostatných nukleónov v jadre. Má α-častica do-
statok energie na prekonanie potenciálovej bariéry jadra? Klasická fyzika hovorí, že nie. Dokonca ani takéto 
najideálnejšie usporiadanie nukleónov nemá dostatok energie. Ako je teda vôbec možné, že α-premenu pozo-
rujeme? Vedomosti z klasickej fyziky na vysvetlenie nestačia. Až kvantová fyzika a jej vlnovo-časticový 
dualizmus sú schopné objasniť princíp α-premeny. Vlnovo-časticový dualizmus je princíp, podľa ktorého 
každá častica je súčasne akousi vlnou a každá vlna sa dá považovať za časticu. Tento princíp je pre mnohých 
nepredstaviteľný a nepochopiteľný, avšak kvantová fyzika s ním bežne pracuje a zatiaľ sa ukazuje ako prav-
divý a dokonca potrebný. α-časticu v jadre teda môžeme považovať za vlnu – konkrétne vlnu pravdepodobnosti. 
Kým ako častica klasickej fyziky α-častica nemá žiadnu šancu prekonať potenciálovú bariéru, pre vlnu α-čas-
tice už existuje nenulová pravdepodobnosť, že bariéru prekoná. Tento jav sa nazýva tunelovanie α-častice 
cez potenciálovú bariéru. 

Pre α-časticu teda vôbec nie je jednoduché opustiť jadro.  Čas, za ktorý sa jej to podarí značne závisí od 
šírky potenciálovej bariéry, ktorú musí pretunelovať. Napríklad pri premene uránu 23

9
8
2U na tórium 23

9
4
0Th je 

šírka potenciálovej bariéry, ktorú musí α-častica prekonať asi 52 fm. „Častica α, ktorá poskakuje sem a tam 
vo vnútri jadra, musí naraziť na vnútornú stenu bariéry zhruba 1038-krát, kým sa jej podarí uniknúť tunelo-
vaním. Toto číslo zodpovedá 1021 nárazom za sekundu po dobu 4 ·109 rokov“ (Halliday, Resnick, Walker, 
2006, s. 1138). A skutočne, polčas premeny 23

9
8
2U → 23

9
4
0Th + 42He  je asi 4,47·109 roka. Pri premene uránu 23

9
8
2U 

je šírka potenciálovej bariéry, ktorú α-častica tuneluje iba 27 fm, čo rapídne skracuje polčas premeny na 9,1 
minúty! (Halliday, Resnick, Walker, 2006, s. 1138) 

Už len poznamenám, že α-žiarenie tvorené α-časticami je najmenej prenikavým žiarením, neprejde dokonca 
ani listom papiera. 

Otázky k textu: 
1. Prečo pri α-premene vždy klesne počet protónov v jadre o 2? 
2. Ako súvisí energia s hmotnosťou? 
3. Čo by sme mali urobiť, keby sme chceli urýchliť α-premenu nejakej látky? 
4. Ako je možné, že napriek tomu, že všetky protóny sú kladne nabité, tak sa nerozletia preč od seba, ale 

„spolunažívajú“ v jadre atómu? 
5. Čo v texte dokazuje, že vysvetlenie pomocou tunelovania α-častice cez potenciálovú bariéru zodpovedá 

skutočnosti? 

Z jadier vyletujú elektróny alebo β-premena 

β-žiarenie je tvorené elektrónmi, pričom vyžarujúci prvok sa mení na prvok  
v Mendelejevovej tabuľke posunutý o jedno miesto vpravo – teda počet protónov sa 
zvýši o jeden. Súčasne sa zachováva celkový počet nukleónov v jadre. To je možné 
jedine tak, že sa jeden neutrón zmení na protón za súčasného vyžiarenia elektrónu: 
n0 → p+ + e− (vpravo hore je značený náboj častice). Táto rovnica sa zdá byť na prvý 
pohľad logická – kladne nabitý protón a záporne nabitý elektrón majú dokopy neut-
rálny náboj rovnako ako neutrón. Napriek tomu trápila mnohých fyzikov. Experi-
mentálne sa totiž zistilo, že vysvetlenie pomocou nej nie je v zhode so zákonom 
zachovania energie, hybnosti, ani momentu hybnosti. Zdalo sa, že pri nej zlyhávajú 
základné zákony známej fyziky. Riešenie priniesol v roku 1930 geniálny fyzik 
Wolfgang Pauli, tvorca známeho Pauliho vylučovacieho princípu. Zaviedol novú 

 
Wolfgang Pauli 

(http://nobelprize.org) 
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neutrálnu časticu nazvanú neutríno. Existencia neutrína bola experimentálne potvrdená až o štvrťstoročie 
neskôr. Má totiž nulovú hmotnosť a takmer nereaguje s látkou. Aj keď o nej mnoho ľudí nevie, je to najpočet-
nejšia známa častica vo vesmíre. Naším telom prechádzajú každú sekundu miliardy neutrín bez toho, aby sme 
si ich všimli. Prelietajú bez povšimnutia celou Zemou a pokračujú vo svojom putovaní (Halliday, Resnick, 
Walker, 2006, s. 1140). Neutríno označujeme ν. Zmenu pri β-premene by sme teraz písali: n0 → p+ + e− + ν. 
Ešte stále však nie je zapísaná úplne presne. Presná bude až vtedy, keď namiesto neutrína napíšeme jeho 
antičasticu, rovnako nepolapiteľné antineutríno ν . V skutočnosti teda v jadre prebieha pri β-premene zmena: 
n0 → p+ + e− + ν . Príkladom β-premeny je premena uhlíka 14

6C na dusík: 14
6C → 14

7N + e− + ν  alebo premena 
fosforu 31

2
5P na síru: 31

2
5P → 31

2
6S + e− + ν . 

Nielen elektróny, ale aj častice s rovnakou hmotnosťou a opačným nábojom – pozitróny môžu vyletovať 
z jadra pri β-premene. Podľa toho rozlišujeme β− premenu, ktorá bola spomínaná doteraz a β+ premenu, kedy 
sa naopak mení protón na neutrón za súčasnej emisie pozitrónu a neutrína: p+ → n0 + e+ + ν (v tejto rovnici 
už skutočne vystupuje neutríno). Pri β+ premene sa teda opäť zachováva nukleónové číslo, ale protónové 
číslo sa naopak zmenší o jeden – prvok sa v Mendelejevovej tabuľke prvkov posunie o jedno miesto doľava od 
pôvodného. Príkladom β+ premeny je premena medi 6

2
4
9Cu na nikel: 6

2
4
9Cu → 6

2
4
8Ni + e+ + ν (Halliday, Resnick, 

Walker, 2006, s. 1139). 
A ako je to s prenikavosťou β-žiarenia? β-žiarenie je o niečo prenikavejšie ako α-žiarenie. Nie je ale dosta-

točne prenikavé, aby prešlo cez hliníkový plech. 

Otázky k textu 
1. Prečo bolo neutríno objavené podstatne neskôr ako protóny, neutróny či elektróny? 
2. Ako je možné, že pri β− premene pribudne v jadre protón a pritom sa nezmení počet nukleónov v jadre? 
3. Čo tvorí žiarenie β? 
4. Prečo sa pri β+ premene nemôže v rovnici p+ → n0 + e+ + ν nachádzať namiesto pozitrónu elektrón? 

Zdroje: 
BEISER, A.: Úvod do moderní fyziky. 1.vyd. Praha : Academia, 1975. 632 s.  
HALLIDAY, D., RESNICK, R.,WALKER, J.: Fyzika – Časť 5: Moderní fyzika. 1.vyd. Brno : VUTIUM, 2006. 164 s. 

ISBN 80-214-1868-0 
PIŠÚT, J. a kol.: Fyzika pre 4. ročník gymnázií. 6.vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 

2003. 214 s. ISBN 80-10-00191-0 
Mária Figurová 

Moderné trendy vo vyučovaní. Zvyšovanie kompetencií a rozvíjanie tvorivosti 
žiakov na základných a stredných školách netradičnými formami. 

Spoločnosť sa veľmi rýchlo mení a modernizuje vo všetkých oblastiach, hospodársky, spoločensky, 
politicky aj kultúrne a škola v tomto trende nemôže zaostávať. Nie vždy sa škole darí úspešne sa vyrovnať  
s problémami spoločnosti, s požiadavkami modernej vedy a techniky. Moderné trendy sa dostávajú do škôl 
aj prostredníctvom študentov, ktorí vlastnia vyspelé informačné technológie, cestujú do zahraničia, podieľajú 
sa tam na rôznych nielen športových ale aj študijných aktivitách a majú tak možnosť porovnávať aj systém 
vzdelávania. Žiaľ nie vždy ho vidia v tom správnom zornom uhle. 

Na prvý pohľad sa zdá, že učitelia majú pomerne veľkú autonómiu, pretože pracujú v triede bez kontroly 
zvonku. Vo výchovných situáciách sa od nich vyžaduje, aby sami posúdili potreby dieťaťa, reagovali flexi-
bilne a uskutočnili účinné intervencie, ale vo vzdelávacích situáciách sú ešte stále značne obmedzovaní unifor-
mitou vzdelávacích cieľov a obsahov, ktorých preplnenosť vedie i k uniformite foriem a metód vzdelávania. 
Vďaka akademickým slobodám sú na tom najlepšie učitelia vysokých škôl a potom učitelia primárneho stupňa, 
ktorí vďaka svojmu výlučnému postaveniu v triede a vo vyučovacom čase môžu účinnejšie meniť edukačné 
ciele podľa aktuálneho stavu, integrovať obsah výučby, presúvať činnosti, striedať formy a metódy práce, 
flexibilne narábať s časom. (Kosová, 2006, s. 10-11) 

Pretože fyzika dlhodobo patrí medzi predmety, ktoré nie sú u žiakov v mimoriadnej obľube, získať záujem 
žiakov o štúdium tohto predmetu je preto mnohokrát pre vyučujúceho veľmi ťažké a vyčerpávajúce. Žiaci 
túžia, aby sa dialo vo výučbe čosi nové, aby boli aktívni, aby sa mohli realizovať, riešiť úlohy rôznych typov, 
sami nachádzať rôzne riešenia. Tomu napomáhajú rôzne zaujímavé úlohy na precvičovanie učiva a na zvýše-
nie pozornosti, na zvýšenie záujmu o preberané učivo. V nemalej miere tomu napomáha aj schopnosť učiteľa 
reálne pozerať na žiakov, na ich spôsoby myslenia, na dôležitosť učiva, ale napríklad aj obmedzenosť vlast-
ných schopností, ktoré môžu byť u žiakov na vyššej úrovni (práca s IKT). 
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Kompetencie žiakov môže zvýšiť tiež riešenie úloh typu PISA, teda ich schopnosť riešiť úlohy typu PISA, 
tiež problémové úlohy, otázky s otvorenou odpoveďou (zvyčajne sa s ňou spájala aj vyššia náročnosť na 
elaboráciu) a s nezvyčajnou modalitou. Ďalej sa na zvyšovaní kompetencií žiakov môže podieľať aj aktívne 
čítanie textu v obrázkoch a v tabuľkách a tiež využívanie modality obrázok – text: priraďovanie textových 
tvrdení k obrázkom a tiež priraďovanie matematických symbolov k textovým sekvenciám. 

Účinok tvorivosti ako prostriedku humanizácie spočíva v realizácii celého súboru tvorivých aktivít, ktoré 
poskytujú žiakovi široký priestor na originálne, zmysluplné konanie, na poľudšťovanie jeho osobnosti. Tvori-
vosť z tohto pohľadu je výsostne ľudská schopnosť. Učiteľ tvorivo pristupuje k organizácii vyučovacej hodiny 
tak, aby odstraňoval nezáujem, nudu, únavu i nepríjemné pocity. (Mihálik, 1996, s. 34-35) 

Jednou z takých zaujímavých úloh, ktorá sa môže neustále obmieňať a rozširovať, je pravdepodobne všet-
kým známe pexeso. Je určené na precvičenie mozgových buniek, na samotné učenie sa nového učiva alebo  
v rôznych obmenách môže poslúžiť aj ako prostriedok skúšania. Rozvíja tiež estetické cítenie a vkus žiaka  
a na jeho realizácii sa môžu podieľať samotní žiaci. Môžu si vyrobiť rôzne varianty pexesa, prípadne môže 
slúžiť aj ako medzipredmetová komunikácia, využitie vedomostí z iných predmetov vo fyzike. Pracovať s rôz-
nymi druhmi pexesa je jednoduché, napríklad:  

– Ku každej kartičke, ktorú vyberú náhodne a otočia ju, hľadajú pozíciu dvojníka (takej istej kartičky) (rozvoj 
činnosti mozgu – rozvoj pamäti). 

– Ak otočia kartičku so vzorcom, len si ho zopakujú alebo sa ho doučia (opakovanie a utvrdzovanie učiva). 

Ďalšou možnosťou ako zvýšiť kompetencie žiakov je využívanie modality obrázok – text. Napríklad vy-
tvoria fotogalériu vedcov-fyzikov: 

– Otočia kartičku s fotografiou vedeckej osobnosti a hľadajú vzorec alebo fyzikálne pravidlo, jav, ktoré súvisí  
s daným fyzikom na fotografii. 

Takmer neobmedzené možnosti poskytuje medzipredmetová komunikácia a aplikácia fyziky v praxi a  
v športe. Žiaci vytvoria textové alebo obrázkové (rozvíja sa ich estetické cítenie) kartičky s rôznymi fyzikál-
nymi pojmami. 

– Pri výbere kartičky s odborným pojmom ho vysvetlia, prípadne objasnia všetky súvislosti daného fyzikálneho 
pojmu s ostatnými vyučovacími predmetmi alebo nájdu jeho využitie v reálnom živote. Tým sa rozvíjajú 
správne a pohotové reakcie jednak jednotlivcov pri riešení úloh. Ak neodpovedá vždy len jeden žiak, ale sa 
do riešenia úloh zapája čo najväčší počet žiakov, súčasne sa rozvíja aj schopnosť žiakov pracovať v kolek-
tíve a tolerovať sa navzájom. 

– Čím viac pojmov a vzorcov žiaci poznajú, tým viac kartičiek pribúda. Úlohy sa stávajú zaujímavejšie a nároč-
nejšie a preto je možné vytvárať aj zložitejšie varianty úloh pre žiakov vyšších ročníkov (rozvoj tvorivosti, 
fantázie pri riešení konkrétnych fyzikálnych úloh - samostatná práca žiakov, originalita). 

– Veľmi radi si žiaci takto pomocou kartičiek sami vyberajú napríklad otázky pri skúšaní a majú pocit, že sú 
lepšie a objektívnejšie skúšaní. Sú presvedčení, že vyučujúci nie je voči nim zaujatý, pretože otázku si 
vybrali náhodne a sami. Samozrejme, aby hodnotenie bolo naozaj objektívne, hlavne pri voľbe otázky na 
ktorú nevedia dostatočne odpovedať, dostávajú aj doplňujúce otázky od učiteľa, prípadne sa na doplňujúcich 
otázkach podieľajú spolužiaci (vytváranie vlastného názoru na prácu a hodnotenie seba a spolužiakov – roz-
voj schopností správne posúdiť kvalitu a kvantitu výsledkov dosiahnutých vo vyučovacom procese). 
Žiaci môžu sami vytvárať aj nové hry a kombinácie hier, či už pri učení alebo utvrdzovaní si vedomostí 

doma aj v škole. Napríklad je možné hrať kvarteto tak, že žiak pre získanie danej karty musí odpovedať na 
otázku spolužiaka (vysloviť vzorec, poučku, príklad alebo využitie v technickej praxi, v bežnom živote, v športe 
a pod.). Žiaci majú niekoľko tematicky zameraných štvoríc kariet, z ktorých každá štvorica prislúcha k jed-
nému spoločnému učivu alebo zameraniu a je možné tiež vytvoriť viacero skupín žiakov v triede. 
Ďaľším zo spôsobov, ktoré rozvíjajú tvorivosť žiakov, humanizujú ich a zlepšujú ich kompetencie v danom 

učive, sú tiež situačné hry alebo rolové hry, brainstorming alebo dramatické hry. Tieto sa dajú využívať ako 
v prírodovedných predmetoch, tak aj v spoločenskovedných. 

– Žiakom sa predstaví určitá situácia, ktorá vychádza z bežného života, rozdelia sa úlohy medzi viacerých 
žiakov a tí majú reagovať na danú situáciu. V priebehu situácie a bezprostredne po nej je poukazované na 
súvislosti s preberaným učivom, vzájomné vzťahy a význam daného učiva pre bežného človeka. 
Takéto formy vzdelávania sú nielen veľmi prospešné pre žiakov, ale sú zároveň pre nich veľmi zaujímavé 

a vhodne spestrujú proces vyučovania. Tak pedagóg žiakom približuje skutočný život, motivuje ich k učivu, 
podnecuje v nich ich vlastné tvorivé mysleniea zároveň zvyšuje ich kompetencie. 

To však kladie na učiteľov paradoxne omnoho väčšie nároky ako na profesionálov v iných, aj prestížnej-
ších profesiách. (Kosová, 2006, s. 11) 
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Fyzika v záľubách študentov 

Každý mladý človek má veľa záľub. Venuje sa rôznym aktivitám. Možno vedome, možno nevedome 
využíva fyzikálne zákonitosti, o ktorých sa učí v škole. Učiteľ môže využiť jeho záujem o činnosť a zapojiť ho 
pri výklade niektorej fyzikálnej témy, či uviesť jeho činnosť ako príklad praktickej aplikácie skúmaného javu. 
Článok sa zaoberá jednou z možností ako aktívne zapojiť mimoškolské vedomosti študentov v školskom vyučo-
vaní fyziky na gymnáziu. 

Úvod 

Študenti sa častokrát sťažujú, že fyzika je odtrhnutá od života a že sa nezaoberá problémami z reálneho 
života. Preto som si pre študentov pripravila aktivitu, kde si mali pripraviť referát spolu s prezentáciou na 
nimi zvolenú tému. Predmetom referátov mala byť nejaká činnosť, záľuba, ktorej sa venujú vo svojom voľnom 
čase a tak poukázať na prítomnosť fyzikálnych zákonov. A i keď fyzika nie je ich najobľúbenejší predmet, 
fyzikálne zákony fungujú všade okolo nás. Aj keď si to často neuvedomujú, fyzikálne zákony ich sprevádzajú 
aj v ich mimoškolských aktivitách. 

Účastníkmi aktivity boli študenti posledného 4. ročníka gymnázia. Všetci boli nematuranti z fyziky, teda 
absolvovali takmer celý kurz, okrem atómovej a jadrovej fyziky. Takže mali potrebný fyzikálny základ k tomu, 
aby svojim spolužiakom vedeli vysvetliť ako uplatňujú fyziku v niečom, čo nemusí mať so školou nič spoločné. 

Výber témy 

Aktivita pozostávala z 3 najdôležitejších fáz: A) výber témy, B) vypracovanie referátu a C) prezentácia 
a zhodnotenie výsledkov. V tabuľke 1 sa nachádza časová dotácia danej aktivity. 

Tabuľka 1  Časová dotácia 

Fáza  Časová dotácia 
A) výber témy 

a) úvod k aktivite 
b) brainstorming 
c) vytváranie skupín 
d) konečný výber témy 

B) vypracovanie referátov 
a) konzultácia s učiteľom 
b) domáca práca 

C) prezentácia, vyhodnotenie 

1 hodina 
15 min 
15 min 
5 min 
5 min 

1 hodina 
neobmedzené 
6 hodín 

Na úvod mali študenti porozmýšľať nad svojimi záľubami a napísať tri najobľúbenejšie. Potom boli vy-
zvaní, aby si vybrali práve jednu a pokúsili sa o nej niečo povedať ostatným spolužiakom, ale z pohľadu 
fyziky. Dovolené mali pracovať aj vo dvojiciach, ak je daná aktivita spoločná pre oboch. 

Výstupom ich práce mal byť text formou referátu a k tomu mala byť pripravená aj prezentácia výsledkov 
ľubovoľnou formou. Či už praktická ukážka, PowerPointovská prezentácia, či videosekvencia, animácia a pod. 
Práca študentov bola hodnotená na základe viacerých vopred stanovených kritérií. A to: 

a) vypracovanie, 
b) originálnosť (výber informačných zdrojov, originalita textu), 
c) fyzikálny obsah, 
d) dodržanie „deadlinu“, 
e) dojem z prezentácie, 
f) dodržanie časového limitu, 
g) kooperácia v skupine. 
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Keďže sa išlo o ich záľuby a aktivity, očakávaná bola prepracovaná prezentácia a výber toho najzaujíma-
vejšieho pre svojich spolužiakov, aby tých pár minút bolo nielen spestrením hodiny, ale aby aj zanechalo určitý 
dojem v poslucháčoch. 

Spracovanie referátov 

V skupine 24 študentov vzniklo 18 rôznorodých spracovaní mimoškolských aktivít. Väčšina z nich boli 
športové aktivity, a to: korčuľovanie, plávanie, tenis, florbal, bicyklovanie, futbal, behanie. Okrem toho si 
niektorí vybrali aj menej rozšírené činnosti ako streľba z airsoftových zbraní, lietanie, breakdance, púšťanie 
šarkanov. Mladí ľudia sa takisto venujú aj motorkám, autám a ich aerodynamike, hrajú biliard, počúvajú 
klasickú hudbu a zamýšľajú sa nad harmóniou tónov, hrajú na gitaru. A k tomu všetkému sú dôležité ľudské 
zmysly, čo bola ďalšia téma referátu. 

Niektoré ukážky boli naozaj veľmi zaujímavé. Napríklad dvojica dievčat priniesla do školy bicykel a roz-
právali o jednotlivých komponentoch a o ich funkcii. Teda ako fungujú brzdy, aké druhy poznáme, aké sú 
prednosti tých konkrétnych, na čo slúžia tlmiče, prečo sa líši pánsky bicykel od dámskeho a podobne. Na dôle-
žitosť udržania stability tela poukázal študent pri tancovaní breakdancu. Ukázal, ako hľadať ťažisko, ako sa 
otáčať, ako musia byť rozložené ruky, aby nespadol. 
Ďalšou peknou praktickou ukážkou bola hra na gitaru. Študenti videli ako sa zmena dĺžky struny prejaví na 

zmenenej výške tónu. Ako zahráme najnižší, či najvyšší tón, ako sú umiestnené jednotlivé „pražce“ a prečo. 
Podobne bolo zaujímavé zamyslieť sa nad tým, prečo možno daný tón zahrať na viacerých strunách, teda 
podstata ladenia gitary. 
Ďalšia skupina referátov sa venovala loptovým hrám. Mladí ľudia trávia veľa času pri športe, čo je pocho-

piteľné a dobré. Bolo zaujímavé vidieť, ako každý šport potrebuje tú svoju špecifickú loptu. Jej vzhľad, veľ-
kosť, hmotnosť a iné fyzikálne vlastnosti nie sú zvolené len z estetického hľadiska, ale spĺňajú predpoklady  
k tomu, aby let lopty bol najefektívnejší z hľadiska daného športu. Najobľúbenejším spomínaným fyzikálnym 
javom bol Magnusov efekt. Florbalisti priniesli na ukážku aj hokejku s florbalovou loptičkou s 26 dierkami. 
Študenti demonštrovali, závislosť rýchlosti loptičky najmä od pružnosti hokejky, kde dochádza k premene 
energie pružnosti hokejky na kinetickú energiu loptičky. Každá z hier prinášala aj určité ťažkosti, napríklad 
pri rozhodovaní. Skupina tenistiek poukázala na problémy posudzovania autov. Napríklad kamerový systém 
Hawk-eye je presný na 3,6 mm; čo predstavuje 5 % rozmeru loptičky. Zistilo sa, že rozhodcovia popletú vždy 
8,2 % loptičiek, ktoré padnú od čiary menej ako 10 cm. 

Niektoré príspevky nebolo možné realizovať naživo, preto zvolili vhodné animácie. Príkladom bolo vystre-
lenie loptičky z airsoftovej zbrane. Bolo pekne vidieť ako systémom ozubených koliesok dochádza po stlačení 
pružiny k vystreleniu loptičky. Samotné praktické fungovanie zbrane bolo dopĺňané vhodným fyzikálnym opi-
som javov, ku ktorým dochádza. Pekná a názorná animácia bola spojená aj s autami v aerodynamickom tuneli. 

Sebareflexia študentov 

Po prezentovaní všetkých referátov študenti vyplnili krátky dotazník, ktorý sa týkal ich názoru na použitý 
prvok vo vyučovaní fyziky. Teda ako sa im páčilo to, že mohli zúročiť vlastné vedomosti a skúsenosti na 
predmete fyzika. 

Ako prvé bolo ich zhodnotenie vlastného spracovania a prezentovania témy. Študenti sa mali vyjadriť  
k tomu, či referát bol prínosný pre nich, pre ostatných spolužiakov, či bol dôležitý pre ostatných, či bol nudný, 
zbytočný, prípadne mohli dopísať aj vlastný postreh. Odpoveďou bolo buď áno, neviem alebo nie. Dvadsať 
študentov z 22 sa vyjadrilo, že referát bol pre nich prínosný, z toho 6 považujú svoj referát prínosný aj pre 
spolužiakov, ďalších 15 nevedelo situáciu posúdiť (graf 1). Iba dvaja si myslia, že ich referát bol dôležitý pre 
ostatných a až 9 ľudí si myslí, že ich referát nebol dôležitý pre spolužiakov (graf 2). Určite ale študenti nepo-
važujú ich spracovanie témy za nudné (1 áno, 2 neviem, 19 nie), či zbytočné (5 ľudí neviem, 17 nie). 

Cieľom referátov bolo ukázať, že fyzika je všade okolo nás. Každý študent môže predstavovať „experta“ 
v nejakej oblasti, kde poukáže nielen na praktické informácie, ale aj na fyzikálne zákonitosti. Podobne môže 
učiteľ využiť takéhoto „študenta experta“ pri preberaní rôznych častí gymnaziálnej fyziky. Javí sa veľmi vý-
hodné nezanedbávať, ale naopak využívať poznatky a zručnosti získané študentmi v rámci mimoškolského 
vzdelávania. Preto ma zaujímalo, či by študenti uvítali, keby učiteľ zaraďoval podobne ladené referáty počas 
ich bývalého štúdia fyziky. Teda napríklad ak by sa učili o voľnom páde, niektorý študent parašutista by si 
pripravil zaujímavé informácie o skoku padákom, či hudobník by priniesol hudobný nástroj a pomocou neho 
by vysvetľoval príslušné fyzikálne vzťahy z akustiky. 18 študentov sa vyjadrilo, že by prijalo podobný spôsob 
výučby, traja nevedeli posúdiť. Študenti navrhovali isté zlepšenia a pripomienky. Napríklad aby predsa len 
vystúpenie študenta bolo dopĺňané aj učiteľom. Síce tento spôsob je fajn, ale je obťažné spracovať tému 
zaujímavo pre iných. 
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Ďalším bodom v dotazníku bolo vyjadriť sa k prínosu pre samotného študenta pri spracovaní témy. Väčšina 
triedy (17) vyzdvihla získanie nových informácií. Aj napriek tomu, že sa danej činnosti venujú, dozvedeli sa 
fyzikálne informácie, ktoré im môžu pomôcť zlepšiť techniku v športe, pomôcť pri najbližšom stavaní šarka-
nov a zároveň im pomohli precvičiť si prejav. A ako napísala jedna študentka „brala som to viac z fyzikálneho 
hľadiska, za normálnych okolností som sa nad takými vecami nezamýšľala a vďaka tomu by som možno mohla 
zlepšiť taktiku v športe“. Alebo „naučil som sa niečo viac o športe, ktorý mám rád. Plánujem si zmodernizovať 
zbraň, na základe získaných informácií viem ako a prečo to funguje“. Zvyšné reakcie mali rôzny charakter. 
Napríklad získanie jednotky alebo „rozprával som o niečom pre mňa zaujímavom ostatným v triede, bola to 
zmena oproti písaniu písomiek“. 

A ktorý referát sa páčil najviac? Púšťanie šarkanov zvíťazilo so šiestimi hlasmi, štyrom študentom sa páčil 
referát o lietaní. Spomenuté boli referáty biliard, motorky, bicyklovanie, airsoftové zbrane, autá, zmysly, flor-
bal. Zvyšní piati boli opäť nerozhodní a vraj sa im všetky páčili rovnako, dvaja z nich sa odmietli vyjadriť. 
Zaujímavé bolo všímať si zdôvodnenia výberu pre nich najlepšej témy. Napríklad šarkany upútali jasnou, 
stručnou, zaujímavou prezentáciou, znázorňovaním na tabuľu. Študenti ocenili, ak bol niekto naozaj odborní-
kom v danej oblasti a vedel zodpovedať ich nie vždy jednoduché otázky. 

Záver 
Z dotazníka je vidieť, že študentom sa páčilo pripravovať si vlastné referáty. Bol to do určitej miery oboha-

cujúci proces pre nich avšak samotní študenti nie sú si istí, do akej miery to bolo užitočné aj pre spolužiakov. 
Preto by asi bolo lepšie predložiť študentom dva druhy zadaní: 1. napíš referát o obľúbenej činnosti a 2. pri-
prav si popularizačnú prezentáciu pre svojich spolužiakov. Študenti ocenia, ak budú môcť predniesť niečo, 
čomu rozumejú, samozrejme s vidinou dobrej známky. Aj keď sa im možno zdá, že táto forma je dobrá, lebo 
„vtedy sa neučíme“, možno sa dozvedia oveľa viac ako keby mali pasívne prijímať výklad učiteľa. Preto zapá-
jajme študentov podobným spôsobom čo najviac a ak sa ich niekto opýta po niekoľkých rokoch, ako vnímali 
fyziku na ZŠ a SŠ, aby mali možnosť pozitívne odpovedať. 

Soňa Chalupková FMFI UK, Bratislava 

Aký je stav študijnej literatúry v predmete „Elektromagnetizmus“ 
(„Elektrina a magnetizmus“) na slovenských vysokých školách? 

Ako bývalého vysokoškolského pedagóga, ktorý prežil na Univerzite Komenského viac ako päťdesiat rokov, 
aj dnes ma zaujíma stav výučby predmetu, ktorý som dlhé roky prednášal a to predmet „Elektromagnetizmus“. 
Aj keď je predmet obsadený vynikajúcim prednášateľom, podľa mňa horšie je to so študijnou literatúrou  
k predmetu. Pred rokmi som k predmetu napísal učebnicu. Chcem tu napísať o peripetiách, ktoré som prežil 
pri pokusoch o jej vydanie. 

Učebnica „Elektromagnetizmus“, ktorej bola udelená Prémia Literárneho fondu za rok 1999, bola po obja-
vení na knižnom trhu v extrémne krátkom čase rozobraná. Ako autor som bol viackrát čitateľmi oslovovaný 
a vyzývaný zariadiť jej druhé vydanie. Lenže situácia s vydávaním odborných kníh na Slovensku nie je až taká 
jednoduchá. Je smutné a nepochopiteľné, že na vydanie vysokoškolskej učebnice používanej na verejnopráv-
nych, teda nie na súkromných, univerzitách na Slovensku, si autor musí zohnať sponzorov, teda komusi sa 
doprosovať a žobrať, ak chce aby sa jeho nikdy nezaplatená práca dostala na pulty kníhkupectiev a do rúk 
študentov. 

Graf 1  Prínosnosť referátov Graf 2  Význam referátov pre študentov 
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Prvé vydanie knihy „Elektromagnetizmus“ spoločne sponzorovala „Vzdelávacia nadácia Jana Husa“ a 
„Nadácia otvorená spoločnosť“, začo som im ešte aj dnes povďačný. Bez ich finančnej pomoci by nebolo 
vyšlo ani prvé vydanie učebnice. Ministerstvo školstva SR aj fakulta odmietli poskytnúť prostriedky na jej 
vydanie. Podľa ich vyjadrení – a to je tiež paradoxné – na podporu vzdelávania na Ministerstve školstva SR 
vraj nie sú financie! To mi ministerstvo oznámilo písomne a takto nepatrične! Pýtam sa: a načo teda financie 
na ministerstve sú? Hlavne, že sa vo vládnych kruhoch veľmi často hovorí o potrebe neustáleho zvyšovania 
vzdelávania na Slovensku. 

Na druhé vydanie sa mi prostriedky už jednoducho nepodarilo zohnať a pravdupovediac ani som nemal 
chuť sa v tom angažovať, pretože to považujem za osobnú urážku autora. Nadácie mi odkázali, že o študijnú 
literatúru vysokoškolákov sa má starať MŠ SR a príslušné vysoké školy, v čom s nimi súhlasím. Ak minister-
stvo na vydávanie učebníc financie nemá, tak ono by malo iniciatívne hľadať sponzorov na vydanie učebníc, 
ktoré za to stoja. Toto ja považujem za jeho povinnosť! 

A tak na Slovensku už takmer desať rokov neexistuje na knižných pultoch žiadna vysokoškolská učebnica 
elektromagnetizmu (ani elektriny a magnetizmu), pričom v susednej Českej Republike ich majú najmenej tri. 
Potom sa nemôžeme čudovať, že slovenské univerzity v celosvetovom hodnotení sa medzi prvými 500 univerzi-
tami nevyskytujú, zatiaľ čo české, poľské a maďarské áno. Taký stav je aj pre laxný postoj ministerstva školstva 
k vysokoškolským učebniciam. Na Slovensku to nikomu neprekáža, veď „na Slovensku je to tak“, ako to svojho 
času vyhlásil smutne známy slovenský politik. Možno sa nájde niekto, kto napíše učebnicu zadarmo a hodí ju 
na internet. Tí čo na Slovensku o knihách rozhodujú a sami nikdy nič pozoruhodného nenapísali, úzkostlivo 
dávajú pozor, aby náhodou nejaký autor na vydaní svojej knihy nezbohatol. Za prvé vydanie mi vydavateľ za-
platil iba cca polovicu zmluvne dohodnutej autorskej odmeny. Aj tým všetkým sa Slováci odlišujú od Čechov. 
Od agentúry KEGA som sa pokúšal po dva roky získať grant, samozrejme neúspešne. Grant dostali takí, čo 
nič nenapísali a to nikomu neprekážalo. Nuž aj preto som sa nakoniec rozhodol uložiť moje knihy a texty 
bezplatne na internete. Aby študenti na Slovensku mali po čom siahnuť. Pri tejto príležitosti chcem sa poďa-
kovať držiteľom servera WebLahko.sk, že mi umožnili zriadiť webstránku bez poplatkov. 

Momentálne je situácia taká, že učebnicu „Elektromagnetizmus“ z tejto webovej stránky používa ako zá-
kladnú učebnicu k predmetu „elektromagnetizmus“, resp. „elektrina a magnetizmus“ okrem Fakulty matema-
tiky, fyziky a informatiky UK na stránke www.dep.fmph.uniba.sk/mambo/ aj Fakulta elektrotechniky a informatiky 
STU na stránke http://www.kf.elf.stuba.sk/~markos/prednasky/markos_fyzika2_text.php a Přírodovědecká fakulta 
Masarykovej Univerzity v Brne ju v zozname literatúry k predmetu „elektřina a magnetismus“ uvádza ako druhú 
na svojej stránke www.sci.muni.cz/~trunec/elmag/elektrina.html. 
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Nie je zanedbateľná ani skutočnosť, že na tejto webstránke je uložená aj nemecká verzia učebnice „Elektro-
magnetismus“, obzvlášť že je to v čase, keď sme už súčasťou Európskej únie. 

Niekto môže namietať, že ak existuje elektronická učebnica, netreba papierovú, ale to nie je pravda. Papie-
rová učebnica je stále neoceniteľná, pretože sa s ňou dá robiť to, čo sa s elektronickou, teda s internetovou 
nedá (napr. robiť si písomné poznámky, uvádzať vlastné označenia, veľmi rýchlo sa orientovať a mať ju poruke 
hocikde, aj tam kde počítač a internetové pripojenie nie je). Elektronická učebnica má tiež svoje prednosti, a to 
predovšetkým v možnostiach jej neobyčajnej variability a v spôsoboch ako vytvoriť knihu s pomerne malou 
námahou na vysokej výtvarnej úrovni. 

Podľa môjho názoru by odborné knihy mali existovať v obidvoch formách a čitateľ by si podľa svojho 
vkusu a okolnosti mohol medzi nimi vyberať. A okrem toho, aby naše klasické knižnice za niekoľko rokov 
nezívali prázdnotou. Alebo je ich osud už spečatený? Aj napriek tomu všetkému, by si študenti slovenských 
univerzít zaslúžili učebnicu elektromagnetizmu v papierovej verzii. 

Andrej Tirpák 

 

Čo ponúka výstava FUSION EXPO: Fúzia – energia budúcnosti školám 
Podľa očakávania Organizácie spojených národov vzrastie svetová populácia v priebehu 50 rokov zo sú-

časných 6 miliárd na 8 – 13 miliárd. Nielenže na Zemi bude viac ľudí, ale treba počítať s tým, že aj priemerná 
spotreba energie na jedného človeka ďalej porastie. Zabezpečiť do budúcnosti pre všetkých ľudí cenovo 
dostupné a bezpečné zdroje energie šetrné k životnému prostrediu je veľkou výzvou. Očakáva sa, že svetové 
potreby energie sa v priebehu 50 rokov zdvojnásobia alebo až strojnásobia. 

Jedným z budúcich možných zdrojov energie je uskutočňovanie riadenej jadrovej fúzie tu na Zemi. Jadrová 
fúzia znamená zlučovanie jadier ľahkých prvkov. Pri takejto reakcii vzniká jadro ťažšieho prvku a uvoľňuje sa 
energia. Jadrová fúzia je zdrojom energie hviezd. Energia, ktorá vzniká pri jadrovej fúzii na Slnku umožňuje 
život na Zemi. 

Dokážeme jadrovú fúziu uskutočniť na Zemi tak, aby sme z nej kontrolovane získavali energiu? Čo všetko 
už vedci vyriešili a na čo sa vo svojom výskume sústreďujú v súčasnosti? Prečo Európska únia investuje 
miliardy Eur do výskumu, ktorý začne prinášať zisk až o 50 rokov? Kde vezmeme palivo pre jadrovú fúziu? 
Aké riziká sú spojené s jej komerčným využitím? Odpovede na tieto i ďalšie otázky sa môžete dozvedieť na 
výstave FUSION EXPO: Fúzia – energia budúcnosti 5. januára – 18. februára 2011 v Bratislave v Avione. 

Základné informácie o výstave 
Trvanie výstavy 5. januára – 18. februára 2011 
Miesto realizácie Avion Shopping Park, Ivanská cesta 16, Bratislava 
Výstavu pripravila EFDA – Európska dohoda pre rozvoj fúzie  
Partner výstavy v SR Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského za Asociáciu 

EURATOM CU 

Ciele výstavy 
– Informovať obyvateľov Európy o pokroku v oblasti výskumu fúzie. 
– Poskytnúť priestor pre prezentáciu národného príspevku k rozvoju výskumu fúzie. 
– Predstaviť fúziu ako oblasť verejného záujmu a ako oblasť, o ktorej má verejnosť právo spolurozhodovať, 

k čomu potrebuje informácie z prvej ruky. 
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Obsah výstavy 
FUSION-EXPO je výstava Európskej komisie, ktorá jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom približuje 

rôzne aspekty jadrovej fúzie ako energetickej technológie akceptovateľnej z hľadiska životného prostredia, 
z hľadiska bezpečnosti, aj z hľadiska udržateľnosti. 

Výstava FUSION-EXPO predstavuje základy fúzie, popisuje európske zariadenia na výskum fúzie, pribli-
žuje medzinárodný výskumný projekt ITER a predpokladanú funkčnosť elektrárne využívajúcej jadrovú fúziu. 
Výskum fúzie je príkladom medzinárodnej spolupráce pri riešení globálnych problémov súčasného a budúceho 
sveta. V projekte ITER sú zapojení vedci z Európskej únie, Číny, Indie, Japonska, Južnej Kórey, Ruska a Spo-
jených štátov amerických. 

Výstava obsahuje informačné panely (obrazové a textové), modely (trojrozmerné aj počítačové), atraktívne 
demonštrácie, 3D film, informačné brožúry a DVD pre návštevníkov. Návštevníkom budú k dispozícii vyško-
lení animátori. 

Na inštalácii výstava FUSION-EXPO v Bratislave budú prezentované informácie o zapojení slovenských 
vedecko-výskumných pracovísk do programu výskumu fúzie. 

Viac informácii môžete získať na www.fusionexpo.sk. 

Mgr. Viera Haverlíková, PhD, FMFI UK 

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 

Agentúra pre podporu výskumu a vývoja 

Jednota slovenských matematikov a fyzikov 

Šoltésove dni 2010 

V dňoch 29.–30. novembra 2010 sa konal v priestoroch školiaceho strediska MPC v Budmericiach seminár 
Šoltésove dni. 

 

Na seminári sme sa formou tvorivých dielní venovali metódam aktívneho poznávania žiakov vo vyučovaní 
fyziky na ZŠ a SŠ, skúsenostiam s realizáciou školskej reformy a školským vzdelávacím programom. Usku-
točnili sa aj prednášky popularizujúce fyziku. 
Časť programu bola organizovaná v spolupráci s astrofyzikmi z FMFI UK Bratislava, ktorí nám okrem 

iného ukázali aj úlomky z meteoritu Košice. 
Fotodokumentáciu zo seminára zverejníme aj na stránke www.fyzikus.fmph.uniba.sk 

Za organizátorov     PaedDr. Peter Horváth, PhD. 


