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Vážení čitatelia, 

ten čas strašne rýchlo letí. Ani sme sa nenazdali a je tu koniec školského roka (resp. začiatok nového školského 
roka, ak otvárate náš spoločný časopis v septembri). Je to príležitosť poďakovať sa vám za priazeň a podporu 
a popriať vám všetko najlepšie. 

V prvom čísle Fyzikálnych listov (v roku 1996) sme v úvodníku okrem iného písali, že snahou redakcie je 
urobiť z časopisu miesto, kde by sa mohli kontaktovať učitelia fyziky na základnom a strednom stupni medzi 
sebou a tiež s učiteľmi katedry, na ktorej budúci učitelia fyziky študujú, miesto, kde si môžu vymieňať názory 
na vyučovanie fyziky, podeliť sa so skúsenosťami s vyučovacími prostriedkami a metódami. Darí či nedarí sa 
nám toto predsavzatie uskutočňovať? 

Je pravdou, že za uplynulých 15 rokov sme uverejnili viacero príspevkov od učiteľov stredných i základ-
ných škôl. Diskusie k témam však prebiehali väčšinou pri rôznych osobných stretnutiach (konferencie, semináre, 
návštevy na fakulte, na školách a pod.). Pravdou je tiež, že kde sa stretnú dvaja a viac učiteľov, diskutuje sa  
o problémoch jednotlivých predmetov, škôl či školstva na Slovensku. Ako príklad môžem uviesť neformálnu 
skupinu nadšencov, ktorí organizujú Fyzikálnu olympiádu alebo pripravujú svojich žiakov do súťaže. Fyzi-
kálna olympiáda funguje vďaka nim a ich predchodcom už viac ako pol storočia. Dnes kolegovia točiaci sa 
okolo FO vyjadrujú určité obavy o jej budúcnosť. Naznačujú ich v článku o je 52. ročníku v bratislavskom 
samosprávnom kraji, ktorý uverejňujeme v tomto čísle FL. Obavy vyplývajú zo zmien, ktoré prináša školská 
reforma vo vyučovaní fyziky. Uverejňujeme tiež reakciu autorov učebníc fyziky pre 6. a 7. ročník ZŠ (a prímu 
a sekundu osemročného gymnázia). Čo si myslíte o tomto probléme (a ďalších, s ktorými sa stretávate v praxi) 
vy, naši čitatelia? Každý váš názor a pripomienku uverejníme. Nemusia to byť dlhé články, stačí nám pár 
viet. My ich použijeme v redakčných článkoch. 

Martin Belluš 

 

„Vodná raketa“ – bicyklovou pumpou natlačený vzduch spôsobuje striekanie vody, ktorou bola raketa (Pet 
fľaša) čiastočne naplnená. Budila veľkú pozornosť aj na DOD. 
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Informácia o priebehu Dňa otvorených dverí. 

Deň otvorených dverí na FMFI UK organizujeme každoročne od vzniku 
fakulty. Ostatných 15 rokov v prvú júnovú stredu. Tentoraz to bol 1. jún. 
Navštívilo nás okolo 350 návštevníkov. Tak ako po iné roky neprišli len 
študenti z blízkeho okolia, aj keď tvorili väčšinu, fakultu však navštívili 
aj študenti z Košíc, Zvolena, Trstenej či Banskej Bystrice. Sme si vedomí 
toho, že nás navštevujú väčšinou študenti gymnázií, okrem maturitných 
ročníkov, ktorí v tom čase končia štúdium. Tešíme sa samozrejme všetkým 
návštevníkom. Našou snahou je, aby stredoškoláci odchádzali v dobrej 
nálade, s pocitom, že sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé, že im to bolo 
podané prístupnou formou. 

Dobrú atmosféru dňa na spoločnom stretnutí všetkých návštevníkov  
v posluchárni A navodil hneď od začiatku dekan fakulty prof. Masarik. 
Predstavil tiež hostí, rektora UK prof. Mičietu (ten upozornil prítomných, 
že sú nielen na pôde najlepšej fakulty na Slovensku ale zároveň na pôde 
najlepšej univerzity) a predsedu výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mlá-
dež a šport doc. PhDr. Čaploviča, DrSc. (ktorý v krátkom príhovore vyzdvi-
hol dôležitosť vzdelania pre rozvoj spoločnosti). 

V ďalšom programe nasledovali tri populárno-náučné 25 minútové 
prednášky z oblasti aplikácií matematiky, fyziky i informatiky (doc. Ferko 
– Tvorba virtuálneho mesta, doc. Kundracik – Čo s elektromagnetickým 
smogom, doc. Markošová – Svet sietí). Všetky prednášky mali vďačných 
poslucháčov, ktorí nešetrili potleskom. 

Program pokračoval ďalej v posluchárni B (záujemcovia o informatiku), 
v posluchárni C (matematika) a posluchárni A (fyzika) do 13:00 hod. 

Počas celého podujatia mali návštevníci možnosť v „stánku“ študijného 
oddelenia získať odpovede na konkrétne otázky v súvislosti s prijímacím 
pokračovaním a štúdiom. Domov si návštevníci odnášali pripravené písomné 
materiály. 

Poznámka: Pre maturantov sme sa rozhodli organizovať ešte jeden DOD 
v termíne, keď sa ešte len rozhodujú o ďalšom štúdiu. Prvý oficiálny DOD 
(najmä pre maturantov) sa uskutočnil vo februári tohto roku. Písali sme 
o ňom v predchádzajúcom čísle FL. 
 

 

Štart „vodnej rakety“, vyletí do výšky až cca 50 metrov 
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Dataloger LabQuest – Meranie časových závislosti a udalosti s prerušením 

Abstrakt.  V tomto príspevku opíšeme dva najčastejšie používane mody pri meraní vo vyučovaní fyziky na ZŠ a SŠ. Tieto 
módy priblížime na dvoch aktivitách, ktoré sú vhodné aj pre zatraktívnenie vyučovania fyziky v rámci popularizačných 
akcií. Zvládnutie uvedených módov merania umožní majiteľovi LabQuestu merať väčšinu závislostí na ZŠ a SŠ. 

Meranie časových závislosti 

Aktivita 1  Ur čenie teploty vody a reakčnej doby teplotnej sondy 
Pomôcky: LabQuest Vernier, sonda teploty, 2 kadičky 500 ml, teplá a studená voda 
Realizácia experimentu 
• Do jednej kadičky nalejte studenú, do druhej teplú vodu. Teplú vodu pripravte v kanvici na čaj. Kadičky 

postavte na stôl vedľa seba. 
• Pripojte sondu teploty k LabQuestu (LQ) a zapnite ho. Po zapnutí sa zobrazí obrazovka merača (obr. 1). 

LQ identifikuje typ pripojenej sondy a nastaví sa na meranie odpovedajúcej veličiny. Zistenie typu sondy 
zabezpečuje systém Auto ID. 

• Vložte sondu teploty do studenej vody a trochu zamiešajte. 
• Kliknite na ponuku Length (dĺžka/doba merania) na pravej strane obrazovky merača. V zobrazenej ponuke 

nastavte dobu zberu dát, Length, na 300 sekúnd (obr. 2). Potvrdením OK sa vrátite na obrazovku merača. 
Hodnotu 300 napíšete dotykovým perom či pomocou klávesnice, ktorá sa objaví v spodnej časti obrazovky. 

  
 Obr. 1  Obrazovka merača Obr. 2  Nastavenie parametrov merania 

• Sondu počas merania držte tak, aby jej koniec bol asi 2 cm nad dnom kadičky. 
• Po 50 sekundách rýchlo premiestnite teplotnú sondu zo studenej vody do teplej a nechajte ju tam 50 s bez 

miešania. Tento krok opakujte počas 300 sekúnd. Meranie sa zastaví po 300 sekundách. Vyberte sondu 
teploty z vody a osušte ju. 

• Dáta uložte kliknutím v menu File (súbor) na položku Save (uložiť). Do zobrazenej ponuky napíšte názov 
súboru pre uložené dáta, napr. teplota1. Názov súboru napíšte dotykovým perom alebo pomocou klávesnice. 

  
 Obr. 3  Obrazovka grafu Obr. 4  Tabuľka dát 

Spracovanie výsledkov 
• Po skončení merania sa na obrazovke LQ zobrazí graf závislosti teploty od času. Ak kliknete dotykovým 

perom na ľubovoľný bod závislosti, zobrazia sa, na pravej strane obrazovky (obr. 3), jeho súradnice (tep-
lota, čas). 

• Nájdite najvyššiu a najnižšiu teplotu a zaznamenajte ju do tabuľky. 
• Kliknutím na ikonu tabuľky, na hornej lište, sa vám zobrazia namerané dáta (obr. 4). Nájdite vašu najnižšiu a 

najvyššiu hodnotu vo svojej tabuľke. Našli ste tú istú hodnotu? 
• Reakčný čas sondy ∆t, je to doba, za ktorú sa ustálila teplota sondy. Reakčný čas vypočítate takto: ∆t = t1 − t2 

kde t1 je čas, v ktorom je už ustálená začiatočná teplota, t2 je čas, v ktorom je už ustálená konečná teplota. 
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• Vypočítajte priemernú hodnotu reakčného času sondy teploty. 

Maximálna teplota (°C) 57,0  t1 (s) t2 (s) ∆t (s) 
   48,0 77,5 29,5 
Minimálna teplota (°C) 18,0  99,0 134,5 35,5 
   166,5 187,5 21,0 
   199,5 238,0 38,5 
   252,0 274,0 22,0 
   Priemer t∆  29,3 

Záver: Reakčná doba sondy je 29,3 s. 

Meranie s prerušením, so vstupom z klávesnice 

Aktivita 2  Ur čenie závislosti tlaku vzduchu od objemu, pri izotermickom deji. 
Teória  Pre izotermický dej v plynoch platí Boylov-Mariotov zákon p·V = konšt, kde p je tlak a V je objem 

plynu. 
Pomôcky: LabQuest (LQ), tlaková sonda s príslušenstvom, injekčná striekačka 
Realizácia experimentu 
• Na injekčnej striekačke nastavte najväčší objem, napr. 20 ml (20 cm3). Spojte tlakovú sondu s LQ a s injekč-

nou striekačkou. Ventil nastavte tak, aby stlačený vzduch neunikal von. 
• Zapnite LQ. Po zapnutí sa zobrazí obrazovka merača (obr. 5). LabQuest identifikuje typ pripojenej sondy  

a nastaví sa na meranie zodpovedajúcej veličiny. Kliknite pravým tlačidlom myši, keď je kurzor v poli merača. 
V zobrazenej ponuke vyberte položku Change Units (zmena jednotiek) a nastavte kPa (obr. 5). Potom vy-
berte ponuku Calibrate (kalibrácia) a jednobodovo okalibrujte (obr. 6). V zobrazenej ponuke označte One 
point calibration (jednobodová kalibrácia), potom kliknite na Calibrate Now (Kalibrujte teraz). Aktívnou 
sa stane ponuka Reading 1 known value (načítanie známej hodnoty). Na prázdne miesto napíšte pomocou 
dotykovej obrazovky aktuálnu hodnotu atmosférického tlaku, ktorý odmeriate presným laboratórnym prí-
strojom. Načítanie hodnôt sa realizuje kliknutím na Keep (podržať). Kalibráciu ukončíte potvrdením OK 
v novej ponuke. 

• Na obrazovke merača, obr. 5, kliknite na položku Mode a v zobrazenej ponuke (obr. 7) vyberte modus Events 
Entry (meranie s prerušením, so vstupom dát z klávesnice). Na pozíciu Name (názov vstupu) uveďte Objem, 
na pozíciu Units (jednotky) uveďte (cm3). Tieto informácie zadáte klávesnicou. Potvrdením OK sa vrátite 
na obrazovku merania. 

• Spustite meranie – zber dát. 

  
 Obr. 5  Zmena jednotiek Obr. 6  Jednobodová kalibrácia tlaku 

  
 Obr. 7  Nastavenie módu Obr. 8  Zadávanie objemu 

• Kliknite na Keep (podržať). Do zobrazenej ponuky, obr. 8, napíšte 20 (objem v cm3). Potvrdením OK sa 
načítajú hodnoty objemu a tlaku. Počas experimentu držte striekačku tak, aby ste rukou nezohrievali vzduch 
v striekačke. 



Fyzikálne listy 

 

5 

• Zmenšite objem vzduchu v striekačke napr. na 18 cm3. Kliknite na Keep. Do zobrazenej ponuky vložte 18. 
Potvrdením OK sa načítajú odpovedajúce hodnoty objemu a tlaku. 

• Postupne, napr. o 2 ml, zmenšujte objem do 8 ml. Pre každú zmenu objemu zopakujte predchádzajúci postup. 
• Zastavte meranie. Kliknutím na záložku File (súbor) vyberte položku Save (uložiť). Do zobrazenej ponuky 

napíšte názov súboru. Názov súboru napíšete dotykovým perom. 

Spracovanie a analýza výsledkov 
• Po skončení merania sa na displeji zobrazí graf závislosti tlaku p od objemu V (obr. 9). 
• V menu Analyze, zo záložky Curve Fit (rovnica pre fitovanie), vyberte Pressure (tlak). V zobrazenej ponuke 

vyberte rovnicu pre fitovanie (Choose Fit), ktorá podľa vás najlepšie opíše vami nameranú závislosť. Pre-
loženie bodov krivkou sa zobrazí na ľavej stane obrazovky (Obr. 10). Ak krivka neprechádza meranými 
bodmi, vyberte inú rovnicu. Ak ste vybrali správnu rovnicu, potvrdením OK sa vrátite na obrazovku grafu. 
Zobrazia sa hodnoty s preloženou krivkou. 

• Z uvedenej závislosti nie je vidieť, že ide o závislosť uvedenú v teórii, preto sa pokúsime vytvoriť graf zá-
vislosti p = f(1/V). 

• Kliknite na ikonu tabuľky. V menu Table vyberte položku New Calculated Column (nový stĺpec so vzorcom). 
V zobrazenej ponuke, obr. 11, v položke Name (názov veličiny) zadajte 1/V; v položke Units (jednotka) 
zadajte cm−3; v položke Select Equation (vyberte rovnicu): zvoľte A/X ; v položke Column for x vyberte 
Objem; pod tým zadajte A = 1. Potvrdením OK sa vytvorí nový stĺpec s hodnotami podľa zadaného vzorca 
(obr. 12). 

  
 Obr. 9  Graf p = f (1/V ) Obr. 10  Preloženie krivkou 

  
 Obr. 11  Zadávanie nového stĺpca Obr. 12  Ukážka tabuľky 

• Kliknite na ikonu grafu. Zobrazí sa závislosť p = f(1/V). Kliknite dotykovým perom na os X a z ponuky 
vyberte 1/V. Na obrazovke sa zobrazí závislosť p = f(1/V). 

• V menu Analyze, zo záložky Curve Fit (rovnica pre fitovanie), 
vyberte Pressure (tlak). V zobrazenej ponuke vyberte rovnicu 
pre fitovanie (Choose Fit), ktorá podľa vás najlepšie opíše vami 
nameranú závislosť. Preloženie bodov krivkou sa zobrazí na ľavej 
strane obrazovky. Ak krivka neprechádza meranými bodmi, vy-
berte inú rovnicu. Ak ste vybrali správnu rovnicu, potvrdením OK 
sa vrátite na obrazovku grafu (obr. 13). 

• Z uvedenej závislosti môžete vysloviť záver, že p ~ konšt.·(1/V) 

Metodické poznámky 

• Uvedené postupy možno využiť na meranie nielen v laboratóriu, 
ale aj v teréne. 

 
Obr. 13  Závislosť p = f (1/V ) 
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• Pri práci s LabQuestom možno vybrať jazyk (aj slovenský). Použitím jazyka anglického 
(ako v príspevku) možno rozvíjať medzipredmetové vzťahy. Pri overovaní nemali žiaci 
vážnejšie problémy s anglickým jazykom. Počas cvičenia mali žiaci na svojich LQ 
slovenský jazyk, iba na tabuli, pri použití LQ emulátora bol jazyk anglický (učiteľ ním 
riadil výučbu; LQ emulátor ešte nie je preložený do slovenského jazyka). LQ emulátor 
je program, ktorý prenesie obrazovku LabQuestu učiteľa (obr. 14) na počítač učiteľa a 
ten prenesie obrazovku svojho LQ na plátno, a tak žiak vidí, čo robí učiteľ. 

• Podnetné metodické poznámky a námety na experimenty (v systéme COACH) možno 
nájsť v Demkanin, P. (2006) a Ješková, Z. a kol. (2007, 2010). Uvedené námety môžu 
využiť aj vlastníci LabQuestov. 

Literatúra 
DEMKANIN, P. a kol. (2006): Počítačom podporované prírodovedné laboratórium. Bratislava: FMFI UK, 2006, dostupné 

na http://fyzikus.fmph.uniba.sk/PPPL 
JEŠKOVÁ, Z. (2007): Laboratórne a videomerania, projekt KEGA 3/3008/05, dostupné na  

 http://physedu.science.upjs.sk/ipcoach_webstranka/merania.htm 
JEŠKOVÁ, Z. a kol. (2010): Využitie informačných a komunikačných technológii v predmete  FYZIKA pre stredné školy. 

Košice : Elfa .s.r.o, vydala pre ÚIPŠ. 
Vernier Software and Technology: http://www.vernier.com, http://www.pmsdelta.sk/ 

Poznámka: Najnovší LabQuest Emulator 1.5 poskytuje možnosť vybrať si slovenský jazyk. Nastavenie 
podobne ako v LabQuest App. Potrebné materiály aj LQ App 1.5 (info z 1.6.2011). 

Príspevok vznikol v rámci projektu LPP-0134-09: Podpora vedy a prírodovedného vzdelávania na SŠ 
východoslovenského regiónu prostredníctvom partnerstva SCIENCENET. 

Ján Degro, UPJŠ Košice 
jan.degro@upjs.sk 

Pracovné zošity z fyziky pre ZŠ a nižšie ročníky  
gymnázií s osemročným štúdiom 

V dnešných časoch obľúbenosť fyziky medzi žiakmi základných či stredných škôl nie je veľmi vysoká. 
Určite je tento stav spôsobený aj náročnosťou predmetu, ale najmä metódami a formami práce na vyučova-
cích hodinách. Žiaci zohrávajú často len úlohu pozorovateľov, sú minimálne vtiahnutí do procesu. Pútavá 
učebná pomôcka (napríklad pracovný zošit) v tomto smere dokáže veľa zmeniť k lepšiemu. 

Určité zmeny vo vyučovaní fyziky v základnej škole sa stali nevyhnutnosťou. Zmena v učebných osnovách 
sa prejavuje hlavne v tom, že sa upúšťa od početných faktov a terminológie z mnohých tém v prospech štúdia 
viac do hĺbky a len menšieho množstva základných pojmov. Nový prístup k vyučovaniu prírodných vied 
dôsledne buduje – konštruuje vedomosti žiakov na ich predchádzajúcej skúsenosti. 

Aby bolo vyučovanie fyziky počas základnej školy efektívne, mal by žiak, ktorý s týmto predmetom začína, 
byť už dostatočne zrelý. V prvom rade by mala byť na požadovanej úrovni jeho čitateľská gramotnosť. Nie je 
tajomstvom, že v posledných rokoch majú naši šiestaci stále väčšie problémy s čítaním odborného textu. Nejde 
ani tak o nezvládnutú techniku čítania, ale najmä o slabnúcu schopnosť čítať s porozumením. Preto sú títo žiaci 
následne odkázaní len na vysvetlenie učiteľa a sú takmer neschopní samostatnej domácej prípravy a nepripravení 
získavať informácie z textových zdrojov. Podobne klesajúcu tendenciu má aj úroveň matematickej gramot-
nosti žiakov ZŠ. Najväčšie problémy spôsobujú desatinné čísla, narábanie so zlomkami, algebra a úprava 
výrazov (vyjadrenie neznámej veličiny zo vzťahu). Komplikácie nastávajú hlavne pri riešení kvantitatívnych 
výpočtových úloh, pri ktorých majú žiaci veľké ťažkosti s aplikáciou matematických zručností do fyziky. 
Takto sa pre niektorých stávajú neriešiteľnými príklady, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi spoľahlivo zvládli 
takmer všetci žiaci. Počas fyzikálneho vzdelávania by mal žiak získať aj správne pracovné a študijné návyky, 
čím sa rozvíja jeho osobnosť. Aj v splnení týchto cieľov môže pracovný zošit pomôcť. 

Pri listovaní v zošitoch je zrejmé, že autori si dali za cieľ vytvoriť učebnú pomôcku, ktorá pomôže rozvíjať 
kľúčové kompetencie žiaka. Dôraz je kladený na poznávanie v oblasti vedy, uplatňovanie matematického 
a logického myslenia, na schopnosť odhaľovať, sformulovať a riešiť problémy, modelovať skutočné javy, ale 
aj na rozvoj komunikačných zručností. Posilnila sa úloha poznatkov ako prostriedku na rozvíjanie prírodoved-
ných kompetencií. Snahou je vychovať zo žiaka integrálnu osobnosť, ktorá porozumie podstate prírodných 
javov a procesov, čo patrí k všeobecnému vzdelaniu. 

 
Obr. 14  LQ emulátor 
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Moderná učebná pomôcka by mala podporovať samostatnú aktivitu študentov, poskytnúť podnety na sku-
pinovú prácu, námety na projekty, rozvíjať tvorivosť, neustále zdôrazňovať spätosť fyziky s každodenným 
životom. Je potrebné vo väčšej miere zdôrazniť experimentálny charakter predmetu. Zaradené sú námety na 
praktické aktivity, ktoré sú primerane náročné časovo aj materiálne. Pri radikálnom znížení hodinovej dotácie 
fyziky a často katastrofálnom vybavení školských odborných učební musia v budúcnosti dominovať jedno-
duchšie pokusy, ktoré ale podnecujú atraktivitu a zároveň plnia svoj fyzikálny účel. 

Séria pracovných zošitov poskytuje priestor na precvičenie a utvrdenie osvojených vedomostí a pomáha 
rozvíjať kompetencie žiakov v oblasti prírodných vied. Množstvo príkladov, zaujímavých tvorivých úloh, 
testov a jednoduchých pokusov zvyšuje atraktívnosť hodín fyziky aj domácu prípravu žiakov. Poslúži nielen 
počas spoločnej práce na vyučovacej hodine, ale aj pri samostatnej domácej príprave. 

Zošity tvoria pracovné dvojstrany s rozmanitými prvkami zvyšujúcimi efektivitu vyučovania. Vo vnútri 
nájdeme úlohy na pochopenie a upevnenie učiva, texty na zdokonalenie čítania s porozumením, doplňovačky, 
krížovky a iné hry, obrázky, tabuľky, grafy aj opakovacie strany. 

Výhody práce s pracovnými zošitmi možno zhrnúť do 4 bodov: 
• sú v súlade s učebnicami a ŠVP, odporúča ich aj Ministerstvo školstva, výskumu, vedy a športu, 
• pomáhajú žiakom ľahšie zvládnuť preberané učivo, 
• autori ich neustále vylepšujú podľa pripomienok učiteľov, 
• sú k dispozícii aj v interaktívnej digitálnej podobe. 

Pracovné zošity tematicky pokrývajú celý rozsah Štátneho vzdelávacieho programu. Sériu tvoria 4 pracovné 
zošity, v ktorých sú spracované všetky tematické celky ŠVP: 

6. ročník 
Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies. 
Správanie telies v kvapalinách a plynoch. 

7. ročník 
Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok. 
Teplo. 

8. ročník 
Svetlo. 
Sila a pohyb. Práca. Energia. 

9. ročník 
Magnetické a elektrické javy. 
Elektrický obvod. 

V zošitoch nájdeme rôznorodé typy úloh: 
• testové úlohy s výberom správnej odpovede, 
• úlohy s rozhodnutím o pravdivosti (ÁNO / NIE), 
• doplňovacie úlohy s voľbou správneho významu v tvrdení, 
• úlohy na usporiadanie v správnom poradí podľa určitého kritéria, 
• úlohy na doplnenie správneho výsledku alebo záveru, 
• úlohy s krátkou jednoslovnou odpoveďou, 
• priraďovanie, 
• porovnávanie, 
• výpočtové úlohy 
• čítanie s porozumením, 
• grafické úlohy, 
• praktické aktivity, 
• merania, ich spracovanie a vyhodnotenie, 
• hľadanie informácií z rôznych vhodných zdrojov. 

Grafické spracovanie využíva dve farby – čiernu a modrú. Obrázky sú názorné, použitie tabuliek a grafov 
vhodne obohacuje text. Použitá terminológia je správna, zodpovedá požiadavkám súčasnej odbornej verejnosti. 
Každý zošit dáva množstvo podnetov na to, aby žiak získaval nové poznatky, spresnil a doplnil si vedo-
mosti. Nájde sa v ňom dostatok námetov na experimentálnu činnosť, ktorú možno uskutočniť na vyučovacej 
hodine. Takýmto spôsobom si možno overiť, či poznatky nadobudnuté štúdiom zodpovedajú skutočnostiam 
z bežného života. 

Podľa vyjadrenia recenzentov je štruktúra zošitov prehľadná, výber a označenie tematických celkov koreš-
ponduje s učebnicami. Zošity nadväzujú na nové schválené učebnice fyziky používané na základných školách  
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a nižšom stupni gymnázií s osemročným štúdiom a vhodne ich dopĺňajú. Pozitívom je variabilita úloh – okrem 
klasických aj tajničky, tabuľky na vypĺňanie, osemsmerovky, výber správnej odpovede, vysvetlenie javu alebo 
pokusu… Zošity sú veľmi dobre graficky spracované. Obrázky sú názorné, použitie tabuliek a grafov je vhod-
ným doplnením. Kladom je aj pestrosť a variabilita úloh. 

Pracovné zošity vydáva MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Ich autormi sú Mgr. Peter Kelecsényi, doc. RNDr. 
Viera Lapitková, PhD., Mgr. Milada Maťašovská a Mgr. Monika Moťovská. Na podrobnejšie informácie  
a objednávky možno využiť internetový obchod na www.mapaslovakia.sk alebo kontaktovať regionálnych 
zástupcov. 

Peter Kelecsényi 

52. ročník fyzikálnej olympiády v Bratislavskom samosprávnom kraji 

Krajské kolo 52. ročníka fyzikálnej olympiády sa uskutočnilo v súlade s termínmi súťaže, stanovenými pre 
všetky kraje. Pre kategóriu E to bolo 13. apríla 2011 v priestoroch Spojenej školy Novohradská 3 v Bratislave. 
Zápolenia sa zúčastnilo 39 najúspešnejších riešiteľov obvodných kôl z 18 škôl kraja. Z tohto počtu malo 
16 škôl úspešných riešiteľov. 

Úlohy č. 1, 3, 4 boli svojou náročnosťou primerané pre súťaž. Zrejme by zaujali aj žiakov, ktorí sa nevenujú 
fyzikálnej olympiáde. Úloha s názvom Žiarovky nebola úspešná, hoci v 1. kole súťaže bola úloha s rovnakým 
názvom. Téma nie je predmetom učiva a zrejme nezískala pozornosť ani v rámci krúžkov FO. Ostatné tri úlohy 
svedčia o tom, že súťažiaci si vedia poradiť s fyzikálnymi úlohami, ktoré súvisia s učivom fyziky alebo témou, 
ktorá je odporúčaná pre prácu v krúžkoch FO. Úspech účastníkov fyzikálnej olympiády je aj výsledkom 
obetavej práce učiteľov. Spoločne so žiakmi tak dávajú na známosť, že v Bratislavskom samosprávnom kraji 
máme minimálne 18 škôl, kde sa talenty vo fyzike nestratia. 

Priebeh súťaže kategórie E v školskom roku 2010/2011 priniesol niektoré otázky na zamyslenie. Tie odzrkad-
ľujú názory viacerých učiteľov, ktorí sa venujú fyzikálnej olympiáde. Obávajú sa o jej budúcnosť v dôsledku 
zmien, ktoré prináša školská reforma vo vyučovaní fyziky. Za problém považujú následnosť preberaných 
celkov. Ďalej, vzťahy a súvislosti medzi veličinami sú často formulované len cez experimenty. Tie nie sú pre 
žiakov vždy jednoznačné a preukazné. Prílišná váha sa sústreďuje na grafické závislosti. Pri niektorých expe-
rimentoch je v učebnici odporúčaná súprava na meranie, ktorú mnohé školy nevlastnia, týka sa to základných 
škôl aj nižších ročníkov osemročného gymnázia. V učebných celkoch treba venovať väčšiu pozornosť rozlí-
šeniu pojmov. Napr. pojmy tlak, tlaková sila, rovnorodé a nerovnorodé teleso pri plávaní atď. Vážny problém 
prináša aj časová dotácia stanovená pre fyziku, ktorá je veľmi malá. Argumenty, že škola zváži odporúčanie 
dať fyzike dve hodiny týždenne do každého ročníka, že postupnosť preberaných celkov je na rozhodnutí a orien-
tácii školy, a že postupnosť učiva si môže učiteľ zvoliť sám, považujú učitelia fyziky za nepostačujúce pre 
zabezpečenie uspokojivého vzdelania vo fyzike. Mnoho z uvedených výhrad zrejme odstráni aktívna komuni-
kácia autorov učebníc s učiteľmi i potreba mať v blízkej budúcnosti mladých ľudí vzdelaných vo fyzike. 

Obrátime teraz pozornosť na výsledky súťaže v kategóriách A, B, C, D. Pre kategóriu B, C, D bol deň 
súťaže 11. máj 2011 a priestorom Spojená škola Novohradská 3 v Bratislave. Z výsledkových listín možno 
zistiť, že záujem žiakov o predmetovú olympiáda z fyziky nie je zvýšený v takej miere, ako o iné predmetové 
olympiády. Štatistické údaje za 52. ročník pre kategórie A a B sa málo odlišujú od predchádzajúcich desiatich 
ročníkov. Značný úbytok riešiteľov bol v kategórii C a D. Z výsledkových listín za dlhšie predchádzajúce obdo-
bie plynie, že v Bratislavskom kraji sú to dve gymnázia, vďaka ktorým táto predmetová olympiáda v kategórii 
A, B existuje. Je to Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, a Gymnázium Grösslingová 18. Talenty pre 
fyziku prichádzajú do súťaže sporadicky aj z iných škôl. Vďaka za to všetkým učiteľom, ktorí ich priviedli do 
súťaže FO. Údaje o 52 ročníku FO v Bratislavskom samosprávnom kraji sú uvedené v tabuľke 

Kategória 
Počet  

riešiteľov 
Úspešnosť  
riešiteľov 

Úspešnosť 

   úloha 1 úloha 2 úloha 3 úloha 4 
A2 17 41 % 29 % 12 % 18 % 47 % 
B2 13 46 % 31 % 46 % 38 % 38 % 
C2 11 64 % 64 % 91 % 64 % 55 % 
D2 25 72 % 68 % 84 % 56 % 52 % 
E3 39 87 % 95 %   2 % 82 % 79 % 
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V tabuľke chceme upozorniť zvlášť na jeden dôležitý fakt. Medzi kategóriou E3 a C2 je veľmi rýchly úbytok 
riešiteľov. Ak sa nepodarí udržať záujem žiakov o fyzikálnu olympiádu v kategórii E a D, zostane z ostat-
ných kategórií len torzo. Zanikne jedna z možností podpory záujmu žiakov o fyziku i hľadania talentov pre 
fyziku. Pritom treba zdôrazniť, že ide o jednu z predmetových olympiád, ktoré podporuje MŠ SR. Iste by bola 
na mieste nasledujúca úvaha – ak učitelia úspešne podporujú danú predmetovú olympiádu, majú mať 
istotu zabezpečenú Ministerstvom školstva SR, že škola zväčší časový rozsah pre vyučovanie fyziky  (zvýraz-
nila redakcia FL). 

Mgr. Mária Filová, RNDr. Ľudovít Horňanský 

Diskusia k článku M. Filovej a Ľ. Horňanského 

V treťom odseku autori píšu: „ (Otázky) odzrkadľujú názory viacerých učiteľov, ktorí sa venujú fyzikálnej 
olympiáde. Obávajú sa o jej budúcnosť v dôsledku zmien, ktoré prináša školská reforma vo vyučovaní fyziky.“ 

Obsah trinásťriadkového odseku sa dotýka prebiehajúcej školskej reformy a predovšetkým roly reformných 
učebníc, ktoré postupne vznikajú na základe dokumentu – Štátny vzdelávací program – fyzika (ISCED 2A). 
Obrátili sme sa preto na autorov dvoch učebníc fyziky pre 6. a 7. ročník ZŠ (a prímu a sekundu osemročného 
gymnázia), ktoré v rámci reformy publikovali a požiadali sme ich, aby sa k obsahu uvedeného článku vyjadrili. 
Problémy uvedené v článku sme rozdelili do niekoľkých otázok. Odpovede autorov prinášame v plnom znení. 

1  Učitelia považujú za problém následnosť preberaných celkov. 
Odpoveď: O usporiadaní učiva a o následnosti jednotlivých celkov rozhoduje škola (to isté sa konštatuje 

aj na inom mieste uvedeného článku). Autori učebníc usporiadali jednotlivé celky tak, aby tvorili logickú 
štruktúru. To však kompetentnému učiteľovi fyziky nemôže zabrániť, aby si vytvoril vlastnú štruktúru lepšie 
prispôsobenú vyučovacím postupom, ktoré chce v tom-ktorom ročníku použiť. 

2  Vzťahy a súvislosti medzi veličinami sú často formulované len cez experimenty. Tie nie sú pre 
žiakov vždy jednoznačné a preukazné. 

Odpoveď: Reforma vzdelávacieho systému sa vždy uskutočňuje s určitým zámerom. Vo väčšine štátov sa 
tento zámer a z neho vyplývajúce dôsledky pre školskú prax deklarujú v podobe národného kurikula. V našom 
prípade je takým materiálom Štátny vzdelávací program (ŠVP). Z tohto dokumentu vychádzali autori učebníc 
Fyziky pre ZŠ už pri tvorbe koncepcie obidvoch doteraz publikovaných učebníc. V konkurzných materiáloch, 
ktoré autori predložili na MŠ, sa uvádza: 

„Nová učebnica má pracovno-náukový charakter a do značnej miery sa líši od predchádzajúcich učebníc. 
Rozdiely sú tak v celkovej štruktúre, ako aj v spôsobe, postupe zavádzania pojmov. Fyzikálne pojmy si žiak 
osvojuje cez riešenie úloh, realizáciu pokusov a len malá časť obsahu vyučovania sa žiakovi vysvetľuje opi-
som. 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.“ 

Na inom mieste konkurzných materiálov predložených na MŠ sa uvádzajú vzdelávacie ciele – opäť 
vychádzajúce z dokumentu ŠVP: „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.“ 

K problematike „zavádzania fyzikálnych súvislostí“ v šiestom a siedmom ročníku dodávame: Naprostá 
väčšina žiakov vo veku 12 alebo 13 rokov je schopná hľadať logické súvislosti len na úrovni myšlienkových 
aktivít v rámci empirickej abstrakcie – teda len pri činnostiach s materiálne realizovanými javmi, ktoré majú 
poznávať. Z uvedeného dôvodu sa autori učebnice uvedomele vyhýbajú dedukciám založeným na matematic-
kých procedúrach. Ak však niekto z komunity učiteľov fyziky má iné skúsenosti alebo ak pozná postupy tohto 
druhu primerané uvedenému veku, radi sa s nimi zoznámime a skúsenosti s ich využívaním budeme publikovať. 

3  Prílišná váha sa sústreďuje na grafické závislosti. 
Odpoveď: Opäť citujeme z konkurzných materiálov vychádzajúcich z ŠVP: 
„Dominantným postupom je stratégia empirického poznávania, a to od pozorovania, merania, spracovania 

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 rozvoja abstraktného myslenia žiakov (pričom graf – obraz meraní – je nižším a veku 
primeranejším stupňom abstrakcie ako zavedenie analytických vzťahov (vzorcov).“ 
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K tejto problematike ešte chceme dodať: Väčšina počítačových programov určených na vyučovanie fyziky 
má grafický výstup. Význam využitia týchto programov pre školské ciele je nesporný. Preto aj autori pri niekto-
rých učebnicových témach ponúkajú možnosť spracovať empirické dáta alebo aj analyzovať graficky zobrazené 
výsledky merania na počítači. Čo sa týka súprav na meranie, v 6. ročníku sú nevyhnutné na meranie digitálne 
váhy a odmerné valce, v 7. ročníku zdroje tepla a teplomery. Ina sú potrebné len veci dennej spotreby. 

4  V učebných celkoch je potrebné venovať väčšiu pozornosť rozlíšeniu pojmov. Napr. pojmy tlak, 
tlaková sila, rovnorodé a nerovnorodé teleso pri plávaní atď. 

Odpoveď: Tlak, tlaková sila, plávanie, vznášanie telies… tieto pojmy a prípadne aj fyzikálne veličiny sa 
zavádzajú až vo fyzike 8. ročníka. Autori nevedia, k akému problému sa táto námietka vzťahuje. Možno sa 
namieta, že tieto pojmy sa napr. v šiestom ročníku používajú bez presnej definície a zavedenia jednotiek veli-
čín. Takýto postup je však v ľudskom poznaní celkom prirodzený. Človek si od detstva osvojuje množstvo 
pojmov len skúsenosťou a neraz sa ani do konca života neoboznámi s fyzikálnou definíciou takých bežných 
pojmov, ako je napr. rýchlosť, sila, teplo, teplota a mnoho ďalších. Pracovať s poznatkami získanými skúsenos-
ťou a postupne ich spresňovať až po zavedenie exaktnej fyzikálnej definície je podstata konštruktivizmu – 
metódy, ktorá buduje exaktné poznatky postupným spresňovaním poznania získaného skúsenosťou. Na viace-
rých miestach učebníc F6 a F7 autori touto metódou celkom uvedomele pracujú. 

Poznámka autorov učebníc na záver: 
Autori chcú poďakovať za publikovanie niektorých názorov učiteľov na súčasné učebnice. Každé takéto 

vyjadrenie je pre autora učebnice veľmi cenné a poskytuje mu príležitosť, aby objasnil svoj zámer a vysvetlil, 
čo ho k nemu priviedlo. Viaceré z učiteľských názorov však spravidla vyplývajú z nedostatočnej informovanosti 
o zámeroch a cieľoch reformy. Za prirýchly a nie celkom domyslený spôsob, ktorým sa reforma na kompetent-
ných miestach realizovala, autori učebníc odmietajú prevziať zodpovednosť. Rovnako nie sú zodpovední za 
redukciu vyučovacích hodín fyziky a pociťujú to ako diskrimináciu predmetu – takisto ako ich kolegovia na 
základných školách. Autori usporadúvajú pred vstupom nových učebníc do škôl pravidelné stretnutia s učiteľmi 
v rámci Šoltésových dní, stretnutí v B. Bystrici a v Lučenci. Na stretnutiach realizujeme kľúčové experimenty 
uvedené v učebniciach. 

Viera Lapitková 
Václav Koubek 

Autori učebníc F6 a F7 

Bližšie informácie ku koncepcii učebníc sú www.fyzikus.fmph.uniba.sk 
LAPITKOVÁ, V., DEMKANIN, P., KELECSÉNYI, P.: Reformné kroky vo vyučovaní fyziky na základnej škole a gym-

náziu. In: Pedagogické spektrum, 2008, roč. 17. č. 2 s. 38-56. ISSN 1335-5589. 
LAPITKOVÁ, V.: Koncepcia spracovania učebnice Fyzika pre 6. ročník základných škôl a prvého ročníka osemročných 

gymnázií. In: Fyzikálne listy, 2010, roč. 15, č. 1, s. 8-12. ISSN 1337-7795. 

Poznámka redakcie: Fyzikálne listy by privítali a publikovali aj každý ďalší, písomne vyjadrený názor učiteľov o prie-
behu a o dôsledkoch prebiehajúcej reformy. 

Redakcia 

Slnko a slnečná aktivita 

Takmer každý z nás vie, čo je Slnko: najbližšia hviezda, najžiarivejší prirodzený objekt na oblohe, ktorý 
ráno vychádza a večer zapadá; jeho teplo a svetlo robí deň. Slnko je tiež nevyhnutné pre život, pretože stojí 
na samej základni potravinového reťazca. Nie každý však už vie, že Slnko je aj niečo iné: je to jeden z najza-
ujímavejších astronomických objektov vôbec. Má silné vlastné magnetické pole spôsobujúce cyklus aktivity 
sprevádzaný niekedy veľmi energetickými erupciami. 

Stručne povedané, Slnko je osamotená, magneticky aktívna hviezda hlavnej postupnosti spektrálneho 
typu G2V, stará približne 4,5 miliardy rokov, ktorá má vlastnú, rozsiahlu planetárnu sústavu. 

Slnko uvoľňuje energiu vo svojom jadre mechanizmom termojadrovej fúzie štyroch atómov vodíka na atóm 
hélia. Niektoré reakcie prebiehajúce pri takejto fúzii sa pokúšame (zatiaľ nie veľmi úspešne) napodobniť aj 
na Zemi. Energia uvoľnená Slnkom je však oproti pozemským zdrojom energie taká veľká, že všetka ľudskou 
civilizáciou vyprodukovaná elektrická a tepelná energia, od priemyselnej revolúcie až po dnešok, sa rovná 
energii vyžiarenej Slnkom za veľmi malý zlomok sekundy. 

Energia uvoľnená termojadrovou fúziou vo forme elektromagnetického žiarenia najprv pomaly difunduje 
slnečným vnútrom smerom von. V hĺbke asi 0,7 polomeru Slnka sa proces prenosu energie mení na pozvoľné 
stúpajúce prúdenie bublín horúcej plazmy, veľkých asi 30 000 km. Táto časť Slnka, nazývaná konvektívna 
zóna, navyše nerotuje ako tuhé teleso. Rýchlosť rotácie na rovníku je asi 25 dní, v blízkosti pólu je to však až 



Fyzikálne listy 

 

11 

34 dní. Prúdenia plazmy v konvektívnej zóne spolu s touto diferenciálnou rotáciou vytvárajú silné lokálne 
magnetické polia, ktoré sú príčinou slnečnej aktivity. 

   

Azda najznámejším prejavom slnečnej aktivity sú slnečné škvrny. Niekedy ich vidno pri západe Slnka  
i voľným okom. Dobre pozorovateľné sú i projekčnou metódou s použitím malého ďalekohľadu a filtra. (Nikdy 
sa nepozerajte priamo do Slnka, a už vôbec nie pomocou ďalekohľadu, hrozí trvalé poškodenie zraku.) Slnečné 
škvrny sú chladnejšie oblasti vo fotosfére. Priemerná teplota slnečnej fotosféry je asi 5 800 K, kým teplota vo 
vnútri slnečnej škvrny je asi len 4 000 K. Škvrny sa preto javia ako tmavé. 

Slnečné škvrny vznikajú v miestach, kde zväzky magnetických indukčných čiar, magnetické tokové trubice, 
pretínajú viditeľný povrch Slnka, fotosféru. Podľa toho, či magnetické pole v škvrne smerujem smerom von zo 
Slnka alebo smerom dnu, hovoríme o škvrnách kladnej, resp. zápornej polarity. Škvrny sa zvyčajne vyskytujú 
v skupinách, pričom škvrny nachádzajúce sa viac vpravo, bližšie k západnému okraju Slnka, sú často väčšie 
a menej početné. Doba života škvŕn závisí od veľkosti a polohy škvrny na disku. Najdlhšie, až 2 mesiace, žijú 
najväčšie škvrny. 

Magnetické pole na okraji škvŕn je približne horizontálne. Jeho tvar sa dá odhaliť z útvarov pozorovaných 
v čiarach patriacich vyššej chromosfére. Na okrajoch škvŕn sa často vyskytujú horizontálne fibrily, tmavé 
vlákna spájajúce škvrny alebo pláže opačných polarít. Pláže sú nepravidelné koncentrácie magnetického 
poľa, ktoré nie je dostatočne silné na vytvorenie slnečnej škvrny. V chromosfére sa javia ako jasné plošné 
útvary. 

Vertikálne magnetické pole zo stredov škvŕn a pláží často zasahuje do veľkých výšok nad povrchom Slnka. 
Vytvára slnečnú korónu, riedke, veľmi horúce prostredie s teplotou niekoľkých miliónov Kelvinov. Zo Zeme 
možno korónu pozorovať iba počas zatmení Slnka. Z obežnej dráhy Zeme sa však koróna dá pozorovať v ultra-
fialovej alebo röntgenovej oblasti spektra pomocou teleskopov na umelých družiciach. Ultrafialové a röntge-
nové žiarenie koróny je spôsobené práve jej vysokou teplotou. Príčina ohrevu koróny na teploty niekoľko 
miliónov K však nie je presne známa, hoci jej výskumu sa venujeme už takmer 70 rokov. 

  

Obr. 2  Slnečná koróna. Vľavo: Slnečná koróna vo viditeľnej oblasti spektra pozorovaná pri zatmení Slnka v roku 2008 expedíciou 
Hvězdárny v Úpici, ČR, © prof. M. Druckmüller. Ružové obláčiky na kraji disku Slnka sú filamenty alebo protuberancie. Vpravo: Ko-
ronálne slučky na okraji disku Slnka pozorované v extrémne ultrafialovej oblasti spektra družicou TRACE (NASA); trace.lmsal.com. 

Najvýraznejším, najkrajším a zároveň najkratším prejavom slnečnej aktivity sú slnečné erupcie. Patria 
k vôbec najenergetickejším javom v slnečnej sústave. Energia uvoľnená pri erupcii pochádza z magnetického 
poľa, ktoré sa nad povrch Slnka neustále vynára v dôsledku prúdení v konvektívnej zóne. Magnetické pole sa 
však v slnečnej atmosfére nemôže hromadiť donekonečna. Pri erupciách vlastne dochádza k anihilácii časti 

Obr. 1  Slnečná fotosféra a chromosféra vo vysokom roz-
líšení. Fotosféra, pozorovaná vo filtri v modrej oblasti spektra, 
sa vyznačuje najmä granuláciou a slnečnými škvrnami. V spod-
nej chromosfére, pozorovanej v čiare vápnika vo fialovej oblasti, 
sa v blízkosti škvŕn vyskytujú rozsiahle jasné pláže. Vyššia 
chromosféra v čiare vodíka Hα v červenej oblasti spektra je 
naopak popretkávaná tmavými filamentmi a fibrilami, vlákni-
tými útvarmi sledujúcimi tvar magnetického poľa podobne ako 
železné piliny sledujú tvar poľa tyčového magnetu. Obrázky 
získal Holandský otvorený ďalekohľad (DOT). 

www.dot.astro.uu.nl 
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magnetického poľa, čoho výsledkom je gigantický kozmický ohňostroj. Typická slnečná erupcia trvá niekoľko 
desiatok minút až hodín a prejavuje sa náhlym, lokalizovaným zvýšením toku žiarenia v širokej oblasti spektra, 
od röntgenového až po rádiové žiarenie. Najmä pri silnejších erupciách dochádza i k ejekciám koronálnej 
hmoty, t. j. úniku rozsiahlych oblakov plazmy zo Slnka. Tieto sa potom šíria do medziplanetárneho priestoru. 
Pri strete s magnetickým poľom Zeme vzniká polárna žiara. Pri najväčších, veľmi zriedkavých erupciách môže 
dôjsť i indukcii elektrického prúdu v pozemných elektrických vedeniach. 

  
Obr. 3  Slnečné erupcie. Vľavo: Erupcia v ultrafialovej oblasti spektra sa prejavuje ako náhle zjasnenie, ktoré má najčastejšie tvar dvoch 
od seba sa vzďaľujúcich pásov. Záber z družice TRACE (NASA). Vpravo: Únik filamentu počas erupcie na okraji disku Slnka. 
Filamenty sú tvorené stočeným magnetickým poľom. Pokiaľ je stočenie príliš veľké, vznikne slučka ako pri prílišnom žmýkaní bielizne. 
Nasleduje strata stability, pričom sa vyvrhnutá hmota šíri medziplanetárnym priestorom smerom od Slnka. Unikajúce oblaky plazmy 
predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre prístroje na obežnej dráhe Zeme. V budúcnosti môžu predstavovať riziko pre ľudskú 
posádku letiacu na Mars. Obrázok zachytila v marci 2010 novovypustená družica Solar Dynamics Observatory (SDO, NASA/GSFC); 
sdo.gsfc.nasa.gov. 

Slnečná aktivita cyklicky vzrastá a klesá. Perióda cyklov aktivity je značne nepravidelná, jeden cyklus môže 
trvať 8 až 15 rokov, priemerne však 11 rokov. Cyklus sa začína pomerne rýchlym, niekoľko rokov trvajúcim 
nárastom počtu škvŕn a s nimi súvisiacich aktívnych oblastí v heliografických šírkach okolo 30 stupňov. Po 
maxime cyklu nasleduje jeho pozvoľný pokles do minima, pričom sa škvrny objavujú v stále nižších heliogra-
fických šírkach. V období minima sa na Slnku po niekoľko stoviek dní nemusí vyskytovať ani jediná škvrna. 
V súčasnosti sa nachádzame vo vzostupnej fáze cyklu č. 24, ktorý bude s najväčšou pravdepodobnosťou o tretinu 

až polovicu slabší ako predošlý cyklus. 

Obr. 4  Magnetické pole v okolí nulového bodu vytvára útvar nazývaný vejár. 
Hrubé modré a oranžové kontúry sú rádiové zdroje pozorované počas erupcie  
na frekvenciách 244 a 611 MHz. Dva z nich sú spojené vejárom magnetických 
indukčných čiar. Farba magnetických indukčných čiar určuje lokálnu veľkosť 
magnetického poľa. Erupcie sa niekedy vyskytujú práve v okolí magnetického 
nulového bodu. Tenké modré, resp. červené kontúry určujú tvar magnetického poľa vo 
fotosfére, t. j. v slnečných škvrnách a okolo nich ležiacich plážach. Obrázok pochádza 
z publikácie autora pripravovanej v spolupráci s Astronomickým ústavom Akadé-
mie vied ČR a Brazílskym národným centrom pre výskum vesmíru (INPE). 

Existencia slnečného cyklu súvisí s magnetickým dynamom, ktoré pracuje v konvektívnej zóne. Pri súčas-
nom vývoji výpočtovej techniky bude trvať približne ešte storočie, kým dospejeme k úplnému pochopeniu 
jednotlivých procesov prebiehajúcich pri vytváraní magnetického poľa v konvektívnej zóne, erupciách a 
ohreve koróny. Dovtedy zostane slnečná fyzika zaujímavou disciplínou a vedeckou výzvou. Na Slovensku sa 
dá študovať v rámci magisterského študijného programu „Astronómia a astrofyzika“ na Fakulte matematiky, 
fyziky a informatiky UK. 

RNDr. Jaroslav Dudík, PhD. 
autor sa zaoberá spektroskopiou a modelovaním magnetického poľa v koróne 


