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Vážení čitatelia, 

spoločenský úpadok učiteľskej profesie na všetkých úrovniach, vysokoškolskú nevynímajúc, podnietilo 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovať Rozvojový program o stave učiteľskej profesie  
a vysokoškolskej prípravy učiteľov. Na príprave materiálu sa zúčastňovalo 15 učiteľských fakúlt pod gesciou 
UMB Banská Bystrica. S mnohými tvrdeniami, opisujúcimi úpadok statusu učiteľa, pričom sa požiadavky na 
profesionalitu učiteľa neustále zvyšujú, možno v materiáli len súhlasiť. Rovnako je pravdou, že študentov 
učiteľstva fyziky ubúda a v školskom roku 2010 skončilo magisterské štúdium na Slovensku len 54 učiteľov 
fyziky. Dávame to do vzťahu s náročným štúdiom a nedostatočným ohodnotením učiteľa. 

S mnohými riešeniami, ktoré sa v spomínanom materiáli predkladajú, žiaľ, sa súhlasiť nedá. Riešenia sa 
totiž odvíjajú od prípravy učiteľa, a nie od radikálnych riešení pre tisíce učiteľov v školskej praxi. 

Začnem s tým navrhovaným riešením, ktoré možno realizovať organizačnou úpravou; ide o zrušenie stup-
ňov bakalárskeho a magisterského učiteľského štúdia. Rozdelenie štúdia prinieslo nejasný a formálny profil 
absolventov bakalárskeho štúdia, pretože reálne profesie pre takého absolventa neexistujú. Preto vítame návrh 
na obnovenie uceleného päťročného magisterského štúdia učiteľstva. 

V rozvojovom programe sa venuje značná pozornosť návrhu na zmenu študijných programov učiteľstva 
tak, aby pedagogicko – psychologická zložka štúdia dominovala nad odbornou. Považujeme obidve zložky 
prípravy za rovnocenné a odmietame zaraďovať do prípravy učiteľov ďalšie predmety (napr. Pedeutológiu), 
len preto, že sa vyskytujú na školách problémy s mládežou, ako sa to zdôvodňuje v spomínanom materiáli. 
Navrhované riešenia pripomínajú nátlak na zaraďovanie nových predmetov do základných a stredných škôl, 
ak sa ukážu nedostatky v určitých oblastiach spoločenského života. Na nové problémy v školách by mali 
adekvátne reagovať učitelia súčasného pedagogicko-psychologického základu, predovšetkým byť tesnejšie 
spojení s prostredím školy a najnovšími výskumami vo svojej oblasti. Väčšina z nás si pamätá obsah vyučo-
vania predmetov z pedagogického základu ako súbor klasifikácii či historických prierezov, ktoré sa len vo 
výnimočných prípadoch zameriavali na riešenie reálnych situácii v škole. 

Domnievame sa, že absolvent FMFI UK dostáva dobrú prípravu predovšetkým z odboru, ale aj didaktiky. 
Väčšina didaktikov fyziky na Slovensku si uvedomuje, že vyučovať didaktiku znamená mať sám skúsenosti 
s vyučovaním na základnej či strednej škole. 

Vážení čitatelia, skúsení či menej skúsení učitelia z praxe, budeme radi, ak nám napíšete svoje skúsenosti 
či názory na to, ako by sa mala príprava učiteľov na vysokých školách uberať. 

Viera Lapitková 

 
Práca s učiteľmi na seminári 
Šoltésove dni 
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Krátke správy 

Deň otvorených dverí – letný 
Tak ako každoročne, od vzniku fakulty (1980), pozývame Vás a Vašich 
žiakov na návštevu FMFI UK. Dvere otvoríme v stredu 6. júna. Podrobný 
program bude zverejnený na fakultnej stránke začiatkom mája. Tešíme sa 
na návštevu.  

Deň otvorených dverí – zimný 
sme usporiadali už po tretí krát (15. 2. 2012). Na rozdiel od letného DOD 
pozývame naň hlavne študentov maturitných ročníkov, ktorí sa v tom čase 
práve rozhodujú o ďalšom štúdiu. FMFI UK navštívilo okolo 300 študentov. 
K návštevníkom sa prvý prihovoril dekan fakulty prof. RNDr. Jozef Masa-
rik, DrSc. Predstavil fakultu ako dlhodobo najlepšiu na Slovensku, poukázal 
na niektoré vynikajúce výsledky pracovníkov fakulty vo vedeckom výsku-
me a zdôraznil, že sa na nich podieľajú aj niektorí študenti. Nezanedbateľná 
je aj možnosť študentov absolvovať časť štúdia na popredných zahranič-
ných univerzitách. Nasledovali 25 minútové prednášky z oblasti aplikácií 
matematiky, fyziky i informatiky: Študentský turnaj umelých inteligen-
cií v StarCrafte (Mgr. Michal Čertický KAI), Keby som bol/bola znova 
dieťaťom... (Mgr. Karolína Mayerová KZVI), Rozumieme ekonomike? 
(doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. KAMS), Existujú nekonečne veľké čísla? 
(doc. RNDr. Ivan Kupka, CSc. KMANM), Malé telesá Slnečnej sústavy 
(RNDr. Juraj Tóth, PhD. KAFZM), Super-rýchle neutrína a Higgsov 
bozón (doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD. KTFDF), História a súčasnosť 
teórie grafov (RNDr. Michal Forišek, PhD. KI), Ako pomôže virtuálna 
Bratislava obyvateľom skutočnej Bratislavy (Mgr. Matej Novotný, PhD. 
KAI), Súčasný urýchľovačový experiment – brána k hlbšiemu pochope-
niu sveta (doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc. KJFB), Magnetická levitácia 
(doc. RNDr. František Kundracík, PhD. KEF), Vízie internetu 2042 (doc. 
RNDr. Andrej Ferko, CSc. KAGDM). 

Všetky prednášky mali vďačných poslucháčov, ktorí nešetrili dokonca 
potleskom. Cez prestávku, resp. vynechanú prednášku odpovedali vo vyhra-
denom priestore pracovníčky študijného oddelenia na otázky súvisiace s pri-
jímacím pokračovaním a štúdiom. K dispozícii boli aj rôznorodé písomné 
i audiovizuálne materiály. Veľký záujem bol o exkurziu v priestoroch Labo-
ratória  nanotechnológií a nových materiálov a tiež návštevu Laboratória  
virtuálnej reality a spinstube. 
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Skupinová práca žiakov v téme Trenie. Trecia sila a jej meranie 

V súčasnosti sa dostáva do škôl nová učebnica fyziky pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník osemroč-
ného gymnázia [1]. Keďže jedna z autoriek učebnice doc. Lapitková je zároveň aj učiteľkou na FMFI UK 
v Bratislave, kde sa pripravujú budúci učitelia fyziky, niektoré vybrané časti z učebnice už majú študenti k dis-
pozícii. Vo svojej učiteľskej praxi budú terajší študenti s učebnicou pracovať, preto sa v rámci prípravy na 
budúce povolanie oboznamujú s jej obsahom. 

Študentka 3. ročníka bakalárskeho štúdia Bianka Gergeľová sa v rámci svojej bakalárskej práce [2] pod 
vedením Dr. Velmovskej zaoberala skupinovou prácou a možnosťami jej využitia vo vyučovaní fyziky. For-
mou skupinovej práce žiakov spracovala tému „Trenie. Trecia sila a jej meranie.“ V rámci nej navrhla meto-
dický postup k úlohe, ktorá využíva prvky skupinového vyučovania. 

V učebnici sú k predmetnej téme uvedené dva pokusy, zamerané na skúmanie veľkosti trecej 
sily 

Pokus 1 
Zisti, ako závisí veľkosť trecej sily, ktorou ťaháš drevený kváder, od materiálu podložky.(Pracujte v skupi-

nách.) 

Pokus 2 
Zisti, ako veľkosť šmykovej trecej sily závisí od sily, ktorou kváder tlačí na podložku. 

Zadanie úlohy, ktoré navrhla naša študentka, úplne korešponduje s učebnicou – je zhodné zo zadaním po-
kusu 2. Dokonca aj postup práce je podobný. Jediný a zároveň podstatný rozdiel je v tom, že žiak namiesto 
dvoch pokusov uskutoční len jeden. Kým v učebnici najprv sleduje, ako závisí veľkosť trecej sily od materiálu 
podložky a potom závislosť veľkosti trecej sily od normálovej sily, tu sleduje len závislosť veľkosti trecej sily 
od normálovej sily. 

Žiaci sú pri realizácii pokusu rozdelení na skupiny, pričom každá pracuje s iným materiálom podložky. 
V podstate všetci robia rovnaké meranie, avšak s inou podložkou. Na záver by žiaci mali zistiť, že veľkosť 
trecej sily závisí priamoúmerne od sily, ktorou kváder tlačí na podložku. Avšak keď na záver skupiny prezentujú 
svoje výsledky, zistia, že napriek rovnakému zadaniu úlohy, získali skupiny rôzne výsledky. V rámci diskusie 
vhodne kladenými otázkami by mali prísť k záveru, že pre veľkosť trecej sily nie je rozhodujúca len normálová 
sila, ale i materiál podložky. 

V ďalšom článku je uvedený metodický postup k tejto úlohe. Z priestorových dôvodov tu neuvádzame 
pracovný list pre žiaka, ktorý bol vytvorený k realizácii pokusu. Bude však sprístupnený na stránke Oddelenia 
didaktiky fyziky http://fyzikus.fmph.uniba.sk. Uvedieme tu aj metodický postup k rozširujúcej úlohe zame-
ranej na zisťovanie veľkosti trecej sily v závislosti od veľkosti styčnej plochy s podložkou. Opäť vychádza 
zo skupinovej práce žiakov, pričom každá skupina pracuje s inou podložkou. Na záver žiaci zistia, že veľkosť 
trecej sily nezávisí od veľkosti styčnej plochy (čiara grafu bude rovnobežná s osou x), ale od materiálu pod-
ložky (čiary grafu budú pre jednotlivé skupiny v rôznej vzdialenosti od osi x). 

Zadanie úlohy a metodický postup 

Úloha 
Zistite, ako veľkosť šmykovej trecej sily závisí od sily, ktorou kváder tlačí na podložku. 

Pomôcky 

drevený kváder, 3 rozličné závažia (Z1, Z2, Z3), podložka s rozmermi 80 × 15 cm, lepiaca páska, nož-
nice, laboratórny silomer, digitálne váhy. 

☺(1) Pri tejto úlohe je najvýhodnejšie pracovať s dreveným kvádrom. Možno použiť aj škatuľku od liekov 
či čaju. Závažia sa v tom prípade vkladajú dovnútra. Závažia možno použiť zo súboru školských pomôcok, ale 
môžu si ich zabezpečiť aj žiaci. 

Postup 
1. Podložku pripevnite na povrch lavice. 

☺(2) Ak je podložkou brúsny papier, je vhodné mať širokú lepiacu pásku, pretože lepiaca páska drží brúsny 
papier na povrchu lavice len tou časťou, ktorou sa prilepí k povrchu lavice. Lepiaca páska sa k brúsnemu 
papieru neprilepí. Najlepším riešením pri pripevňovaní brúsneho papiera k povrchu lavice je, ak dvaja zo 
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skupiny rukami pritlačia brúsny papier k povrchu lavice, a tretí žiak ho lepí. Namiesto klasickej lepiacej pásky 
možno použiť obojstrannú lepiacu pásku. 

2. Pomocou digitálnych váh si odmerajte a zapíšte hmotnosti závaží a kvádra 
Napríklad: 

 hmotnosť Z1 = 50 g hmotnosť Z3 = 196 g 
 hmotnosť Z2 = 100 g hmotnosť dreveného kvádra = 225 g 

☺(3) Dve závažia sú zo súboru školských pomôcok a jedno závažie (Z3) je skrutka. 

3. Drevený kváder položte na podložku a na jeho bočnú stenu pripevnite silomer. 

☺(4) Ak kváder nemá háčik, stačí ho obviazať nitkou. 

4. Ťahajte kváder po podložke vodorovne tak, aby kváder konal rovnomerný priamočiary pohyb. 

☺(5) Tento bod môže byť problematický. Žiaci nemusia byť natoľko zruční, aby hneď na prvý pokus ťahali 
kváder tak, aby konal rovnomerný priamočiary pohyb. Pred riešením tejto úlohy je preto potrebné s nimi ťa-
hanie kvádra po podložke dobre natrénovať. 

5. Do tabuľky (Tab. 1) zaznamenajte stálu silu Ft, ktorú nameriate silomerom, a aj silu, ktorou kváder tlačí 
na podložku (čiže tlakovú silu Fg). 

☺(6) Riešenie, ktoré patrí k tomuto bodu je súčasťou ☺(7). 

6. Urobte aspoň 4 merania. 
7. Pri každom novom meraní meňte hmotnosť ťahaného telesa (teleso = drevený kváder + závažie). 

☺(7) V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené možné výsledky troch skupín. Pri výpočte veľkosti sily Fg žiaci 
počítajú s g = 9,81 N/kg a výsledok zaokrúhlia na dve desatinné miesta. 

1. skupina 

Tab. 1  Hodnoty hmotnosti, trecej sily a gravitačnej sily telies namerané 1. skupinou 

Číslo merania Materiál podložky m (ťahaného telesa) [kg] Ft [N] Fg [N] 
1. 0,225  0,4 2,21 
2. 0,275 0,62 2,7 
3. 0,325 0,78 3,19 
4. 

Drevo na hladkom 
povrchu stola 

0,421 1,04 4,13 

2. skupina 

Tab. 2  Hodnoty hmotnosti, trecej sily a gravitačnej sily telies namerané 2. skupinou 

Číslo merania Materiál podložky m (ťahaného telesa) [kg] Ft [N] Fg [N] 
1. 0,225  0,78 2,21 
2. 0,275 0,98 2,7 
3. 0,325 1,16 3,19 
4. 

Drevo na dreve 

0,421 1,5 4,13 

3. skupina 

Tab. 3  Hodnoty hmotnosti, trecej sily a gravitačnej sily telies namerané 3. skupinou 

Číslo merania Materiál podložky m (ťahaného telesa) [kg] Ft [N] Fg [N] 
1. 0,225  1,5 2,21 
2. 0,275 1,86 2,7 
3. 0,325 2,2 3,19 
4. 

Drevo na brúsnom 
papieri s číslom 

100 
0,421 2,8 4,13 
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8. Do grafu (Graf. 1) znázornite závislosť veľkosti trecej sily Ft od tlakovej sily Fg. 

☺(8) Nasledujúci graf znázorňuje tri závislosti veľkosti trecej sily od tlakovej sily Fg. Tieto tri závislosti  
v nižšie uvedenom grafe po poradí prislúchajú vyššie uvedeným tabuľkám. Kvôli porovnaniu výsledkov jednot-
livých meraní sme závislosti znázornili do jedného grafu. Hoci každá skupina robila to isté meranie, výsledky 
jednotlivých skupín sa líšia – grafy majú odlišný sklon. 

 
Graf. 1  Graf závislostí veľkosti trecej sily od tlakovej sily 

Zhrnutie 
☺(9) V ďalšom sú uvedené otázky, na ktoré by žiaci po prevedení merania mali odpovedať a ktoré by ich 
mali priviesť k poznatku ako závisí trecia sila od veľkosti tlakovej sily a tiež k poznatku,, že trenie závisí nielen 
od veľkosti tlakovej sily, ale aj od materiálu podložky. 

1. Ktoré parametre sa pri vašom meraní menili? 

Pri našom meraní sa menil iba jeden parameter, a to hmotnosť ťahaného telesa. 

2. Ktoré parametre sa pri vašom meraní nemenili? 

Pri našom meraní sa nemenili nasledovné parametre: veľkosť styčnej plochy dreveného kvádra 
s podložkou a drsnosť podložky (t.j. koeficient trenia). 

3. Na základe grafu vyslovte záver, ako závisí veľkosť trecej sily od sily, ktorou kváder tlačí na podložku. 

Veľkosť trecej sily závisí od sily, ktorou kváder tlačí na podložku priamoúmerne, t.j. čím 
väčšia je tlaková sila Fg, tým väčšia je aj trecia sila Ft. 

4. Je priebeh grafu vo všetkých skupinách rovnaký? 

Áno, pretože každá skupina vykreslila graf vyjadrujúci priamu úmernosť. 

5. Pokúste sa vysvetliť, prečo každá skupina „vykreslila“ graf s odlišným sklonom. V čom sa líšilo meranie
 jednotlivých skupín? 

Každá skupina pracovala s inou podložkou a v dôsledku toho „vykreslila“ aj graf s iným sklo-
nom. 

6. Ktorý parameter vplýva na sklon grafu? 

Sklon grafu je ovplyvňovaný materiálom podložky, teda koeficientom trenia. 

7. Pri ktorom z použitých materiálov podložky bolo trenie najväčšie? 

Najväčšie trenie bolo pri najdrsnejšom materiáli – pri brúsnom papieri. 

Poznámka 
Ako autorka učebnice Fyzika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom podpo-
rujem tvorbu alternatívnych aktivít k uvedenej učebnici. Spracovaná a odskúšaná modifikácia k pokusom z témy 
Trenie. Trecia sila a jej meranie je dobrou alternatívou hlavne z hľadiska šetrenia času na vyučovaní a tiež 
rozvinutia zručností pracovať s grafom fyzikálnych závislostí. Viera Lapitková 
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Bianka Gergeľová, Klára Velmovská 

Zotrvačník trochu inak 

Poriadne roztočený zotrvačník alebo detský vĺčik podopretý na jednom konci svojej 
osi nespadne, ale namiesto toho sa jeho os pohybuje po myslenom obrátenom kuželi 
s vrcholom v bode podoprenia (Obr. 1). Prečo je to tak? 

Opísanému pohybu zotrvačníka sa hovorí precesia. V literatúre sa precesia zotrvač-
níka obyčajne zdôvodňuje pomocou momentov sily a momentov hybnosti. Výpočty 
s tým spojené sa väčšinou hemžia vektorovými súčinmi (pozri napr. [2]). Je na mieste 
položiť si otázku, do akej miery pohybu zotrvačníka naozaj fyzikálne rozumieme a do 
akej ho vieme len matematicky zdôvodniť. V tomto článku sa pokúsime na intuitívnej 
úrovni poodhaliť, aké sú dôvody záhadného pohybu zotrvačníka. Dopredu podotýkame, 
že pôjde len o kvalitatívne a zďaleka nie úplné porozumenie. O pohybe zotrvačníka sa 
píšu celé knihy (napr. [1]) a tento článok nemá ambíciu preberať ich úlohu. Zrealizujeme jednoduchý myšlien-
kový experiment, v ktorom budeme používať Newtonov zákon sily F = ∆p/∆t resp. F = ma. 

Myšlienkový experiment začnime tým, že si problém zjednodušíme. 
Namiesto zotrvačníka si predstavme len koleso s dlhou osou (Obr. 2), 
ktoré má väčšinu svojej hmotnosti sústredenej na svojom obvode. Toto 
teleso je ekvivalentné nášmu zotrvačníku, takže ak pochopíme pohyb ko-
lesa, tak už budeme rozumieť aj zotrvačníku. Ďalej si predstavme koleso 
ako veľký kolotoč vyrobený z (ideálne nekonečne) ľahkého materiálu, na 
ktorom sedia po celom obvode trpaslíci (podobne ako na Obr. 3). Naši 
trpaslíci hrajú úlohu častíc, z ktorých sa skladá koleso. Na Obr. 3 máme 
pre jednoduchosť len štyri lavice s pripútanými trpaslíkmi. Pre náš myš-
lienkový experiment sme dali vyrobiť špeciálny kolotoč, ktorý nám po-

môže porozumieť záhadnému pohybu osi roztočeného kolesa. Opíšeme ho v pozícii, ako ho vidíme na Obr. 3. 
Zvislá rotačná os je pripevnená na konštrukciu, ktorá sa navyše môže voľne otáčať okolo vodorovnej osi upev-
nenej na koncoch dvoch zvislých piestov. Keďže kolotoč je veľmi ľahučký, všetky zotrvačné sily pôsobiace 
na kolotoč budú spôsobovať trpaslíci, ktorí pôsobia cez konštrukciu kolotoča na jeho os. 

 
Obr. 3  Trpaslíci na kolotoči 

Roztočme kolotoč s trpaslíkmi okolo zvislej osi. Na Obr. 3 je šípkami naznačený smer okamžitej rýchlosti 
(resp. hybnosti) jednotlivých trpaslíkov. Je jasné, že odstredivé sily, ktorými trpaslíci pôsobia na kolotoč, ne-
majú na os rotácie žiaden vplyv, pretože sú v rovnováhe (každý trpaslík má na druhej strane kolotoča kolegu, 
ktorý pôsobí na kolotoč svojou rovnako veľkou odstredivou silou opačne). Zatiaľ sa teda nič zaujímavé nedeje.  

 
Obr. 1  Zotrvačník 

 
Obr. 2  Koleso 
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Urobme piestami jednoduchý manéver – pravý stlačme a ľavý roztiahnime (Obr. 4). Čo budú počas tohto ma-
névru cítiť trpaslíci? Trpaslíci, ktorí sú akurát vzadu sú prinútení náhle zmeniť svoju hybnosť z „vodorovnej“ 
na „hore kopcom“, takže ich tlačí dole do sedadla. Trpaslíci bližšie k nám museli zmeniť svoju hybnosť z „vodo-
rovnej“ na „dole kopcom“, takže ich tlačí hore zo sedadla. Toto pôsobenie znázorňujeme šípkami na Obr. 4. 
Pre lepšiu empatiu voči trpaslíkom odporúčame predstaviť si, čo cítime v aute, keď z rovinky nabehneme na 
stúpanie alebo klesanie. Keďže trpaslíci menili svoju hybnosť, musia pôsobiť na kolotoč silou (podľa Newto-
novho zákona F = ∆p/∆t a tretieho Newtonovho zákona). Kľúčový fakt je, že všetci trpaslíci vzadu pôsobia 
dole a všetci bližšie k nám pôsobia hore. Spolu spôsobia to, že kolotoč sa začne otáčať okolo osi pripevnenej 
na piesty dozadu. Prenesme toto zistenie späť na koleso. Nech sa točí okolo svojej osi tak, ako je to znázornené 
už na Obr. 2. V úlohe piestov máme teraz gravitačnú silu, ktorá sa snaží os kolesa sklopiť k zemi, čo je na 
Obr. 5 znázornené zatočenou šípkou. Vďaka trpaslíkom však hneď potom, čo sa os začne sklápať k zemi, 
začne sa aj sklápať dozadu. Odporúčame zobrať si nejaký predmet (napr. CD napichnuté na hrubšie pero), na 
ktorom si to celé môžeme dobre predstaviť v pohybe. Pookrejme na chvíľu a naozaj si rozmyslime, že sa os 
kolesa musí začať sklápať dozadu… Máme to rozmyslené, takže už intuitívne rozumieme tomu, kde berie 
zotrvačník dôvod na to, aby nepadal len rovno k zemi. Zatiaľ však vidíme len to, že by mohol padať trochu 
šikmo k zemi (čo sa pri slabo roztočenom zotrvačníku naozaj stane – trpaslíci málo pôsobia). Zo skúsenosti 
však vieme, že os by mala chodiť po kuželi. Ako teda trpaslíci bojujú proti tomu, aby im spadlo koleso? 

Vieme, že keď sa os kolesa sklápa k zemi, začne sa sklápať aj vzad. Skúsme aplikovať našu úvahu o pies-
toch a pôsobení trpaslíkov znova. Uvažujme teraz zvlášť iba sklápanie vzad. Čo cítia trpaslíci, keď sa os ko-
lesa sklápa vzad? Tých, čo sú od polovice kolesa dole, bude ťahať zo sedadiel a tých hore bude tlačiť do seda-
diel (treba si premyslieť podobne, ako sme to robili na Obr. 5). Teda spolu: os bude tlačená hore proti 

gravitačnej sile! Takto dokážu trpaslíci 
zdvíhať os svojho kolesa. Zdvíhanie osi zase 
spôsobuje spomaľovanie sklápania vzad. 
Pohyb osi kolesa teda v našom zjednodušenom 
opise vyzerá takto: pustíme roztočenú os, tá sa 
naozaj začne sklápať k zemi, ako by sme očaká-
vali. Vzápätí sa koniec osi začne pohybovať aj 
trochu vzad a pohyb vzad vyvolá spomaľova-
nie pádu a následne zdvihnutie osi. To však 
postupne zabrzdí pohyb vzad a os začne opäť 
padať. Celý proces začína znova. Kmitaniu osi 
hore-dole sa hovorí nutácia. Keď je koleso 
poriadne roztočené, nutácia je nepatrná, čomu 
možno intuitívne rozumieť tak, že aj veľmi 

malý pokles osi spôsobí silné pôsobenie trpaslíkov. Viditeľný zostane len jeden pohyb osi – v každom 
momente sklápanie dozadu (keď sa pozeráme na koleso z pohľadu, ako je na Obr. 5), čo spolu znamená 
pohyb po kuželi. 

 
Obr. 4  Pôsobenie trpaslíkov na kolotoč po manévri s piestami 

 
Obr . 5  Čo robia trpaslíci s kolesom, keď im začne padať 
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Takže tak nejako sa pohybuje zotrvačník. Slovné spojenie „tak nejako“ sme použili zámerne. Z našich úvah 
vôbec nevidno, ako veľmi sa os otočí tam, či onam. Nevidno, ako presne os zrýchľuje, či spomaľuje a neuva-
žovali sme ani nad presným rozložením hmoty v zotrvačníku od ktorého v skutočnosti značne závisí, ako sa 
bude os pohybovať. To, čo sme získali, sú len veľmi hrubé črty celej pravdy, o ktorej sa píšu rozsiahle knihy. 
V našom prístupe sme sa snažili ukázať, že zotrvačník nie je úplný zázrak, ktorému by sa nedalo intuitívne 
aspoň trochu rozumieť. 

Literatúra na ďalšie štúdium 
[1] KLEIN, F., SOMMERFELD, A.: The Theory of the Top, Volume II: Development of the Theory in the Case of the 

Heavy Symmetric Top. Boston : Springer-Birkhäuser, 2010. 
[2] ILKOVI Č, D.: Fyzika I. Bratislava : SNTL, 1972. 

Lukáš Tomek 

Čo neradno robiť s mikrovlnkou 

Obsluha mikrovlnovej rúry je taká jednoduchá, že ju zvládnu aj malé deti. Preto všeobecne prevláda názor, 
že je deťom primeraná aj bezpečnosť práce s mikrovlnkou. To je však veľký omyl. Mikrovlnka nie je hra čka 
a pri práci s ňou môže nastať aj úraz, ba dokonca aj požiar. Tieto neočakávané efekty v mikrovlnke možno 
pritom na veľké prekvapenie divákov jednoducho „naživo“ demonštrovať. V tomto článku opíšeme niektoré 
experimenty ukazujúce mikrovlnku z menej bezpečnej stránky a vysvetlíme si aj fyzikálne javy vedúce k týmto 
neželaným javom. 

Čo sú mikrovlny? 

Sú to elektromagnetické vlny, ktoré sa šíria rýchlosťou svetla. Sú podobné vlnám na hladine, nemení sa 
výška hladiny, ale smer elektrického a magnetického poľa. Mikrovné rúry pracujú na kmitočte 2,45 GHz. 
Z „bežných“ typov žiarenia sú mikrovlny najpodobnejšie infračervenému žiareniu. To znamená, že ich hlav-
ným fyzikálnym účinkom je ohrievanie. Ich schopnosť ohrievať vyplýva z toho, že tak ako vlny na hladine 
rozkmitajú drievko, elektromagnetické vlny sú schopné rozkmitať elektricky nabité alebo zmagnetizované 
čiastočky. Pre javy opisované v tomto článku sú dôležité dva účinky mikrovlnového žiarenia na látky: 

• rozkmitanie polárnych molekúl, napríklad vody, 
• vyvolanie elektrického prúdu vo vodičoch. 
Obidva tieto účinky priamo súvisia s elektrickým poľom. Prvý sa využíva na ohrievanie potravy a druhý 

je zodpovedný za to, že mikrovlny kovovými predmetmi nepreniknú, ale sa od nich odrazia. 

Ako ohrieva mikrovlnka 

Keďže ohrievanie je spojené s rozkmitávaním molekúl, je namieste 
otázka, čo a ako v jedle rozkmitávajú mikrovlny. Odpoveď je jednoduchá 
– je to voda. 

Niektoré molekuly, napríklad voda, tuky a cukry majú jeden svoj ko-
niec nabitý kladne a druhý záporne. Ak ich umiestnime medzi elektricky 
nabité dosky (do elektrického poľa), otočia sa kladným koncom ku zá-
pornej doske a naopak (obr. 1). 

Mikrovlnka vytvára rýchlo sa meniace elektrické pole, ktoré spôso-
buje rýchle otáčanie molekúl vody. Tie narážajú do okolitých atómov 
(obr. 2) a rozkmitávajú (ohrievajú) ich. Keďže mikrovlnka rozkmitáva 
molekuly v celom objeme súčasne, ohreje potraviny oveľa rýchlejšie, než 
klasická rúra, v ktorej musí teplo pomaly prechádzať z povrchu potravín 
dovnútra. 

Priveľa energie je nebezpečné 

Typická mikrovlnka má výkon 1 kW, ktorý celý odovzdá do nej vloženým potravinám. Ak do mikrovlnky 
dáme iba malý kúsok ovocia alebo zeleniny, spôsobí to jeho prudké prehriatie, až zapálenie! Preto v mikro-
vlnke nikdy neohrievajme malé množstvo potravín! 

Jav prehriatia možno jednoducho predviesť napríklad na šupkách z uhorky. Šupku s rozmermi asi 1,5 cm 
× 4 cm × 1 mm nožom zúžime v strede asi na 1 mm (obr. 3). Takto tvarovanú šupku položíme na otáčajúci sa 

 
Obr. 1  Molekuly vody reprezento-
vané jednou veľkou guľôčkou 
(záporne nabitý kyslík) a dvoma 
malými guľôčkami (kladne nabité 
vodíky) sa vo vonkajšom elektric-
kom poli otáčajú 
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tanier mikrovlnky a zapneme ju. O chvíľu stúpne teplota šupky natoľko, že sa v mieste zúženia vznieti. Sú 
známe prípady, keď sa podobným spôsobom v mikrovlnke vznietili aj iné potraviny (napríklad stopka na 
banáne). 

  

Pozor na vodu 

Voda ohrievaná v hladkej sklenej nádobe a v celom objeme súčasne sa môže „prehriať“ – jej teplota už 
mierne presiahne 100 °C bez toho, aby zovrela. Potom stačí nepatrný zásah (vibrácia, vhodenie predmetu 
do vody a podobne) a voda začne prudko vrieť odrazu v celom objeme, niekedy priam exploduje. Zovretie 
urýchlia čiastočky kávy alebo čaju, pokiaľ ich vhodíme do prehriatej vody. Vtedy môžeme ľahko prísť k úrazu. 
Takéto úrazy sa bohužiaľ stávajú pravidelne a podľa zdravotníckych štatistík je to najčastejší spôsob poško-
denia zdravia v súvislosti s mikrovlnkami. Preto čistú vodu v mikrovlnke radšej neprevárajte alebo do pohára 
aspoň vložte lyžičku, na povrchu ktorej voda môže začať vrieť. Tento efekt nie je vhodný na predvádzanie, lebo 
získať prehriatu vodu nie je našťastie jednoduché, ale ak sa to podarí, je to nebezpečné. Vhodnejšie je použiť 
video demonštrujúce jav, napríklad zo stránky http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/superheating.htm 

Kovové predmety v mikrovlnke 

Ako sme už spomenuli, pri odraze elektromagnetickej vlny od kovu 
vzniká v kove elektrický prúd. A práve tieto prúdy môžu byť príčinou 
problémov. Pri veľkej energii mikrovĺn môžu byť tieto prúdy dosť veľké 
(aj niekoľko ampérov). Pokiaľ je kovový predmet dosť masívny (naprí-
klad lyžička), elektrické prúdy nemajú naň veľký vplyv. Pokiaľ je však 
kovový predmet tenký (napríklad jemný alobal), môžu elektrické prúdy 
spôsobiť také prehriatie, až sa premet na niektorých miestach prepáli. 
Bežne je tento jav známy, ak do mikrovlnky dáme tanier zdobený zlatým 
prúžkom. Ten sa v mikrovlnke prepáli za výrazného praskania a iskrenia. 
Ešte krajšie ho možno ukázať na špeciálne upravenom krúžku z tenkého 
alobalu s priemerom 5 – 10 cm, ktorý na jednom mieste ešte veľmi stenčíme 
na šírku asi 1 mm (aby prúdy museli prechádzať veľmi malým priestorom) 
– obr. 4. 

Hliník totiž ľahko oxiduje, takže po vložení do mikrovlnky na otáčajúci 
sa tanier sa po chvíli vznieti a horí jasným modrobielym plameňom. 

Tenkú vrstvu kovu majú aj CD a DVD nosiče – slúži na nich ako zrkadlo pri zápise a čítaní dát. CD vlo-
žené do mikrovlnky je veľmi efektné – najprv sa za pôsobivého iskrenia prepáli kovová vrstva a potom sa 
zapália plasty. Najvhodnejšie sú CD s nalepenou fóliou namiesto potlače – horia veľmi dobre. Takýto spôsob 
likvidácie dát na CD sa v nedávnej minulosti bežne používal. 
Čo povedať na záver? Obsluha mikrovlnky naozaj nie je pre malé deti, môžu si pri tom ublížiť. Vďaka 

projektu „Fyzika očami fyzikov“ (http://www.physics.sk), ktorý podporila Agentúra na podporu výskumu 
a vývoja, sa o tom mohli na vlastné oči presvedčiť mnohí žiaci. 

František Kundracik, 
Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK 

 
Obr. 2  Molekuly vody narážajú do 
okolitých molekúl, a tým ich ohrie-
vajú 

 
Obr. 3  Takto vytvarovaná šupka 
z uhorky sa v mikrovlnke vznieti 

 
Obr. 4  Špeciálne vytvarovaný krú-
žok z alobalu v mikrovlnke horí 
modrobielym plameňom 



Fyzikálne listy 10 

Nové súčasti systému počítačom podporovaného prírodovedného laboratória 
Coach 

V tomto príspevku radi prinášame informácie o nových súčastiach systému, ktorý na Slovensku poznáme 
najmä ako univerzálne meracieho zariadenia. CMA Coach je univerzálne prostredie pre vzdelávanie v oblasti 
prírodných vied, matematiky a základov techniky. Integruje nástroje pre meranie, ovládanie zariadení počíta-
čom, videomeranie, modelovanie, tvorbu interaktívnych animácií, pokročilé spracovanie dát a analýzu dát. 
Systém CMA Coach je dostupný v slovenskom jazyku. V súčasnosti predstavuje špičku medzi systémami pre 
meranie a spracovanie dát na úrovni základných i stredných škôl. Jednoduchosť práce, technické parametre, 
kvalitná metodická podpora aktivít a dostupná cena predstavujú základné výhody tohto systému vyvíjaného 
na akademickej pôde v porovnaní s inými zariadeniami vyvíjanými komerčnými firmami. Na medzinárodnej 
výstave učebných pomôcok WORLDDIDAC 2010 dostal prestížne ocenenie. 

 
Na tomto mieste musíme spomenúť novinku 

prvú – interaktívne animácie. Systém umožňuje 
tvoriť a upravovať vopred pripravené interaktívne 
animácie zvyčajne nazývané applety. Na rozdiel 
od iných appletov používaných na školách, v tomto 
systéme si môžeme v užívateľsky priateľskom 
prostredí interaktívne animácie upravovať, meniť 
ich parametre, vytvárať si nové modely pre inter-
aktívne animácie. Interaktívna animácia môže re 
aj na hodnoty fyzikálnych veličín v reálnom čase 
merané pripojenými senzormi. 

V poradí druhou novin-
kou, ktorú radi predstavu-
jeme v tomto príspevku  
je celkom nový interfejs  
s celkom novou súpravou 

senzorov. V súčas-
nosti systém Coach 
ponúka tri interfejsy 
– CoachLabII+, 
EuroLab a MoLab. 

Modelovanie 

Pokročilé 
spracovanie dát  
a analýza dát 

Interaktívne 
animácie 

Meranie 

Videomeranie 

Ovládanie 
zariadení 
počítačom 
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Novinkou je práve interfejs MoLab . 
MoLab data-logger ML01 je prenosné zariadenie počítačom podporovaného prírodovedného laboratória na 

získavanie, ukladanie, spracovanie a prezentáciu dát. Je vybavený vlastným procesorom a pamäťou, obsahuje 
softvér Windows CE a Coach 6CE. Farebná dotyková obrazovka umožňuje kvalitné zobrazenie a pohodlnú 
obsluhu. K zariadeniu je možné súčasne pripojiť štyri CMA ML senzory. K dispozícii je množstvo senzorov 
pre použitie na základných a stredných školách, ako aj v základných kurzoch fyziky na vysokých školách. 
V zariadení je zabudovaný senzor zvuku, v balení sú senzory teploty, napätia a osvetlenia. Program Coach 6CE 
umožňuje zber dát a ich spracovanie, a tiež poskytuje možnosti tvoriť žiacke aktivity s textami a obrázkami. 
Po pripojení k počítaču pracuje so softvérom Coach 6. 

MoLab je viacúčelové zariadenie, je možné ho používať ako samostatné zariadenie, alebo ho možno pri-
pojiť k počítaču. Možno ho použiť v triede, v školskom laboratóriu, alebo v teréne. 

MoLab používa úplne nové senzory, ktoré vynikajú výrazne nižšou cenou pri zachovaní kvality. Dostupné 
sú tieto senzory: 

ML11s Senzor teploty (−40..125) (1 kus je v balení interfejsu) 
ML14s Senzor osvetlenia (1..65000 lx) (1 kus je v balení interfejsu) 
ML17f Senzor napätia (−15..15V) (1 kus je v balení interfejsu) 
ML20f Senzor prúdu (−3..3A) 
ML23f Senzor prúdu (−12,5..12,5 mA) 
ML26m Senzor vzdialenosti ultrazvukový (0,15..6 m) 
ML29s Senzor zrýchlenia 3-osový (−8..8 g) 
ML23f Senzor sily (−80..80 N) 
ML36s Barometrický senzor/senzor výšky (300..1100 hPa) 
ML39m Senzor tlaku plynu (−100..300 kPa) 
ML42m pH senzor 
ML45m Senzor teploty termočlánok (−200..1200) 
ML48m Senzor vlhkosti 
ML51m Senzor magnetického poľa (0,1..0,3 T) 
ML54f Optická brána 
ML57m Senzor vodivosti kvapaliny 
ML60m Senzor CO2 (0..5000 ppm) 
ML63m Senzor O2 vo vzduchu (0..100 %) 
ML66m Senzor slanosti kvapaliny (0..35) 

Dotyková obrazovka 

Spínač 

On/Off LED 

Štart/Stop tlačidlo 

Navigačné tlačidlo 
Tlačidlo výberu 

Zabudovaný mikrofón 

Batéria LED 
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ML69m Senzor rádioaktívneho žiarenia 
ML72m ORP senzor 
ML75m Senzor O2 vo vode (0..15 mg/l) 
ML78f Senzor zvuku 

Ďalšou dôležitou súčasťou systému počítačom podporovaného laboratória sú metódy práce. V tomto smere 
pripravujeme ďalšiu, v poradí tohto článku tretiu novinku. Testujeme efektívne a účinné metódy vyučovania, 
ktoré žiakov vedú k zmysluplným vedomostiam v duchu definície: učenie sa je dávanie zmyslu novým skú-
senostiam dieťaťom v spolupráci s inými.  
Ďalšie informácie možno získať z internetu, ak si do svojho vyhľadávača dáme slová Demkanin, Coach. 

FMFI UK poskytuje tiež akreditované kontinuálne vzdelávanie zamerané na používanie tohto systému. 
Príspevok vznikol s podporou MŠ SR, projekt APVV 01 13-11, Učiteľ fyziky – príprava založená na 

výsledkoch výskumov.  
V článku boli použité informácie z http://fyzikus.fmph.uniba.sk/PPPL. 

Peter Demkanin 

~~  ~~  ~~ 

Krátke správy 
(pokračovanie zo str. 2) 

Návšteva stredoškolákov 

V stredu 14. marca 2012 sme pripravili program pre 
40 študentov gymnázia z Krupiny a 60 študentov Gym-
názia sv. Uršule z Bratislavy. Mali možnosť zhliadnuť 
tri populárno – náučné prednášky (doc. Kundracik: Fy-
zika a mikrovlnka, Mgr. Čertický: Študentský turnaj ume-
lých inteligencií v StarCrafte, doc. Kubáček: Trisekcia 
uhla nie je možná, ale aj tak ju vieme urobiť). Návštev-
níci si prezreli tiež excelentné Laboratóriá nanotechno-
lógií a nových materiálov s odborným výkladom RNDr. 
Rocha. Podľa reakcií návštevníkov boli s pobytom na 
FMFI UK spokojní. 

Podobných návštev príde na fakultu každý rok nie-
koľko. Väčšinou je to z iniciatívy stredoškolských pro-
fesorov (mnohí sú naši absolventi). V budúcnosti by 
sme chceli prevziať iniciatívu viac do vlastných rúk  
a pritiahnuť k nám aj ďalšie školy. 

Prijíma čky na akademický rok 2012/2013 

počet záujemcov o štúdium odborov Ekonomická a finančná matematika, Matematika, Manažérska mate-
matika, Poistná matematika na FMFI UK presiahol 1,5 násobok plánovaného počtu prijatých. S výnimkou uchá-
dzačov, ktorí sú na fakultu prijatí na základe Prijímacích kritérií bez prijímacej skúšky, budú všetci ostatní 
uchádzači o tieto študijné programy pozvaní na prijímacie skúšky. Z uchádzačov o ostatné študijné programy 
budú na prijímacie skúšky pozvaní tí, ktorí nepreukážu úspešné absolvovanie maturity z profilového predmetu. 
V zmysle pravidiel možno maturitu z matematiky nahradiť získaním percentilu aspoň 60 z externej časti ma-
turity z matematiky alebo testu z matematiky realizovaného nezávislým posudzovateľom. 

Podrobnejšiu informáciu nájdete na fakultnej stránke www.fmpf.uniba.sk v časti Uchádzačom o štúdium. 

Soňa Gažáková 
Martin Belluš 


