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Vážení čitatelia, 

Ako ste si všimli, v rukách držíte dvojčíslo nášho časopisu (jún, september). Vydanie dvojčísla spôsobili 
určité technické problémy. Veríme, že to je poslednýkrát. V decembri vyjde štvrté číslo Fyzikálnych listov  
a v budúcom roku štyri čísla v obvyklých termínoch. 

September je pre Vás i pre nás začiatkom nového školského roku. Pri tejto príležitosti dovoľte, aby sme 
Vám popriali najmä úspechy pri výchove Vašich žiakov. Situácia v školstve, nevynímajúc vysoké školy, nie 
je dlhodobo ružová. Učitelia nie sú adekvátne za svoju zodpovednú a náročnú prácu oceňovaní. Niet divu, že 
záujem o štúdium učiteľstva klesá. Pokiaľ viem, mnoho škôl „ťahajú“ dôchodcovia. Je dobré, že si môžu  
k dôchodku niečo privyrobiť učením. Raz však príde ten deň, keď sami nebudú chcieť pokračovať. Bude ich 
mať kto zastúpiť? 

Na Slovensku máme viac ako 30 vysokých škôl (20 verejných, 3 štátne a 12 súkromných vysokých škôl). 
Okrem toho tu pôsobia aj 4 zahraničné vysoké školy. Maturanti majú naozaj veľký výber možností štúdia. 
Žiaľ, v našej spoločnosti prevláda zatiaľ názor, že vysokoškolský diplom je síce dôležitý, ale treba ho získať čo 
možno najľahšou cestou. V nevýhodnej pozícii sú školy, o ktorých sa traduje, že štúdium na nich je náročné. 
V takejto situácii je aj Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK a ďalšie fakulty najstaršej univerzity 
na Slovensku. Bolo by veľmi krátkozraké a z dlhodobejšieho hľadiska kontraproduktívne znížiť úroveň štúdia 
a umožniť študovať každému, kto sa prihlási. My sme sa rozhodli ísť ťažšou, ale veríme, že perspektívnou 
cestou. Už niekoľko rokov pri každej vhodnej príležitosti zdôrazňujeme, že štúdium na „matfyze“ je náročné. 
Nie je však pravda, že ho zvládnu len špičkové talenty, ktoré sa už počas stredoškolského štúdia prejavovali 
úspechmi na rôznych matematických, fyzikálnych a informatických súťažiach. O takýchto študentov máme 
samozrejme eminentný záujem (a prijímame ich bez prijímacej skúšky), veľkú šancu zvládnuť štúdium však 
majú aj bežní študenti, ktorí nemali na strednej škole väčšie problémy s fyzikou či matematikou. Odmenou im 
bude, že na rozdiel od absolventov niektorých iných vysokých škôl, nemajú absolventi FMFI UK problémy 
s uplatnením v praxi. 

Ešte raz všetko najlepšie a nech sa nám darí. 

M. Belluš 
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Krátke  správy 

Deň otvorených dverí 

6. júna 2012 sa otvorili brány FMFI UK pre verejnosť a najmä stredo-
školákov už 32. raz od vzniku fakulty. Pripravili sme im bohatý program, či 
to už boli zaujímavé prednášky, exkurzie v laboratóriách alebo konkrétne 
informácie o štúdiu, prijímacom konaní a uplatnení absolventov. Našou 
snahou bolo, aby stredoškoláci odchádzali v dobrej nálade, s pocitom, že sa 
dozvedeli niečo nové a zaujímavé, že im to bolo podané prístupnou formou. 
Fakultu navštívilo 240 stredoškolákov. Odozvy návštevníkov boli pozitívne. 
Záujemcovia o štúdium si odnášali aj potrebné písomné informácie. 

Návštevy stredoškolákov na FMFI  UK 

Na fakulte radi privítame aj menšie skupiny žiakov SŠ i ZŠ. Väčšinou je 
to z iniciatívy stredoškolských profesorov (mnohí sú naši absolventi). Ter-
mín návštevy a program treba vopred dohodnúť (gazakova@fmph.uniba.sk). 
Každoročne nás takto navštívi viacero škôl. Napr. v marci to bolo 40 študen-
tov gymnázia z Krupiny a 60 študentov Gymnázia sv. Uršule z Bratislavy. 
Pripravili sme im tri populárno-náučné prednášky (doc. Kundracik: Fyzika a 
mikrovlnka, Mgr. Čertický: Študentský turnaj umelých inteligencií v Star- 
-Crafte, doc. Kubáček: Trisekcia uhla nie je možná, ale aj tak ju vieme 
urobiť). Prezreli si tiež excelentné Laboratóriá nanotechnológií a nových 
materiálov s odborným výkladom RNDr. Rocha. 

Podobných návštev príde na fakultu každý rok niekoľko. V budúcnosti 
by sme chceli prevziať iniciatívu viac do vlastných rúk a pritiahnuť k nám 
aj ďalšie školy. 

AKADÉMIA  2012 
16. ročník výstavy, ktorej  cieľom je informovať o možnostiach 

pomaturitného vzdelávanie v SR, o iných formách vzdelávania, jazykovom 
vzdelávaní, rekvalifikačných kurzoch, 
štúdia v SR a v zahraničí, pracovných 
príležitostiach v SR a v zahraničí sa 
koná 9. 10. 2012 až 11. 10. 2012  
v Národnom tenisovom centre v Bra-
tislave. „Matfyz“  sa tohto podujatia 
zúčastňuje pravidelne. Od minulého 
roku sme súčasťou veľkého stánku 
UK. Ak navštívite tento veľtrh s va-
šimi žiakmi, neobíďte našu expozí-
ciu. 

Šoltésove dni 2012 

Tradičná konferencia „Šoltésove dni“, zameraná na vyučovanie fyziky 
na základných a stredných školách sa uskutoční v dňoch 22. – 23. 11. 2012 
(štvrtok a piatok) na FMFI UK. V programe nebudú chýbať dielne zame-
rané na žiacke experimenty, prednášky o fyzike s fyzikmi, predvedieme 
unikátnu súpravu na demonštráciu elektromagnetického vlnenia. Okrem 
členov našej katedry a fakulty prisľúbil účasť doc. Jozef Hubeňák (Univer-
zita Hradec Králové) a stretneme sa aj s našimi už tradičnými hosťami 
Vašekom Piskačom, Jozefom Beňuškom a ďalšími. Informácie o konfe-
rencii nájdete na stránkach fyzikus.fmph.uniba.sk/soltesovedni, resp. kon-
taktujte Martinu Horváthovú: martina.horvathova@fmph.uniba.sk 
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Ako  pracuje veda? 

Now, Introduction to Physics! What is Physics? Physics comes from the ancient Greek world Physika! … 
It’s at this point that you’ll want to start taking notes!” 1 

Predchádzajúce slová sú jednou z replík obľúbeného seriálu The big bang theory o 4 fyzikoch a ich susedke 
Penny. V citovanej epizóde sa jeden z nich podujme naučiť Penny základy fyziky, aby pochopila prácu svojho 
priateľa – experimentálneho fyzika. Uvedenými slovami sa toto jeho snaženie začína. Podobný úvod do štúdia 
fyziky si možno pamätajú viacerí z nás. 

Je prirodzené začať výučbu predmetu objasnením, o čo v tomto vednom obore ide, čo skúma a ako to skúma. 
Ciest je mnoho, od nadiktovania definície až po návštevu špecialistu v danom odbore na jeho pracovisku. V tomto 

príspevku chceme ponúknuť ďalšiu alternatívu využiteľnú vo vyučovaní – aktivitu „Ako  pracuje veda?“ 
Inšpiráciou k tvorbe tejto aktivity sú Feynmanove prednášky z fyziky. Richard Feynman v jednej zo svo-

jich úvodných prednášok analyzuje, čo znamená slovo „rozumieť“.  Prirovnáva svet k obrovskej šachovej hre 
bohov, ktorej pravidlá nepoznáme, ale sledujeme ju ako diváci. Je zrejmé, že pri tom môžeme „pochytiť“  
niekoľko pravidiel. Problémom ostáva, že hoci niektoré pravidlá uhádneme, neznamená to, že porozumieme 
aj každému kroku hry, či dokonca budeme vedieť predvídať ďalšie ťahy. Hra prírody je prosto príliš zložitá  
a naše myslenie obmedzené. Práve hľadanie a nachádzanie pravidiel tejto hry nazývame fyzikou. Postupy, 
ktoré pri tom používame – pozorovanie, usudzovanie a experiment, sú základnými vedeckými metódami 
(Feynman, 2000). V takomto svetle chceme žiakom predstaviť aj školskú fyziku. To znamená, hneď od prvého 
momentu ich chceme upozorniť, že fyzika nie je vedou o dosadzovaní do vzorcov. Podstatou je skúmanie, 
kladenie si nových otázok a hľadanie odpovedí. Výsledkom snaženia je nové pravidlo, resp. zovšeobecnenie 
už objavených pravidiel „Hry  prírody“. 

Aktivita:  „Ako  pracuje veda?“ 

Cieľ aktivity:  
Odhaliť základné postupy a metódy prírodných vied. 
Naznačiť, akým spôsobom budeme na hodinách fyziky pracovať. 

Zaradenie aktivity:  1. ročník gymnázia (jedna z úvodných hodín) 

Priebeh aktivity:  Vyberieme 3 žiakov z triedy, každému odovzdáme materiály obsahujúce pravidlá hry. Po-
žiadame ich, aby opustili triedu a na chodbe, resp. v kabinete si priložené materiály preštudovali. Ostatným 
žiakom zadáme inú prácu, ktorú budú vykonávať, kým sa ich spolužiaci oboznámia s pravidlami a skúsia si 
zahrať pár kôl, aby priebeh hry bol dostatočne plynulý a podľa možností bezchybný. Na to je nutné vyčleniť 
10–15 minút. My sme žiakom rozdali úryvky zo známej sci-fi poviedky Nadácia, o ktorých sme neskôr krátko 
diskutovali. 

Najskôr sa venujeme „hráčom“, ktorých oboznámime so základnou myšlienkou aktivity – kým sa oni budú 
hrať hru, ostatní musia odhaliť jej  pravidlá . Zakážeme im odpovedať na otázky spolužiakov. Upozorníme 
ich ale, že spolužiakom majú vyhovieť v iných veciach, napríklad urobiť ťah, ktorý im bude navrhovaný, resp. 
nechať sa pri hre nahradiť, ak o to budú požiadaní. Stručne s nimi prejdeme pravidlá a chvíľu ich necháme, aby 
si hru precvičili. 

Pred ich návratom do triedy dáme pokyny aj nehrajúcim spolužiakom. Oboznámime ich s úlohou nájsť 
pravidlá hry, ktorú im predvedú spolužiaci. Prirodzene cieľom pre každého žiaka je splniť úlohu ako prvý. Svoje 
tipy nehovoria nahlas, aby neovplyvnili ostatných spolužiakov a nechcene im nepomohli. Keď si je niekto s pra-
vidlami istý, povie ich učiteľovi (tak, aby to ostatní spolužiaci nepočuli), prípadne ich napíše a odovzdá učiteľovi. 
V prípade, že je odpoveď nesprávna, resp. pravidlá nie sú úplné, žiak je vyradený zo súťaže. Týmto chceme  
v žiakoch vyvolať potrebu overiť si svoje hypotézy, nielen hádať. 

Hra a odhaľovanie pravidiel prebieha cca 15 minút. Za túto dobu sa približne polovici žiakov podarí úlohu 
vyriešiť – nájsť pravidlá. Aby bola aktivita zmysluplná, treba zvoliť vhodnú hru, ktorá nie je síce triviálna, ale 
zároveň je v silách žiakov zistiť jej pravidlá. Navyše nemôže ísť o bežnú hru, ktorej pravidlá žiaci poznajú už 
pred začatím aktivity. My sme zvolili  logickú hru SET (upravené pravidlá uvádzame v závere príspevku). Táto 
hra je vhodná aj z toho dôvodu, že jej počítačová verzia je voľne prístupná a možno ju realizovať prostredníc-
tvom interaktívnej tabule, resp. dataprojektoru. Väčšina žiakov ju nepoznala. Tých, ktorí ju poznali, sme vybrali 
ako „hráčov“, čím sa skrátil čas na prípravu. 

Dôležitou súčasťou aktivity je následná diskusia. V nej žiakov navádzame, aby opísali postup, ktorým 
prišli na riešenie, a chceme, aby pomenovali činnosti, ktoré počas aktivity vykonávali. Učiteľ heslovite zapisuje 
                                                      
1 Tak, úvod do fyziky! Čo je fyzika? Fyzika pochádza zo starého gréckeho slova Physika. ... To je čas začať si robiť poznámky! 
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na tabuľu ich myšlienky a farebne, resp. umiestnením na tabuli ich rozdeľuje do skupín. V konečnom dôsledku 
týmto spôsobom tabuľu rozdelíme na tri časti, ktoré môžeme pomenovať POZOROVANIE, TVORBA HYPO-
TÉZ, OVEROVANIE. 

V tejto fáze je úlohou učiteľa „premostiť“  a upozorniť, že práve pomenovali základné metódy vedy, postup, 
ktorým fyzika pracuje. Pozorovaním prírody registrujeme javy, uvažujeme o nich a hľadáme vysvetlenia, 
tvoríme hypotézy, hľadáme spôsoby, ako tieto hypotézy overiť, realizujeme experimenty a na základe ich 
výsledkov upravujeme svoju teóriu. 

Dôležité je upozorniť na podstatné rozdiely. Kým v aktivite hľadal odpovede každý samostatne a bolo 
odporúčané svoje domnienky nešíriť, vo vede je dôležitá práve spolupráca a zdieľanie objavov. Avizujeme, že 
aj na hodinách fyziky budeme prevažne pracovať v tímoch. Navrhovaná aktivita neumožňuje zber číselných 
dát, niet tu čo merať. Preto je dôležité vyzdvihnúť úlohu merania a hľadania fyzikálnych závislostí na základe 
nameraných dát. Významným rozdielom je, že v opísanej aktivite žiaci začínajú s hľadaním pravidiel úplne 
od začiatku, kým vo fyzike (aj školskej fyzike) je mnoho poznatkov už vybudovaných, teda o niektorých pravid-
lách sa dozvedáme sprostredkovane štúdiom rôznych zdrojov informácií. 

Veríme, že opísaná aktivita bude inšpiráciou do blížiaceho sa nového školského roka. 

Pravidlá hry  SET 
SET je logická hra, ktorá sa hrá s kartami. Každá karta má štyri vlastnosti: farba, tvar , počet symbolov na 

karte a výplň. Farba objektov na každej karte môže byť červená, zelená a čierna. Tvar  objektu na každej karte 
môže byť trojuholník, štvorec, kruh. Počet symbolov na každej karte môže byť jeden, dva, tri.  Výplň každej 
karty môže byť prázdna, šrafovaná, plná. 

Vašou úlohou v hre je nájsť SET (skupinu), ktorá sa skladá z troch kariet. 
Pre každú zo štyroch vlastností platí, že alebo musí byť na všetkých troch kartách rovnaká (napr. všetky 

tri karty sú červené), alebo sa v tejto vlastnosti musia všetky tri karty líšiť (napr. jedna karta je červená, druhá 
zelená, tretia modrá). 

Táto trojica je SET! 

 
1. znak = farba – všetky tri karty sa navzájom líšia. 
2. znak = tvar  – všetky tri karty sú rovnaké, štvorce. 
3. znak = počet – všetky tri karty sú rovnaké, dva symboly. 
4. znak = výplň – všetky tri karty sa navzájom líšia. 

 
Toto je príklad trojice, ktorá nie je SET! 

1. znak = farba – všetky tri sú rovnaké, červená. 
2. znak = tvar  – všetky tri sa navzájom líšia. 
3. znak = počet – všetky tri sa navzájom líšia. 
4. znak = výplň – 2 karty  sú šrafované, jedna je prázdna – nespĺňa podmienku! 

Priebeh hry 
Na hre sa zúčastňujú dvaja hráči a jeden rozhodca. Rozhodca pomieša karty a poukladá 12 kariet do obdĺž-

nika (3×4), tak aby ich hráči dobre videli. Keď niekto z hráčov medzi kartami uvidí SET, zdvihne ruku a vybe-
rie SET. Protihráč a rozhodca karty skontrolujú a uistia sa, či skutočne ide o SET, či nenastala chyba. Ak je 
trojica kariet SET, dostáva hráč bod a berie si karty k sebe. Ak došlo k chybe, karty sa vrátia späť do hry 
(na svoje miesto) a hráč jeden bod stráca. 
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Takto hra pokračuje ďalej. Hráči nestriedajú pravidelne, ale SET zo stola berie ten, ktorý ho skôr našiel a kto 
sa prvý prihlásil. Na priebeh dozerá rozhodca. 

Ak rozhodca uzná, že medzi kartami na stole nie je SET, prípadne hra dlhšie viazne, tak rozhodca z balíka 
vyloží karty tak, aby ich bolo opäť 12. 

Hrá sa dovtedy, kým nie sú vyložené všetky karty, a v posledných 9 resp. 6 kartách už žiadny set nie je. 
Vyhráva hráč, ktorý má najviac bodov. 

Vaši spolužiaci majú za úlohu objaviť pravidlá hry – môžu vás pozorovať, prezrieť si karty. Ak sa vás na 
pravidlá priamo budú pýtať, nemôžete im nič prezradiť. Počas hry hovorte čo najmenej, aby ste im svojimi 
komentármi nepomáhali. 

Ak niekto zo spolužiakov bude mať tip na pravidlá, môže jedného z hráčov vymeniť, prípadne ho požiadať, aby 
konal podľa jeho pokynov. Toto im samozrejme umožnite. 

Použitá literatúra 
FEYNMAN, R., LEYGHTON, R. SANDS, M.: Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady 1. Praha : Fragment, 

2000. ISBN 978-80-7200-405-8. 

Michaela Velanová, FMFI 

Interaktívna  fyzikálna animácia PASCALOV  ZÁKON 

Anotácia 
V tomto článku prinášame opis aktivity pre učiteľov, ktorí sú používateľmi systému CMA Coach 6 – interaktívna fy-

zikálna animácia, ktorej cieľom a účelom je názorné zobrazenie Pascalovho zákona, a to prostredníctvom jeho aplikácie 
do praxe – modelu hydraulického lisu. Aktivita je určená pre vyučovanie fyziky na gymnáziu. Môže slúžiť ako moderná 
pomôcka pri prezentovaní tém „Pascalov zákon“ a „Modelovanie hydraulických zariadení“, tiež je vhodná na pre-
hĺbenie žiackeho poznania. Žiaci sa stretnú aj s relatívne netradičnou aplikáciou zákona zachovania mechanickej energie. 
Aktivita je vhodná aj pre zatraktívnenie samotného vyučovania. V blízkej dobe by mala byť dostupná na stránke 
http://fyzikus.fmph.uniba.sk/PPPL, v časti aktivity, prípadne na adrese autora článku. Na požiadanie môžeme zaslať aj 
odvodenú a upravenú verziu pre použitie na základnej škole a verziu robenú pre počítače s monitorom, ktorý má pomer 
strán 4:3. 

Opis aktivity  „Pascalov_zakon.cma“ 

V tejto aktivite je prostredníctvom interaktívnej fyzikálnej animácie názorne predstavená téma aplikácie 
Pascalovho zákona do technickej praxe – simulovaním hydraulického lisu. Ten tvorí aj hlavnú a ústrednú 
súčasť aktivity. 

 

Obr. 1  Celkový pohľad na užívateľské rozhranie aktivity 
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Užívateľské rozhranie sa skladá z niekoľkých okien, ktoré môžeme rozdeliť do dvoch pásov. V hornom 
sa nachádzajú sprievodný text a samotná animácia. Sprievodný text je kľúčovou súčasťou nášho výtvoru – 
žiaka uvedie do témy a objasní mu niektoré dôležité pojmy a súvislosti. Text sa nesnaží „predkladať fakty na 
zlatej tácke“, ale kladie množstvo otázok, nad ktorými keď sa zamyslíme, dopracujeme sa k faktom aj samo-
statne – alebo si upevníme a prehĺbime tie aktuálne. V aktivite sa nachádza aj zaujímavá problémová situácia a 
tiež zadania príkladov v „klasickom“ duchu, predsa však s originálnym prístupom k riešeniu – žiaci sa k výsledku 
dopracujú nielen vlastnými výpočtami na papieri, ale môžu k nemu prísť aj prostredníctvom manipulácie s ovlá-
dacími prvkami animácie. Tiež môžu pohodlne a efektívne (z hľadiska času) experimentovať so zmenami jednej 
premennej a zisťovať, aký to má vplyv na výsledok úlohy. Animácia – pri simulovaní akéhokoľvek javu je 
dôležitý nielen jeho matematický model, ale aj grafický výstup. Ten zabezpečuje animovaný a schematicky 
znázornený hydraulický lis. Lis je zobrazený v priereze ako dve spojené nádoby, každá je uzavretá pohyblivým 
piestom – tieto sú farebne odlíšené. V sústave je napustená hydraulická kvapalina, znázornená modrou výplňou 
„objemu“ uzavretého dvoma piestami. Všetky dôležité prvky sú plne pohyblivé a premenlivé, menia sa presne  
v súlade s hodnotami príslušných fyzikálnych veličín – priemerov piestov, veľkostí pôsobiacich síl (sily s men-
ším obmedzením, kvôli širokému rozsahu hodnôt bola zvolená logaritmická mierka) a tiež vzdialeností, o ktoré 
sa posunú piesty uzatvárajúce valce. Domnievame sa, že takýto spôsob zobrazenia závislostí a súvislostí medzi 
fyzikálnymi veličinami, vystupujúcimi v matematickom vyjadrení Pascalovho zákona, je oveľa názornejší, než 
keby sme ich vyjadrili iba číselne. 

 

Obr. 2  Okno s animáciou – grafický výstup modelu 

Spodný pás tvoria tri okná – Nastavenia, Ukazovatele a vypočítané hodnoty a „Ťahák“. V okne Nastavenia 
zadávame vstupné hodnoty – možno nastaviť pôsobiace sily, hmotnosti, priemery, plochy piestov a tiež posu-
nutia (h1 a h2). Tlačidlo Orientácia síl… slúži prevažne na „kozmetickú“ úpravu vektorov a šípok na obrázku 
v okne s animáciou – na výpočet nemá žiadny vplyv. Dolný rad ovládacích prvkov slúži na určenie, čo ostáva 
konštantné (teda čo nastavujeme) a čo sa stáva premennou (teda čo počítame). Ukazovatele a vypočítané 
hodnoty – toto okno robí presne to, čo je napísané v názve, zobrazuje všetky potrebné číselné hodnoty, prepočty 
a výpočty. Okno „Ťahák“  obsahuje návod na ovládanie animácie a stručný súhrn teórie k téme a tiež je tam 
opísané všetko ostatné, na čo sme tu možno zabudli. 

 

Obr. 3  Široké možnosti nastavenia začiatočných podmienok 
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Príklady  možného využitia navrhnutej  aktivity 

Ako sme už spomenuli, táto interaktívna animácia je vďaka svojmu prepracovanému dynamickému modelu  
a širokým možnostiam nastavenia začiatočných podmienok použiteľná na simulovanie rôznych problémových 
situácií z oblasti kvapalín a plynov – Pascalovho zákona a jeho aplikácie. 

Aktivita má pre nás dvojaké využitie – možno ju použiť v role demonštračnej pomôcky a žiakom názorne 
predviesť fungovanie hydraulického lisu ako „násobiča sily“,  resp. na praktickú aplikáciu Pascalovho zákona, 
ktorý sa zväčša prezentuje a vysvetľuje len cez nudné matematické vzťahy, rovnice. Druhou alternatívou vy-
užitia tejto simulácie je, že ju použijeme ako problémovú úlohu (súbor problémových úloh) – úlohou žiakov 
bude určiť hodnoty tlaku, sily, práce, atď., a to najprv osvedčenou metódou výpočtu a neskôr overením výsled-
kov uvažovania za pomoci simulácie. Nevylučujeme však ani obrátený postup. 
Ďalšou praktickou vlastnosťou tejto animácie je možnosť šikovne riešiť zadania úloh s témou Pascalovho 

zákona. Uplatní sa nielen na bežnej vyučovacej hodine fyziky, ale aj na rozširujúcich fyzikálnych seminároch. 
Uvážme, že keby sme skúsili pristupovať k výpočtovým cvičeniam len systémom „papier a ceruzka“, počty by 
nám trvali podstatne dlhšie (než pri využití počítačového modelu) a riešenie úlohy by bolo dosť nezáživné, a malo 
by nízku výpovednú hodnotu. Nami navrhovaný postup a predkladaná pomôcka radikálne skracujú dobu rieše-
nia a dávajú tak viac času na diskusiu a rozbor problému. Môžeme vykonať viacero pokusov s rôznymi hodno-
tami začiatočných podmienok. Simulácia je naprojektovaná v podobe výpočtovej úlohy, kde žiaci určujú rôzne 
fyzikálne veličiny vystupujúce v téme Pascalov zákon. Alternatívy využitia sú opísané vyššie v texte. 

Žiaci svojou vlastnou aktivitou nájdu odpovede na otázky nachádzajúce sa v texte, ktorý je integrálnou 
súčasťou simulácie. Odpovede môžu hľadať rôznymi spôsobmi, prípustná je aj metóda pokus – omyl. Je dôle-
žité poskytnúť žiakom časový priestor, aby mohli nájsť správne odpovede. Za tento čas by si mali pripraviť 
odpovede na predložené otázky a k tomu pripojiť primerane spracované vysvetlenie vlastných myšlienok. 

Záver 

Týmto príspevkom sme chceli informovať o jednej z možností zaradenia interaktívnej animácie do vyučova-
nia fyziky. Je to aktivita, v ktorej majú učiteľ aj žiak prístup ku všetkým nastaveniam a textom, učiteľ ešte k tomu 

aj k označeniam veličín a objektov animácie. Bez nejakých väčších znalostí programovania vytvoríme inter-
aktívny fyzikálny aplet, navyše je upraviteľný na úrovni bežného používateľa PC. Práve táto dostupnosť ovlá-
dacích prvkov aj prvkov „pod kapotou“ často chýba interaktívnym animáciám voľne dostupným na internete. 

Poďakovanie 

Príspevok vznikol s podporou Univerzity Komenského, grant UK/287/2012, Interaktívne animácie v pro-
grame CMA Coach 6 vo vyučovaní fyziky. 

Lukáš Bartošovič, 
bartosovic@fmph.uniba.sk 

Úloha typu PISA – Ropná havária 

V medzinárodnom testovaní PISA (Programme for International Student Assessment) sa preukázali nedos-
tatky našich žiakov vo viacerých oblastiach. Jednou z príčin ich neúspechu pravdepodobne bolo aj to, že žiaci sa 
na vyučovaní fyziky s podobnými úlohami nestretávajú. Preto je potrebné vytvoriť čo najväčší počet úloh 
takéhoto typu, riešiť ich na vyučovaní a viesť k nim diskusiu, čo je časovo náročné. Z úloh je preto možné 
vybrať jednotlivé časti a zaradiť ich vhodne do tematických celkov. 

Príklad ropná havária a jeho otázky je určený na hodiny fyziky, avšak príklad sa zameriava aj na medzipred-
metové vzťahy. Môže byť zaradený napríklad do učiva potápanie, plávanie a vznášanie sa telies v kvapalinách, 
vztlaková sila, tiažová sila, tlak, hustota, fyzikálne veličiny a ich jednotky, vlastnosti kvapalín, energia a jej 
premeny, ekológia. 

Ropná havária 

Prečítajte si text článku a odpovedzte na nasledujúce otázky. 



Fyzikálne listy 8 

Vedci: Ropná havária v Mexickom zálive nemusí byť katastrofou 

„Ropná škvrna v Mexickom zálive je zatiaľ najväčšia v histórii Spojených štátov amerických. 
Podľa článku v časopise New Scientist to však nemusí viesť k najväčšej ekologickej katastrofe. Rozsah 

environmentálnych dopadov pri úniku ropy do vody totiž nesúvisí priamo s objemom unikajúcej ropy. Hoci  
z podmorského ropného vrtu v Mexickom zálive unikla ropa v gigantickom množstve, rozhodujúce pre ekolo-
gické následky bude, v akom stave dosiahne hladinu a kedy a v akom rozsahu sa dostane na morské brehy. 

Vedci sa domnievajú, že pokiaľ sa podarí udržať ropu ďaleko od biologicky najcitlivejších pobrežných 
močiarov, región by sa mohol z katastrofy spamätať pomerne rýchlo. 

Zatiaľ však neexistujú hodnoverné prognózy dopadov, keďže vedci nemajú žiadne skúsenosti s únikom 
ropy v takej veľkej hĺbke.“ (TASR, 2010) 

 
Zdroj:  TASR 10.6 2010 

Otázka 1: ROPNÁ HAVÁRIA 

Ktorý z faktorov považujú vedci za rozhodujúci pre ekologické následky pri úniku ropy do vody? 

Faktor Je považovaný vedcami za rozhodujúci 

Stav ropy, ktorá sa dostane na morskú hladinu Áno     /     Nie 

Objem unikajúcej ropy Áno     /     Nie 

Rozsah zasiahnutých morských brehov Áno     /     Nie 
 

V závislosti od obsahu rozpustených látok sa hustota ropy pohybuje v rozmedzí od 0,61 – 0,85 g/cm3 pre 
ľahké ropy, 0,85 – 0,93 g/cm³ pre stredne ťažké až 0,93 – 1,05 g/cm3 a viac pre veľmi ťažké ropy. Ľahké ropy 
sú väčšinou svetlé, ťažké ropy tmavé. 

Otázka 2: ROPNÁ HAVÁRIA 
Prečo ropa z podmorského vrtu stúpa na hladinu mora? 
A Ropa má vyššiu teplotu ako morská voda. 
B Tiažová sila pôsobiaca na uniknutú ropu je väčšia ako vztlaková sila. 
C Ropa má menšiu hustotu ako morská voda. 
D Ropa má tmavú farbu. 
 

Ropné tankery sú veľakrát v nevyhovujúcom stave a pri malom poškodení plavidla môžu spôsobovať únik 
prevážanej ropy. Niektoré ropné spoločnosti, v snahe vyhnúť sa zodpovednosti za prípadné škody, ktoré 
spôsobili, prevážajú svoje tankery aj za nevyhovujúcich podmienok a bez udania presnejších informácií  
o plavebnom pláne. 
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Otázka 3: ROPNÁ HAVÁRIA  

Akými spôsobmi môžeme zabrániť vzniku ropných havárií? 

Spôsob Áno alebo Nie? 

Prevážaním menšieho objemu ropy po vode Áno     /     Nie 

Upravením konštrukcie ropných lodí Áno     /     Nie 

Znížením ťažby ropy Áno     /     Nie 

Navigáciou ropných tankerov pobrežnou strážou Áno     /     Nie 
 

„Ekológovia vyhlásili zber vlasov, vlny a srsti zvierat na boj s ropnou škvrnou v Mexickom zálive. Na pät-
násť skladov na pobreží dopravujú každý deň vyše 200 ton surovín z tisícky kaderníctiev a holičstiev. Vlasmi  
a srsťou napĺňajú nylonové pančušky, ktoré následne rozkladajú pozdĺž pobrežnej línie – také prekážky by mali 
vsiaknuť ropu.“ (Hlas Ruska, 11. 05. 2010) 

V štáte Louisiana použili na odstránenie ropy z pobrežných oblastí, kde bolo silné znečistenie ropou, chu-
máče vlákien, ktoré ropu absorbovali. Vlákna využívajú vlásočnicové výbežky (kapiláry) na vtiahnutie ropy. 

 
Rozmiestňovanie chumáčov vlákien, ktoré absorbujú usadeniny ropy na pobreží Belle Terre v štáte Louisiana. 

Zdroj foto: TASR 10. 6. 2010 

Otázka 4: ROPNÁ HAVÁRIA 

Poznáš a vieš vysvetliť iný spôsob, ako možno odstrániť následky ropnej havárie v prírode? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

Otázka 5: ROPNÁ HAVÁRIA 
Ťažba, transport a využívanie ropy a výrobkov z nej znečisťujú naše životné prostredie. Celý svet spotre-

buje denne takmer tri bilióny galónov ropy (1 galón = 3,785 litrov). Všetci ju denne využívame. Aký máš návrh 
na zníženie spotreby ropy? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

Ropná havária 
Metodické poznámky a riešenia 

Otázka 1: Ropná havária 
Správna odpoveď: Áno, Nie, Áno – v tomto poradí 
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Metodické poznámky 
Žiaci preukazujú porozumenie prírodovedných pojmov objem, plocha a zloženie látok. Pri riešení úlohy 

si treba uvedomiť, že aj objemovo menšie ropné havárie môžu narobiť viac ekologických škôd. Na základe 
výskumu vedcov spôsobená škoda závisí od zloženia uniknutej ropy a prostredia, ktoré havária zasiahne. 
Odporúča sa spolu so žiakmi nájsť v texte pasáže, ktoré o týchto možnostiach hovoria. 

Otázka 2: Ropná havária 
Správna odpoveď: C – voda má väčšiu hustotu ako ropa 

Metodické poznámky 
Učiteľ zopakuje, resp. rozšíri poznatky o vlastnostiach ropy a upozorní na súvislosť správania sa telies  

v kvapalinách v závislosti od ich hustoty. 
Ropa je hnedá až nazelenalá horľavá kvapalina tvorená zmesou uhľovodíkov. Farba ropy je však značne 

premenlivá. Farba môže byť hnedočervená, čierna až žltozelená ba aj bezfarebná. Ropa prechádza do najrôz-
nejších migračných foriem – je viditeľná v podobe ropných škvŕn, vyskytuje sa v emulziách ako ropa vo vode 
alebo voda v rope, býva rozpustená a absorbovaná vo vodných suspenziách, sedimentoch dna a akumulovaná 
živými organizmami. Nebezpečné sú podľa expertov všetky vymenované formy. 

Približnú predstavu o zložení ropy dávajú tieto hmotnostné podiely: uhlík 84–87 %, vodík 11–14 %, kys-
lík 1 %, síra 4 %, dusík 1 % . 

Hustota ropy sa väčšinou pohybuje od 0,73 po 1,00 g/cm³, hustota morskej vody je 1,024 g/cm³. V prípade, 
že ropa stúpa na hladinu mora, musí byť jej hustota menšia ako je hustota vody. Vztlaková sila pôsobiaca na 
objem uniknutej ropy je väčšia ako tiažová sila. Tmavej rope sa hovorí „ťažká“ ropa, tá má väčšiu hustotu ako 
voda, a preto nestúpa k hladine. 

Žiaci by mali ovládať správanie sa telies v kvapalinách. Pokiaľ na otázku nevedeli správne odpovedať, 
zrejme učivu neporozumeli a je vhodné ho znova vysvetliť. 

Otázka 3: Ropná havária 
Správna odpoveď: Nie, Áno, Nie, Áno – v tomto poradí 

Metodické poznámky 
Časté havárie ropných tankerov prinútili štáty reagovať zmenou legislatívy na nedostatočné technické za-

bezpečenie tankerov. Dohody o námornej bezpečnosti vyžadujú od roku 1990 postupné zavádzanie dvojitého 
trupu ropných tankerov alebo im rovnocennú úpravu konštrukcie lodí na obmedzenie rizika znečistenia vody 
ropou. 

Žiakov možno upozorniť na dôležitosť medzinárodnej spolupráce, na zodpovednosť každého jednotlivca 
a spoločnosti za stav životného prostredia. Možno takisto diskutovať o význame zákonov, usmernení a naria-
dení na ochranu životného prostredia. 

Otázka 4: Ropná havária 
Správna odpoveď: 

1. Plávajúce priehrady umiestnené okolo vyliatej ropy. Tieto priehrady ropu zhrnú, aby ju mohli „čerpadlá“ 
odsať. 

2. Odsávačky – sú to vákuové stroje, ktoré absorbujú umelé laná plávajúce okolo ropnej škvrny. Tieto laná 
pritom, ako sú vťahované do stroja, zhŕňajú vyliatu ropu, aby sa nerozširovala po hladine mora. 

3. Chemické rozptyľovače – materiál, ktorý rozloží ropu na jej chemické zložky. Toto pomôže rozptýliť 
ropu a spraviť ju menej škodlivou pre rastlinstvo, živočíšstvo a morský svet. 

4. Ruským spoločnostiam sa podarilo zdolať ropné havárie tak, že vyvŕtali naklonený vrt a dodávali cezeň 
špeciálne roztoky na upchanie havarijného vrtu. 

5. Pálenie – ropa sa páli, len ak stále pláva po hladine. 
6. Tlakové hadice z pobrežia odsávajú ropu. 
7. Fekálne vozidlá na pobreží vysávajú ropu. 
8. Lopatami alebo cestnými zariadeniami sa zhŕňa ropa. 

Metodické poznámky 
Odsávačky, chemické rozptyľovače a pálenie ropy sú najčastejšie metódy odstraňovania olejových škvŕn. 

Žiakov treba upozorniť, že jednotlivé spôsoby odstraňovania ropy závisia od rôznych faktorov (počasie, typ 
a množstvo vytečenej ropy, druhy živočíchov žijúcich v postihnutej oblasti a pod.). 

Pri tejto otázke je vhodné rozvinúť diskusiu o žiakmi uvedených možnostiach odstraňovania následkov ha-
várií a doplniť o také, ktoré nepoznajú. Takisto ozrejmiť princípy, na akých spôsoby likvidácie fungujú (chemická 
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reakcia medzi ropou a rozptyľovačom, pôsobenie baktérií; plávajúce priehrady fyzicky zabraňujú ľahkej rope 
šíriť sa po hladine do okolia, no nie sú vhodné na ťažkú ropu, ktorá sa šíri popod ne; vysoko- a nízkotlakové 
hadice a fekálne vozidlá využívajú na nasávanie ropy podtlak; lopaty a cestné zariadenia mechanicky odstraňujú 
ropu). Ropné škvrny môžu poškodiť celý potravinový reťazec v zasiahnutej oblasti. Na odstraňovaní havárií 
sa často podieľa veľké množstvo dobrovoľníkov. 

Otázka 5: Ropná havária 
Správna odpoveď: 

– Znížiť spotrebu paliva v autách, kamiónoch, autobusoch – budeme menej jazdiť a viac používať bicykle 
alebo chodiť pešo. 

– Znížiť spotrebu ropného paliva na vykurovanie domov. 
– Znížiť spotrebu mazacích olejov v dopravných prostriedkoch. 
– Recyklovať mnohé materiály, ktoré sa vyrábajú z ropy: plasty, z ktorých sú vyrobené aj hračky, CD nosiče, 

drogéria, atrament, farby, lieky, pneumatiky… 
– Znížiť spotrebu elektrickej energie, a tým aj spotrebu fosílnych palív v elektrárňach. 
– Na spevnenie ciest budeme používať cement, ktorý nevyžaduje spotrebu ropy, na rozdiel od asfaltu. 

Metodické poznámky 
V texte sa spomína objemová jednotka 1 galón. Žiakov upozorníme na používanie aj iných objemových jedno-

tiek na meranie objemu ropy. 
Na meranie objemu ropy sa používa miera 1 barel = 42 amerických galónov = 35 britských galónov =  

= 158,97 litrov. Množstvo ropy sa tiež niekedy udáva v tonách, jednej tone zodpovedá približne 7,33 barelov. 
Vhodné je rozvinúť diskusiu, v ktorej poukážeme na nepriamu súvislosť medzi spotrebou elektrickej energie 

a spotrebou ropy. Ak budeme míňať menej elektrickej energie, znížime pravdepodobnosť výskytu ropných 
havárií. Spomenieme tiež niektoré bežne používané výrobky, na ktorých výrobu sa priamo používa ropa. Ne-
cháme žiakov, aby sami uvádzali príklady z ich vlastného života, kedy používajú výrobky z ropy. Privedieme 
ich k zamysleniu sa nad nutnosťou ich používania a možnosťami náhrady za ekologickejšie formy. 

Literatúra: 
TASR, 2010. Vedci: Ropná havária v Mexickom zálive nemusí byť katastrofou. In: Sme.sk, 10. 6. 2010 dostupné online 

<http://www.sme.sk/c/5416041/vedci-ropna-havaria-v-mexickom-zalive-nemusi-byt-katastrofou.html>  [24-06-2012] 
Hlas Ruska, 2010. Ropný Černobyľ v Mexickom zálive. Hlas Ruska, 11. 05. 2010 dostupné online 

<http://slovak.ruvr.ru/2010/05/11/7663836.html>  [18-06-2012] 

Mária Holubcová 
maria_holubcova@post.sk 

Tlakové vlny  a ich rezonančné zosilnenie 
Ako to, že sa dá hrať na koncovke a fujare? 

Úvod 

Fujara a píšťalky sú tradičnou súčasťou života pastierov na Slovensku. Hranie na fujare alebo píšťalke im 
spríjemňovalo hodiny strávené na paši a pastieri tvrdia, že ovce sa pri počúvaní hudby upokoja, prirodzene 
kráčajú za zdrojom hudby, takže sú menej stresované pastierskymi psami a menej si aj ušliapu trávu. Píšťal je 
veľa druhov, Slovensko sa však dostalo do povedomia najmä kvôli dvom z nich: koncovke a fujare. 

Koncovka (anglický názov takisto „koncovka“)  je bezdierková píšťala, ktorá bola obľúbená už u starých 
Slovanov. Keďže nemá dierky (iba zdroj zvuku – hlásničku – a koncový otvor), je pravdepodobne najjedno-
duchšou píšťalou, akú možno vyrobiť. Výška tónu sa ovplyvňuje silou fúkania do píšťaly a odkrývaním/zakrýva-
ním koncového otvoru, odtiaľ zrejme pochádza aj jej názov. Práve jednoduchosť až naturalita koncovky a jej 
charakteristický zvuk očaria takmer každého, dnes sa tento nástroj považuje vo svete aj za meditačný. 

Fujara (anglický názov takisto „ fujara“),  podobne ako koncovka, vydáva tóny rôznej výšky v závislosti 
od sily fúkania. Patrí teda spolu s koncovkou do skupiny píšťal s vysokým obsahom násobných frekvencií 
(anglický názov „overtone flute“). Fujara má však navyše tri dierky, ktorými možno výšku tónu ďalej ovplyv-
niť. Fujara je najdlhšou píšťalou tohto druhu na svete a ľahko sa na nej hrajú ako hlboké, tak aj vysoké tóny. 
Zvuk fujary je nezameniteľný najmä kvôli dvom charakteristickým ornamentom: rozfuku a prefuku. Rozfuk je 
rýchly sled tónov na začiatku skladby, ktorý sa začína najvyššími (násobnými) tónmi a postupným oslabovaním 
sily fúkania tóny prechádzajú k nižším. Prefuk je charakteristický „hvizd“,  keď hráč ukončí tón postupne 
silnejúcim fúkaním, čím sa tón zafarbí, až prejde k vyšším frekvenciám. Oba ornamenty možno pekne počuť 
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na http://www.youtube.com/watch?v=RQiS7P8vER4. Najstaršie zmienky na Slovensku o nástroji podobnom 
fujare pochádzajú z okolia Slovenskej Ľupče a súčasná podoba fujary s tromi dierkami vpredu vznikla pravde-
podobne v oblasti Podpoľania, kde sa fujara používa dodnes. Hoci je pravdepodobné, že ide o oveľa starší  
a v minulosti viac rozšírený nástroj, fujara sa zachovala iba na Slovensku. Od roku 2008 je zapísaná aj na zo-
zname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO (http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg= 
=00011&RL=00099). 

O vzniku zvuku v píšťalách sa v škole žiaci veľa podrobností nedozvedia. Vysvetlenie sa obvykle obmedzí 
na opis stojatej zvukovej vlny v píšťale a dôležitosť ostrej hrany, do ktorej naráža prúd vzduchu. Cieľom tohto 
článku je podrobnejšie odpovedať na štyri základné otázky, týkajúce sa vzniku zvuku vo fujare a koncovke: 

1. Prečo je taká dôležitá oblasť píšťaly v okolí hrany a ako vlastne vzniká čistý a nepretržitý tón? 
2. Ako možno silou fúkania a zakrývaním koncového otvoru ovplyvniť výšku tónu? 
3. Ako to, že týmto spôsobom možno hrať – teda vytvoriť príjemnú melódiu? 
4. Prečo má fujara práve tri dierky a prečo sú obľúbené aj píšťaly so šiestimi dierkami? 

1  Vznik  súvislého tónu v píšťale 

To, že sa z píšťaly ozýva tón s jednou frekvenciou, súvisí s javom rezonancie. Pre lepšiu predstavu o dejoch 
prebiehajúcich v píšťale budeme využívať analógiu s detskou hojdačkou, ktorá vykonáva periodický pohyb 
dopredu a naspäť. V píšťale vykonáva analogický pohyb tlaková vlna, teda zhustenia a zriedenia vzduchu. 
Rýchlosť zvuku vo vzduchu je asi 330 m/s, trubicou s dĺžkou 1 m tlaková vlna prebehne asi za 3 ms. 

Ak zhustenie dorazí na uzavretý koniec trubice (obr. 1), dôjde tam najprv k stlačeniu vzduchu a neskôr  
k jeho rozopnutiu a odrazu tlakovej vlny späť. Na uzavretom konci sa teda odrazená vlna začína šíriť v rovnakej 
fáze, ako mala dopadajúca vlna. Napríklad v okamihu, keď dopadajúca vlna má maximum (najviac stlačený 
vzduch), odrazená vlna má takisto maximum.  

Úplne iná situácia nastane, ak vlna dorazí na otvorený koniec trubice (obr. 2). Tam stlačený vzduch môže 
odrazu voľne expandovať do okolitého priestoru, čím v trubici pri jej konci náhle tlak poklesne. Výsledkom 
je, že stlačenie vzduchu sa šíri ďalej v oblasti mimo píšťalu a zriedenie vzduchu sa šíri trubicou späť. Odra-
zená vlna sa teda odráža v protifáze k dopadajúcej vlne (po príchode maxima vlny má odrazená vlna svoje 
minimum tlaku). 

  

 Obr. 1 Obr. 2 
 Odraz tlakovej vlny na uzavretom konci trubice Odraz tlakovej vlny na otvorenom konci trubice 

Odraz zvuku na otvorenom a uzavretom konci trubice je veľmi pekne ukázaný formou animácií na strán-
kach Univerzity Nového južného Walesu v Sydney (http://www.phys.unsw.edu.au/jw/flutes.v.clarinets.html). 

Ak sa na odraz od otvoreného konca trubice pozrieme z energetického hľadiska, energia dopadajúcej vlny 
sa rozdelila: časť energie postupuje von z píšťaly a časť sa vracia trubicou píšťaly späť. Je tiež zrejmé, že 
píšťala musí mať aspoň jeden koniec otvorený (aspoň čiastočne), inak by sa z nej tlakové zmeny nedostali von  
a nič by sme nepočuli. Tu sa dostávame k jadru prvého problému. Ak sa pri každom odraze na otvorenom konci 
časť energie stratí (opustí trubicu vo forme zvuku), prečo vlna v trubici a s ňou aj zvuk vychádzajúci z píšťaly 
postupne nezaniknú? Veď ak by sa pri odraze vyžiarilo iba jedno percento energie vlny, po sto odrazoch by bola 
vlna veľmi slabá. Sto odrazov na trubici s dĺžkou 1 m netrvá dlho – iba asi 0,3 s. Ako to, že z píšťaly vychádza 
pri fúkaní trvalý tón? Tu si pomôžeme analógiou s detskou hojdačkou. Aj  ona po rozhojdaní postupne za-
stane, pokiaľ jej priebežne nedodávame energiu. Na dopĺňanie energie slúži mama stojaca za hojdačkou. 
Ako sa k nej hojdačka blíži, predpaží ruky a čaká na blížiacu sa hojdačku. Po jej príchode ruky pokrčí, počká na 
okamih, keď sa hojdačka začína vzďaľovať a vtedy ju vystretím rúk postrčí smerom od seba. To isté musíme 
urobiť aj s tlakovou vlnou v trubici. Na jednom z koncov budeme čakať na príchod zhustenia. Pred príchodom 
zhustenia sa nadýchneme a v okamihu, keď sa zhustenie od nás vzďaľuje, fúkneme do trubice. Tu si treba uvedo-
miť, že na otvorenom konci (na okienku) sa zhustenie odráža ako zriedenie (v protifáze), a teda vhodný okamih 
na dofúknutie vzduchu nastane až o polovicu periódy kmitov po príchode zhustenia. 
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Na rozdiel od hojdačky, kde sú naše reflexy rýchlejšie než jej pohyb, pohyb zvukovej vlny je pre naše re-
flexy prirýchly. Dofukovanie vzduchu vo vhodnom okamihu preto treba zautomatizovať. Slúži na to zariadenie, 
ktoré sa nazýva hlásnička, alebo niekedy tiež poeticky „duša píšťaly“ (obr. 3). Jej základom je tenký kanálik, 
ktorým fúkame tenký prúd vzduchu na ostrú hranu. Na nej sa prúd vzduchu vychýli nahor alebo nadol  
za vzniku víru. Pri vychýlení prúdu jedným smerom sa systém snaží dostať do rovnovážnej polohy a prúd 
vzduchu sa vráti späť do priameho smeru. V dôsledku zotrvačnosti však obvykle prejde až na opačnú stranu 
hrany. Smer vychýlenia prúdu vzduchu sa tak spontánne periodicky mení a ľahko ho možno ovplyvniť naprí-
klad aj tlakom vzduchu v píšťale. Veľmi pekné fotografie vírov vznikajúcich na hrane možno nájsť v článku 
http://www.lam.jussieu.fr/Publications/Articles/annurev-fluid-Fabre2012.pdf v kapitole 7. 

  
Obr. 3 

Rez hlásničkou zobcovej flauty Kanálikom fúkame prúd vzduchu na ostrú 
 hranu za vzniku vírov 

Mechanizmus dodávania energie v hlásničke je znázornený na obr. 4. Keď sa zhustenie tlakovej vlny pri-
blíži k hlásničke (obr. 4a), nárast tlaku spôsobí vychýlenie prúdu vzduchu smerom von z trubice. Prúd vzduchu 
smerujúci von postupne zmení svoj smer a vracia sa do rovnovážnej polohy (obr. 4b). Tlaková vlna sa medzitým 
odrazí od konca trubice pri hlásničke. Hlásnička má otvor (okienko), preto môžeme koniec rúry pri hlásničke 
považovať za otvorený (vlna sa odrazí v protifáze). Po trubici sa teda od hlásničky späť šíri zriedenie vzduchu 
a o pol periódy neskôr aj zhustenie. V tom čase (obr. 4c) už vychýlený prúd dosiahol hranu a smeruje z vonkaj-
šieho priestoru do trubice. Podkĺzne preto pod hranu a za vzniku víru „fúkne“ do odchádzajúceho zhustenia, 
čím ho zväčší. Na obr. 4 kvôli prehľadnosti nie sú však víry nakreslené. Podobný dej prebieha aj pri príchode 
zriedenia vzduchu k hlásničke, len výchylky prúdu majú opačný smer a vír sa vytvorí na vonkajšej strane hrany 
(čím sa zriedenie ešte zväčší). 

   
 a) b) c) 

Obr. 4  Mechanizmus dodávania energie tlakovej vlne 

Ako vidíme, veľmi dôležité je vzájomné zosynchronizovanie príchodu vychýleného prúdu vzduchu k hrane a 
periódy kmitov vzduchu. Doba od vychýlenia vzduchu na konci kanálika po príchod vychýlenia k hrane má 
trvať asi pol periódy kmitov vzduchu. Rýchlosť šírenia výchylky prúdu vzduchu súvisí s rýchlosťou prúdu 
vzduchu, hoci nie sú úplne rovnaké. Z teórie prúdenia vzduchu vyplýva, že rýchlosť šírenia výchylky prúdu je 
asi polovica rýchlosti prúdu. Je teda zrejmé, že ku každej dĺžke trubice existuje istá optimálna dĺžka okienka 
(vzdialenosť konca kanálika od hrany) a optimálna sila fúkania do kanálika (rýchlosť prúdu vzduchu). Vhodný 
rozmer okienka môžeme ľahko odhadnúť. Ak opäť predpokladáme dĺžku trubice 1 m, zvuk ju prebehne jedným 
smerom za asi 3 ms, ako sme spomínali už skôr. Vzduch vyfukujeme z úzkeho kanálika rýchlosťou približne 
4 m/s, výchylka prúdu sa preto šíri rýchlosťou zhruba 2 m/s. Za pol periódy (3 ms) sa výchylka musí dostať od 
kanálika ku hrane. Dĺžka okienka teda musí byť zhruba 2 m/s·0,003 s = 6 mm. Tento odhad bol síce iba veľmi 
hrubý, vysvetľuje však voľbu základných proporcií píšťaly – vzťah jej dĺžky ku dĺžke okienka. Ďalším 
záverom je aj to, že pri zvolenej dĺžke okienka je dôležitá už iba rýchlosť prúdu vzduchu vychádzajúceho  
z kanálika. Ak urobíme kanálik hrubý, budeme musieť do píšťaly fúkať veľké množstvo vzduchu a nemu-
síme vystačiť s dychom. Odmenou však môže byť silný zvuk píšťaly. Do tenšieho kanálika stačí fúkať oveľa 
slabšie a na píšťale sa bude dať hrať oveľa ľahšie. Priveľmi tenký kanálik však bude produkovať iba slabý 
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prúd vzduchu, ktorý nemusí mať dosť energie na vybudenie čistého tónu a zvuk píšťalky bude „pridusený“. 
Podobný vplyv má aj dĺžka okienka, pri kratšom okienku stačí do píšťaly fúkať oveľa slabšie, než pri 
dlhom. 

2  Zmena výšky tónu 

V predchádzajúcej časti sme vysvetlili vznik nepretržitého tónu pomocou dejov prebiehajúcich pri príchode 
maxima alebo minima tlakovej vlny k okraju trubice a hlásničke. V skutočnosti sa ale tlak mení od maxima  
k minimu a späť plynulo, vlny bežia nepretržite z jedného konca trubice na druhý a v trubici vzniknú stojaté 
vlny. V závislosti od frekvencie tónu sa teda v trubici môže nachádzať celá séria maxím a miním tlaku. Jedi-
ným obmedzením je, že na otvorenom konci trubice nemožno dosiahnuť zmenu tlaku (vzduch môže voľne 
vychádzať von a vchádzať dnu), a preto sa tam nachádza minimum zmien tlaku. Na uzavretom konci je to 
naopak – tam vzduch nemôže uniknúť a zmeny tlaku dosahujú svoje maximum. 

Píšťala istej dĺžky môže preto produkovať iba tóny s istou frekvenciou. Na obr. 5 sú znázornené vhodné 
frekvencie, ak sú oba konce píšťaly (hlásnička aj opačný) otvorené. Vidíme, že v píšťale s dĺžkou l môžu 
vzniknúť trvalé tóny s vlnovou dĺžkou 

K,5,4,3,2,1,
2 == n
n

lλ  

čiže s frekvenciou 

 K,5,4,3,2,1,
2

=== n
l

c
n

c
f

λ
 (1) 

kde c je rýchlosť zvuku (asi 330 m/s). 

  
Obr. 5  Rozloženie zmien tlaku v trubici s oboma  Obr. 6  Rozloženie zmien tlaku v trubici s jedným 
koncami otvorenými koncom uzavretým 

Na obr. 6 je znázornená situácia, ak je jeden koniec uzavretý. Vidíme, že v píšťale s dĺžkou l môžu v ta-
komto prípade vzniknúť trvalé tóny s vlnovou dĺžkou 
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 K,9,7,5,3,1,
4

=== k
l

c
k

c
f

λ
 (2) 

Všimnite si, že ak má píšťala jeden uzavretý koniec, má najnižší tón polovičnú frekvenciu, než keď sú oba 
konce otvorené. 

Ak v píšťale istej dĺžky môžu vzniknúť stojaté vlny s rôznou frekvenciou, ako si píšťala vyberie, ktorá frek-
vencia sa vybudí? Bude to tá, ktorá pri odraze v hlásničke získa najviac energie od prúdu vzduchu z kanálika. Už 
vieme, že doba prechodu vychýlenia prúdu od kanálika po hranu sa v optimálnom prípade rovná polperióde 
kmitov. Ak fúkame do kanálika slabo, prúd vzduchu má malú rýchlosť, takže sa zosilní nízka frekvencia, na-
príklad zodpovedajúca n = 1 vo vzťahu (1). Ak fúkneme silnejšie, napríklad dvojnásobným tlakom, rýchlosť 
prúdu sa zdvojnásobí a najviac sa zosilní frekvencia zodpovedajúca n = 2. Pri ďalšom zvýšení sily fúkania sa 
postupne vybudia vyššie násobky najnižšej frekvencie. To, akú vysokú frekvenciu dokážeme ešte vybudiť, 
závisí od dĺžky okienka a aj od kvality hlásničky. Ak majú kanálik alebo hrana nerovný povrch, pri vysokých 
rýchlostiach sa prúd naruší, stane sa turbulentným a dodávanie energie zlyhá. Ak je okienko naopak príliš 
krátke, často nie je možné vybudiť najnižšie tóny, lebo by to vyžadovalo veľmi malé rýchlosti prúdu vzduchu, 
takže zvuk píšťaly je veľmi slabý, alebo dodaná energia ani nemusí stačiť na vykrytie strát a tón sa vôbec 
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nevybudí. Pri dobre navrhnutej hlásničke môžeme silou fúkania do koncovky a odkrývaním/zakrývaním 
otvoru na jej konci zahrať rôzne tóny a melódiu. 

3  Hranie melódie 

Otázkou, ktoré tóny znejú ľudskému uchu príjemne, sa zaoberali už antickí vedci. Významný pokrok dosia-
hol napríklad Pytagoras. Zistil, že nám príjemne znejú tóny, ktorých frekvencie sú v pomere malých celých 
čísel. V prirodzene ladených nástrojoch sa môžeme stretnúť napríklad s nasledujúcimi pomermi: 

2:1 – oktáva (ten istý tón, iba vyšší) 
3:2 – kvinta (C–G) 
4:3 – kvarta (C–F) 
5:4 – tercia (C–E) 

Zaujímavou vlastnosťou koncovky je, že dokáže vydávať zvuky práve v týchto pomeroch. Dva najnižšie 
tóny koncovky s otvoreným koncom, ktoré zodpovedajú hodnotám n = 1 a 2 (obrázok 5 hore a v strede), majú 
pomer frekvencií 1:2. Je to teda ten istý tón, iba je o oktávu posunutý. Na zahratie melódie musíme do kon-
covky fúknuť ešte silnejšie, aby sme vybudili tón zodpovedajúci n = 3 (obrázok 5 dolu). V porovnaní s tónom  
s n = 2 má tón s n = 3 pomer frekvencií 3:2, čiže znie o kvintu vyššie – to už môže byť základom nejakej me-
lódie. Preto sa za základný tón koncovky považuje tón s n = 2. Nech je to napríklad tón c2 (obľúbené ladenie 
koncoviek je v tónine C, ktorá má tóny c, d, e, f, g, a, h, c). Potom najbližší vyšší tón pri otvorenom konci je 
o kvintu vyššie, čiže tón g2. Teraz sa pozrime, aké tóny dokážeme zahrať pri zatvorenom konci koncovky. Naj-
nižší tón s k = 1 (obr. 6 hore) má štvrtinovú frekvenciu, než základný tón c2. Je to teda ten istý tón, iba je hlbší. 
Tón s k = 3 (obr. 6 v strede) má vzhľadom na základný tón s n = 2 pomer frekvencií 3:4. Tón je o kvartu nižší, 
je to tón g1. Ešte vyšší tón s k = 5 (obr. 6 dolu) má vzhľadom na základný tón s n = 2 pomer frekvencií 5:4, je 
teda o terciu vyšší – je to tón e2. 

Názornejšie možno tóny koncovky znázorniť na klávesoch klavíra. Na obr. 7 sú čiernou farbou označené 
tóny hrateľné pri otvorenom konci a sivou farbou tóny hrateľné pri uzavretom konci koncovky. 

 
Obr. 7  Tóny koncovky. Čierne klávesy zodpovedajú otvorenému koncu, sivé klávesy uzavretému 

Všimnite si hustú skupinu tónov medzi tónmi c3 a c4, ktoré umožňujú zahrať aj pomerne komplikovanú 
melódiu. Oproti klasickej stupnici v tónine C v nej chýbajú tóny f3 a a3, zato sú tam ale navyše tri poltóny. 
Hranie v tejto skupine tónov je navyše veľmi ľahké (intuitívne), lebo tóny nasledujú po sebe tak, že striedavo 
otvárame a zatvárame koniec píšťaly a postupne fúkame do nej silnejšie a silnejšie. Vznikajú tak charakte-
ristické a veľmi emotívne melódie, ktoré poznáme z ľudových piesní z oblasti Podpoľania. Zároveň sa tým 
ujasnilo, čo v sebe skrýva názov „píšťala s vysokým obsahom násobných frekvencií“ – pri hre sa vôbec nevy-
užívajú základné tóny, ale prakticky iba vyššie harmonické tóny získané silnejším fúkaním do píšťaly. 

4  Tri  dierky  stačia 
Pokiaľ by sme na píšťale chceli zahrať kompletnú stupnicu C (všetky tóny c, d, e, f, g, a, h, c), s koncovkou 

nevystačíme. Ako vidíme na obr. 7, pri otvorenom konci nasleduje po základnom tóne c2 tón g2. Chýbajú nám  
3 tóny (všetky sú vyššie než základný tón): d2, e2 a f 2. Na ich zahratie by sme potrebovali ďalšie 3 píšťaly, 
ktorých dĺžka by bola postupne kratšia a kratšia. Namiesto toho však do píšťaly navŕtame 3 dierky. Cez dierky 
môže do trubice a von z trubice voľne prúdiť vzduch (ak sú dosť veľké), čím predstavujú nový (bližší k hlás-
ničke) koniec píšťaly. Postupným odkrývaním dierok prstami smerom od konca píšťaly tak dokážeme zahrať tóny 
c2, d2, e2 a f 2. Potom opäť všetky dierky zakryjeme a do píšťaly fúkneme silnejšie – zaznie tón g2. Opäť postupne 
odkrývame dierky (smerom od konca píšťaly), čím postupne zaznievajú vyššie a vyššie tóny. Takto dokážeme 
zahrať celú stupnicu, a tým aj pomerne komplikované melódie. 

Tri dierky má aj fujara. Na rozdiel od trojdierkovej píšťalky sa však na fujare nehrá v oblasti základného 
tónu (ten by bol vzhľadom na dĺžku fujary veľmi hlboký), ale v oblasti vyšších harmonických kmitočtov. Tam 
už ale neplatí jednoduchý, práve opísaný, prstoklad (postupné odkrývanie dierok). Hra na fujare je preto oveľa 
ťažšia (menej intuitívna). Odmenou však je jej veľmi pôsobivý zvuk. 
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Aby sa hra na píšťalke ešte viac zjednodušila, môžeme do nej navŕtať ďalšie 3 dierky, ktoré budeme za-
krývať prstami druhej ruky. Získame tak 7 „dĺžok“ píšťalky (od všetkých dierok zakrytých po všetky dierky 
odkryté). Pri správnej polohe dierok tak zahráme tóny c2, d2, e2, f 2, g2, a2 a h2, čiže veľmi intuitívne dokážeme 
zahrať celú stupnicu. Šesťdierkové píšťalky sú preto veľmi rozšírené aj na Slovensku. 

Komplikovanejšie (koncertné) nástroje, ako napríklad zobcová alebo priečna flauta, môžu mať dierok aj 
viac. Hráčovi to umožňuje zahrať širokú paletu tónov a aj komplikované hudobné diela. 

Chcete si vyrobiť koncovku? 
Ak vás píšťaly zaujali a máte chuť si nejakú sami spraviť, veľmi jednoducho sa dá vyrobiť koncovka, keďže 

do nej netreba vŕtať dierky. Ako jej základ možno použiť tenkú plastovú rúrku s vnútorným priemerom asi  
1 cm a dĺžkou asi 50 cm. Vhodné plastové rúrky, napríklad s vonkajším priemerom 12 mm a hrúbkou steny  
1 mm, nájdete v obchodoch so stavebninami v oddelení s plastovými profilmi. Tam taktiež nájdete hladkú 
drevenú tyčku vhodného priemeru (napríklad s priemerom 10 mm, aby sa presne dala zastrčiť do rúrky), po-
mocou ktorej vyrobíme kanálik. Viac materiálu nebudeme potrebovať (obr. 8a). Potom asi 4 cm od konca 
rúrky vyvŕtame (alebo vydlabeme nožom či okrúhlym pilníčkom) dierku s priemerom asi 4,5 mm (obr. 8b). 

  
 a) b) 

  
 c) d) 

  
 e) f) 

  
 g) h) 

Obr. 8  Výroba jednoduchej plastovej koncovky 
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Nožnicami potom vystrihneme prúžok rovnako široký ako dierka (obr. 8c), z ktorého vznikne kanálik. Po-
mocou pilníku a ostrého noža vyrovnáme okraje rezu a zarovnáme okraj dierky, čím vznikne hrana (obr. 8d). 
Hranu zaostríme tak, aby nebola hrubšia než 0,3 mm. Odstránime všetky piliny a všetky miesta rezu zahladíme. 
Tým sa kanálik spolu s hranou rozšíria na asi 5 mm. Teraz z drevenej tyčky odrežeme jemnou pílkou asi 3 cm 
dlhý kúsok (obr. 8e). Ak treba, rez prebrúsime brúsnym papierom, aby bol úplne hladký. Odrezok (klátik) 
potom zasunieme do rúrky tak, aby vzniklo približne štvorcové okienko (obr. 8f). Teraz kanálik uzavrieme.  
Z rúrky odrežeme asi 4 cm dlhý kus a nožnicami ho po dĺžke rozstrihneme (obr. 8g). Potom ho nasunieme na 
rúrku, čím sa vytvorí kanálik a celá hlásnička (obr. 8h). 

  
 g) h) 

Obr. 8  Výroba jednoduchej plastovej koncovky 

Teraz nasleduje ladenie píšťaly. Zvolená rúrka je vhodná na kratšiu koncovku ladenú na g1 (základný tón 
bude g2). Preto rúrku skráťte tak, že vzdialenosť medzi hranou a koncom píšťaly bude 41,0 cm. Nakoniec 
nasleduje najťažšia, ale najzaujímavejšia časť – ladenie hlásničky. Treba nájsť polohu klátika a vrchnej krycej 
rúrky tak, aby tón píšťalky bol čistý a ostrý. Často sa stane, že pri otvorenom konci hrá píšťalka čisto, ale pri 
uzatvorenom iba slabo alebo dokonca iba šuští. Príčinou je, že pri uzavretom konci vyfukovaný vzduch 
odchádza cez okienko, čím je prúd vzduchu z kanálika unášaný viac smerom von, takže nezasiahne hranu. 
Riešením je vytlačiť trochu (napríklad plochou časťou hrotu noža) hranu smerom von. Hlásnička je správne 
vytvarovaná vtedy, ak je zvuk rovnako čistý a silný pri otvorenom aj uzavretom konci píšťaly a dajú sa ľahko 
zahrať nižšie aj vyššie harmonické tóny (najmä z oblasti g3 – g4). Keď sme s hlásničkou hotoví, orežeme 
nožom pretŕčajúce časti oboch rúrok a píšťalka je hotová (obr. 9). 

 
Obr. 9  Hotová plastová koncovka 

Ak sa všetko podarí, píšťalka má jasný a prenikavý zvuk: 
http://www.drp.fmph.uniba.sk/~kundracik/koncovka_plast.mp3 

Na záver 

Napriek tomu, že vysvetlenie vzniku tónu v koncovke a fujare bolo pomerne podrobné, zámerne sme situá-
ciu zjednodušili. V skutočnosti výšku tónu ovplyvňujú aj ďalšie efekty, z ktorých spomenieme aspoň dva. 

Prvým z nich je vplyv priemeru dierok. Ak dierka nie je dosť veľká, potom nepredstavuje úplne voľný 
koniec trubice. Výsledkom je, že z hľadiska výšky tónu sa trubica zdá byť dlhšia, než je vzdialenosť hrany 
a dierky, znie teda trochu nižší tón. V takomto prípade časť vlny postupuje aj k ďalším (vzdialenejším) dier-
kam. Preto výšku tónu mierne ovplyvní aj to, či sú vzdialenejšie dierky odkryté 
alebo zakryté. 

Druhým efektom je to, že kladná spätná väzba (obr. 4) vznikne, aj keď je 
prúd vzduchu oveľa pomalší. Vtedy prúd vzduchu urobí pred nárazom do 
hrany o jeden celý kmit navyše (obr. 10). Kladná spätná väzba teda môže 
vzniknúť súčasne pre niekoľko kmitočtov, čo je ďalšou typickou črtou fujary. 

Hráč na fujare teda riadi tón nielen silou fúkania, ale aj odkrývaním a za-
krývaním zdanlivo nedôležitých dierok, čím sa niekedy vybudia aj frekvencie 
zodpovedajúce vyšším módom podľa obr. 10. Preto hru na fujare možno ozna-
čiť za skutočné majstrovstvo. 

 
Obr. 10  Vznik kladnej spätnej  

väzby pri pomalom prúde 
vzduchu 



Fyzikálne listy 18 

Poďakovanie 

Pre fyziku je typické, že mnohé javy majú svoje analógie v jej rôznych oblastiach. Pri riešení výskumnej 
úlohy týkajúcej sa šírenia silných tlakových vĺn v pružných prostrediach (konkrétne vo vode) som sa pri 
štúdiu literatúry dozvedel o javoch, ktoré sa prekvapivo využívajú aj v píšťalkách. Preto poďakovanie patrí 
operačnému programu „Výskum a vývoj“  (financovaný ERDF), ktorý podporil implementáciu projektu 
26240220042. Bez finančnej podpory EÚ by tento článok nevznikol. 

František Kundracik 
Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK 

Oprava vysvetlenia vzniku zemetrasení v učebnici Fyzika pre 8. ročník základnej 
školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 

Tvorba učebníc je v súčasnosti poznačená neprimeraným tempom a zásahom mnohých ľudí do textov ruko-
pisu. Tak sa stalo aj v učebnici Fyziky pre 8. ročník. V snahe prepojiť text o energii tektonického zemetrasenia  
s obsahom vyučovania v ročníku, došlo k nesprávnemu výkladu vzniku zemetrasení. V článku uvádzame časť 
textu so správnym výkladom. 

Energia tektonického zemetrasenia 

Pri žiadnom inom krátkodobom prírodnom alebo technickom procese sa neuvoľní také veľké množstvo 
energie ako počas veľmi silného tektonického zemetrasenia. Napríklad pri dosiaľ najsilnejšom prístrojovo 
zaznamenanom zemetrasení 22. 5. 1960 v Chile (momentové magnitúdo 9,5 – najdôležitejšia charakteristika 
veľkosti zemetrasenia) sa uvoľnilo približne 180 000-krát viac energie ako pri výbuchu atómovej bomby, ktorá 
6. 8. 1945 zničila japonské mesto Hirošima, a to hovoríme len o energii, ktorú nesú seizmické vlny. Kde sa 
také množstvo energie berie? Nahromadí sa počas dlhodobej prípravy zemetrasenia. Povrch Zeme je pokrytý 
asi 100 km hrubými litosférickými platňami, ktoré sú vo vzájomnom pohybe. Najviac zemetrasení vzniká na 
kontakte platní. Napríklad v Kalifornii  asi 1 300 km dlhý zlom San Andreas oddeľuje Tichooceánskú platňu, 
ktorá sa pohybuje smerom na severozápad, od Severoamerickej platne, ktorá sa pohybuje smerom na juho-
východ. Dotýkajú sa na zlome San Andreas. Trenie im však bráni, aby na zlome voľne prekĺzavali. Keďže sa 
obrovské platne (kontinentálnych rozmerov) vzhľadom na seba pohybujú, avšak zlom nie, hromadí sa na ňom 
a v jeho okolí deformácia a napätie. Keď toto napätie dosiahne v nejakom mieste dotyku (hypocentre) hodnotu 
statického trenia (napr. po 100 rokoch), hmotná častica Tichooceánskej platne odskočí doľava, hmotná častica 
Severoamerickej platne doprava – a v tomto mieste vznikne trhlina. Trhlina sa potom rozšíri z hypocentra po 
zlomovej ploche a vychyľuje hmotné častice obidvoch platní z ich rovnovážnej polohy. Keďže je medzi hmot-
nými časticami platní pružná (elastická) väzba, každá častica sa po vychýlení z rovnovážnej polohy rozkmitá. 
Toto kmitanie sa šíri od zlomovej plochy vnútrom Zeme – hovoríme, že sa v Zemi šíria seizmické vlny. Ak 
seizmické vlny dosiahnu povrch Zeme, spôsobia jeho kmitavý pohyb. Slabý pohyb zachytia len citlivé seizmo-
metre. Veľmi silný pohyb môže spôsobiť aj deštrukciu budov. 

Môžeme si predstaviť veľmi zjednodušenú a približnú analógiu: dlho stláčame pomerne tuhú pružinu (hro-
madíme v nej energiu) a v jednom momente pružinu náhle uvoľníme. Príprava zemetrasenia, vznik a šírenie 
trhliny a následný kmitavý pohyb vnútra Zeme sú však veľmi zložité fyzikálne procesy, ktoré ešte nie sú 
dostatočne preskúmané. 

Vráťme sa k zemetraseniu v Chile. Kde sa vzalo toľko energie? Nepriamo nám to naznačuje nie ľahko 
predstaviteľný fakt, že pri tomto zemetrasení sa trhlina rozšírila na plochu asi (200 × 800) km2! 

Pomocou analýzy záznamov seizmografov môžeme odhadnúť energiu, ktorú nesú seizmické vlny. Časť 
celkovej nahromadenej energie sa však spotrebuje aj na vytváranie čela trhliny a prekonávanie trenia na zlome 
pri jej šírení. 

Viera Lapitková 

Musí byť fyzika  neobľúbeným predmetom? 

Iste ste sa neraz stretli s tým, že mnohí ľudia (aj známe a populárne osobnosti z politiky, umenia a ďal-
ších oblastí ľudskej činnosti) sa verejne a dokonca hrdo hlásia k tomu, že matematika a fyzika neboli nikdy 
ich obľúbené predmety, že to boli pre nich „španielske dediny“ a že ani dnes im nič nehovoria. Druhým 
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dychom (veľakrát v ňom cítiť miernu iróniu) vyslovujú obdiv tým „vyvoleným“, ktorí majú na to „bunky“.  Je 
zaujímavé, že ľudia sa väčšinou nechvália chabými vedomosťami zo zemepisu, dejepisu, gramatiky..., keď 
spomínam len niektoré školské predmety, ktoré sporadicky vychádzajú najavo a nie sú o nič menej rozší-
rené. 

Obávam sa, že pod túto skutočnosť sa podpísali a ďalej podpisujú celé generácie učiteľov matematiky  
a fyziky na všetkých stupňoch škôl a hádam ešte viac tí, ktorí rozhodovali a rozhodujú o tom, čo sa má učiť, 
ako sa má učiť, čo je pre „život“  dôležité... Podpísali sa aj tí, ktorí určujú podmienky pre prijatie na vysoké 
školy. Väčšina škôl (pokiaľ vôbec majú prijímacie skúšky) prijíma študentov na základe vedomostí z prí-
slušnej oblasti a menej sa stará o schopnosti študovať daný odbor. Stredoškolskí učitelia nemôžu dopredu 
vedieť, na ktorú vysokú školu sa budú ich žiaci po absolvovaní hlásiť, a tak každý predmet je ten „najdôle-
žitejší“ a do každého chudáka žiaka treba „natlačiť“  čo najviac zo všetkého. Matematika a fyzika nie sú 
výnimkou. Ak k snahe pripraviť žiakov na prijímacie skúšky pripočítame určité špecifiká týchto predmetov 
(nevyhnutnosť logického uvažovania, abstrakcie...) a paradox, že žiakov je ťažko presvedčiť o ich dôleži-
tosti pre praktický život, máme už len krôčik k tomu, že žiakov pripravujeme na prijímaciu skúšku a nie na 
štúdium na vysokej škole. Učíme ich fakty a nerozvíjame ich schopnosti. 

Ako dosiahnuť, aby matematika a fyzika neobsadzovali posledné priečky v rebríčku popularity vyučo-
vacích predmetov, aby sa v spoločnosti netradoval názor, že tieto vedy sú len pre vyvolených (určitým 
spôsobom postihnutých ľudí), že majú pramálo spoločného s bežným konzumným životom („uznávam, že 
väčšina predmetov dennej potreby má niečo spoločné s fyzikou, ale mne predsa stačí vedieť, ktorý gombík 
mám stlačiť...“ – takto a podobne argumentujú mnohí)? 

Ak chceme, aby matematika a fyzika získali väčšiu vážnosť v spoločnosti a aby sa stali obľúbenejšími 
medzi žiakmi, musíme ich, podľa môjho názoru, zložiť (aj keď s krvácajúcim srdcom) z piedestálu výnimočnosti 
a zaradiť ich ako rovnocenné medzi všetky ostatné predmety. My učitelia by sme sa mali zamyslieť nad tým, 
ktoré vedomosti z našich predmetov sme (poprípade naši najbližší) využívali v našom súkromnom živote, 
resp. bez ktorých sme sa zaobišli. Mali by sme si ďalej uvedomiť, že nie všetci naši žiaci budú študovať na 
školách technického zamerania, či dokonca na matematicko-fyzikálnej fakulte. Z týchto úvah, pri vzájomnej 
koordinácii, by mal vyplynúť obsah a rozsah vyučovacieho predmetu. To čo by nám z predmetu zostalo, by 
bolo treba žiakov učiť v trvalom kontakte s bežnými aplikáciami. V minimalizovanom rozsahu by nám 
zostal priestor na cieľavedomý rozvoj tvorivosti, logického myslenia a v neposlednom rade propagáciu  
(v dobrom zmysle slova) našich predmetov. Je možné, že u viacerých žiakov by takýto prístup zvýšil záujem  
o matematiku, resp. fyziku. Týmto by bolo treba venovať čas napr. v rámci nepovinných hodín. Všetko, čo 
som dosiaľ napísal, sa však nedá realizovať bez spolupráce s vysokými školami, kde matematika, resp. fyzika sú 
predmetmi prijímacej skúšky. Dokonca, tu by sa malo začať. Aj  tieto školy by mali, po vzore napr. umelec-
kých škôl, hľadať spôsob ako zistiť talent – schopnosti študentov a nie ich momentálne, viac-menej formálne 
vedomosti. 

Môj názor, nie je ani nový, ani originálny. Chcel som len pripomenúť jeho existenciu. O tomto prob-
léme sa diskutuje už roky, vždy keď sa stretne niekoľko učiteľov. Sú ustanovené kolektívy, ktoré sa snažia 
zostaviť tzv. vedomostné štandardy, resp. teamy, ktoré riešia grantové úlohy z tejto problematiky. Myslím, 
že by nezaškodilo, keby sme aj my bežní učitelia hľadali cestu, ako sa zapojiť do riešenia niektorých otázok 
na základe vlastných skúseností. V prvom rade by sme sa však mali snažiť o zmenu postoja spoločnosti  
k matematike a fyzike. Postavenie učiteľa na spoločenskom rebríčku je už ďalšia otázka. 

Martin Belluš 

Správa z medzinárodného kola TMF 
Bad Salgau, Nemecko, 20. – 29.7.2012 

Jubilejný 25. ročník medzinárodného kola Turnaja mladých fyzikov sa konal v dňoch 20. – 29. 7. 2012  
v malom nemeckom mestečku Bad Salgau južne od Stuttgartu. Slovenskí žiaci na ňom získali bronzové me-
daily. 

Slovensko reprezentoval tím v zložení: 
Marco Bodnár, kapitán, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava 
Michal Hledík, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava 
Adam Dej, Gymnázium Pezinok 
Matej Badin, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava 
Kamila Součková, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava 
Mgr. Tomáš Bzdušek, vedúci tímu a porotca, FMFI UK 
Boris Vavrík, vedúci tímu, FMFI UK 
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Okrem nich Slovensko reprezentovali: 
RNDr. Martin Plesch, generálny tajomník IYPT a nezávislý porotca, FÚ SAV 
doc. František Kundracik, člen medzinárodného výboru a nezávislý porotca, FMFI UK 

Geografická blízkosť konania súťaže umožnila účasť aj dvom pozorovateľom, ktorými boli: 
Zuzana Cocuľová, FMFI UK 
Gabriela Valigová, Gymnázium P. Horova, Michalovce 

Po prílete do Stuttgartu 20. 7. v ranných hodinách nás organizátori autobusom previezli na miesto konania 
súťaže, kde sme sa ubytovali. Po oficiálnom otvorení turnaja v sobotu 21. 7. začala popoludní súťaž prvým 
kolom. V ňom sa nám darilo, po prvom kole sme sa umiestnili na vynikajúcom štvrtom mieste. V nasledujúci 
deň sme absolvovali hneď dve kolá súťaže. Mali sme smolu, lebo hoci sme prezentovali dobre pripravenú 
úlohu „Gaussov kanón“, nedokázali sme porotu úplne presvedčiť o správnosti nášho riešenia a po druhom 
kole sme sa prepadli do stredu poradia. Tým sa nádeje na účasť vo finále rozplynuli. V treťom až piatom kole 
sme si počínali dobre, naša pozícia sa postupne zlepšovala, nakoniec sme získali 190,1 bodu a bronzové me-
daily, pričom od strieborných nás delilo iba 1,8 bodu. Napriek tomu, že nám strieborné medaily tesne unikli, 
sme s výsledkom spokojní – nechali sme za sebou aj takých silných súperov, ako napríklad Poľsko, Austrália 
a Čína. Víťazmi medzinárodného kola TMF sa stali družstvá z Južnej Kórey (obhájili svoje vlaňajšie víťazstvo), 
Singapuru a Iránu. 

Popri súťaži ostal čas aj na spoznávanie hosťujúcej krajiny. Organizátori pripravili výlet k Bodamskému 
jazeru, kde sme v meste Friedrichshafen navštívili múzeum grófa Zeppelina s modelom obytného priestoru jeho 
slávnej vzducholode v mierke 1:1. Ďalej sme v Stuttgarte navštívili továreň firmy Daimler, kde sme sa dozve-
deli zaujímavosti o ich najmodernejších motoroch a mohli sme si sadnúť do najnovších modelov Mercedes, 
ktoré ešte iba budú predstavené verejnosti. Súťažiaci navštívili aj múzeum firmy Daimler s viac než 900 mo-
delmi historických vozidiel. Dr. Plesch a doc. Kundracik v tom čase pracovali spolu s ostatnými členmi medzi-
národného výboru na úlohách pre nasledujúci ročník súťaže. Zároveň sa definitívne potvrdilo, že v roku 2013 
sa súťaž bude konať v Taipei na Tajvane. Domov sme sa preto 29. 7. vrátili síce neskoro v noci, ale plní elánu 
a chuti do ďalšej práce. 

Naše poďakovanie patrí okrem MŠVVaŠ aj Agentúre pre podporu výskumu a vývoja, ktorá podporila prí-
pravu reprezentačného tímu a účasť dvoch pozorovateľov. 

 

Slovenská delegácia. 
Zľava: Zuzana Cocuľová, Gabriela Valigová, Adam Dej, Michal Hledík, Tomáš Bzdušek, František Kundracik, 
Boris Vavrík, Kamila Součková, Matej Badin, Martin Plesch a Marco Bodnár. 

V Bratislave, 31. 8. 2012 František Kundracik, 
 predseda odbornej komisie TMF 


