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Vážení čitatelia Fyzikálnych listov, 

viacerí z Vás sú absolventi „matfyzu“ (od roku 1980), resp. absolventi matematických a fyzikálnych odborov 
ešte na Prírodovedeckej fakulte UK (od roku 1940). Z iniciatívy FMFI UK sa na pôde fakulty 12. decembra 
2008 stretlo cez tristo bývalých študentov. Boli medzi nimi (bez uvádzania mien) ministri, poslanci, pro-
rektori i rektor, dekani, prodekani, predstavitelia finančného i hospodárskeho sektoru, poprední vedeckí i peda-
gogickí pracovníci. O bohatom programe a záveroch sa môžete dočítať na fakultnej stránke. Teraz chcem 
spomenúť len jednu vec o ktorej sa už vtedy hovorilo a 8. júla 2011 sa stala skutočnosťou. Podarilo sa nám 
založiť a na MV SR zaregistrovať občianske združenie Alumni FMFI. Je to združenie študentov, zamestnancov, 
absolventov a priateľov FMFI UK. Hlavným cieľom o. z. je podpora všestranného rozvoja Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a to najmä podpora vzdelávania, podpora vedy a 
výskumu a ich prepojenie s praxou, spolupráca s vysokými školami a odbornými inštitúciami, spolupráce so 
základnými a strednými školami, podpora a rozvoj telesnej kultúry, podpora športu detí a mládeže (študentov 
fakulty, detí zamestnancov, absolventov a členov združenia,…), zachovanie kultúrnych hodnôt, poskytovanie 
sociálnej pomoci a podpora zdravotne postihnutých občanov, podpora študentských aktivít, organizácia 
odborných, kultúrnych a spoločenských podujatí, podpora mobility študentov, učiteľov a zamestnancov, 
vydavateľská a konzultačná činnosť, vytváranie podmienok pre trvalú existenciu intelektuálneho akademic-
kého prostredia na pracoviskách FMFI UK, príprava ďalších projektov. Všetky vymenované aktivity (určite 
Vás to napadlo) sa nezaobídu, okrem dobrovoľníckej práce, bez peňazí. Máme zatiaľ 30 členov, ktorí zaplatili 
členské (minimálne 5 € na rok). Máme niekoľko darcov, ktorí zaplatili aj vyššie sumy. Viacerí nám poslali  
2 % z daní. Tak o. z. Alumni FMFI UK mohlo tento rok (aj keď nie veľkými sumami) podporiť Letný tábor 
virtuálnej reality bez hraníc, prispieť na autobus pre našich prvákov na cestu do AGO, občerstvenie pre prvákov 
počas sústredenia a niekoľko ďalších aktivít. 

Ak by ste nám chceli pomôcť staňte sa aj Vy členmi nášho združenia. Ako na to, zistíte na fakultnej stránke 
alebo napíšte kolegyni Gažákovej (gazakova@fmph.uniba.sk). 

Martin Belluš 
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Krátke správy 

Šoltésove dni 2013 

Milí kolegovia, učitelia fyziky, 
pozývame vás na odbornú konferenciu pre učiteľov fyziky Šoltésove dni  
v dňoch 7. – 8. novembra 2013 na u nás na FMFI UK v Bratislave. Konfe-
rencia sa už tradične uskutoční formou dielní doplnených prednáškami. 
Spolu s kolegami z FMFI UK (V. Lapitková, F. Kundracik, P. Demkanin, 
K. Velmovská, a naši doktorandi) a hosťami (V. Piskač, Z. Bochníček,  
J. Beňuška, K. Petrík, T. Franc) pripravujeme pestrý odborný program. 
Každý z Vás, kto má chuť pochváliť sa so zaujímavou činnosťou svojich 
žiakov, môže prispieť do programu. Každý príspevok bude viac ako vítaný. 
Chýbať nebude ani (pod)večerné spoločné posedenie. Prihlasovací formulár 
a bližšie informácie nájdete na našej (staronovej) stránke 
www.ddp.fmph.uniba.sk/soltesovedni. 
Za organizátorov ODF  Peter Horváth 

Deň otvorených dverí – letný 

od vzniku fakulty (1980) sme otvorili dvere pre verejnosť tradične prvú 
júnovú stredu. Aj keď väčšinu návštevníkov tvorili študenti z blízkeho 
okolia, nechýbali ani návštevníci z Košíc, Zvolena, Prievidze či Banskej 
Bystrice. 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. Populárno-náučné 30 minútové prednášky z oblasti 
aplikácií matematiky (Matematický model vtipu a tri úrovne kvality 
myslenia), fyziky  (Veda a mágia) informatiky  (Ako si ukladajú obrázky 
jasnovidci?) dopĺňali návštevy špičkových laboratórií (Biomedicínskej 
fyziky, Tandemového urýchľovača, Gama spektrometrie, Biofyziky, Radó-
nové laboratórium, Meteorologické observatórium). Študenti boli informo-
vaní o možnostiach a podmienkach štúdia na fakulte. K dispozícii mali tiež 
písomné materiály. Fakultu navštívilo do 300 hlavne stredoškolákov. 

Individuálne návštevy 

aj tento rok sme prišli s ponukou pre stredné školy na individuálne návštevy 
organizovaných kolektívov. Počas maturitných týždňov navštívili fakultu 
4 gymnáziá a jedna základná škola (Senec, Prievidza, Bratislava). Prišlo 
200 študentov, absolvovali 11 prednášok a tvorivých dielní. 

Prípravné sústredenie pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia 

Cieľom sústredenia (3. až 20. septembra) je uľahčiť študentom prechod zo 
strednej na vysokú školu. Program sústredenia tvorí séria odborných pred-
nášok a cvičení, ktoré študentov uvedú do spôsobu vysokoškolského uva-
žovania a vzdelávania, a organizované voľnočasové aktivity zamerané 
na spoznávanie spolužiakov, učiteľov, fakulty a jej okolia. 
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Vzdelávací program STEM 
Monika Vanyová, KTFDF, FMFI UK v Bratislave, monika.vanyova@fmph.uniba.sk 

Tento príspevok vznikol s podporou projektu KEGA 130UK-4/2013 „Podpora kvality vyučovania 
tvorbou materiálov prepojených na učebnice fyziky“ 

V súčasnosti, v čase, kedy sme ovplyvňovaní vizuálnymi (grafickými) informáciami, sa od nás vyžaduje, 
aby sme prostredníctvom nich boli schopní okamžite a rýchlo reagovať na situácie, ktoré popisujú. Vizuálna 
reprezentácia môže študentom pomôcť pochopiť texty, ktoré si vyžadujú komplexné, hlboké a abstraktné 
myslenie. Rehúš (2006, 2011) vo svojich správach uvádza vybrané zlyhania našich žiakov v testoch PISA, 
poukazuje na vedomosti a zručnosti, ktoré by sme mali u našich žiakov v budúcnosti rozvíjať. Jedným z desia-
tich najvýznamnejších zistení je, že žiaci majú výrazné problémy v čítaní grafov, nakoľko nedokážu posúdiť 
vzťah dvoch veličín na základe grafu. Získavanie informácií z grafov je dôležité, lebo ich prostredníctvom sa 
nám sprostredkúvajú informácie ovplyvňujúce náš život. 

Zaujímavým sa javí prístup k rozvoju grafickej gramotnosti a prezentácii dát vo vzdelávacej oblasti STEM  
v USA a vo Veľkej Británii. STEM je akronym pre vedu, technológie, inžinierstvo a matematiku (Science, 
technology, engineering, mathematics). Na tieto oblasti sa vo svojich študijných programoch zameriavajú 
tzv. STEM školy. Ich cieľom je integrovať STEM technológie do každodenného vzdelávania. Impulzom pre 
vznik škôl, ktoré zamerajú svoj študijný program na STEM, bola potreba posilniť vzdelávanie v spomínaných 
oblastiach na základe výsledkov medzinárodných meraní PISA 2009. Ukázalo sa, že USA dosiahli v tomto 
meraní slabšie výsledky v prírodovednej oblasti a v oblasti matematiky, a to vyvolalo potrebu zlepšiť vzdelá-
vací systém v týchto oblastiach. (STEM school, 2012) 

Tabuľka 1  Porovnanie výsledkov PISA 2009 (Koršňáková et al., 2010) 

  USA SR OECD 
skóre 487 497 496 

umiestnenie 31 23  
Matematická 
gramotnosť 

dosiahnutá úroveň podpriemer Priemer  
skóre 502 490 501 

umiestnenie 23 33  
Prírodovedná 
gramotnosť 

dosiahnutá úroveň priemer Podpriemer  

Národné centrum STEM vo Veľkej Británii má najväčšiu zbierku výučbových materiálov pre STEM pred-
mety určené študentom nižšieho vzdelávania (do veku 16 rokov). Knižnica obsahuje archív materiálov od rôz-
nych prispievateľov, vrátane Nuffield Foundation, Gatsby charitatívnej nadácie, a Wellcome Trust. 

Program Learning Skills for Science obsahuje zbierku úloh určených pre 14 – 16-ročných študentov rozví-
jajúcu ich zručnosti v oblasti vedy v šiestich rôznych okruhoch: 

1. Získavanie informácií z kníh, knižnice, internetu. 
2. Počúvanie a pozorovanie. 
3. Čítanie vedeckých článkov a učebníc. 
4. Prezentácia dát pomocou symbolov, diagramov, tabuliek a grafov. 
5. Písanie vedeckých správ, prípadových štúdií a príspevkov do zborníkov. 
6. Zručnosti pri ústnych prezentáciách. 
Súčasťou každej oblasti je manuál pre učiteľov – metodická príručka, ako rozvíjať kompetencie spojené  

s danou tematikou, pracovný list pre žiakov a prezentačný materiál pre učiteľa. 
Časť, ktorú sme analyzovali bližšie, je Data representation – Prezentácia dát. V materiáloch sú aktivity 

pre postupné zvládnutie čítania, tvorby a prezentácie grafických informácií. Materiály sú voľne dostupné v anglic-
kom jazyku na stránke: 

http://www.nationalstemcentre.org.uk/elibrary/collection/1351/skill-4-data-representation. 
V súčasnosti sa pracuje na ich preklade do slovenského jazyka. 

Prvá časť je všeobecne zameraná na spoznanie vizuálnych prezentácií, hľadá rovnaké a rôzne charakteris-
tiky medzi jednotlivými vizualizáciami. V druhej časti sa bližšie venujú symbolom a značkám. Ide tu o vysvet-
lenie významu značiek používaných v rôznych odvetviach – v chémii (výstražné značky), biológii (genetické 
diagramy, označenie toxicity húb), v elektronike (schémy elektrických obvodov, elektrotechnické značky), 
v matematike (značky, algebraické formulky). 
Ďalšia časť je venovaná tabuľkám. Študenti sú oboznámení s typmi tabuliek, ich súčasťami, priblížené sú 

im informácie, ktoré možno vyvodiť z tabuliek, a spôsob prepisu verbálnych a numerických dát do tabuľky. 
Žiak by si mal uvedomiť vzťahy medzi jednotlivými prvkami, veličinami a spôsob, ako spracovať, zoradiť 
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údaje. Prepis nazbieraných informácií do tabuliek nie je jednoduchý a vyžaduje si skúsenosti a špecifické 
poznávacie zručnosti – analýzu a syntézu. Tieto ťažkosti je možné riešiť systematickým tréningom čítania 
tabuliek a ich tvorbou, rozmanitosťou typov tabuliek a rozmanitosťou ich zamerania (témy). Vypracované sú 
podrobné postupy, ako by mal učiteľ pracovať. 

Samostatná kapitola je venovaná grafom. Aktivity sa začínajú analýzou komplexných grafov, až potom sa 
venujú poznávaniu a porozumeniu jednotlivých prvkov grafu. Záverom je zostrojenie grafu z údajov z tabuliek. 
Aktivity začínajú kladením otázok ku grafom, následne hľadajú odpovede na tieto otázky. Až neskôr sa snažia 
porozumieť jednotlivým prvkom v grafe. 
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Obr. 1 

V ďalšej aktivite sa precvičuje zručnosť pri čítaní grafu. V záverečnej aktivite majú študenti k údajom  
v tabuľke vybrať najvhodnejší graf. Celá kapitola poukazuje na to, že vo vede je dôležité prezentovať výsledky 
v jednoduchej prehľadnej forme, prostredníctvom obrázkov, tabuliek, grafov. 

Aktivity v oblasti Prezentácia dát sú tematicky rozdelené do dvanástich oblastí: 
4.1 Rozdelenie vizuálnych prezentácií. 
4.2 Učenie sa s pomocou obrázkov, náčrtov. 
4.3 Porozumenie obrázka vyjadrujúceho prierezy. 
4.4 Dôležitosť symbolov a symboliky. 
4.5 Interpretácia nákresu, diagramu. 
4.6 Objavovanie tabuliek. 
4.7 Učenie sa z tabuliek. 
4.8 Zber údajov do tabuľky 
4.9 Interpretácia grafu (obr.1). 
4.10 Opis grafu. 
4.11 Tvorba vhodných otázok a grafov. 
4.12 Tvorba grafu. 
Aktivisti  programu STEM odporúčajú, aby na rozvíjaní zručnosti pri práci s grafmi spolupracovali s učiteľmi 

matematiky a informatiky. 
Porovnateľný prístup k rozvíjaniu schopnosti pracovať s grafickými informáciami ako v programe STEM 

(Science, technology, engineering, mathematics), v jednej jeho zložke Data representation, vidíme aj v sloven-
ských učebniciach fyziky pre základné školy. Snahou autorov je žiakov postupnými krokmi viesť k osvojo-
vaniu si práce s grafmi, postupne sa pracuje s jednotlivými fázami procesu tvorby grafov. Neskôr sa rozvíja 
schopnosť využívať informácie sprostredkované grafmi pre fyzikálny opis javu a pre porovnanie viacerých 
javov. Žiaci si uvedomujú, že graf je jednoduchým a zrozumiteľným prostriedkom, ako vyjadriť výsledky 
pokusov a experimentov. Nie každý jedinec disponuje schopnosťou čítať a interpretovať obrázky, tabuľky 
a grafy, no do určitej miery sa dá táto schopnosť rozvíjať. Podľa Pecena (1997) a Horváthovej (2009) je po-
trebné zabezpečiť rozvoj grafickej gramotnosti v školách už na základnom stupni vzdelávania. Fyzika je iba 
jeden z predmetov, ktoré ponúkajú priestor na rozvoj grafickej gramotnosti žiakov. 
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Tri jednoduché a praktické počítačové modely – „programujeme“ v Coach 6 
Lukáš Bartošovič, FMFI UK Mlynská dolina, Bratislava, bartosovic@fmph.uniba.sk 

Pre časopis Fyzikálne listy je typické, že sa snaží prinášať svojim čitateľom, prevažne učiteľom fyziky, 
niečo zaujímavé a prakticky využiteľné na hodinách fyziky alebo vo fyzikálnom krúžku. Nech už je to jedno-
duchý experiment, netradičná aktivita na spestrenie vyučovania, ale aj novinka, ktorá si hľadá svoju cestu do 
bežnej vyučovacej praxe. V poslednej kategórii sa často nachádzajú námety na využívanie digitálnej techniky 
vo vyučovaní, alebo ak chcete, fyzika cez počítač. Verní čitatelia si istotne zaspomínajú na sériu inšpiratív-
nych a priekopníckych článkov od doc. Koubka o počítačovom modelovaní vo vyučovaní fyziky [1], [2], [3], 
[4]. Od tých čias už uplynulo takmer 20 rokov, idea však ostala – umožniť učiteľovi fyziky s minimálnymi 
znalosťami programovania vytvoriť si počítačový model fyzikálneho javu. V tomto čísle vám preto prinášame 
tri jednoduché námety na tvorbu počítačových modelov v prostredí COACH 6. Ich zhotovenie zaberie aj 
priemernému používateľovi minimum času, výsledok je však vskutku praktický a predstavuje dobrý základ 
pre ďalšie rozširovanie a tvorivú činnosť. Ešte pripomíname, že pre správne fungovanie je potrebná aspoň 
verzia Coach V6.4. 

1  Sínusoida – alebo model v Coach 6 za menej ako 5 minút 

Mnohí z čitateľov aktívne využívajú Coach vo vyučovaní fyziky v koncepte PPPL (počítačom podporované 
prírodovedné laboratórium). Sem okrem merania a riadenia patrí aj modelovanie. Čo je model? Matematický 
opis nejakého fyzikálneho javu. Inými slovami, fyzikálna závislosť – alebo ako vravia matematici, funkcia. 
Skúsme si pomocou Coach zobraziť napríklad sínusoidu! 

Spustíme Coach v režime Autor . Klikneme na Súbor, vyberieme Nový a ťukneme na guľôčku Modelovanie, 
následne potvrdíme tlačidlom OK. Objaví sa Okno Model, tam si spomedzi ikoniek vyberieme Pomocná 
premenná, klikneme na ňu a vzápätí klikneme kdekoľvek na šedú plochu modelovacieho okna. Na vytvorený 
objekt (modrý krúžok s názvom Aux_1) dvakrát klikneme, otvoria sa Vlastnosti pomocných premenných. 
Tam si všímame jediné políčko v časti Definícia, kde ku Aux_1 = dopíšeme sin(t). Čo je „t“? Samozrejme 
čas v sekundách. Opäť potvrdíme tlačidlom OK. 

Pod oknom s modelom sú štyri menšie okná, ktoré sú zatiaľ prázdne. Vyberieme si ktorékoľvek z nich a  
v Menu nástrojov (modré véčko) zvolíme možnosť Zobraz graf. Nemusíme vyberať nič ďalšie, iba stlačíme OK. 
Okno s modelom nám prekáža, môžeme ho pokojne zavrieť. Graf sínusoidy je už takmer tu, ešte upravíme 
mierku. V okne zobrazujúcom súradnicovú sústavu klikneme na Menu nástrojov a vyberieme Uprav graf . 
Tam zaškrtneme možnosť Rovnaká mierka. Podľa úrovne nášho sebavedomia sa môžeme pohrať aj s ďalšími 
nastaveniami, či už s rozsahom hodnôt na vodorovnej a zvislej osi, alebo si pomenujeme graf, prípadne zme-
níme jeho farbu. Predposledným krokom je roztiahnutie okna s grafom na celú plochu, to dosiahneme tlačid-
lom Maximum  (vpravo od modrého véčka). Teraz už stačí len stlačiť zelené tlačidlo Štart (alebo kláves F9) 
a vykreslí sa očakávaná sínusoida. Tú ďalej môžeme posúvať (pomocou modrých šípok na okrajoch okna) 
alebo zväčšovať/zmenšovať nástrojom „Lupa“ (najpraktickejšie je kliknúť vľavo od modrého véčka na Lupa 



Fyzikálne listy 

 

7 

automaticky). Podobne sa dá zobraziť takmer akákoľvek funkcia jednej premennej, napr. kosínusoida 
(napíšeme cos(t)), kvadratická závislosť (za všetky 1/2*9,81*t^2) a dokonca aj tzv. pílový signál (napíšeme 
t-Entier(t)). Hotový model na inšpiráciu je možné stiahnuť tu: http://goo.gl/t2SA1P. 

   
 Obr. 1  Model sínusoidy v Coach 6 Obr. 2  Grafický výstup modelu 

2  Priamočiare pohyby na pár „klikov“ 

Niekedy však nestačí jednoduchá závislosť, resp. by nebolo praktické vtesnať všetku „matematiku“ do 
jedinej ikonky. Dobrým príkladom sú rovnomerný priamočiary pohyb či pohyb rovnomerne zrýchlený/ 
/spomalený. Chceme zobraziť časovú závislosť rýchlosti, zrýchlenia, prejdenej vzdialenosti či nejakú inú. 
Z jednej ikonky sa stane viacero. Postupujeme ako v predchádzajúcom prípade a do modelového okna vložíme 
pomocnú premennú. Do riadku s definíciou zadáme číslo 0 a do riadku Názov pôjde slovo zrýchlenie. Ak chcete, 
môžete vyplniť aj riadok Jednotka, pre funkčnosť modelu to však nie nutné. S využitím metódy dynamického 
modelovania [4] teraz zo zrýchlenia „vyrobíme“ rýchlosť. Poblíž ikonky so zrýchlením umiestnime ikonku 
Premenná (obdĺžnik), do nej „zapichneme“ ikonku Tok (šípka) a vedľa premennej uložíme ikonku Konštanta 
(krúžok s „ušami“). Konštantu pomenujeme počiatočná_rýchlosť a do definície napíšeme nejaké malé celé 
číslo (napr. 5). Premennú pomenujme slovom rýchlosť a do riadku s definíciou napíšeme počiatočná_rýchlosť 
(dbáme na to, aby sme nespravili preklep). Obe rýchlosti môžeme „okoreniť“ jednotkou m/s. Ostáva ešte tok, 
kde postačuje vyplniť definíciu – poputuje tam slovo zrýchlenie. 

  
 Obr. 3 Model priamočiarych Obr. 4 Grafický výstup modelu (v(t)) 
 pohybov v Coach 6 

Podobným spôsobom sa z rýchlosti posunieme na polohu – pribudne nám druhý tok (postavený na rých-
losti), premenná poloha a konštanta počiatočná_poloha. Výsledok práce na modeli môžete vidieť na obrázku 
(Obr. 3) – my sme ešte model doplnili prepojeniami z dôvodu prehľadnosti, na funkčnosť nemajú žiadny vplyv. 
Opísaný model reprezentuje rovnomerný priamočiary pohyb s nejakou počiatočnou polohou, počiatočnou 
rýchlosťou 5 m/s a s nulovým zrýchlením – zmenou čísla v riadku s definíciou (pre objekty zrýchlenie, počia-
točná_rýchlosť a počiatočná_poloha) však môžeme vytvoriť model zrýchleného i spomaleného pohybu, taktiež 
pohybu, kde už bola prejdená nejaká vzdialenosť, prípadne pohybu, ktorý začal z pokoja. Ako v predošlom 
príklade, do prázdnych okien si vložíme grafy, všetko časové závislosti – do jedného zrýchlenie, do ďalšieho 
rýchlosť a tretie okno vyplníme grafom, ktorý bude zobrazovať polohu. Rovnakým spôsobom, ako pri sínu-
soide, upravíme mierku grafov, rozsahy, farbu či hrúbku čiary a prípadne použijeme lupu. Výsledok pre rých-
losť by mohol vyzerať napríklad tak, ako ukazuje obrázok Obr. 4. Hotový model na stiahnutie a inšpiráciu: 
http://goo.gl/MDSsBC. 
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3  Pád telesa bez zanedbaného odporu vzduchu (a bez náporu na „programátora“) 

Ak sa na vyučovaní zaoberáme číselným riešením fyzikálnych problémov, pre systém „papier a ceruzka“ je 
typické aj logické, že zanedbáme niektoré ťažšie uchopiteľné faktory. Snáď najznámejším je odpor prostredia 
(vzduchu). S pomocou počítača sa však nemusíme obmedzovať – skúsme upraviť model z druhého príkladu 
tak, aby reprezentoval pád gule s hmotnosťou 4 kg a priemerom 20 cm. Po chvíli uvažovania prídeme na to, 
že potrebujeme nejako upraviť zrýchlenie – na rozdiel od voľného pádu nebude konštantné. Do modelu preto 
pridáme premennú odporové_zrýchlenie. To rátame ako pomer odporovej sily a hmotnosti. Pre účely nášho 
modelu sa najlepšie hodí vzťah FODP = 1/2 C S ρ v2. Po úpravách pre účely „stráviteľnosti“ systémom Coach 
a dosadení požadovaných hodnôt, vzťah pre odporové zrýchlenie by mohol vyzerať napríklad takto: 
(1/2*0.50*(Pi*0.1^2)*1.29*rýchlosť^2)/4. Odporové zrýchlenie zakomponujeme do premennej zrýchlenie – 
jej definíciu upravíme nasledovne: 9.81-odporové_zrýchlenie. Máme záujem o pád telesa z pokoja, preto 
zmeníme hodnotu konštanty počiatočná_rýchlosť, pochopiteľne na hodnotu 0 m/s. A veľmi zjednodušený, 
no pritom pekný model pádu telesa bez zanedbaného odporu prostredia je hotový. Pre kontrolu vlastného 
riešenia použite obrázky uvedené nižšie – model (Obr. 5) a graf v(t) (Obr. 6) a plne funkčný model vytvorený 
presne podľa textu tohto článku: http://goo.gl/KUaxyV. 

   
 Obr. 5  Model pádu telesa s odporom Obr. 6  Grafický výstup modelu (v(t)) 
 vzduchu v Coach 6 
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Niekoľko poznámok o hodnotení práce žiakov 
Peter Demkanin, KTFDF, FMFI UK v Bratislave 

Na stretnutiach s učiteľmi, či už v roli kolegu alebo v roli rodiča, sa často stretávam s klasifikáciou žiakov, 
ktorej nerozumiem. Učiteľ zadá žiakom písomku, túto oznámkuje, známky (alebo percentá) zapíše do klasifi-
kačného hárku (v papierovej alebo elektronickej forme). Občas, keď je dostatok, času, učiteľ vyvolá žiaka aj 
pred tabuľu a vyskúša ho ústne – z toho tiež vznikne známka (alebo percentá). Takto učiteľ získa za polrok 
niekoľko čísel, v januári (a v júni) spraví z nich priemer a tento oznámi žiakovi. Niektorí učitelia ešte umožnia 
žiakovi takto vypočítanú priemernú známku opraviť – a tak vznikne polročná (koncoročná) klasifikácia. Hneď 
na tomto mieste musím povedať, že tento postup nemusí byť nutne zlý, píšem iba že mu nerozumiem, nikdy 
som to takto nerobil a poznám viacerých učiteľov, ktorí to tiež takto nerobia. V tomto článku by som rád pri-
blížil trošku podrobnejší pohľad na hodnotenie – použiteľný nielen vo vyučovaní fyziky. 
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Kolegovia z Veľkej Británie vniesli do vzdelávania v súvislosti s hodnotením pojem hodnotenie pre učenie. 
V krátkosti tu prinášam základné myšlienky tohto prístupu (Assessment Reform Group, 2002). 

Kvalitu vyučovacieho procesu môžeme výrazne zvýšiť, ak v procese vyučovania používame hodnotenie 
pre učenie – teda nástroj s týmito charakteristikami: 
– komunikuje žiakom ciele vyučovania; 
– pomáha žiakom prijať štandardy, ku ktorým v procese vyučovania majú smerovať; 
– zapája žiakov do procesu hodnotenia ich vlastného učenia; 
– poskytuje spätnú väzbu, ktorá umožňuje žiakom zistiť, čo musia spraviť na prekonanie medzery v ich vedo-

mostiach; 
– komunikuje istotu, že každý žiak sa môže zlepšiť; 
– umožňuje upraviť vyučovanie a učenie sa na základe výsledkov hodnotenia. 

Pojem hodnotenie pre učenie je veľmi blízky pojmu formatívne hodnotenie. Učiteľom a verejnosti však 
lepšie evokuje rozdiel oproti sumatívnemu hodnoteniu, ktoré títo autori nazývajú hodnotenie učenia (vo vý-
zname hodnotenie výsledkov učenia). 

Aby bolo hodnotenie pre učenie (formatívne hodnotenie) účinné a efektívne, je dobré riadiť sa pri ňom 
istými princípmi – reflektujúcimi najmä nevyhnutné vlastnosti hodnotenia pre učenie. Vybral som prvých 
sedem princípov. 

Princíp 1. Hodnotenie má byť súčasťou plánovania vyučovania a učenia sa. Plánovanie vyučovania učite-
ľom má poskytovať a využívať informácie o postupe smerom k napĺňaniu vzdelávacích cieľov. Plánovanie 
má obsahovať stratégie, ktoré učiteľa uistia, že žiaci chápu ciele ku ktorým majú smerovať a kritériá, ktoré 
budú použité pri hodnotení ich práce. 

Princíp 2: Hodnotenie pre učenie sa má zameriavať na proces učenia sa, na to, ako sa žiaci učia. 
Princíp 3: Hodnotenie pre učenie sa má chápať ako súčasť každodennej praxe v triede. Väčšina činností 

učiteľa a žiakov sa dá opísať ako hodnotenie. Úlohy a otázky nabádajú žiakov k prezentovaniu ich vedomostí, 
schopností a zručností. Reakcie žiakov učiteľ pozoruje a interpretuje, výsledky zohľadňuje v ďalšom postupe. 

Princíp 4: Hodnotenie pre učenie má byť považované za jednu zo základných profesionálnych zručností 
učiteľa. Učiteľovi pri rozvíjaní týchto zručností je potrebné poskytovať celoživotnú podporu a vzdelávanie. 

Princíp 5: Hodnotenie pre učenie musí byť citlivé a konštruktívne, pretože tak, ako každé hodnotenie, má 
významný emocionálny dopad, napríklad na sebavedomie a entuziazmus učiacich sa. Komentáre musia byť 
vzťahované viac k činnosti ako k osobe žiaka. 

Princíp 6: Hodnotenie musí brať do úvahy dôležitosť žiakovej motivácie, má viac zdôrazňovať žiakov 
progres a úspechy, nie poukazovať na zlyhania. Porovnávanie s úspešnejšími zvyčajne nemotivuje učiacich sa. 
Motiváciu žiaka môžeme chrániť a podporovať metódami hodnotenia, ktoré chránia autonómiu učiaceho sa, 
poskytujú istú mieru slobodného výberu, konštruktívnu spätnú väzbu a možnosti pre vlastné smerovanie žiaka. 

Princíp 7: Hodnotenie pre učenie by malo podporovať smerovanie k cieľom vzdelávania a spoločné chá-
panie kritérií používaných pri hodnotení. Učiaci by mal vedieť kam má smerovať a mal by chcieť dosiahnuť 
tento cieľ. Oddanosť žiaka týmto cieľom je lepšia ak má žiak istú úlohu pri rozhodovaní o týchto cieľoch a je 
zúčastnený pri identifikovaní kritérií použitých pri hodnotení. 

V nasledujúcich riadkoch si predstavíme model formatívneho a model sumatívneho hodnotenia tak, ako ho 
pripravila prof. Harlenová (Harlen, 2006). 

Formatívne hodnotenie 
Prvým krokom tohto modelu je zistiť, 

kde na ceste k dosiahnutiu cieľov sa deti 
nachádzajú. Samozrejme, tu vidíme že pred-
tým potrebujeme vedieť aké máme ciele – 
v teórii je to úplne zrejmé, avšak v učiteľskej 
praxi to dosť často až také zrejmé nie je. 
Informáciu o tom kde sa deti nachádzajú 
môžeme získať z výsledkov predchádzajú-
cej činnosti alebo z aktivít zameraných na 
zistenie týchto informácií (napr. riadenej 
diskusie na začiatku hodiny). Mohli by sme 
povedať, že zozbieranie dôkazov ihneď priamo 
vedie k ich interpretácii vo vzťahu k cieľom 
vyučovania. V tomto modeli sme to však 
zámerne rozdelili, aby sme zvýraznili úlohu 
samotných dôkazov. Až jasne identifikované 

aktivita A 

dôkaz 

posúdenie 
pokroku 

interpretácia 
dôkazov 

CIELE 

zber dôkazov vo 
vzťahu k cieľom 

ďalší krok  
v učení 

aktivita B 

rozhodnutie – ako 
zrealizovať ďalší 
krok 

rozhodnutie - aký 
ďalší krok 
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dôkazy o vedomostiach žiaka môžu viesť k posúdeniu pokroku, teda k získaniu podkladov pre učiteľovo ďalšie 
rozhodovanie. 
Ďalším krokom učiteľa by mohla byť reakcia učiteľa na identifikovanú miskoncepciu, rozšírenie súčasného 

poznania dieťaťa, rozvoj schopností žiaka, alebo podobne. Keď sa učiteľ rozhodne, aký ďalší krok v učení sa 
dieťaťa by mal nasledovať, učiteľa sa musí rozhodnúť, ako mu v tomto pomôcť. Tieto dva kroky môžu splynúť 
do jedného, najmä ak spôsob učiteľovej pomoci jasný a ľahko dostupný, avšak oplatí sa chápať tieto kroky 
ako kroky samostatné. Rozhodnutie o tom, ako dieťaťu pomôcť, vedie k aktivite B. 

Tento model je teoretickým modelom určeným predovšetkým na to, aby sme si uvedomili jednotlivé 
fázy vedomého učenia. V každodennej práci učiteľa je potrebné si uvedomiť, že aktivity A a B, prípadne 
ďalšie nemusia časovo nasledovať ihneď za sebou, že tento cyklus predstavuje celok a často oprávnene na 
neho nazeráme ako na celok a nepozeráme na jednotlivé fázy. 

V tomto modeli sme sa zatiaľ venovali učiteľovi. Aj tu si však musíme uvedomiť, že hovoríme o vedomom 
učení sa, teda o procese, pri ktorom je dieťa aktívne pri tvorbe vlastných vedomostí prostredníctvom mentál-
nych a fyzických aktivít. Úlohou dieťaťa je poskytnúť informácie o tom, čo a na akej úrovni chápe a čo je 
schopné robiť. Musí tiež vidieť, kde na ceste k dosiahnutiu cieľov realizovaných aktivít sa nachádza, musí byť 
aktívne pri identifikácii nasledujúcich krokov a svojej úlohe pri ich realizácii. 

Sumatívne hodnotenie 
Sumatívne hodno-

tenie indikuje (vyjad-
ruje) individuálnu do-
siahnutú úroveň (vedo-
mostí a/alebo schop-
ností a/alebo zručností) 
v istom čase. Sumari-
zuje výsledky učenia 
v tomto okamihu a po-
užívame ho na infor-
movanie rodičov, iných 

učiteľov a tiež samot-
ných žiakov. V neskor-
šom veku sú takéto 
informácie potrebné 
aj pre postup na inú vzdelávaciu inštitúciu a pre zamestnávateľov. Sumatívne hodnotenie môže prebiehať formou 
pravidelných týždenných testov (pri veľkom počte hodín daného predmetu, napríklad v matematike a v cudzích 
jazykoch), ale častejšie sa realizuje na konci istého obdobia, napríklad štvrťroku alebo polroku. 

Významné rozdiely medzi formatívnym a sumatívnym hodnotením ani tak nie sú v spôsoboch získavania 
informácií, ako v ich použití. Proces nie je cyklický a získané informácie nemajú okamžitý vplyv na budúce 
učenie, hoci môžu mať dopad v dlhšom časovom období. A tiež, keďže výsledok musí byť vo forme sumáru, aby 
bol ľahko komunikovateľný, miera detailov súvisiacich s jednotlivými hodnotenými aspektmi je obmedzená. 

V porovnaní schém jasne vidíme, že formatívne hodnotenie je určené na rozhodovanie o ďalšom kroku. Nie 
je tam žiadna potreba nálepkovať „kde žiak je“ použitím známok, percent alebo iným spôsobom. Na rozdiel 
od tohto, pri sumatívnom hodnotení potrebujeme nájsť pohodlný spôsob poskytovania informácie a týmto môže 
byť známka reprezentujúca dosiahnutý stav. Známky (stupne, percentá) však musia predstavovať pre tých, 
ktorí majú byť informovaní, to isté. Informovaní si musia byť istí, že informácia je hodnoverná (reliabilita), 
aby v prípade potreby mohli byť na základe tejto informácie žiaci porovnávaní. 

Na nedávnej konferencii venovanej hodnoteniu kvality vzdelávania bolo spomenuté prasiatko ktoré nebude 
rýchlejšie priberať iba preto, lebo ho budú častejšie a presnejšie vážiť. Vtip vyvolal v miestnosti pobavenie, 
upútal pozornosť, zapamätali si ho všetci moji doktorandi. Avšak aj tu musíme byť opatrní. Vtip hovorí o su-
matívnom hodnotení, o klasifikácii žiakov. Nemožno ho spájať s formatívnym hodnotením – predtým ako dáme 
prasiatku potravu musíme vedieť, aká potrava je preň vhodná. A k tomu, ako nám povedia odborníci na pra-
siatka, je dobré poznať isté vlastnosti tohto konkrétneho prasiatka. Ide však o to, ako využívame výsledok 
merania vlastností žiaka. 

Známka na vysvedčení je správa o stave žiaka v tom období, keď mu je udelená. Je možné k nej dospieť aj 
iným spôsobom ako priemerovaním známok získavaných za celý polrok? Alebo sa možno väčšiu časť polroka 
venovať vyučovaniu, podporovaniu učenia sa žiakov a občas zmerať výsledky a podať správu vo forme 
známky? V tomto časopise privítame vaše skúsenosti, názory a postrehy aj k téme hodnotenia ktorejkoľvek 
časti procesu fyzikálneho vzdelávania. 

bežné aktivity a/alebo 
špeciálna úloha 

dôkaz 

posúdenie 
dosiahnutého stavu 

interpretácia 
dôkazov 

zber dôkazov vo 
vzťahu k cieľom 
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stave 
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Vyhodnotenie dotazníka zameraného na podmienky vyučovania fyziky na 
stredných školách 

Peter Horváth, KTFDF, FMFI UK v Bratislave 

Milí priatelia, kolegovia učitelia fyziky, 
v minulom čísle Fyzikálnych listov sme vás oslovili s prosbou o vyplnenie on-line dotazníka. Spolu nám 

prišlo 156 odpovedí, všetkým, ktorí nám pomohli vyplnením dotazníka aj touto cestou ďakujeme. 
Problematika stredných odborných škôl je veľmi špecifická, prakticky každá z odborných škôl má svoj 

vlastný program, v ktorom fyzika zohráva niekde veľmi významnú (11 hodín za prvé dva roky, 8 hodín za 
štyri roky), inde veľmi okrajovú úlohu (jedna hodina fyziky v prvom ročníku a ďalšie tri roky už žiadna). Čo 
sa týka delenia vyučovacích hodín fyziky, zo 40 odborných škôl delí fyziku alebo má menej ako 18 žiakov  
v triede spolu 11, v ostatných sa fyzika nedelí. Z tohto výsledku si neodvažujeme robiť žiadne závery, nakoľko 
fyzikálny obsah môže byť na mnohých odborných školách súčasťou odborných predmetov. 

  

  

Bližšie sa venujeme gymnáziám, vo vyhodnotení sú zahrnuté aj 8-ročné gymnáziá. Spolu nám prišlo 120 
odpovedí za gymnáziá (spolu je na Slovensku podľa web stránok ÚIPŠ 249 gymnázií), z toho bolo možné 
vyhodnotiť 117 odpovedí, týkajúcich sa počtu vyučovacích hodín (niektoré dotazníky ostali v tejto časti nevy-
plnené, niektoré školy fungujú ako gymnáziá a odborné školy zároveň). V nasledujúcich grafoch je zobrazený 
počet vyučovacích hodín fyziky na gymnáziách v jednotlivých ročníkoch. Do úvahy sme brali maximálne 
počty hodín vrátane voliteľných. Stĺpce a číselné popisy nad stĺpcami vyjadrujú počet škôl s príslušným 
počtom hodín (polhodiny sme zaokrúhľovali nahor). Z grafov vidno, že mnohé gymnáziá, z ktorých učitelia 
vyplnili dotazník, majú vyučovanie fyziky aspoň trochu posilnené, čo považujeme za potešujúce zistenie.  
K vyučovaniu fyziky vo štvrtom ročníku ste nám viacerí (piati) napísali, že semináre sa otvoria, iba ak bude 
mať o ne záujem aspoň 12 žiakov. 

Zvláštnou problematikou je delenie hodín. Výsledky sme vyhodnotili dvoma spôsobmi. Prvý graf znázor-
ňuje percentuálne rozdelenie počtu škôl z hľadiska delenia hodín. V druhom z grafov sme uvážili aj počet tried 
v jednotlivých školách, graf vyjadruje percentuálne rozdelenie všetkých tried na všetkých školách z ankety 
v súčte. Ako vidno, nie sú medzi týmito dvoma spôsobmi vyhodnotenia výrazné rozdiely. Z grafu a popisu 
k nemu vidno, že na 14 školách (12 %) delia všetky hodiny fyziky, na 52 školách (43 %) je delená približne 
polovica hodín, 10 škôl (8 %) má v triede do 18 žiakov a preto nie je nutné hodiny fyziky deliť a na 44 školách 
(37 %) nedelia hodiny fyziky vôbec (napriek tomu, že majú viac ako 18 žiakov v triedach). 
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Z výsledkov ankety vyplýva, že v minulom školskom roku sa vedenie 37 % gymnázií, ktorých učitelia 
vyplnili dotazník, rozhodlo, zrejme z finančných dôvodov, nedeliť hodiny fyziky vôbec. O nutnosti delenia 
vyučovacích hodín z hľadiska možného splnenia Štátneho vzdelávacieho programu z fyziky sme písali už 
minule. Teraz by sme len radi vyslovili názor, že je škandálom, že úradník alebo úradníci z Ministerstva 
školstva majú právomoc zmeniť niektoré časti Štátneho vzdelávacieho programu (áno, tie, ktoré sa týkajú 
povinného delenia hodín) bez toho, aby sa pýtali na názor tvorcov tohto dokumentu. Áno, PK Fyziky pri ŠPÚ 
je poradným orgánom, ale je systémovou chybou, že Ministerskí úradníci majú právomoc neodborným zása-
hom zlikvidovať zmysluplnosť a realizovateľnosť tohto dokumentu. Že to nie sú odborníci z oblasti didaktiky 
vyplýva z toho, že v Štátnom vzdelávacom programe nechali výstupy, ktoré nie je možné bez delenia veľkých 
tried naplniť. Pamätáte si ešte na pôvodný názov vyučovacieho predmetu? Fyzika a experiment. Iba okrajovo 
spomenieme mnohé finančné prostriedky na zabezpečenie prírodovedných laboratórií, ktoré v mnohých prí-
padoch nik nevyužíva a namiesto toho učiteľ robí prednášky a možno demonštrácie pre 30 a aj viac žiakov. 
Začiatkom leta som sa na Prírodovedeckej fakulte zúčastnil konferencie venovanej vyučovaniu prírodných 
vied (otváral ju sám pán minister doc. D. Čaplovič). Celá konferencia bola o interaktivite, interaktívnych metó-
dach, vyučovaní pre prax, o moderných učebných pomôckach. A aj tu neraz zaznela myšlienka nutnosti dele-
nia hodín, inak prezentované myšlienky a metodiky nie je možné splniť. Chceme veriť, že v blízkej budúcnosti 
dôjde k náprave a rozhodnutie o delení hodín nebude nechané na svojvôľu riaditeľov a zriaďovateľov. 

Dvakrát na mäkko je? 
Ján Pišút 

Dovoľujem si vám navrhnúť nasledujúci pokus. Ráno (najradšej ešte pred raňajkami) vyberiete z chladničky 
3 vajíčka. Označme si ich A, B, C. Zohrejete si v hrnčeku vodu a keď začne voda vrieť, dáte vajíčka do nej. 
Niekedy vajíčka pukajú. Ak tomu chcete zabrániť, napichnite ich ihlou alebo iným ostrým predmetom (naj-
lepšie na tupom konci – pozn. red.). Po piatich minútach vyberte dve z vajíčok, povedzme A a B a dajte ich 
do studenej vody. 

Vajíčko C nechajte vo vriacej vode ďalších 5 minút a potom ho tiež dajte do studenej vody. Potom 
vajíčka B a C otvorte a skonzumujte. Vajíčko B bude na mäkko, vajíčko C bude na tvrdo. Vajíčko A vložte 
do chladničky. 

Na druhý deň vyberte vajíčko A z chladničky, dajte ho na 5 minút do vriacej vody a vyberte. Vajíčko A 
strávilo vo vriacej vode 2 × 5 minút. Bude na mäkko alebo na tvrdo? 

Ak sa vám zdá výsledok čudný, požičajte si alebo si kúpte kuchársky teplomer a po skončení varenia 
vajíčok odmerajte teplotu v strede vajíčka. Pohovorte si s kolegom, ktorý vyučuje biológiu o tom, čo sa deje 
pri varení vajíčka. 

  (obrazky.4ever.sk) 


