
 XXI, 2016, 2 

 

ISSN 1337-7795 

Vážení čitatelia, 
 
čas beží, pred Vašimi žiakmi sú prázdniny a ani sa nenazdáme príde nový školský rok mimoriadne dôležitý 
najmä pre maturantov. Mnohí sa budú rozhodovať o svojej budúcnosti. Na Slovensku máme viac ako 30 vyso-
kých škôl. Kandidáti na „nejaký“ vysokoškolský diplom, ktorý sa dá získať relatívne ľahšou cestou, majú 
pomerne veľký výber. 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. Bolo by veľmi krátkozraké a z dlhodobého 
hľadiska kontraproduktívne, znížiť úroveň štúdia a umožniť študovať každému, kto sa prihlási. Na matfyze 
sme sa rozhodli ísť ťažšou ale perspektívnou cestou. Už niekoľko rokov pri každej vhodnej príležitosti zdôraz-
ňujeme, že štúdium u nás 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 súťa-
žiach. Tvrdíme, že štúdium majú veľkú šancu absolvovať aj študenti, ktorí nemali na strednej škole väčšie 
problémy s fyzikou, či matematikou. Odmenou im je, že na rozdiel od niektorých iných vysokých škôl sa absolventi 
FMFI UK dobre uplatňujú v praxi. Majú veľmi dobré znalosti zo svojho odboru a špecializácie, sú schopní ich 
okamžite uplatniť, sú adaptabilní a maximálne flexibilní, vedia sa rýchlo orientovať v medziodborových problémoch, 
sú schopní tímovej práce, zvládajú meraciu a výpočtovú techniku na profesionálnej úrovni a aktívne komunikujú 
v anglickom jazyku. Nevyskytujú sa v radoch nezamestnaných. 

S cieľom propagovať štúdium na FMFI UK organizujeme rôzne akcie a podujatia na vlastnej pôde a zúčast-
ňujeme sa na tradičných podujatiach iných organizátorov. V polovičke februára usporiadame už 7. ročník tzv. 
Dňa otvorených dverí – zimný. Obsahovo sa líši od letného DOD (pozri Krátke správy). Je určený hlavne 
maturantom, ktorí sa ešte nerozhodli, resp. rozhodli a chcú sa presvedčiť, že si vybrali tú správnu školu pre ďalšie 
štúdium. Budeme radi ak svojich maturantov na túto príležitosť upozorníte. 

Vo Vašej náročnej a stále nedocenenej práci Vám prajeme všetko najlepšie. 
Martin Belluš 

 

V predchádzajúcom čísle FL sme na tomto mieste uverejnili prvú časť textu Z histórie vzdelávania, ktorý 

napísal medzinárodne uznávaný vedec a pedagóg, náš kolega Jano Pišút. 

Od 3. strany uverejňujeme pokračovanie. 

redakcia 
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Krátke správy 

Deň otvorených dverí – letný 

Na 36. ročníku (od vzniku FMFI UK v roku 1980) sme v stredu 1. júna 

2016 privítali okolo 200 stredoškolských študentov, väčšinou gymnazistov 

z nižších ako maturitných ročníkov. Najprv sa k nim prihovoril dekan fa-

kulty prof. Masarik. Zdôraznil dlhoročné oficiálne hodnotenie fakulty ako 

najlepšej v rebríčku prírodovedne zameraných fakúlt na Slovensku a spoluprácu 

vo vedeckej i pedagogickej oblasti s poprednými univerzitnými a vedeckými 

ustanovizňami v Európe, Amerike ale aj inde vo svete. Poukázal na veľmi 

dobré uplatnenie všetkých absolventov. S touto perspektívou sa oplatí na matfyze 

študovať. Netajíme sa s tým, že štúdium je náročné ale vynaložené úsilie je 

veľmi dobrou investíciou pre život, obyčajne aj dobre finančne ohodnotenou.  

Nasledovali tri populárne náučné prednášky. RNDr. Bátorová v téme 

„Plochy na Zemeploche“ hovorila o tom, čo majú spoločné chladiarenské 

veže atómových elektrární, budovy historického centra Barcelony a najmoder-

nejšie športové štadióny sveta. Ukázala plochy, ktoré sú časťou dekoratívnych, 

resp. architektonicky zaujímavých stavieb alebo iných technických diel a ako 

sa z jednoduchých geometrických tvarov dá získať užitočný a pritom esteticky 

príťažlivý objekt v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. 

Prof. RNDr. Sitár v prednáške „Výskum štruktúry hmoty v CERNe  

a vznik vesmíru“ hovoril nielen o tom ako sa dajú skúmať častice na urých-

ľovačoch, o vlastnostiach elementárnych častíc, ktoré určovali vývoj vesmíru, 

o Štandardnom modeli a Higgsovom bozóne, zložení vesmíru – tmavej 

hmote, tmavej energii ale aj o nezanedbateľnom prínose našich vedeckých 

i technických pracovníkov na spomenutých výskumoch. 

„Vizualizácia a počítačová grafika je užitočná pre obyčajných užíva-
teľov“ bola téma prednášky prof. RNDr. Ďurikoviča. Hovoril o vizuálnych 

efektoch, ktoré umelci používajú už dlhšie a o rozšírení tohto efektu do 3D. 

Vhodným použitím efektov vieme zlepšiť obraz s veľkým dynamickým 

rozsahom ale aj zväčšiť rozlíšenie obrazovky pre pohybujúce sa obrázky. 

Analogicky vieme využiť aj hmatový vnem pre priemyselné aplikácie. 

Bc. Griguš predviedol názorne v téme „Informácie o fakulte na internete“, 

čo všetko môžu nájsť záujemcovia o štúdium (a nie len oni) na web stránke 

fakulty, hovoril tiež o facebooku fakulty. Úspech malo aj premietnutie ukážok 

z krátkych filmov na fakultnom YouTube kanále. Spomenul tiež viaceré 

akcie pre študentov. 

Po prednáškach si mohli návštevníci podľa vlastného záujmu prezrieť 

niektoré špičkové laboratóriá. Konkrétne radónové, bionanotechnológii, 

tandemového urýchľovača, gamma, bioinformatiky, Future Technologies, 

tiež Centrum fyziky komplexných systémov, Centrum nukleárnych a 

urýchľovačových technológií, ďalej Ukážky sieťových útokov a Jedno-

duché pokusy z fyziky. 

XXXIX. ročník Vanovičových dní 
Termín: 29. – 31.august 2016 

Miesto: Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, 058 50 Poprad 

 
https://sites.google.com/site/vanovicovedni/2016-poprad 
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Z histórie vzdelávania 2 

– grécky zázrak vo filozofii a kultúre 

Obrábanie pôdy a pestovanie obilia a iných plodín je staré asi 10 000 rokov p.k.l. (pred kresťanským 

letopočtom), využívanie bronzu sa ľudia naučili asi 3 000 rokov p.k.l. a niekedy o 2000 rokov neskôr máme 

prvé písomné, aj keď zväčša nepriame údaje o tom, čo sa na svete dialo. Kultúra a filozofia vznikli na rôznych 

miestach sveta, ale pre nás je najznámejšie a najviac nás ovplyvnilo to, čo sa dialo v Mezopotámii, v Egypte, 

v oblasti Stredomoria, najmä v Grécku a neskôr v antickom Ríme. 

Kultúra bronzového veku bola silná na Kréte v období asi 3000 – 1450 p.k.l. V rokoch 1900 – 1906 vykopal 

sir Arthur Evans slávny palác v Knossose a spojil ho s legendárnou postavou kráľa Minoa. Okolo 1450 p.k.l. 

nastal kolaps minojskej civilizácie po tom, čo Krétu porazili Mykénčania. Mykénska civilizácia poznala 

železo, ľudia pestovali obilie, jačmeň, hrozno, olivy a figy, mali aj svoje písmo, aj keď primitívne, stavali lode 

a zúčastňovali sa na obchode v stredomorí. Ich civilizácia rozkvitala približne v rokoch 1600 – 1100 p.k.l. a 

niekedy ku koncu tohto obdobia mykénsky kráľ Agamemnón viedol Grékov na výpravu do Tróje. O tom 

neskôr vznikli dva slávne eposy Iliada a Odysea pripisované Homérovi. Bralo by sa to snáď ako rozprávka, ale 

asi to nebolo celkom tak, lebo Schlieman Tróju vykopal a o niečo neskôr roku 1876, už podľa nášho letopočtu, 

vykopal aj Mykény. Mykénčania uctievali bohov, o ktorých sme sa všetci učili: Zeus, Poseidon, Héra, Aténa, 

Dionýz, Hermes, ale z tých, čo poznáme chýbali napríklad Apolón, Afrodita a Hades. 

Toto už zasiahlo do našej kultúry. Môj otec, ktorý žil v období 1908 – 1984 sa na gymnáziu učil gréčtinu  

a latinčinu a vedel v oboch jazykoch recitovať niečo z klasikov. V mojich stredoškolských rokoch sa to všetko 

zredukovalo na polrok latinčiny a tak mi otec oprávnene hovoril: „Syn môj, na tebe hneď vidno, že nemáš poriadne 

klasické vzdelanie.“  

Ale späť ku Grécku. Okolo roku 1100 prišla lokálna katastrofa. Dórske kmene, ktoré obývali severné časti 

Grécka dobyli väčšiu časť súčasného Grécka. Do ich záboru patrili Mykény, klasická Sparta, ale nie klasické 

Atény. Dórsky tlak spôsobil aj migráciu obyvateľstva a posilnil vysťahovalectvo do Iónie (dnes na západe 

Turecka) a do južného Talianska. Pre nasledujúce asi dve či tri storočia bol typický úpadok kultúry a civilizácie 

a historici toto obdobie nazývajú dobou temna. Stratila sa aj znalosť písma a až po dobe temna vznikla, aj s pod-

statným vplyvom Féničanov, nová forma písma, blízka súčasnému gréckemu písmu. Po jej úprave Rimanmi 

sa objavilo písmo, ktoré podnes v celej Európe používame. 

Prví filozofi 

Grécka filozofia je obdivuhodná v mnohom. Asi najviac v tom, aké otázky si prví filozofi kládli. Odvaha 

im nechýbala. Tu sú niektoré z otázok: 

Z čoho sa skladá svet? 

Ako svet funguje? 

Ako má vyzerať spoločnosť? 

Ako sa má človek správať? 

Niektoré z týchto otázok si už možno položili niektorí pisári či kňazi v Mezopotámii či v starom Egypte, 

ale otázky i pokusy o odpovede zostali medzi úzkym okruhom zasvätených. V Grécku sa toto stalo vecou 

verejnou. Už prví filozofi v Grécku mali svoje školy a svojich žiakov, ktorí pokračovali v ich diele. 

Za „otca“ gréckej filozofie je považovaný Thales z Milétu. Podobne ako od ostatných sa z jeho diela zacho-

vali len zlomky, najčastejšie citované v neskorších dielach iných autorov. V zlomkoch sa píše, že Thales „učil“, 

že všetko sa skladá z vody. Pripisuje sa mu aj prvá predpoveď zatmenia Slnka a objav Thalesovej vety („všetky 

uhly nad polomerom kružnice sú pravé“). Myšlienka o pôvode všetkých vecí asi súvisí s tým, že voda sa môže 

zmeniť na tuhú látku (ľad) aj na paru. 

Thalesovi žiaci Anaximander a Anaximenos uvažovali ďalej o povahe vecí a navrhli, že by pôvodom 

všetkého mohol byť éter alebo vzduch. Anaxagoras z Klazomene priniesol filozofiu do Atén. 

V Aténach Platón založil prvú Akadémiu v mieste, pri ktorom stál posvätný háj venovaný hrdinovi Akadémovi. 

Neviem, v čom spočívali jeho hrdinské činy, ale jeho meno sa objavuje dnes v názvoch mnohých učených. inšti-

túcií. Platónove spisy sa zachovali a v mnohých z nich hral hlavnú úlohu Platónov učiteľ Sokrates. Platónovým 

žiakom bol aj Aristoteles, narodený v Macedónsku v Stagire, ale pôsobiaci najviac v Grécku. Aristotelov otec 

bol lekárom na dvore macedónskeho kráľa Filipa II. a sám Aristoteles bol povolaný na kráľovský dvor ako 

mentor mladého Alexandra (po úspešných výbojoch zvaného Veľký). 

Tu je tabuľka, ktorá môže poskytnúť predstavu o rokoch, v ktorých jednotliví filozofi a ich inštitúcie 

pôsobili: 

Thales z Milétu (asi 640 – 580 p.k.l.) 

Anaximander z Milétu (asi 611 – 547 p.k.l.) 
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Pytagoras zo Samosu (asi 582 – 504 p.k.l.) 

Herakleitos z Efezu (asi 535 – 475 p.k.l.) 

Leukippos (asi 500 – 430 p.k.l.) 

Demokritos (asi 460 – 400 p.k.l.) 

⁞ 
Sokrates (asi 469 – 399 p.k.l.) 

Platón (428 – 348 p.k.l.) 

Aristoteles (384 – 322 p.k.l.) 

Nebudem sa pokúšať pokračovať v prehľade slávnych mien. Pre nás je podstatné, že veľa ich diel sa zacho-

valo, aj keď často za mimoriadne zaujímavých okolností. Niektoré diela boli preložené najprv do arabčiny a 

potom naspäť do gréčtiny alebo rovno do latinčiny. Mnohé preklady boli zhotovené v miestach styku arabského 

a kresťanského sveta, napríklad v Španielsku. Ale to sa dialo až v 7. – 10. storočí nášho letopočtu, po ďalšej 

dobe temna – po rozpade Rímskej ríše a období sťahovania národov. 

 

Raphaelova freska 

Z rokov 1509 – 1511 pochádza freska Raphaela „Aténska škola“ (Google to nájde ako „The School of Athens“ 

a pošle googlujúceho na príslušnú stránku Wikipédie). Na slávnej renesančnej freske sú zobrazení grécki mysli-

telia, zväčša filozofi. V strede sú Platón a Aristoteles a zvyšok fresky obsahuje mnoho postáv, pri ktorých sa nevie 

presne koho zobrazujú. Znalci tam ale nachádzajú postavy ako Sokrates, Pythagoras, Ptolemaios, Diogenes, Herakleitos, 

Parmenides, Euklides, Archimedes a iných. Čo meno, to svoja škola filozofie, objavy v astronómii a matema-

tike. A v každej škole boli učitelia, vykladači, žiaci, obdivovatelia i kritici a mnoho diskusií, argumentov i hádok 

a postupného upresňovania myšlienok. To, že mnoho zobrazených postáv nie sú Aténčania, nevadí. 

Aristoteles v nás 

Pred vyše 20 rokmi bol u nás na fakulte na návšteve profesor Dieter Nachtigall. Pôvodne vyštudoval jadrovú 

fyziku v NDR a pracoval v nej, neskôr prešiel do Západného Nemecka a po čase začal učiť fyziku na gymnáziu 

v Dortmunde. Snažil sa učiť tak, aby žiaci fyzike rozumeli. Jedným z jeho nápadov bol nasledujúci. Žiaci sa 

postavili pri svojich stoličkách, vystreli dlaň dopredu a Dieter každému položil na dlaň 100 gramovú čokoládku. 

Úlohou bolo povedať akou silou čokoláda na dlaň pôsobí. Kto uhádol, že je to 1 N(ewton), mohol čokoládu zjesť. 

Vraj si to všetci dobre zapamätali.  

Dieter vtedy priniesol aj jeden test, podľa ktorého sa malo testovať či žiak rozmýšľa aristotelovsky alebo 

newtonovsky. Povodní autori testu boli zo Švédska, ale u nás sme to nazývali Nachtigallov test. V teste bolo 

niekoľko jednoduchých otázok: 

1. Na vodorovný stôl hodíme stolnotenisovú loptičku. Loptička dopadne na stôl, odrazí sa, dopadne znova a 

možno ešte raz a potom spadne na zem. Na dráhe loptičky nad stolom označíme niekoľko bodov a pýtame 
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sa aké sily v tomto bode dráhy na loptičku pôsobia (Obr. 1). Na loptičku pôsobí len gravitácia, ak niekto 

nakreslí aj silu, ktorá „zostala“ z toho ako sme loptičku hodili, uvažuje aristotelovsky. Predstava je taká, že 

pri hodení loptičky jej udelíme „impetus“ a ten postupne vyprcháva. Keď vyprchá celkom loptička spadne 

rovno dolu. 

   

 Obr. 1 Obr. 2 

2. Na vodorovný stôl položíme priesvitnú plastovú trubičku skrútenú do špirály a do otvoru špirály blízko stredu 

ťukneme guľôčku. Tá prebehne špirálou a vyjde von. Ako sa potom bude na stole pohybovať? (Obr. 2) Ak 

žiak nakreslí špirálovité pokračovanie dráhy aj po tom ako loptička vyletí z trubice, je to aristotelovská 

predstava o prirodzenom kruhovom pohybe ako prejave zotrvačnosti. 

3. Guľôčka je upevnená na niti a zavesená na klinci v hornom ráme dverí. Guľôčku rozkývame a pýtame sa 

akou silou je napínaná niť v jednotlivých bodoch dráhy. A kde sa niť najskôr roztrhne. (Obr. 3) 

   

 Obr. 3 Obr. 4 

4. Guľôčka sa pohybuje po vodorovnom stole rovnomerne priamočiaro. Poznáme dve sily pôsobiace na guľôčku. 

Aké ďalšie sily na guľôčku pôsobia? (Obr. 4) 

Vtedy som mal nejaké kurzy ďalšieho vzdelávania pre učiteľov v praxi. Aj tam sa vyskytli prípady aristo-

telovského pohľadu na problémy. 

Neskôr vyšlo veľa podobných úloh aj v iných oblastiach fyziky. Ich chybné riešenia sa nazývali „miskoncepciami“ 

a objavili sa snahy ako vyučovať fyziku tak, aby žiaci miskoncepcie nenadobudli. 

Ján Pišút 

Schopnosti potrebné pri vedeckej práci 

Považujem za dôležité študentom sprostredkovať všetky tieto myšlienky a „vlastnosti“ vedy, pretože 

viacerí sa pozerajú na vedu (a teda aj na fyziku) ako na niečo, kde tvorivosť nemá čo robiť. Žiaľ ani systém 

školstva nepodporuje rozvoj tvorivosti jedinca, hlavne keď sa o to usilujúci učiteľ má v triede 30 študentov. 

Napriek tomu si myslím, že v každej triede sa nájde študent so záujmom o vedeckú prácu, aj keď o tom možno 

ani nevie. Vzniká nová otázka: aké vlastnosti treba u študentov posilniť, aby mohli uspieť vo vedeckej práci? 

Väčšina študentov gymnázií by podľa Piageta mala byť schopná narábať v mysli s abstraktnými pojmami. 

Viacero výskumov však poukazuje na to, že značná časť študentov nastupujúcich na VŠ štúdium nedosahuje 

štádium formálnych operácií. Od vedcov sa však očakáva práve dosiahnutie najvyššieho štádia v zmysle 

Piagetovej teórie kognitívneho vývoja. Vedecké schopnosti a zručnosti podľa viacerých autorov (Valentino, 
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2000) (Ismail, 2001) môžeme rozdeliť do troch skupín (vyznačené sú schopnosti a zručnosti, ktoré sa priamo 

nachádzajú v cieľoch predmetu fyzika v SR (ŠPÚ, 2015)) 

 procesové schopnosti (= zručnosti) : pozorovanie, klasifikácia, meranie, používanie čísel, komunikácia, 

usudzovanie, predpovedanie, zbieranie a interpretácia dát, identifikácia a kontrola premenných, (defining 

operationally) = formulácia „funkčného“ problému, tvorba hypotéz, experimentovanie, tvorba a používanie 

modelov; 

 schopnosti kritického myslenia : analýza, syntéza, hodnotenie, aplikácia, generácia nápadov, vyjadrenie 

nápadov, riešenie problémov; 

 schopnosti vedeckého uvažovania : túžba po chápaní, spochybňovanie domnienok, pátranie po dátach  

a ich zmysle, dopyt po preskúšavaní, úcta k logike, uvažovanie o kontexte a dôsledkoch, úcta k histórii. 

Doktorandské štúdium je tiež prípravou na vedeckú prácu. Výskumná rada Spojeného kráľovstva zverejnila 

zoznam očakávaných zručností a schopností PhD. študentov. (Joint Statement Of The Research Councils Skills 

Training Requirements For Research Students) (RCUK, 2001) Tento dokument obsahuje 7 hlavných kategórií 

spomenutých schopností (uvedieme aj krátku charakteristiku očakávaní): 

1. Výskumné schopnosti a techniky – schopnosť rozoznávania a validovania problémov; nezávislé a kritické 

rozmýšľanie; znalosť oblasti výskumu a jeho metodológie; schopnosť kritického prehľadu odbornej 

literatúry; schopnosť vhodného zhrnutia; 

2. Výskumné prostredie – poznanie kontextu, v ktorom sa výskum odohráva; poznanie právnických a etických 

strán výskumu; poznanie BOZP; poznanie možnosti financovania projektov; vedomosti o možnostiach „predaja“ 

výsledkov výskumu 

3. Manažment výskumu – manažment projektu podľa času a relevantnosti; kompetencie v hľadaní informácií; 

skúsenosti s citovaním; IT-zručnosti ohľadom používania softvérov, skladovania informácií, atď.; 

4. Osobná efektivita – ochota zúčastňovať sa na konferenciách a seminároch; tvorivosť; široký uhol pohľadu; 

schopnosť sebakritiky; sebadisciplína; samostatnosť; otvorenosť na pomoc; 

5. Komunikačné schopnosti – schopnosť vedeckého a kritického písania; prezentačné zručnosti; schopnosť 

prezentovania pre rôzne publikum; edukačné zručnosti; 

6. Tímová práca a budovanie vzťahov – zúčastňovanie sa konferencií; poznanie vedcov v danej oblasti; 

zručnosti tímovej práci; zručnosti komunikácie v tíme; 

7. Manažment kariéry – aktívny člen; skúsenosti s prijímacími pohovormi; poznanie rôznych kariérnych 

možností; schopnosti sebaprezentácie. 

Spomenuté dva zoznamy sa navzájom prelínajú, oba obsahujú náznaky druhého zoznamu. Vznikajú nové 

otázky: Ako by sme mohli u študentov so záujmom o vedeckú prácu rozvinúť tieto schopnosti a zručnosti?  

A ako by sme mohli rozvoj týchto vlastností implementovať do vyučovania fyziky na gymnáziách (resp. ktoré 

sú už implementované)? 

Aktivita rozvíjajúca niektoré z požadovaných schopností 

V súvislosti s vlastnosťou, že veda je prejavom tvorivosti a hra resp. v súvislosti s očakávaním od vedcov 

„kompetencie v hľadaní informácií“ som sa snažila vyvolať u študentov nonkonformitu pomocou otvorenej 

úlohy. Rozhodnutie vzniklo na základe pozorovania, že niektorí žiaci sa pri riešení netypických úloh „zablokujú“ 

a nie sú schopní generovať nápady, ktoré by ich doviedli k riešeniu. Vychádzala som z úlohy, ktorá sa nachádza 

na stránke bavorského štátneho pedagogického ústavu (ISB, 2016) – originálny príklad som zmenila na otvorenú 

úlohu s textom: 

Budeme sa zaoberať atletickou disciplínou hod kladivom. Akou silou musí človek držať kladivo tesne 

pred hodom? Tiaži akej hmotnosti telesa táto sila zodpovedá? 

Kvôli časovému stresu a nedostatku pomôcok (mali sme k dispozícii len jeden počítač) sme úlohu riešili 

spoločne s približne 15 študentmi. (V ďalšom texte v zátvorkách sa nachádzajú schopnosti a zručnosti, ktoré 

sú u študentov v danom okamihu rozvíjané.) Ja som sa postavila do úlohy facilitátora, pomocníka a kritika. 

Diskusiu sme začali o tom, či má vôbec zmysel rozprávať sa o sile pri pohybe po kružnici. Na základe pozo-

rovania videí a skúšania sme sa zhodli, že človek musí pôsobiť na kladivo nejakou silou, aby ho udržal na kruhovej 

dráhe (pozorovanie). Nasledovali študentské odhady veľkosti sily – ako ekvivalent sme písali hmotnosť, ktorú 

by mal človek udržať postojačky tesne pred hodom (študentské odhady sa pohybovali okolo 20 – 60 kg) 

(predpovedanie). Čakalo nás už len riešenie úlohy. Najprv sme pozbierali vzorce, ktoré nám môžu pomôcť: 

𝐹do = 𝑚. 𝑎do 𝑎do = 𝜔2. 𝑟 =
𝑣2

𝑟
 𝜔 =

2π

𝑇
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Študenti narazili najprv na problém, že nemáme dané nijaké hodnoty. Na základe spoločnej diskusie sme 

dospeli k záveru, že všetky dáta sa dajú zistiť pomocou merania resp. využitím online zdrojov (pátranie po 

dátach). Hmotnosť kladiva sme zistili pomocou internetu a polomer pohybu po kružnici sme odmerali 

pomocou vhodného softvéru a obrázka. Problém vznikol pri otázke: Ako by sme mohli odmerať rýchlosť 

kladiva presne pred hodom? Kritickými otázkami som študentov viedla smerom k tomu, aby si uvedomili, že 

ľahšie a spoľahlivejšie sa zistí uhlová rýchlosť pohybu. Potrebujeme k tomu len nejaký vhodný softvér a vhodné 

video (video, ktoré nie je spomalené a kladivo ako hmotný bod je celý čas identifikovateľné). Pozn.: záber 

nemusí byť zhora, pretože podstatná je frekvencia pohybu. Na základe videoanalýzy pomocou softvéru 

Tracker, videa zo stránky youtube (https://www.youtube.com/watch?v=P6UwokP8BEg) a online zdrojov sme 

zistili nasledujúce údaje: 

𝑇 = 0,4 s 𝑟 ≈ 2 m 𝑚 = 7,26 kg 

Na základe výpočtu riešenie úlohy je: Fdo = 7,26 ·  2 ·  4 ·  π2 ·  0,4−2 N ≈ 3,5 kN. Táto hodnota zodpovedá 

tiaži telesa s hmotnosťou približne 350 kg. 

Na záver nasledovala diskusia (hodnotenie): ako by sa dalo riešenie vylepšiť, kde sme robili hrubé odhady, 

ako tieto odhady a presnosť merania ovplyvňujú naše riešenie (vplyv zmeny periódy na výsledok), atď. 

Každé prekvapujúce riešenie potrebuje overenie pomocou nezávislého merania resp. výpočtu. Síce som to 

so spomenutou skupinou nevyskúšala, ale k tejto aktivite patrí aj overenie výsledku (dopyt po preskúšavaní). 

Validácia tohto výsledku spočíva v tom, že sa dopracujeme k rýchlosti inou cestou: na základe vzdialenosti 

dopadu pri šikmom vrhu. Ak táto vzdialenosť je približne 85 m, tak rýchlosť hodu pod uhlom 45° je cca. 

28,8 m · s−1 (využila sa rovnica 𝑑 =
𝑣0

2·sin 2𝛼

𝑔
). Takúto obvodovú rýchlosť možno dosiahnuť vďaka dostredivej 

sile cca. 3000 N, čo zodpovedá tiaži telesa s hmotnosťou približne 300 kg. Táto hodnota je nižšia než predtým 

vypočítaná hodnota, avšak musíme brať do úvahy, že sme zanedbali odpor prostredia. Na základe týchto 

údajov môžeme usúdiť, že výpočty pomocou údajov z videa boli správne, teda človek naozaj musí držať 

kladivo silou až cca. 3 ÷ 3,5 kN. 

Ágnes Bazso 
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Ako uskladniť elektrickú energiu – experimentujeme s batériami a COACH-om 
(pokračovanie z minulého čísla) 

V predchádzajúcom čísle sme sa z hľadiska školskej fyziky, modelovania fyzikálnych javov a s ohľadom na technickú prax 

zaoberali problematikou uskladňovania elektrickej energie. Aj keby sme uvažovali „len“ pojmový a poznatkový aparát základnej školy 

a gymnázia, oblasť nášho záujmu bude značne veľká. Preto sme článok rozdelili na dve časti a v prvej [1] sme sa venovali primárne 

kondenzátorom. Uskladnili sme energiu do elektrického poľa. Vyzdvihli sme niekoľko rozdielov, podobností, výhod aj nevýhod konden-

zátorov a batérií. Využitím stredoškolských poznatkov sme skonštruovali matematický model ideálneho kondenzátora, čo sa ukázalo 

ako rýdzo praktické a veľmi dobre použiteľné a užitočné v reálnych aplikáciách. Záverom sme (na)merali kapacitu kondenzátora, 

rozozvučali ho a aj zapojili do niekoľkých zaujímavých elektrických obvodov. V tejto časti naše rozprávanie ukončíme a svoju pozornosť 

upriamime na batérie. Zistíme, aký rozdiel je medzi kapacitou batérie a kondenzátora. Dozvieme sa a prakticky vyskúšame, ako na základe 

experimentovania s kondenzátorom môžeme určiť kapacitu batérie. A odpovieme okrem iného aj na otázku, prečo v notebookoch a mobiloch 

nepoužívame „tužkové“ batérie. 

Batérie, články, akumulátory – mýtus o miliampérhodine (mAh) 

Charakteristickou vlastnosťou kondenzátora je kapacita, ktorá vyjadruje jeho schopnosť uchovať elektrickú 
energiu pri určitom napätí. Podobné platí aj pre batérie, množstvo energie je však mnohonásobne väčšie.  
Z praktických dôvodov by nebolo rozumné opisovať vlastnosti jedného i druhého zdroja jednotkami energie, 
z údajov 60 mJ (16 V kondenzátor, C = 470 µF) alebo 6500 J (9 V batéria, 200 mAh) by sme veľa nezistili. Preto 
sa pri kondenzátoroch a batériách používa odborný termín kapacita. Kým pri prvom menovanom je fyzikálne a 
terminologicky všetko v poriadku, kapacita batérie je značne zavádzajúce slovné spojenie. Napriek tomu je natoľko 
používané, že sa rovnako ako pojem batéria akceptuje aj v odbornej komunite. S kapacitou batérií sa stretávame 
predovšetkým pri nabíjateľných (sekundárnych) článkoch, túto charakteristiku však môžeme (aj musíme) pripísať 
akémukoľvek článku a akumulátoru. Čo vyjadruje kapacita batérie? Kým kapacita kondenzátora spája napätie 
a náboj, pri batérii, uvažujúc jednotku mAh, hovoríme o elektrickom prúde a čase. Jedna miliampérhodina, to 
je v ideálnom prípade elektrický prúd s veľkosťou 1 miliampér, ktorý prechádzal obvodom (alebo sme ho odoberali 
z batérie) po dobu 1 hodiny. Vo všeobecnosti by sme to vyjadrili ako súčin prúdu a času, teda I · t, čo nie je nič 
iné ako elektrický náboj Q. Stále tu však niečo chýba, elektrickú energiu predsa nevyjadrujeme cez coulomby. 
Kompletnú informáciu o batérii nám podá až kombinácia „kapacity“ a napätia. Podobne ako pri kondenzátore, 
čím väčšie napätie pri určitej hodnote náboja, tým viac energie uskladňujeme. Určitým kompromisom je údaj, 
ktorý sa vyskytuje prevažne na batériách do notebookov a mobilných telefónov, tzv. watthodina (Wh), resp. 
miliwatthodina (mWh), ktorú výrobca dostane jednoduchým vynásobením nominálneho napätia a kapacity  
v ampérhodinách. Tak dokážeme porovnať rozličné batérie – napríklad nabíjateľná AAA 1,2 V 1000 mAh má 
ideálne 1200 mWh (1,2 Wh) a zdanlivo slabšia 200 mAh 9 voltová zabezpečí 1800 mWh (1,8 Wh). Ďalšou 
manipuláciou s jednotkami sa dopracujeme k požadovanej elektrickej energii, veď 1 Wh = 1 watt·1 hodina = 
= 1 watt·3600 sekúnd = 3600 watt·sekunda = 3600 Joule. Jedna watthodina je teda 3,6 kilojoule. 

Prípad našej batérie však vôbec nie je ideálny, údaj 200 mAh málokedy znamená, že sme z batérie odoberali 
prúd 200 mA jednu hodinu alebo 100 mA dve hodiny, či 1 ampér počas 12 minút. Tento neideálny stav je  
pre nás výborným námetom na meranie v koncepte PPPL. S ohľadom na množstvo energie uloženej v batérii 
pôjde o dlhodobé merania, zamyslime sa nad časom, ktorý prejde od vloženia nových batérií do prístroja po ich 
spotrebovanie. Ak by ste si toľko času nenašli alebo nemáte možnosť dlhodobo používať vaše prostriedky 
PPPL na jediné meranie, ponúkame vám niekoľko z našich vlastných výsledkov pre rôzne typy batérií. Namerané 
údaje môžete ďalej spracovať so študentmi či o týchto meraniach diskutovať: http://goo.gl/2NSTbU. Čo merať 
a ako? Existuje mnoho spôsobov, my najlepšie uplatníme tri – orientačné so stopkami a údajmi od výrobcu, meranie 
s voltmetrom a ampérmetrom v Coach a treťou metódou je použitie profesionálneho prístroja na nabíjanie/vybíjanie/ 
/meranie batérií (Imax B6). V prvom prípade vložíme čerstvo nabitú batériu do známeho zariadenia, zapneme 
stopky a keď sa zariadenie z dôvodu vybitia batérie vypne, skončíme meranie a jednoducho vynásobíme výrobcom 
udávaný odoberaný prúd nameraným časom. Presnejšie údaje nám poskytne Coach – vyskúšali sme rôzne 
zariadenia z portfólia CMA, najlepšie sa však hodí dataloger. Z ponúkaných má ideálne vlastnosti CLAB, 
keďže ho možno používať bez pripojenia k počítaču (okrem úvodných krokov, počas ktorých do zariadenia 
nahráme program merania). V prospech CLABu tiež hovoria jednoduchá konštrukcia (malá možnosť „zamrznutia“ 
zariadenia) a neveľká vlastná spotreba. Všetky vstupy umožňujú autodetekciu senzorov a vďaka najmodernejším 
súčiastkam a kvalitnému procesoru sú merania presné a veľmi málo zaťažené šumom. V prípade, že predsa 
len chceme počas merania sledovať jeho priebeh a nemôžeme na dlhšiu dobu „zamestnať“ náš laboratórny 
počítač, spojíme CLAB s niektorou z novších grafických kalkulačiek CASIO. Určitú predstavu o takomto meraní 

http://www.understandingscience.org/
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Erkenntnisse_des_Aristoteles
http://goo.gl/2NSTbU
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môžete získať zo staršieho článku opisujúceho zariadenie z raných čias datalogerov [2]. Pri meraniach s Coach 6 je 
najlepšie vychádzať z časovej závislosti prúdu odoberaného z batérie – kapacitu určíme jednoducho ako plochu 
pod grafom. Tretia metóda, profesionálny prístroj, je najkomfortnejšia – batériu stačí pripojiť pomocou držiaka, 
nastaviť vybíjací prúd a napätie, pri ktorom má vybíjanie skončiť. Po dokončení merania sa na displeji zariadenia 
objavia žiadané hodnoty ako čas, kapacita, prúd a niektoré ďalšie. 

Experimentujeme s batériami – koľko veľa energie sa v nich skrýva? 

Zrejme by nebolo veľmi užitočné, keby sme sa pri experimentovaní s batériami vydali na cestu, počas ktorej 

postupne preskúmame všetky batérie v našom okolí. Zmysluplný experiment si vyžaduje zmysluplné otázky, 

najlepšie s praktickým dosahom. Položme si hneď prvú – prečo sa v prenosných počítačoch nepoužívajú 

„tužkové“ batérie (AA, AAA) a prečo nám niekedy počítač oznámi, že batériu treba vymeniť za inú? Predtým 

než odpovieme, pozrime sa na to, čo obsahuje batéria bežného notebooku (pozn.: v dnešnej dobe sa čoraz viac 

presadzuje pokročilejšie riešenie, keď sa v notebooku nachádza kompaktný akumulátor podobný tomu v mobil-

nom telefóne či tablete). Vnútro navonok celistvého batériového bloku môže vyzerať napríklad tak, ako 

fotografia na Obr. 1 alebo aj podobne ako ďalšie zapojenie (Obr. 2). 

   

 Obr. 1 Vnútro batériového bloku Obr. 2 Detailnejší pohľad na jednotlivé články 

 http://goo.gl/CETaQ8 http://goo.gl/dVqtjS 

Základným stavebným prvkom je jedna lítiová batéria označovaná 18650. V notebooku ich je typicky 6, 

no môže ich byť aj 12 alebo len 3. Jeden článok má nominálne napätie 3,7 V a to na prevádzku počítača 

nepostačuje (na dosiahnutie potrebného výkonu by bol nutný veľký prúd), batérie sa tak zapájajú do série  

po troch (11,1 V) alebo štyroch (14,8 V). Kapacita jednej batérie 18650 je pomerne vysoká (2000 – 3000 mAh), 

z dôvodu vyššej odolnosti zapojenia a hlavne vyššej kapacity sa spomenuté série zapoja ešte paralelne – typicky 

do dvoch vetiev, v batériách s veľkou výdržou môžu byť aj tri. Batéria typu 18650 je funkčná v rozsahu 2,75 

až 4,2 V. Ak sa jeden z článkov poškodí alebo vykazuje odchýlky, batériový blok ešte stále môže byť použiteľný. 

Z dôvodu relatívnej komplexnosti zapojenia a tiež veľkého množstva energie, nachádza sa v bloku aj ochranný 

obvod. A práve ten rozhodne, či batériu v notebooku ešte využijete, využijete jej časť alebo ju budete musieť 

vymeniť (vyhodiť). Jednu takú „mŕtvu“ batériu sme podrobili meraniu a získali sme nasledovné údaje o kapa-

citách (všetko v mAh): 1780, 900, 1800, 1250, 0, 1000. Nachádzali sa tu aj ďalšie články, pre veľkú časovú 

náročnosť sme sa im už nevenovali. Plné nabitie jedného totiž môže trvať aj 4 hodiny – podobný čas strávime 

vybíjaním. V batérii bolo zapojených 8 kusov 18650, z nich sa však 2 ukázali ako (skoro) nepoužiteľné, analýzou 

zapojenia sme určili, že tieto chybné články zablokovali obe vetvy paralelného zapojenia. Čo so starou batériou? 

Články, ktoré sú v poriadku možno využiť pri meraniach, môžete ich vložiť aj do výkonného prenosného svietidla 

(baterky) a bez nutnosti spájkovať sa hodia na zostrojenie externej batérie k mobilnému telefónu. Zmienime sa 

pár slovami o nevhodnosti batérií AA (AAA) v takejto aplikácii. Prvé kritérium je vybíjací prúd; naše merania 

ukázali, že lítiové batérie zvládajú 1 až 2 A (niektoré aj viac), „tužkové“ batérie majú svoje maximum pri 500 mA, 

pričom s takouto hodnotou prúdu rapídne klesá ich kapacita a z 2500 mAh sa môže stať 0 až 100 mAh. Určitou 

prekážkou je aj počet – aby sme dosiahli porovnateľnú kapacitu s lítiovým blokom 18650-tiek (8 kusov: 4×3,7 V, 

2×2000 mAh), ktorý má v sebe energiu približne 60 Wh = 216 kJ, potrebovali by sme zapojiť do série 12 kusov 

nabíjateľných 1,2 V AA (AAA) batérií a k nim ešte paralelne 1 – 2 takéto série pre zabezpečenie potrebnej 

kapacity a prúdu. 

Koľko miliampérhodín má 9 voltová 200 mAh batéria? Ako sme už spomenuli, miliampérhodina nie je 

veľmi praktický údaj o možnostiach batérie. Nanajvýš nám umožní porovnať dve ekvivalentné batérie, z nabí-

jateľnej dvojice AAA je 1000 mAh lepšia než 800 mAh. Má však batéria naozaj túto výrobcom udávanú 

kapacitu? Tu môžeme zapojiť do práce CLAB a kapacitu odmerať, možno sa nám podarí prísť aj na spôsob, 

ktorým výrobca určí to „magické“ číslo. Na výber sú tri spôsoby – k batérii pripojíme rezistor a budeme ju 

vybíjať ako kondenzátor, s poklesom napätia bude postupne klesať aj vybíjací prúd. Druhý spôsob predstavuje 

http://goo.gl/CETaQ8
http://goo.gl/dVqtjS
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vybíjanie konštantným prúdom, to je však v školských podmienkach realizovateľné ťažšie, buď by sme museli 

reostatom/potenciometrom priebežne upravovať odporovú záťaž a udržovať prúd na určitej hodnote, alebo by 

sme využili pomerne komplikované elektronické zapojenie. Posledným spôsobom je uplatniť batériu v reálnom 

či prakticky použiteľnom obvode, ktorý batériu postupne vybije do bodu vypnutia obvodu. Príkladom môže 

byť blikač alebo bzučiak diskutovaný vyššie v texte. Použijeme zapojenie ako pri vybíjaní kondenzátora, volt-

metrom meriame napätie na batérii, ampérmetrom vybíjací prúd. Obe veličiny zaznamenávame do časového 

grafu. Výsledkom môže byť krivka veľmi podobná tejto (Obr. 3). Tvar prúdovej krivky pri ohmickom meraní 

je pochopiteľne totožný. Pri meraní I = const. sa napäťová krivka veľmi nelíšiod tej z ohmického merania. 

 

Obr. 3  Vybíjanie 9 voltovej 200 mAh batérie cez 45 Ω rezistor 

Opíšme krivku – je veľmi podobná vybíjacej krivke kondenzátora s tým rozdielom, že intenzita elektrického 
poľa v kondenzátore postupne klesala a s ňou aj napätie, tu však potenciálový rozdiel spôsobujú chemické 
reakcie. Prvý úsek predstavuje pokles napätia vplyvom záťaže, čím väčší vnútorný odpor batéria má a čím viac 
prúdu z nej odoberáme, tým väčší bude aj pokles napätia. Ten je pre nás užitočným indikátorom stavu batérie 
a/alebo našich nárokov na ňu. Ak by sme z danej 9 V batérie chceli odoberať prúd v oblasti 1 A, prejavilo by 
sa to na rapídnom poklese napätia. V ďalšom nastáva fáza, kde sa rýchlosť chemických reakcií a rýchlosť 
„odlivu“ elektrónov z batérie približne rovnajú. Táto časť krivky zobrazuje kľúčovú časť kapacity batérie a 
súčasne aj prakticky využiteľné napätie a odoberaný prúd. V záverečnej fáze sa batéria správa približne ako 
kondenzátor, chemické reakcie slabnú podobne ako elektrické pole a s úbytkom náboja sa úmerne znižuje napätie. 
Vnútorný odpor batérie rastie, až v istom bode dostávame prakticky nepoužiteľný akumulátor. Ak by sme však 
takto vybitú batériu odpojili z obvodu a nechali na istý čas bez záťaže, napätie by sa vrátilo na určitú hodnotu, 
približne do oblasti 7 voltov. Opisovaný stav ale nie je žiaduci a z hľadiska životnosti nabíjateľných batérií nie 
je vhodná snaha o vyčerpanie maximálnej kapacity. A koľko mAh dokážeme uschovať napríklad v 9 V batérii? 
Opakovanými meraniami s ohmickou záťažou sme sa dostali k nasledovnému – vybíjaním batérie cez rezistor 
až na úroveň zlomkov voltu je možné dosiahnuť výrobcom udávanú kapacitu, pričom platí, že v rozsahu 10 až 
200 mA sú rozdiely v kapacite zanedbateľné (180 – 220 mAh). Pri menších prúdoch (a dlhšom čase) môže byť 
kapacita menšia, viac sa totiž prejavia straty vplyvom odporu vodičov a iných súčastí a taktiež je vyšší účinok 
samovybíjania. Pri vyšších prúdoch kapacita značne poklesne, taktiež sa skráti časť napäťovej krivky, na ktorej 
môžeme odoberať prakticky použiteľné napätia a prúdy. Praktická kapacita je vždy menšia než udávaná výrob-
com (ten realizuje ohmické merania a vybíja na nulu) – zariadenia komplexnejšie než je žiarovka či LED-ka 
obyčajne fungujú len do istej hodnoty napätia a možného odoberaného výkonu. Pre batériu z Obr. 3 by sme 
dostali teoretickú kapacitu 182 mAh, na úrovni 7 V je to 160 mAh a ak požadujeme najmenej 8 V, kapacita 
poklesne na necelých 110 miliampérhodín. 

Prečo vybitá tužková batéria nemá 0 V a koľko energie v nej naozaj je? V mnohých malých spotrebičoch 
alebo fotografických bleskoch však maximálne napätie nabíjateľných článkov nestačí. Vtedy siahame po alka-
lických batériách, ak chceme ušetriť, tak aj po zinkovo-chloridových. Oba typy dokážu istú dobu udržať 1,5 V, 
potom v súlade s vybíjacou krivkou napätie klesá až sa dostaneme za hranicu použiteľnosti. Jednorazové batérie 
zvyčajne dokážu zásobovať energiou dlhšie, než ich nabíjateľné ekvivalenty. Pointou je napätie, ktoré to zaria-
denie požaduje – vysokovýkonné malé spotrebiče (napr. baterka s vysokou svietivosťou, modely áut, vysielačky) 
by pre dosiahnutie potrebného príkonu museli zo zdroja odoberať veľký prúd. Preto sú konštruované tak, že 
pracujú s hraničnou hodnotou napätia batérie, približne v rozsahu 1,3 až 1,5 V. V tejto oblasti sú nabíjateľné 
1,2 V batérie nepoužiteľné. Meraním s odporovou záťažou sme pre alkalický článok z obchodu IKEA zistili, že 
pri záťaži 4 Ω (počiatočný vybíjací prúd pre sériu dvoch batérií je asi 400 mA) vydrží v oblasti (1,5 V, 1,2 V) 
pracovať 4 hodiny, pričom sa za tento čas (odčítaním z grafu) spotrebovalo približne 1400 mAh jej kapacity. 
To je približne 60 % kapacity nabíjateľnej AA batérie a viac než kapacita nabíjateľného AAA článku. Tým 
sme ale alkalickú batériu zďaleka nevyčerpali, dostala sa do pásma použiteľnosti nabíjateľných batérií, ktoré 
definujeme intervalom zhruba 1 až 1,2 V. Tu dodala ešte asi 300 mAh a dokázala pracovať približne hodinu. 
Meranie sme týmto neskončili a odporovou záťažou sme z batérie dostali ešte približne 10 hodín činnosti  
a 500 mAh kapacity. Energie je v nej ešte stále relatívne dosť, aj keď meraním pomocou voltmetra by sme sa 
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dostali sotva cez 0,5 V. Batériu sme ponechali so záťažou a v meracom obvode až do hodnoty 0 V. Z teore-
tického hľadiska, batéria pracovala v tejto oblasti (U < 1 V) približne 50 hodín a ku koncu merania bol prechá-
dzajúci prúd asi 6 mA. To je z praktického hľadiska neužitočné, z hľadiska teoretickej kapacity sme pre batériu 
v celom rozsahu jej životnosti dostali cez 2900 mAh. Porovnajme tento údaj s kapacitou praktickou! Po meraní 
sme obe alkalické batérie (pracovali sme so sériovo zapojenou dvojicou na dosiahnutie väčšieho vybíjacieho 
prúdu) nechali deň-dva odležať a následne sme voltmetrom bez záťaže odmerali napätie, obe takmer dokonale 
vybité batérie mali asi 1 V. To je dôležité zistenie, vybitím batérie sa nedostaneme na hodnotu 0 voltov. Čo teda 
usúdiť v prípade, že takúto hodnotu nameriate? Ponúkajú sa minimálne dve možnosti – batéria je poškodená a 
vrchný pól (kladný) nie je v kontakte s vnútrom, možné je však aj to, že batéria je natoľko stará, že sa z elektrolytu 
a elektródy stal vysušený monolit s veľmi veľkým vnútorným odporom. Ostáva nám posledná otázka – ako teda 
využiť všetku túto energiu? Zaujímavým riešením je pomerne jednoduchý elektrický obvod, ktorý sa v zahranič-
nej literatúre nazýva „Joule thief“ (po slovensky „Zlodej joulov“). Jedno z možných zapojení možno nájsť tu 
[6]. V princípe ide o zvyšujúci menič napätia [7] a jeho analógiou v striedavých obvodoch je transformátor. 
Pomocou tohto zapojenia dokážeme zásobovať energiou svietivú diódu použitím obyčajnej 1,5 voltovej batérie, 
pričom kapacitu využijeme takmer na maximum (preto aj pomenovanie „zlodej“). 

Bonus na záver 

Tému batérie a kondenzátory sme týmto článkom určite nevyčerpali. Dalo by sa ešte položiť aj zodpovedať 

množstvo otázok, medzi tie najpálčivejšie však patrí – musíme určovať (zostávajúce) množstvo elektrickej energie 

v batérii tak komplexne, alebo sa to dá aj jednoduchšie a rýchlejšie, hoci len orientačne? Ako rozhodnúť, ktorú 

batériu vyhodiť a ktorú ešte možno uplatniť v menej výkonnom zariadení? Zrejme používate nasledovný postup – 

vezmete skúmanú batériu a na jej póly priložíte sondy multimetra alebo testera batérií. Pokiaľ sa pri 1,5 vol-

tovej objaví údaj približne do 1,3 V, považujeme ju za dobrú. Nemusí to byť však celkom tak. Problémom 

testovania s bežným voltmetrom je jeho samotná konštrukcia – ideálny voltmeter má veľmi veľký (nekonečný) 

vnútorný odpor a teda zaťažuje skúmaný element čo najmenej. Inými slovami, prechádza tam veľmi malý prúd. 

Taký zvládne aj takmer vybitá batéria s veľkým vnútorným odporom a často sa stane, že pomocou voltmetra 

získame rovnaký údaj pre batériu čerstvú a aj takmer vybitú. Pointou je merať batériu so záťažou (spomeňme 

si na napäťovú krivku vybíjania). Skúsme teraz na zdanlivo dobrú batériu na nejaký krátky čas pripojiť naprí-

klad 100 Ω rezistor. Pri čerstvom článku merané napätie trochu poklesne a dlhodobo sa udrží na istej hodnote. 

Ak je ale batéria vybitá, napätie rýchlo klesá na zlomky pôvodného až na nulu. A to tým viac, čím menej energie 

v batérii ostalo. 
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Prírodovedné kurikulum pre základnú školu 2020 

Bez neustáleho zamýšľania sa nad budúcnosťou vzdelávania, v našom prípade prírodovedného vzdelávania, 

by systém školstva ako celok stagnoval.  

Veľa podnetov pre iniciatívu didaktikov prírodovedných predmetov dala posledná reforma z roku 2008. Už 

len slovo „reforma“ vzbudzuje u mnohých zainteresovaných nevôľu, pretože sa u nás spája s negatívnymi 

dopadmi na systém vzdelávania a odozvami nespokojnosti v pedagogickej verejnosti. Z množstva našich 

školských reforiem sme sa nepoučili a tie isté chyby sa chronicky opakujú, čo pre nás, staršiu generáciu, je 

nepochopiteľný jav. 

Jedno z najzávažnejších poučení znie – zmena skokom v školstve neprináša želané ovocie. Osvedčené zmeny 

v školstve majú skôr evolučný ako revolučný charakter. Máme na mysli systematické vracanie sa k základným 

pedagogickým dokumentom a učebniciam. Napríklad v IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme) 

sa so sedemročnou pravidelnosťou upravujú, prepracúvajú koncepčné materiály. 

Je nesporné, že s vývojom spoločnosti, s objavom nových poznatkov z mnohých vedných odborov, ale aj 

z oblasti pedagogiky a psychológie, je nutné meniť obsah a proces vyučovania. Po zmene spoločenských 

pomerov po r. 1990 učiteľská verejnosť očakávala možnosti vo výbere alternatívnych programov vzdelávania. 

Žiaľ, aj po reforme platí len jeden program vyučovania pre predmet. Cesta diverzifikácie škôl vedie cez vývoj 

alternatívnych programov vzdelávania, ktoré by si vyberali školy nie na základe nariadenia zhora, ale preto, 

že sú presvedčené o kvalite, ktorú daný program ponúka. Na rozdiel od iných krajín, a to aj najbližšieho Česka, 

u nás nie sú vydané alternatívne učebnice pre žiadny z vyučovacích prírodovedných predmetov.  

Skupina didaktikov prírodovedných predmetov z Trnavskej univerzity, Prírodovedeckej fakulty a Fakulty 

matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského sa v rámci projektu APVV pokúšajú vytvoriť vzá-

jomne koordinované prírodovedné kurikulum, ktoré by malo slúžiť ako alternatíva k súčasne platným programom 

fyziky, chémie a biológie na základnej škole. Tvorba kurikula zahŕňa tvorbu a analýzu dominantných myšlienok, 

prúdov, koncepcií v oblasti prírodovedného vzdelávania vo vyspelých krajinách sveta, rekonštrukciu tradičných 

tém prírodovedného vzdelávania tak, aby sa vytvoril moderný a funkčný koncept kurikulárnej dokumentácie 

pre prírodovedné vzdelávanie. 

V prvej etape riešenia projektu sa vymedzujú kľúčové pojmy a myšlienky, ako obsahový základ prírodo-

vedného kurikula. Následne vypracované štandardy vzdelávania by mali byť ilustrované konkrétnymi 

spracovanými témami v každom z vyučovacích predmetov tak, aby boli tieto zmeny prijaté jednak v komunite 

didaktikov prírodovedných predmetov, autoritami z oblasti vedy a v neposlednom rade učiteľskou verejnosťou. 

Zmeny v programoch vzdelávania si vyžadujú podporu širšej verejnosti. 

S ohľadom na procesy odohrávajúce sa v povinnom prírodovednom vzdelávaní je nevyhnutné získať aktuálne 

informácie o súčasnom stave prírodovedného vzdelávania. Pomerne objektívny obraz nám poskytujú široko-

plošné testovania TIMSS a PISA, zamerané na testovanie prírodovednej gramotnosti, a to v oblasti predstáv  

o prírodovedných pojmoch a spôsobilostiach vedeckej práce. Žiaľ, tu musíme konštatovať neustále sa prehlbujúci 

prepad úspešnosti našich 13 – 14 ročných žiakov. Preto bude potrebné zistiť, ako súčasní učitelia vnímajú aktuálne 

koncepty prírodovednej gramotnosti a aké majú schopnosti ich realizovať v procese vyučovania. Takáto sonda 

bola urobená medzi učiteľmi fyziky (počet 75) na ZŠ a ukázalo sa, že učitelia najviac preferujú tie spôsobilosti, 

ktoré súvisia s klasickými formami sprostredkúvania obsahu vyučovania, ako je zápis nameranej veličiny či 

pomenovanie závislosti medzi skúmanými veličinami. Veľmi zriedkavo dávajú priestor vo vyučovaní odhadu 

meraných veličín či návrhu experimentu na skúmanie javu. 

Riešitelia projektu APVV-14-0070 Prírodovedné kurikulum pre základnú školu 2020 si uvedomujú, že 

alternatívne programy vzdelávania pre prírodovedné predmety si vyžadujú okrem štandardov vzdelávania 

vypracovať materiály pre žiaka ako aj pre učiteľa, a to vrátane nástrojov na hodnotenie výkonov žiakov. Ak 

sa žiak má aktívne podieľať na získavaní nových vedomostí, súčasťou vypracovaného kurikula musia byť 

jasne stanovené podmienky, za akých je toto realizovateľné v školskej praxi. Máme na mysli časovú dotáciu, 

vybavenie školy či počty žiakov pri praktických aktivitách. 

Viera Lapitková 

 

Tento obrázok (z prvej strany) nie je sem vložený omylom, ale na str. 1.  

už nebolo miesto na vysvetlenie, že takto možno vidieť areál našej fakulty  

z vrtuľníka. (Učitelia a študenti sú vo vnútri budov, preto ich nevidno, ale 

určite tam sú.) 


