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Z histórie vzdelávania 3. Alexander Veľký, Ptolemaios I.,
Museion v Alexandrii, a loď, ktorá stroskotala pred vyše 2000 rokmi
V rokoch 443 – 429 pred n. l. bol Perikles demokraticky zvoleným demiurgom, teda fakticky vládcom,
v Aténach. Toto obdobie a desaťročia predtým a potom sa považuje za „Zlatý vek“ Atén z hľadiska rozvoja
filozofie, iných vied a umení. Sokrates (469 – 399) bol v mužnom veku, Platón (427 – 347) sa narodil dva roky
po odchode Perikla z najvyššej funkcie a Aristoteles (384 – 322) sa narodil, keď Platón mal 43 rokov.
Platónova Akadémia prežila ďalších takmer 1000 rokov, Aristotelovo Lýceum vydržalo menej. Pritom sa
v Grécku bojovalo stále. V rokoch 443 – 429 zúrila Peloponézska vojna medzi Aténami a ich spojencami na
jednej strane a spolkom vedeným Spartou na druhej. Históriu tejto vojny spísal Thukydides a bol to zrejme
prvý historický spis, v ktorom na začiatku vojny neboli príhody bohov ako pri Tróji, ale politika, snaha získať
územie a zdroje a zbohatnúť
A horšie malo prísť. Kráľ Filip II. Macedónsky reorganizoval armádu, mal výbornú jazdu vyzbrojenú oštepmi,
mečmi a štítmi, pechotné jednotky (falangy) vyzbrojené kopijami, ktoré boli dlhšie (6 metrov) ako v iných
vtedajších armádach a mal stroje na dobýjanie opevnení a skúsených inžinierov. V roku 338 pred n. l. Filip II.
porazil Grékov a vznikla spojená Macedónsko-Grécka armáda, ktorá si zvolila náročný cieľ – poraziť Perzskú
ríšu. Filip II. sa toho nedožil, v roku 336 bol zavraždený. Novým kráľom a veliteľom armády sa stal 20-ročný
Filipov syn Alexander. Mal dobré vzdelanie, ako domáceho učiteľa počas synovho 13 – 16 roku povolal jeho
otec Aristotela. Ten pochádzal z mesta Stageira pri hranici medzi Gréckom a Macedónskom, takže to bolo
prirodzené. Mladý Alexander sa ale vzdelával aj v umení viesť vojnu a jeho praktikami bolo vedenie jazdy
v bitkách, ktoré jeho otec zvádzal s Grékmi.
V roku 336 Alexandrova armáda prešla cez Bospor do dnešného Turecka a vojna sa začala. Podľa hesla
„Alexander the Great“ vo Wikipédii, mala armáda asi 48 000 pešiakov, 6 000 jazdcov, 120 lodí a 38 000 ľudí
v posádkach na lodiach. V počte pešiakov bola klasická falanga vyzbrojená dlhými kopijami, boli tam aj vrhači
oštepov a lukostrelci. Niektorí mladší pešiaci pri boji vrhali kamene prakom.
Alexander najprv ovládol pobrežie Stredozemného mora, dnešný Libanon (vtedy Fenícia) a Izrael. Niektoré
mestá sa vzdali, tie obišli lepšie. Iné mestá si mysleli, že sú nedobytné (napr. Týr), ale po niekoľkých mesiacoch
zistili, že to bol omyl. Kto mohol, ušiel do fénickej kolónie Kartágo (vo féničtine vraj „Nové Mesto“), kto nemohol, skončil zle. Muži vo veku, keď mohli nosiť zbraň boli pozabíjaní, ženy a deti boli predané do otroctva.
Ovládať pobrežie bolo nutné pre dodávky ľudí, zbraní, koní a potravín pre armádu. Pokúsim sa odhadnúť,
koľko taká armáda denne potrebuje. Všetkých ľudí na lodiach asi počítať nemusíme, takže berme okolo 80 000
ľudí a 6 000 koní. Počítajme 0,5 kg na človeka (múka z obilia alebo z jedlých gaštanov, bôby, olivy, olej) to
je 40 000 kg, dve kilá na koňa, spolu 52 000 kg, k tomu víno pre dôstojníkov a asi aj vojakov, dokopy asi
60 000 kg na deň. Vo vreciach po 50 kg je to 1 200 vriec. To sa môže zmestiť na dve nákladné lode. Niečo si
armáda nájde na mieste, možno aj kúpi, ale aj tak je toho dosť.
Alexander získal prívlastok Veľký, pretože vybojoval okolo 20 bitiek a obliehaní miest, ani jednu z bitiek
neprehral a všetky obliehané mestá dobyl. So svojou armádou sa dostal až do Indie. Po protestoch vojakov sa
odtiaľ vrátil do Babylonu a tam v roku 323 vo veku 33 rokov zomrel. Prečo zomrel, je predmetom úvah a špekulácií. Spomína sa dlhodobé pitie alkoholu vo veľkých množstvách, vplyv mnohých rán z bitiek, horúčky
rôzneho typu aj možná otrava.
Počas svojich výprav založil desiatky nových miest, asi najznámejšou je Alexandria v roku 331 v západnej
časti delty Nílu. Neuveriteľné sú vzdialenosti, ktoré Alexandrova pechota prešla. Podľa školského Atlasu mi
to od Bosporu po Indiu vychádza tak asi na 4000 km a kto prežil, kráčal potom aj späť. Taký vojak aj niečo
vláčil, aspoň svoju kopiju a asi aj väčší batoh. Dá sa to porovnať s cestou Napoleonovej Veľkej armády
z Francúzska k Moskve – asi 2 800 km.
Po Alexandrovej smrti nasledovali spory a vojny, ktoré niekde trvali aj 40 rokov. Napokon sa spory trocha
ustálili a Alexandrom dobyté krajiny si rozdelili jeho bývalí generáli a príbuzní. Generál Ptolemaios získal Egypt,
Seleukos Strednú Áziu a Mezopotámiu, Attalus Anatóliu (terajšie východné Turecko) a Antigonus Macedóniu.
Noví vládcovia sa prispôsobili lokálnym zvykom. Napríklad Ptolemaios I. sa nechal povýšiť na faraóna.
Pokračovanie na str. 3
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Koncom roku v nakladateľstve Trnavskej univerzity
vyšli publikácie s podnadpisom Biela kniha. Prvá má
názov Východiská prípravy prírodovedného kurikula
pre základnú školu 2020 I. K aktuálnemu stavu
prírodovedného vzdelávania. Druhá z tejto dvojice má
názov Východiská prípravy prírodovedného kurikula pre
základnú školu 2020 II. Ku kľúčovým tézam obsahu
prírodovedného vzdelávania. Vznik publikácií podporila
Agentúra na podporu výskumu a vývoja prostredníctvom projektu APVV-14-0070, koordinátorom projektu
je prof. Ľ. Held z Trnavskej univerzity, recenzentmi
prof. J. Pišút a prof. M. Bílek a medzi autormi sú všetci
pracovníci Oddelenia didaktiky fyziky FMFI UK, ako
aj viacerí kolegovia z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a z Pedagogickej
fakulty Trnavskej univerzity. Záujemcovia sa môžu s publikáciou zoznámiť
na uvedených pracoviskách alebo vo viacerých ďalších knižniciach.
Softvér Coach 7 dostupný v slovenskom jazyku

Po niekoľkoročnom testovaní v anglickom jazyku a niekoľkomesačnom testovaní v slovenskom jazyku je pripravený pre používanie na školách softvér
Coach 7. Rovnako ako jeho predchodca, na mnohých základných a stredných
školách používaný Coach 6 má Coach 7 stále premyslenú a zo súčasných koncepcií učenia sa vychádzajúcu štruktúru spájajúcu technicky veľmi vyspelé
a zároveň užívateľsky veľmi intuitívne meranie s externe pripojenými senzormi,
meranie so zabudovaným senzorom zvuku, videomeranie, modelovanie aj
s výstupmi vo forme interaktívnych animácií a spracovanie nameraných dát.
Na rozdiel od svojho predchodcu má Coach 7 viaceré nové funkcie súvisiace
s podstatným zvýšením rýchlosti počítačov a tabletov a tiež celkom novú grafiku. Softvér je možné stiahnuť a inštalovať zo stránky výrobcu CMA Science.
Je k dispozícii testovacia verzia, verzia pre jedného učiteľa ako aj multilicencia
pre školu. Jeden inštalačný súbor sa používa pre všetky dostupné jazyky, čo
ocenia najmä bilingválne školy.
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Z histórie vzdelávania 3. Alexander Veľký, Ptolemaios I.,
Museion v Alexandrii, a loď, ktorá stroskotala pred vyše 2000 rokmi
Práve Ptolemaios I. inicioval vznik Knižnice a vedeckého centra v Alexandrii. Pôvodne chcel získať aristotelovského filozofa Theophrasta ako mentora svojho syna a nástupcu Ptolemaia II. Theophrastus odmietol a
odporučil Demetria. Ten napokon na návrh Ptolemaia I. založil Museion v Alexandrii. Na tú dobu to bola
fantastická inštitúcia. Niekedy sa hovorí o niekoľkých stovkách „študentov“ a 30 – 50 kráľom (faraónom)
platených učiteľov. Museion mal štruktúru odvodenú od Aristotelovho lýcea a Platónovej Akadémie. Základom knižnice boli zvitky kúpené od Aristotelových dedičov. Museion mal halu, kde sa dalo učiť pri prechádzke,
miestnosti na diskusiu, spoločnú jedáleň a Chrám múz (ako v Lýceu). Museion prežilo 15 generácií Ptolemaiovských vládcov aj vládu Rimanov a existovalo až do 4. storočia n. l. aj keď jeho význam postupne klesal.
Niektoré postupy používané dnes pri hodnotení univerzít berú do úvahy aj počet Nobelových cien, ktoré
učitelia a výskumníci inštitúcie získali. V období existencie Museionu Nobelove ceny neboli, ale na kvalitu
učiteľov sa môžeme pozrieť. Tu je niekoľko z nich:
Apollonius – matematik, základné práce o kužeľosečkách,
Archimedes – zákon pomenovaný po ňom, Archimedova skrutka, vojnové stroje, vraj aj práce, v ktorých boli
základy diferenciálneho počtu,
Aristarchos zo Samu – tvorca prvého heliocentrického modelu,
Kallimachos – básnik, kritik a literárny vedec, druhý šéf knižnice,
Erasistratus a Herophilos – lekári,
Eratosthenes – tretí šéf knižnice. Tvrdil, že zem je guľatá a zmeral pomerne presne jej polomer. Ak si chcete
vyskúšať jeho metódu, vezmite pomaranč, zapichnite doňho dve rovnako dlhé kúsky špáradiel a zasvieťte
na to baterkou, ktorá vysiela rovnobežné lúče svetla. Baterku držte tak, aby jedno špáradlo nemalo tieň. Zmerajte
na pomaranči dĺžku tieňa druhého špáradla a vzdialenosť medzi vpichmi na pomaranči. Eratosthenes namiesto
pomaranča meral tiene dvoch stĺpov na Zemi. Jeden stĺp bol v Asuáne, druhý v Alexandrii. Ich vzdialenosť
bola asi 800 km. Chyba jeho výpočtu priemeru Zeme bola asi 10 %. Ak je leto, kúpte si radšej veľký melón,
budete merať presnejšie.
Euklides – axiomatické základy geometrie, podstatné doplnky až v 19. storočí. Už okolo 2 000 rokov matematici
radi rozprávajú nasledujúcu slávnu historku. Podľa nej sa jeden z ptolemaiovských kráľov a faraónov zaujímal
o Euklidove Základy geometrie a chcel aj vedieť, či neexistuje nejaká ľahšia cesta ako sa to naučiť. Euklides
ho uistil, že žiadnej kráľovskej cesty niet.
Hipparchos – trigonometria, astronómia, pripisuje sa mu konštrukcia prvého astrolábu (hviezdolap, o tom viac
neskôr), možno aj predpovede zatmenia Mesiaca a Slnka. Na jeho výsledky nadviazal Claudios Ptolemaios
(nebol príbuzný kráľa a faraóna), jeho úpravu heliocentrického systému spochybnil až Koperník.
Herón – návrhy a konštrukcia strojov využívajúcich tlak plynu alebo kvapaliny. Vymyslel a skonštruoval
okrem iného aj jednoduchý malý model parnej turbíny. Využitie prišlo až oveľa neskôr. Modernú turbínu
navrhol a skonštruoval Charles Parsons v roku 1884, neskôr ju zdokonalil George Westinghouse a teóriu
vypracoval Slovák Aurel Stodola, ktorý pracoval na Technickej Univerzite (ETH) v Zürichu. Bol tam v tom
istom čase ako jeho priateľ Albert Einstein.
Na seminároch o vyučovaní fyziky sa často stretávame s pomôckami, ktoré sa skladajú z PET fliaš
pospájaných trubičkami. Vždy mi to pripomína Heróna.
Poznámky
Knižnica v Alexandrii nebola jedinou známou knižnicou v Helenistickom období. Ďalšou známou bola
knižnica v Pergamone. Aj tá je spojená s dôstojníkom Alexandrovej armády. Lysimachos (360 – 281 p. n. l.)
sa stal po smrti Alexandra a po vojnách následníkov kráľom Trácie, Malej Ázie a Macedónska. Po ňom vládla
v meste Pergamone Attalidská dynastia, ktorá v tomto meste vybudovala knižnicu s vraj 200 000 zväzkami.
Mesto Pergamon dalo názov aj slávnemu materiálu, na ktorý sa písalo. Vyrábal sa z koží mladých ovečiek, kôz
a jahniat, bol lepší ako egyptský papyrus a pokiaľ sa neobjavil papier písalo sa naň všetko dôležité, vrátane slávnych cirkevných kódexov v stredoveku. Knižnica v Pergamone bola ale známa viac umením ako významom
vedcov, ktorí v nej pôsobili.
Kedysi v 80. rokoch som bol v Berlíne na fyzikálnom seminári. Išiel som sa pozrieť do Pergamonského múzea,
ktoré bolo vo vtedajšej východnej časti Berlína. Bol tam fantastický Pergamonský oltár aj Ištarina brána
z glazúrovaných tehál z Babylonu. Ak niekedy budete v Berlíne, pozrite si to, dýcha to históriou a je to krásne.
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Loď, ktorá stroskotala pred vyše 2000 rokmi
Vykopávok antických sôch a mozaík, ktoré ovplyvnili renesanciu v Európe je mnoho. Spomeniem tu len
jeden archeologický nález, ktorý stredovekú Európu určite neovplyvnil, ale niečo sa mi na ňom páči.
V Egejskom mori na juh od Atén je ostrov Kythéra a pri ňom je menší ostrov Antikythéra. Pri ňom v roku
1900 našli potápači, ktorí zbierali v hĺbke 40 a viac metrov morské špongie, vrak lode. Neskôr sa ukázalo, že
loď asi stroskotala v prvom storočí pred našim letopočtom. Pri vraku sa našli bronzové a mramorové sochy,
mince a keramika. O rok zorganizovalo Národné archeologické múzeum v Aténach spolu s Kráľovským námorníctvom záchrannú výpravu k vraku lode.
Pri analýze nájdených predmetov zistil bývalý grécky minister školstva, Spiridon Stais, že jeden z predmetov
je asi starý astroláb. To bol prístroj s mnohými ozubenými kolieskami zapadajúcimi do seba a fungoval asi ako
neskôr vyrobené orloje. Keď sa správne nastavil (na danom mieste v správnom čase) ukazoval polohy planét
a hviezd, znamenie, v ktorom sa nachádzalo Slnko a niektorí autori hovoria, že astroláb (doslova „hviezdolap“)
bol vlastne prvým analógovým počítačom. Astroláby sa vyrábajú podnes, ale zdá sa, že skôr pre robenie horoskopov ako pre vedu alebo navigáciu.
Vrak pri Antikythére v roku 1953 študoval aj Jacques-Yves Cousteau a od roku 2012 skúma vrak a jeho
okolie aj Woods Hole Oceanographic Institutes so sídlom v USA. Nedávno sa našli na tomto mieste aj ľudské
kostry.
Poznámka k literatúre. V roku 2015 vyšla kniha laureáta Nobelovej ceny Stevena Weinberga, To explain
the World, The Discovery of Modern Science, Penguin Books. Takmer zároveň s originálom vyšiel aj preklad
do slovenčiny od Juraja Šebestu. Slovenský názov je „Ako vysvetliť svet“. Kniha je vynikajúca, podrobne
objasňuje príspevky gréckych autorov k astronómii, matematike a fyzike, rozoberá príspevok arabských učencov,
vplyv arabských spisov na literatúru v Európe a vývoj európskeho myslenia až po Galileove a Newtonove
práce.
Ján Pišút

Ako jednoducho určiť povrchové napätie mydlového roztoku
So štruktúrou a vlastnosťami kvapalín, a teda aj povrchovými javmi, sa študenti gymnázia v minulosti
stretávali v tematickom celku Molekulová fyzika a termodynamika, ktorý bol súčasťou učiva 2. ročníka a
venovalo sa mu približne 37 vyučovacích hodín [1]. Daná téma dnes nie je súčasťou Štátneho vzdelávacieho
programu: fyzika [3] z roku 2009 ani Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu: fyzika [5] z roku 2015,
no stále sa vyskytuje v cieľových požiadavkách na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky [4]. Učitelia
preto zavádzajú pojmy a vzťahy spojené s molekulovou fyzikou na seminároch a nakoľko k tomuto predmetu
nie sú učebnice, často používajú tú z predchádzajúcej koncepcie: Fyzika pre 2. ročník gymnázia [2].
V nej autor ukazuje, ako sa dá experimentálne určiť veľkosť povrchovej sily pomocou drôteného rámčeka,
ktorého jedna strana je pohyblivá. Rámček s blanou dáva do zvislej polohy a pohyblivú priečku zaťaží tak, aby
bola sústava v rovnovážnom stave. ([2] s. 142). Myslíme si, že tento postup je nevhodný a veľmi ťažko realizovateľný.
Zo vzťahu F = σ · l môžeme vypočítať hmotnosť závažia pre vyššie opísanú sústavu v rovnovážnom stave.
Mydlový roztok má povrchové napätie približne 0,03 N·m−1 a predpokladajme, že pohyblivá priečka bude mať
dĺžku 5 cm (avšak počítať budeme s dvojnásobnou dĺžkou, pretože blana má 2 povrchy). Potom:
F = σ · l = 0,03 N·m−1· 0,1 m = 0,003 N
Sústava je v rovnovážnom stave, keď sa veľkosť povrchovej sily rovná veľkosti tiažovej sily, a teda hmotnosť
závažia by mala byť približne 0,3 g. Nakoľko ide o veľmi malú hodnotu, myslíme si, že by bolo veľmi náročné
sústavu vyvážiť do požadovaného stavu.
V bakalárskej práci sme preto navrhli iný postup [6]. Ešte pred skúmaním povrchovej sily a povrchového
napätia mydlového roztoku, učiteľ navrhne študentovi, aby zistil, ako sa povrchová blana správa. Môže použiť
pokus s jednoduchými pomôckami: tenký a hrubší drôt, kliešte na strihanie a ohýbanie drôtu, nádoba s mydlovým
roztokom. Študent odstrihne približne 30 cm hrubšieho drôtu a zohne ho tak, ako je znázornené na obr. 1.
Potom odstrihne približne 10 cm tenšieho drôtu, na koncoch ho zohne tak, aby vznikli očká (obr. 1) a navlečie
ho na nezohnuté konce hrubšieho drôtu.
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Obr. 1 – Nákres zohnutia drôtov

Chytí drôty za slučky, namočí ich do mydlového roztoku, pomaly vyťahuje a dáva pozor, aby nepraskla
blana, ktorá sa medzi nimi vytvorí. Často sa to nepodarí na prvý pokus, no po chvíli určite vytiahne blanu aj
bez prasknutia. Drôty potom bude držať vodorovne a vysloví predpoklad, čo sa stane, ak tenší drôt pustí. Následne
pokus vykoná a overí, či je jeho hypotéza v zhode s pozorovaním.;
Študent takto sám zistí, že povrchová blana sa sťahuje a teda musí na ňu pôsobiť nejaká sila – povrchová sila.
Vhodnými aktivitami (https://tinyurl.com/aktivita-SD-2016) môže skúmať, od čoho závisí a učiteľ následne
zavedie vzťah: F = σ · l. Teraz môže pokračovať s meraním povrchového napätia mydlového roztoku. Opäť
bude potrebovať iba jednoduché pomôcky: nádoba s mydlovým roztokom, zohnutý hrubší drôt z predchádzajúcej
úlohy, ľahká kovová alebo drevená palička, uhlomer, pravítko, váhy. Paličku pridrží na drôte tak, aby vznikol
obdĺžnik a ponorí ho do roztoku. Opatrne vytiahne a opäť dáva pozor, aby sa nepretrhla blana, ktorá je v obdĺžniku.
Konce drôtu oprie o stôl, pustí paličku a dvíha slučku tak, ako je znázornené na obr. 2.

Obr. 2 – Dvíhanie slučky

Kým je uhol malý, povrchové napätie sťahuje blanu. Naopak, keď je uhol príliš veľký, tak sa palička kotúľa
dole. Študent musí nájsť polohu, v ktorej sa palička zastaví. Zmeria uhol α, pri sa ktorom zastavila, odváži ju a
vypočíta tiažovú silu FG pôsobiacu na paličku. Zmeria dĺžku l tej časti paličky, ktorou sa dotýkala mydlovej
blany a dopočíta povrchové napätie mydlového roztoku. Keďže blana má 2 povrchy, ktorými sa dotýka
paličky, vo výpočtoch použije dĺžku 2l.
Na obr. 3 sú znázornené sily, ktoré na paličku pôsobia. Palička sa zastaví, keď majú rovnakú veľkosť povrchová sila Fp a zložka tiažovej sily FG1.

Obr. 3 – Vyznačenie síl pôsobiacich na paličku

V našom meraní sme použili kovovú paličku s hmotnosťou m = 3,58 g. Nepohybovala sa pri uhle α = 10°.
Dĺžka časti, ktorá sa dotýkala blany bola l = 11 cm. Dopočítali sme povrchové napätie mydlového roztoku:
𝜎=

𝐹𝑝
2𝑙

=

𝑚∙𝑔∙𝑠𝑖𝑛𝛼
2𝑙

=

3,58∙10−3 𝑘𝑔∙9,81𝑚∙𝑠−2 ∙sin(10)
2∙0,11𝑚

= 0,027m−1.

Pracovný list pre študenta a list pre učiteľa k meraniu povrchového napätia mydlového roztoku je dostupný
na stránke: http://e-fyzika.ddp.fmph.uniba.sk/ v časti Vzdelávacie stretnutia učiteľov (2016). Taktiež sú tam
uverejnené iné úlohy z témy Štruktúra a vlastnosti kvapalín, ktoré sa dajú využiť pri skúmaní závislosti povrchovej
sily od dĺžky okraja, ktorým sa dotýka kvapaliny a od druhu kvapaliny a pri skúmaní anomálie vody. Na stránke
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sú aj videá s jednoduchými pokusmi z Molekulovej fyziky (súčasťou ktorých je aj pokus so sťahovaním blany
na rámčeku).
Anna Trúsiková, Klára Velmovská
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Z histórie vzdelávania 4.
Ako sa múdrosť a umenie antiky dostali do stredovekej Európy a napokon k nám
Po páde Rímskej ríše nastalo sťahovanie národov, sprevádzané poklesom vzdelanosti a kultúry. Niektorí autori
hovoria dokonca o dobe temna. Napriek tomu sa veľká časť antickej múdrosti a kultúry dostala do stredovekej
Európy. Uskutočnilo sa to v podstate tromi cestami.
Najdôležitejšou z nich boli arabskí učenci pôsobiaci pri panovníckych dvoroch a v inštitúciách, ktoré panovníci
podporovali. Ich spisy preložené do latinčiny rovnako ako pôvodne grécky písané spisy, preložené do arabčiny
a neskôr naspäť do gréčtiny alebo častejšie do latinčiny umožnili európskym mysliteľom „hrať prvú ligu“.
Druhou bola archeológia, vykopávky gréckych sôch, malieb a produktov umeleckých remesiel, ktoré ovplyvnili
renesančných majstrov.
Dôležitým faktorom udržiavania vzdelania bola cirkev a jej kláštorné a diecézne školy, podporované niektorými
osvietenými panovníkmi, napríklad Karolom Veľkým. Podstatne prispeli aj evanjelizačné misie viacerých rádov
a reholí. O každom z týchto vplyvov pripomeniem jednu epizódu z histórie.
Zlatý vek islamu a Dom múdrosti v Bagdade
Za zlatý vek islamu sa považuje 8. – 13. storočie. Jeho koncom bolo obliehanie a dobytie Bagdadu Mongolmi
v roku 1258. Aj keď je Bagdad od Slovenska ďaleko, dobytie Bagdadu súvisí s Tatárskym vpádom na územie
Slovenska v rokoch 1240 – 1241. Boli to podobné kmeňové združenia aj keď s inými veliteľmi.
Dávno pred dobytím Bagdadu za panovania kalifa Harun al – Rašída (786 – 809) a jeho synov vznikol Dom
múdrosti. V ňom učenci prekladali do arabčiny spisy učencov z Platónovej akadémie, z Aristotelovho lýcea,
z ptolemaiovského Museónu v Alexandrii a z iných miest.
Medzitým arabské vojská dobyli severnú Afriku, cez Gibraltár prešli do dnešného Španielska a podstatnú
časť z neho obsadili. Arabské texty prekladov gréckych spisov sa tadiaľ dostali do centier arabskej vzdelanosti,
napríklad do Toleda a odtiaľ sa neskôr šírili do stredovekej Európy, najmä v prekladoch do latinčiny.
Arabskí obchodníci mali dobré obchodné styky s Indiou a dokonca aj s Čínou, a tak sa niektoré myšlienky
a vynálezy šírili „arabskou cestou“ aj do Európy. Indickým vynálezom boli čísla, ktoré Arabi nazývali indickými.
My ich používame aj dnes a nazývame ich arabskými. Od Číňanov sa Arabi naučili vyrábať papier a pušný prach.
Aj tieto vynálezy sa postupne dostali do Európy. Pušný prach je zmes síry, dreveného uhlia a dusičnanu draselného (KHO3). Prvé dve látky sú výbušné, tretia je okysličovadlo. Obidva vynálezy zmenili svet. Delostrelectvo
sa objavilo už v bitke pri Kreščaku (Crécy, 1346), husitské vojská „polem pracující“ ho už úspešne používali
proti obrneným rytierom a proti mestským opevneniam.
V roku 1229 vznikla v severozápadnej Anatólii Turecká ríša, ktorá dobyla viaceré oblasti predtým pod vládou
Arabov. Oficiálnou vierou v Tureckej ríši bol Islam. V roku 1453 Turci dobyli Konštantínopol a vytvorili tam
svoje hlavné mesto.
Vynálezy, ktoré Arabi priniesli na svoje územie ovplyvnili históriu. Konštantínopol by možno nebol padol
nebyť úspešného použitia delostrelectva tureckou armádou. A to by bolo možno obmedzilo úspešný postup Turkov
do Uhorska a dokonca až po Viedeň.
Vynález papiera umožnil po Gutenbergovi tlačiť knihy oveľa lacnejšie ako knihy, ktoré vznikli opisovaním.
Arabskí učenci neboli len prekladatelia gréckej klasiky. K poznaniu prispeli vlastným a to podstatným príspevkom a viaceré termíny, ktoré dnes bežne používame pochádzajú z ich mien, alebo z ich myšlienok.
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Spomeniem len troch učencov. Al-Kharizmi (780 – 850). Termín „algoritmus“ pochádza z latinizovanej formy
jeho mena. Termín „algebra“ pochádza z názvu jednej operácie (al – jabr) pri riešení kvadratickej rovnice. Avicena
(Ibn – Síná) (980 – 1037), perzský polyhistor, bol zázračným dieťaťom. Už ako desaťročný vedel naspamäť
celý Korán. Bol filozofom, ktorý komentoval Aristotelove diela a bol aj autorom lekárskej encyklopédie, využívanej dlho v Európe. Ibn al-Haythan (latinsky Alhazen, 965 – 1040). Študoval experimentálne optické javy
a pracoval aj v teórii čísel a v geometrii.
Udržiavanie a šírenie vzdelania cirkevnými školami a misiami v stredovekej Európe
Spomeniem tu len jednu misiu, ktorá pôsobila neďaleko Bratislavy. Mnísi, ktorí sa na nej zúčastňovali
pochádzali pôvodne z írskych a škótskych kláštorov. O misii som sa dozvedel tak trocha náhodou.
Do Viedne sme chodievali na semináre na Fyzikálny Inštitút Univerzity. Cesta bola celkom jednoduchá –
z Bratislavy vlakom do Viedne na Ostbahnhof, potom kúsok električkou k stanici U-Bahn (metro), ďalej trasou
U2 po Schottenthor a odtiaľ električkou po Währingerstrasse na Strudelhofgasse alebo na Boltzmanngasse,
kde sú fyzikálne ústavy. Pripomienkou histórie je tá prestupná stanica Schottenthor. Niekedy po roku 1150
vojvoda Henrich II., zvaný Jasomirgott, premiestnil mníchov zo škótskej misie z kláštora v Regensburgu
do Viedne. V latinčine sa niekedy Írsko a západné Škótsko nazývali aj Scotia Minor a Scotia Maior, takže
z názvu nevedno či išlo pôvodne o misiu z dnešného Škótska alebo Írska. Mníchov a ich kláštor Henrich II.
potreboval z praktických príčin. Kláštory boli vtedy centrum vzdelanosti a administratíva potrebovala vzdelaných ľudí, kompetentných pisárov, staviteľov a kňazov. Jazykový problém nebol, pretože úradným jazykom
bola latinčina. Kláštor vznikol pred hradbami Viedne na dnešnom námestí Freyung, ktoré sa kedysi volalo
Schottenplatz. Prvý kláštorný kostol vo Viedni vznikol tiež tam. Spočiatku mohli byť mnísi len Íri a Škóti, neskôr
kláštor prevzali Benediktíni a členmi mohli byť aj mnísi nemeckého a rakúskeho pôvodu.
O význame škótskych a írskych misií v západnej a strednej Európe existuje zaujímavá knižka, Thomas
Cahill: „Jak Irové zachránili civilizaci“, s podtitulom „Neznámý příběh hrdinské role Irska v období od pádu
Říma do vzniku středověké Evropy“, nakladatelství PRAGMA, 1998. Na záložke knihy sa hovorí o autorových
štúdiách a práci v USA, o jeho írskych koreňoch tam nie je nič, ale z toho ako autor píše o Írsku a Íroch sa mi
vidí, že tie korene má.
Dostupnosť a bohatstvo informácií na Internete má stále udivuje. Informácie o škótskej misii vo Viedni som
našiel na Google maps a na Wikipédii, vyhľadávaču pomohli slová ako „Schottenstift“ a „Schottenkloster“
v textoch o Viedni v nemčine a „Hiberno – Scottish mission“ v anglických textoch.
Ján Pišút

POJEM SILA V PREDSTAVÁCH ŽIAKOV NA SLOVENSKU
Pre čitateľov Fyzikálnych listov uverejňujeme postupne na pokračovanie podstatnú časť článku, ktorý bol pripravený
v rámci riešenia projektu APVV-14-0070 „Prírodovedné kurikulum pre základnú školu 2020“. Prinášame takmer doslovný prepis príspevku uverejnenom v publikácii „Východiská prípravy prírodovedného kurikula pre základnú školu
2020, časť 2“. Veríme, že informácie a námety z uvedeného článku budú pre učiteľov fyziky užitočné a inšpiratívne.

Medzi kľúčovými tézami obsahu prírodovedného vzdelávania [8], je jedna pomerne špecifická v tom, že je
oproti ostatným pomerne úzka, je naviazaná najmä na fyziku a zdanlivo nesúvisí s ostatnými prírodovednými
predmetmi. Ak ju však rozoberieme, identifikujeme viaceré súvislosti napriek zdanlivému úzkemu vymedzeniu.
Je významná aj v presahoch mimo čisto fyzikálneho vzdelávania. Navyše jej hlboké pochopenie, napriek zdanlivo jednoduchej formulácii, spôsobuje žiakom a aj ich učiteľom nemalé problémy. V tomto texte sa budeme,
aj keď niekedy nie úplne priamo, ale v súvislostiach, venovať myšlienke: „Na zmenu pohybu telesa treba výslednú
silu naň pôsobiacu.“ Ak sa do vyučovania podarí pretaviť poctivé pochopenie tejto myšlienky so všetkými jej
dôsledkami pre praktické aj abstraktné situácie, žiaci nielenže získajú naozaj dobrý základ pre prípadné štúdium
technických odborov, ale môžu získať aj predstavu i cit pre súvislosti a príčinné závislosti. Okrem rozvoja experimentálnych a v rámci nich motorických zručností žiakov je pre fyziku dôležité aj správne aj korektné pochopenie
konceptov a javov okolo nás, spolu aj so schopnosťou tieto koncepty korektne pomenovať. Fyzika poskytuje
svojím obsahom zo všetkých vyučovacích predmetov najlepšie možnosti práve na rozvoj schopností porozumieť kauzálnym vzťahom a aj modelom, pretože objekty a modely, s ktorými pracuje, sú jednoduchšie ako reálne
objekty a z nich vytvorené modely v iných predmetoch. Vďaka tomu je vo fyzike možné poskytnúť žiakom možnosť analyzovať javy na hlbšej úrovni, a takto sa pokúsiť im odkryť, čo znamená rozumieť svetu. Naším zámerom
by malo byť postupnými krokmi pomáhať žiakom vybudovať v mechanike také predstavy, ktoré sú v súlade, alebo
aspoň si neprotirečia s newtonovským chápaním silového pôsobenia. Vychádzame z konštruktivisticky ladených

8
Fyzikálne listy
prác a zo skúseností. Nadviazať by sme mohli na osvedčené konštruktivisticky orientované vyučovacie
postupy a práce, vo fyzike najmä na projekt FAST [15]. V projekte, ktorým bola inšpirovaná aj nová,
v súčasnosti platná koncepcia fyzikálneho vzdelávania na základnej škole, je významný dôraz na rozvíjanie
spôsobilosti k vedeckej práci, ktorého nosnou súčasťou je empirický prístup, teda získavanie skúseností vlastnou
žiackou činnosťou. Ďalším východiskom je model didaktickej rekonštrukcie [12], aj keď v tomto prípade
považujeme za nutné upozorniť, že odhalené žiacke aristotelovské predstavy treba konfrontovať s prejavmi
newtonovskej mechaniky. To znamená postupne budovať u žiakov skúsenosti, ktoré povedú k tomu, aby sa žiaci
mohli stotožniť s newtonovskou mechanikou. Pre nás inšpirujúcou je aj práca M. Hejného, ktorý podrobne rozoberá procesy vzniku formalizmu a jeho dôsledky vo vyučovaní matematiky [9]. Pritom si treba uvedomiť, že
pochopenie mechaniky na úrovni Newtona už na úrovni ZŠ môže byť veľmi ambiciózny cieľ, ale už na základnej
škole treba systematicky budovať u žiakov korektné newtonovské predstavy. Bez dobre pochopených základných
konceptov totiž v budúcnosti nie je možné rozvíjať adekvátne predstavy a hrozí, že dôjde k nabaľovaniu ďalších
miskoncepcií a k formálnemu učeniu sa bez snahy o pochopenie podstaty kľúčovej tézy a s ňou súvisiacich javov.
Ďalším impulzom, ktorý si podľa nášho názoru zaslúži osobitnú explicitnú pozornosť, aj keď je prítomný
vo všetkých vyššie uvedených prácach, je súvis fylogenézy a ontogenézy, teda rešpektovanie historického prístupu
k získavaniu žiackych poznatkov. Často, a v mechanike predovšetkým, sú totiž prvotné žiacke predstavy,
z ktorých by sme mali vychádzať, podobné alebo totožné s prekonanými historickými predstavami a názormi.
Aj spôsob získavania žiackych skúseností vo vyučovaní možno realizovať na základe znalosti spôsobov a postupov, ako sa k poznatkom dopracovali ľudia v histórii, tieto postupy využiť, a ak sú vhodné, tak ich nasledovať.
Mechaniku niekedy ako učitelia podceňujeme. Na vysokých školách sa vždy vyučuje na začiatku, hneď
v prvých semestroch, a na nej sa buduje matematický aj pojmový aparát potrebný v ďalších témach. Tento
tradičný postup sa osvedčil a dnes si asi nikto nevie predstaviť, že by sa na vysokej škole fyzika nezačínala
mechanikou. Aj na prevažnej väčšine stredných škôl sa mechanikou začína. Tento postup bol potvrdený aj v rámci
reformy nášho školstva zo 70. rokov, keď obsah, ale aj spôsoby vyučovania kopírovali vysokoškolské kurzy.
Tu však už môžu vznikať niektoré problémy súvisiace jednak s matematickým aparátom dnešných začínajúcich
stredoškolákov, ale aj nutnosťou abstraktného uvažovania. Niektoré základné predstavy z mechaniky, na ktoré
treba nadviazať, totiž vyžadujú abstrahovanie od každodennej žiackej skúsenosti a akési prebudovanie pohľadu na
svet okolo nás. My sami máme veľmi pozitívnu skúsenosť práve s netradičným nastavením stredoškolského
kurzu z fyziky. Mali sme si možnosť vyskúšať na gymnáziu iný model. Začínali sme termikou a mechaniku
sme so žiakmi riešili až neskôr. Za ten čas žiaci mierne dozreli na abstrakciu, potrebnú na niektoré úvahy
v mechanike, a mali možnosť a čas vybudovať si aj matematický aparát potrebný na riešenie úloh z mechaniky.
To, že mechanika nie je ľahká, si treba uvedomiť najmä vo vyučovaní na základnej škole. Treba naozaj poctivo,
dôsledne a s dostatočnou časovou dotáciou budovať a veľmi často, dokonca u väčšiny žiakov, prebudovávať
jednotlivé koncepty, nesprávne žiacke predstavy týkajúce sa silového pôsobenia. Práve na predstavy o silovom
pôsobení je nutné sa zamerať vo vyučovaní a prípadne v ďalšom riešení projektu skúsiť navrhnúť ucelenú
sériu logicky nadväzujúcich aktivít, prostredníctvom ktorých rozvíjame predstavy súvisiace s opisom pohybov
a s pojmom sila.
1 Žiacke predstavy
To, že s pojmom sila a všeobecnejšie s mechanikou, Newtonovými pohybovými zákonmi a ich skutočným
porozumením je spojený problém, zistili v 80. rokoch viacerí didaktici a učitelia fyziky. Známe sú z toho obdobia
práce autorov [23], [24], [17] a [2], ktorí identifikovali výrazné problémy s pochopením na základe riešenia
na pohľad jednoduchých úloh, súvisiacich s pojmom sila u vysokoškolských študentov. Išlo o úlohy, pri ktorých
sa predpokladalo, že študenti s nimi nemôžu mať ťažkosti. V tom čase už totiž riešili oveľa komplikovanejšie
úlohy, aj s náročným matematickým aparátom. Ukázalo sa však, že schopnosť vypočítať úlohu matematicky
ešte neznamená aj správne pochopiť základy a správne zakotviť základný koncept. V tejto súvislosti ešte spomenieme prácu M. Hejného [9], ktorý sa dlhodobo venuje problematike formalizmu vo vyučovaní matematiky
na základnej škole. Aj my máme skúsenosti s predstavami študentov tak na úrovni vysokej školy, ako aj
u stredoškolákov. Študentom sme neustále predkladali úlohy podobného charakteru. uvedieme niekoľko príkladov
zadaní takýchto úloh. Príklady nie sú uvedené v poradí, v akom sme ich zvykli so žiakmi riešiť, ani sme ich
všetky nezaraďovali do vyučovania na tej istej hodine. Žiadnu z týchto konkrétnych uvedených úloh sme žiakom nezvykli zadávať v rámci sumatívneho hodnotenia na známku, cieľom bolo zistiť ich predstavy a miskoncepcie
a najmä diskutovať o úlohách a ich riešeniach pri osvojovaní nového učiva.
1.1 Úloha lopta
Na obrázku 1 je basketbalová lopta letiaca smerom na kôš. Nakresli do obrázku všetky sily, ktoré pôsobia
na loptu a napíš k nim do obrázku, o aké sily ide.
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Obr. 1 Letiaca lopta

S podobnou úlohou som sa stretol počas svojho štúdia na prednáške z mechaniky v prvom ročníku. Zadal
nám ju prednášajúci Martin Mojžiš. Úlohu, v mierne upravenom kontexte s basketbalovou loptou, sme opakovane
zadávali gymnazistom a aj študentom učiteľstva fyziky na FMFI UK. Správne riešenie obsahuje tiažovú
(gravitačnú) silu smerom nadol, menšiu silu odporu vzduchu proti smeru pohybu a oproti tiažovej sile ešte
menšiu vztlakovú silu nahor. Za správnu odpoveď sme považovali každú z odpovedí, v ktorej bola správne
naznačená tiažová (gravitačná) sila, aj keď ostatné sily uvážené neboli. Nesmela tam však byť naznačená
žiadna iná sila, najmä nie sila v smere pohybu (obr. 2). Na obrázku sú naznačené sily pôsobiace na loptu, ktorá
letí na kôš. Gravitačná sila (približne 6 N) je oveľa väčšia ako sila odporu prostredia (približne 5·10−2 N) a
vztlaková sila (približne 3·10−3 N). Veľkosti síl znázornené šípkami kvôli možnosti znázorniť aj odporovú silu
a vztlakovú silu týmto pomerom nezodpovedajú.

Obr. 2 Letiaca lopta – riešenie

Absolventi základnej školy, ale aj študenti učiteľstva fyziky zvyknú pri riešení robiť rovnaké chyby. Ešte
sa nám nestalo, aby aspoň polovica žiakov alebo študentov mala pri prvom oboznámení sa s úlohou správne
riešenie. Pri riešeniach sa na každej z úrovní, či už u stredoškolákov alebo u vysokoškolákov, opakuje
naznačenie sily v smere pohybu.
1.2 Úloha auto
Auto s hmotnosťou 2 500 kg sa 30 sekúnd pohybuje do kopca so sklonom 10° stálou rýchlosťou 50 km/h.
Do obrázku nakreslite výslednicu všetkých síl pôsobiacich na auto.
Úlohu v podobnom znení sme mali možnosť riešiť ako účastníci metodického školenia pre učiteľov fyziky,
zameraného na vyučovanie fyziky na základnej škole, v rámci projektu Heuréka pod vedením Ireny Dvořákovej
[3]. Správne riešenie vyplýva zo znalosti a pochopenia zmyslu prvého Newtonovho pohybového zákona a
zo správneho prečítania zadania úlohy. Zo zadania vyplýva, že automobil sa pohybuje rovnomerným priamočiarym pohybom (keďže nie je špecifikované inak), a teda výslednica síl naň pôsobiacich musí byť nulová.
Do obrázku teda nenakreslíme žiadnu šípku predstavujúcu vektor výslednice síl.
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Obr. 3: Auto do kopca

Žiacke a študentské riešenia bývajú pri tejto úlohe opäť podobné. Niekedy sa stáva, že riešitelia nakreslia
viac vektorov, predstavujúcich rôzne sily, napríklad gravitačnú (tiažovú) silu, silu pohybu atď. Najčastejšie sa
stáva, že výslednicou je sila v smere pohybu (obr. 4), niekedy je za výslednicu označený vektorový súčet
gravitačnej sily a sily v smere pohybu (obr. 5). Tu treba so žiakmi a študentmi analyzovať každé z nesprávnych
riešení a upozorniť, že auto ide rovnomerným pohybom, teda výslednica je nulová. V prípade, že v obrázku naznačujú viac síl a nevykompenzujú tiažovú silu, treba upozorniť, že v takomto prípade by podľa 2. Newtonovho
pohybového zákona auto so zrýchlením začalo padať dole, resp. v smere označenej výslednice.

Obr. 4 Auto do kopca – veľmi časté nesprávne
žiacke riešenie

Obr. 5 Auto do kopca – ďalšie z možných nesprávnych
žiackych riešení

1.3 Úloha parašutista
Parašutista padá kolmo nadol po ustálení rýchlostí s otvoreným padákom rovnomerným pohybom. Nakresli
všetky sily pôsobiace na parašutistu.
Riešením je, že na parašutistu pôsobí gravitačná (tiažová) sila nadol a rovnako veľká odporová sila (prípadne
odporová so vztlakovou) nahor. Pri riešení tejto úlohy väčšina žiakov nakreslí gravitačnú silu výrazne väčšiu
ako odporovú a tvrdia, že keby boli rovnaké, parašutista by sa nepohyboval.
1.4 Úloha rytier
Rytier strieľa na terč z koňa. Terč je presne naľavo od smeru, ktorým cvála kôň. Kam má rytier mieriť, aby
terč zasiahol? Dokresli do obrázku riešenie a slovne ho vysvetli (obr. 6).

Obr. 6 Rytier strieľa na terč

Úlohu sme zvykli zadávať našim žiakom na gymnáziu a študentom na VŠ v súvislosti so skladaním
pohybov. Správne riešenie úlohy je, že rytier má šípom mieriť mierne za stred terča, lebo sa pohybuje, a šíp
svoju rýchlosť nestratí a zároveň má cieliť mierne nad stred terča, lebo kým šíp doletí k terču, v dôsledku
tiažovej sily trochu padne nadol. Zaujímavé pri tejto úlohe bolo, že s jej riešením mávali problémy skôr
dievčatá ako chlapci, čo po diskusii s nimi dávame do súvisu so skúsenosťami s hraním počítačových hier
„strieľačiek“, kde sú podobné situácie a zrejme sú fyzikálne korektne naprogramované.
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Obr. 7 Družica

1.5 Úloha družica
Na obrázku je družica, ktorá obieha okolo Zeme (obr.7). Nakresli do obrázku všetky sily, ktoré na družicu
pôsobia z hľadiska Zeme a napíš k nim do obrázku, o aké sily ide.
Podobná úloha bola zadaná (http://www.nucem. sk/documents//25/monitor_2002/F2.pdf) na monitore z fyziky
v roku 2002, ktorý riešili maturujúci z fyziky. Na veľké prekvapenie zadávateľov testu a aj učiteľov bola drvivá
väčšina žiackych riešení nesprávnych. Ide o podobnú situáciu, ako s letiacou loptou. Väčšina žiackych odpovedí
obsahovala okrem gravitačnej sily pôsobiacej na družicu od Zeme ešte aj odstredivú silu a nám už známu silu
v smere pohybu. Asi nikoho už neprekvapí, že presne také isté riešenia sa nachádzali aj u žiakov gymnázia a
u študentov fyziky na začiatku ich štúdia.
1.6 Úloha loď
Na obrázku je nakreslená loď s človekom. Loď sa pohybuje smerom doprava z nášho pohľadu (obr. 8).
Kam si myslíš, že dopadne človek, ak sa pri výskoku odrazí kolmo nahor? Odpor vzduchu zanedbaj. Odpoveď
napíš slovne.

Obr. 8 Úloha loď

Úlohu sme prevzali od A. Kršiakovej [13], ktorá ju zadala v roku 1987 spolu 1 019 žiakom tretích a štvrtých
tried gymnázií na Slovensku. Z nich 47 percent odpovedalo nesprávne, keď tvrdili, že človek po výskoku spadne
do vody. Mali predstavu, že loď pod človekom odpláva. Naša skúsenosť so žiakmi prvého ročníka na gymnáziu
je dokonca výrazne horšia, obyčajne okolo 70 % z nich zvykne tvrdiť, že človek dopadne do vody. Konkrétne
údaje máme z nášho pedagogického pôsobenia na Gymnáziu A. Einsteina v Bratislave z roku 2005. Úloha bola
zadaná spolu 73 žiakom prvého ročníka, z nich 51, čo je 70 %, tvrdilo, že človek po výskoku dopadne do vody.
2 FCI test, miskoncepcie
Na účely potvrdenia našich, a nielen našich viacročných skúseností, že žiaci majú často chybné predstavy
súvisiace práve s pojmom sila, sme zadali žiakom 1. ročníka gymnázia zrejme najznámejší test odhaľujúci miskoncepcie žiakov, Force Concept Inventory (FCI) test [10]. Test vyvinuli na základe viacročných výskumov,
na začiatku ktorých boli I. Halloun a D. Hestenes z Arizona State univerzity. Vo svojej práci [5] sa zamerali
na opis prvotných predstáv študentov vysokoškolákov, ktoré vyplývajú z ich bežnej skúsenosti. Mnohé z týchto
predstáv sú totožné s historicky neskôr prekonaným aristotelovským opisom príčin pohybu, v rámci ktorého
jestvuje sila, ktorá je zodpovedná za pohyb telesa, tzv. impetus. Tieto žiakmi zažité a hlboko zakorenené nesprávne
predstavy sú v rozpore s newtonovskou mechanikou. Samotný FCI test sa zameriava na odhaľovanie najčastejších miskoncepcií žiakov, ktoré súvisia s pochopením silového pôsobenia. Skladá sa z 30 otázok s výberom
odpovedí, pričom správna je vždy iba jedna z piatich možností. Viaceré z otázok sa zameriavajú práve aj
na odhaľovanie žiackych predstáv o silách pôsobiacich v smere pohybu. Viaceré testové otázky sú zadávané
aj s pomocou obrázka. Otázky sú volené tak, že ich nesprávne riešenia nám dávajú možnosť nahliadnuť do predstáv
žiakov. Chybné odpovede sú veľmi precízne vybrané, aby svojím obsahom pokrývali a následne pre nás tak odkrývali najčastejšie chybné žiacke predstavy. V našich podmienkach sa konceptuálnym testom venovali kolegovia
z UPJŠ Košice pod vedením J. Hanča [6], od ktorých sme na naše účely využili slovenský preklad FCI testu [7].
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Graf 1 Výsledky pre- a post-testu FCI v jednotlivých otázkach, spracované na základe odpovedí 25 žiakov
z jedného z košických gymnázií, prevzaté z [6]. Pre naše účely je zaujímavý vždy prvý stĺpec z páru, pretest.

Autori uvádzajú, že priemerné skóre žiakov na začiatku vyučovania mechaniky na strednej škole býva
okolo 30 %. V publikácii [6] môžeme nájsť aj výsledky ich prieskumu, keď podrobili FCI testu aj 25 prvákov
stredoškolákov. V grafe 1 uvádzame od nich prevzaté výsledky úspešnosti jednotlivých otázok, pre nás je zaujímavý
vždy prvý stĺpec z páru, pretest. Pred začiatkom vyučovania mechaniky bolo priemerné skóre približne 28 %.
My sme test zadali v septembri 2015 žiakom v troch triedach na Gymnáziu Jána Papánka v Bratislave. Ide
o solídne bratislavské gymnázium, výber práve týchto žiakov bol zvolený vďaka dostupnosti vzorky, jedna
z našich doktorandiek pôsobila na škole ako vyučujúca fyziky. Testovali sme spolu 61 žiakov prvého ročníka,
ktorí všetci absolvovali základnú školu. Predpokladáme, že ich výsledky môžeme považovať za porovnateľné
s výsledkami iných kvalitných absolventov základnej školy. V grafe 2 je znázornená percentuálna úspešnosť
pre jednotlivé úlohy.
Priemerné skóre všetkých 61 žiakov bolo 6,1 bodov z 30, t. j. 20 %. Ak sa bližšie pozrieme na jednotlivé
úlohy, iba jedinú z nich, úlohu č. 6, vyriešila správne viac ako polovica našich žiakov. Väčšina žiakov tu
správne uviedla, že pohybujúca sa loptička na stole po tom, čo opustí žľab, ktorý ju zatáča, pôjde rovno, teda
po opustení žľabu už nebude zatáčať.

Graf 2 Výsledky FCI testu v jednotlivých otázkach, zadané prvákom v septembri 2015

Na základe žiackych odpovedí sme sa pokúsili analyzovať najčastejšie chybné žiacke predstavy. U veľkej
väčšiny žiakov sa vyskytla predstava o nutnosti pôsobenia sily v smere pohybu telesa, impetum. Táto predstava
vyplýva z každodennej skúsenosti. Ak prestanete napríklad zaberať na bicykli, za chvíľu sa zastavíte. Podobne
aj auto potrebuje palivo, aby mohlo ísť. Predstavu impeta sme indikovali v odpovediach na otázky č. 5, 11, 13,
17, 18, 25, 26, 27, 30. Vyskytla sa aj v otázke č. 14, ktorú sme ako príklad úlohy uviedli vyššie, najčastejšia
žiacka odpoveď bola A, pričom správnu odpoveď uviedlo iba 5 žiakov. Ďalšia chybná predstava, ktorú sme
identifikovali na základe žiackych odpovedí na viaceré otázky, sa týka zákona akcie a reakcie. Žiaci nemajú
správne vžitú predstavu, že silové pôsobenie je vždy vzájomné a dve telesá naraz na seba pôsobia rovnako
veľkými silami, nezávisle od hmotnosti telesa. Táto miskoncepcia bola identifikovaná na základe odpovedí
na otázky 4, 15, 16, 17, 25, 28. Podľa predstáv žiakov, identifikovanej na základe odpovedí na otázky 1 a 2,
pri páde ťažšie telesá padajú na zem výrazne rýchlejšie ako ľahšie, aj keď porovnávame kovové gule. Nesprávna
predstava bola identifikovaná aj v súvislosti s prvým Newtonovým pohybovým zákonom v otázke 29, kde
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väčšina žiakov (34 zo 61) uviedla, že na stoličku v pokoji pôsobí iba gravitačná sila smerom nadol a neuvažovali o žiadnom silovom pôsobení nahor proti tejto gravitačnej sile.
Podobné miskoncepcie sa u žiakov a študentov veľmi často vyskytujú nielen v témach súvisiacich s mechanikou, ale aj vo všetkých ostatných fyzikálnych témach. Vyplývajú z každodennej žiackej skúsenosti, na základe
ktorej si žiaci budujú svoje všeobecnejšie predstavy. Považujeme za dôležité uvedomiť si ich možný výskyt a
už od úrovne základnej školy sa snažiť o ich korigovanie. V nedávnej minulosti sa im venovala veľká pozornosť
didaktikov, výsledkom sú prehľady a utriedené zoznamy misknoncepcií, s ktorými sa učitelia majú možnosť
u žiakov stretnúť. Za viaceré uvádzame:
http://newyorkscienceteacher.com/sci/pages/miscon/phy.php a http://amasci.com/miscon/opphys.html.

3 Matematika vo fyzike, nebezpečenstvo formalizmu
Jedným z hlavných znakov fyziky, dalo by sa povedať, že aj súčasťou definície fyziky je, že ide o opis prírody
pomocou matematiky. Pri vyučovaní fyziky na každej úrovni, od základnej školy až po vysokoškolské kurzy,
vážne zápasíme s problémom, že na fyzike by sme radi využívali matematický aparát, ktorý u žiakov a študentov
ešte nie je vybudovaný. Toto predbiehanie fyziky pred matematikou na základnej škole je v aktuálnom Štátnom
vzdelávacom programe pre fyziku na základnej škole riešené s dôrazom na budovanie žiackych predstáv prostredníctvom empirickej žiackej činnosti. Pritom sa u žiakov rozvíja schopnosť tvorby grafov a čítania informácií
z grafov. Pri správnom vedení žiakov potom možno túto ich schopnosť využiť pri analýzach vzťahov. Až
po dôslednom, ale dostatok času vyžadujúcom vybudovaní predstáv, ich grafickom znázornení a analýze, nastáva
pomerne opatrné vyjadrenie algebrou. Keď ale vo vyučovaní predbehneme fázu žiackych experimentov a snažíme
sa učebný proces urýchliť, jedným z problémov, na ktoré narazíme, je práve obmedzenie vyplývajúce z matematickej
gramotnosti žiakov v tom zmysle, že žiaci ešte nemusia ani po hodinách matematiky vedieť riešiť zadávané
úlohy. Závažnejšie ale môže byť, že keď žiakom neumožníme získať dostatok priamych konkrétnych skúseností
a neposkytneme dostatočné množstvo času na ich spracovanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa stane, že to
u nich povedie k formalizmu. Začíname hru, v ktorej sa žiaci tvária, že niečo vedia, a my sa tvárime, že žiaci
niečo vedia. Keď potom zadáme konceptuálnu otázku, zistíme u žiakov závažné miskoncepcie.
Slovné úlohy z matematiky niektorí žiaci nemajú radi zrejme práve preto, že tu sa od nich vyžaduje skutočne
poctivé pochopenie úlohovej situácie. Stratégia riešenia úloh založená na algoritmoch a hľadaní pravidiel
na základe barličiek v zadaní často nevedie k úspechu.
Ako jeden z typických príkladov formalizmu, ktorý dokonca aj učitelia v škole vedome budujú, je mnemotechnická pomôcka, vyjadrenie vzorca pomocou trojuholníka. Typickým reprezentantom uvedených pomôcok
je definičný vzťah pre hustotu, tzv. zmrzlinový vzorec. Ten vieme ešte zaklincovať čistou mnemotechnikou.
Čo majú deti radi? Zmrzlinu. Akú majú deti rady zmrzlinu? Hustú. Takže vzorec na hustotu si zapamätáte ako
zmrzlinový vzorec. Tri kopčeky zmrzliny hore predstavujú písmeno m a kornútik dole písmeno V. Iba na okraj
poznamenávame, že okrem nevhodnej mnemotechnickej pomôcky tu zakladáme aj ďalšiu miskoncepciu, zamieňanie pojmu hustota s predstavou o tvrdosti alebo viskozite. Pritom v aktuálnej učebnici sa pojem hustota dôsledne
buduje postupnosťou krokov, založených na experimentálnej činnosti žiakov.

Obr. 9 Trojuholník vzorcov rýchlostí
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Ďalším typickým reprezentantom je trojuholník vzorcov. Na obr. 9 je príklad jeho využitia vo vzťahu
pre dráhu rovnomerného pohybu. Pri jeho nedbalom použití môžeme začať u žiakov budovať veľmi skreslenú,
formalizmom nakazenú predstavu o fyzike. obrázok je prevzatý z portálu Planéta vedomostí.
Pri rozbore vzťahu pre dráhu rovnomerného pohybu, s = v·t, môžeme pritom práve tento vzťah využiť na to,
aby sme žiakom ozrejmili a ukázali krásu a pri správnom pochopení aj jednoduchosť javu, ktorý vieme aj jednoducho matematicky vyjadriť. Dôležité ale je, aby sme boli dôslední v tom, že vychádzame zo žiackej skúsenosti,
tú vyjadrujeme slovne a slovné vyjadrenie následne opatrne matematicky zapisujeme. Konkrétne slovné výroky,
ktoré vedú k vzťahu, môžeme formulovať nasledovne:
Čím dlhšie ideme (nezmenenou rýchlosťou), tým prejdeme dlhšiu dráhu. Matematicky vyjadrené:
s~t
Čím väčšou rýchlosťou ideme (určitý zvolený čas), tým prejdeme dlhšiu dráhu.
s~v
Ak rozumieme týmto vzťahom, nemáme problém s výsledným vzťahom, ktorý z nich vyplýva a vidíme za
ním presne ten obsah, ktorý vzťah vyjadruje.
Dôsledky urýchleného mnemotechnického postupu sa prejavujú u mnohých žiakov dlho, niekedy sa dokonca
už ani nedajú napraviť. Konkrétne naše skúsenosti so stredoškolákmi sú v súvislosti s nepochopením obsahu
vzťahu pestré a časté.
Žiakom sa pletú polohy písmeniek v trojuholníku, snažia sa ich naučiť spamäti bez ich pochopenia.
Nerozumejú ich zmyslu a nerozumejú tomu, že im môžu aj rozumieť. Treba si uvedomiť, že na tieto vedomosti
a porozumenie by mali vo svojom ďalšom štúdiu nadviazať. Avšak, ak majú zlé základy a nevidia skutočný
zmysel „naučeného“ vzorca, zvyčajne sú v značnej nevýhode a bez dodatočného porozumenia nie sú schopní
ďalšieho pokroku. Prejaví sa to okamžite na strednej škole. okrem toho, že sa im písmenká vo vzorci pletú,
majú žiaci aj pri nerovnomerných pohyboch so zrýchlením tendenciu používať vzorec pre rovnomerný pohyb,
čo svedčí presne o tom, že za týmto vzťahom nevidia správny význam a nerozumejú jeho obsahu.
Každý vzťah (vzorec) by sme mali byť schopní slovne vyjadriť. Príklad pre rovnomerný pohyb (a jeho
zlomkové vyjadrenia):
Čím dlhšia je dráha pohybu, tým dlhšie nám to bude trvať. Čím rýchlejšie ideme, tým kratšie nám to bude
trvať. (Priemerná) rýchlosť rovnomerného pohybu je daná dráhou prejdenou za určitý čas, čiže podielom
prejdenej dráhy a času. Zavedenie rýchlosti a aj okamžitej rýchlosti je ďalší pojem, ktorý treba rozvíjať postupne
a s dôrazom na pochopenie a s dostatočnou časovou dotáciou.
Opis javov a súvislostí vo fyzike aj v histórii postupoval od slovného vyjadrenia k matematickým formuláciám.
Túto matematiku často budovali fyzici sami alebo s pomocou matematikov pre konkrétne nastolené situácie a
problémy.
Niektorí žiaci, a spolu s nimi aj rodičia, by mali záujem, aby to, čo majú žiaci vedieť, bolo presne napísané
v učebnici, alebo ešte lepšie v zošitoch. Dokonca aj medzi vysokoškolákmi na odbore učiteľstvo fyziky na FMFI
sa nezriedka stáva, že študenti majú úplne mylnú predstavu o tom, čo to znamená vedieť fyziku (schválne nepíšem
rozumieť). Je faktom, že medzi žiakmi stredných škôl, s ktorými som mal možnosť pracovať, sa našli viacerí takí,
ktorí sa najmä spočiatku bránili porozumeniu tomu, čo znamená vo fyzike niečo naozaj pochopiť. Ich predstava,
do ktorej niektorí spolu so svojimi rodičmi učiteľa tlačili, bola, aby sa za naučené považovalo to, čo sa dá namemorovať. Skutočné pochopenie na každej úrovni však vyžaduje inú duševnú námahu a spôsob učenia sa, ale
aj iné vyučovanie. A to je náročnejšie. Priamu paralelu vidíme s príkladmi z vyučovania matematiky. Treba si
uvedomiť, že vo fyzike, podobne ako v matematike, a malo by to platiť aj všeobecne pre ostatné prírodné vedy a azda
aj pre všetky ostatné predmety, nevystačíme s najnižšou úrovňou Bloomovej taxonómie – zapamätaním. Aj pri tom
najjednoduchšom poznatku by sme od žiakov, podobne ako v matematike, mali vo fyzike vyžadovať pochopenie
v súvislostiach.
4 Žiacke poznávanie
Analýzu spôsobu žiackeho poznávania možno nájsť v publikácii Helda a Pupalu [31]. V praxi si treba uvedomiť
rôzne postupy pri opravách žiackych chýb. Keď si napríklad žiak pomýli pri čítaní písmenká b a d, treba ho
opraviť a nechať ho zopakovať správne znenie písmenka. Keď ale urobí chybu pri riešení fyzikálnej úlohy,
nestačí ho opraviť, ale treba zistiť, prečo žiak chybu urobil, treba ísť hlbšie do jeho úvah. Chybu totiž mohol
urobiť vo viacerých krokoch, ktoré vedú k výsledku. Preto je zložitejšie aj pedagogické riešenie danej situácie.
Úlohou učiteľa je odhaliť, kde v uvažovaní žiak urobil chybu. Môže tak urobiť napríklad tým, že si od žiaka dá
vysvetliť, ako uvažoval. Niektorí žiaci sa stránia podobného dialógu, lebo môžu byť odhalení v tom, že nad úlohami
nerozmýšľajú. Nielenže majú zlé koncepty, niekedy nemajú v danej problematike žiadne. Príčinou býva, že
nad problematikou sa nezamýšľali, niekedy z vlastnej pohodlnosti, niekedy z nedostatku času poskytnutého
pri „preberaní“ daného učiva. Žiaci majú zlé predstavy alebo nemajú žiadne kvôli prílišnej a pre nich rýchlej
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nutnosti abstrahovať, a najmä kvôli tomu, že abstraktné poznatky, ktoré sa od žiakov vyžadujú, nie sú podopreté
vlastnou skúsenosťou žiakov, konkrétnymi príkladmi.
Považujeme za kľúčové, aby žiaci mali s prejavmi fyzikálnych zákonov a javov množstvo vlastných priamych
skúseností. Na základe nich potom možno uskutočňovať zovšeobecnenia, ktoré postupne vedú k slovnej formulácii
zákona a až následne k jeho matematickej formulácii.
Z mechaniky môže ísť o príklady na situácie, kde na teleso pôsobí nenulová výslednica síl a zisťujeme, aké to
má dôsledky, alebo viacero príkladov, keď na pohybujúce sa teleso pôsobí nulová výslednica pôsobiacich síl.
Vo fyzike je jediným kritériom správnosti v úvahách, a všeobecne v teóriách, zhoda s pozorovaním alebo
experimentom. Takže nesprávne žiacke predstavy by sme mali dávať do konfrontácie s výsledkami pokusov
alebo experimentov. Samozrejme, treba ich súčasne alebo následne podrobiť aj myšlienkovému experimentu,
kde nájdeme alebo aspoň poodhalíme chybu v žiackom uvažovaní. Spôsob, akým žiakom predkladáme poznatky,
je rozhodujúci a dôležitý. Často totiž v snahe urýchliť pojmotvorný proces im učitelia, v zhode s koncepciou
zo 70. rokov, predkladajú formulácie poznatkov hotové, bez zohľadnenia toho, ako sa na ne prišlo. Tieto „poučky“
sa niektorí žiaci radi naučia, dokonca s dobrým pocitom, že teraz už vedia fyziku. Často im uniká, že za výslednými formuláciami poučiek býva hlboký a značne zovšeobecnený význam, o ktorom mnohí, čo sa poučky učia
naspamäť, nič netušia. Budovanie konceptov absentuje, poznatky sa podávajú hotové, často vyjadrené matematicky. O tvorbe žiackych konceptov sa uvažovať nedá. Následne sa pristúpi ku skúšaniu naučených poučiek a
počítaniu príkladov. Žiaci však často nerozumejú, čo počítajú a vzniká u nich predstava o fyzike ako o vede
o dosadzovaní do vzorcov. Ak už žiakom máme formulovať nejaké závery, mali by byť poskytnuté naozaj až
na záver, ako zovšeobecnenia, a zvyčajne by sme od žiakov nemali pri skúšaní žiadať presnú a učebnicovú
formuláciu. Oveľa cennejšia je žiakom opisne formulovaná predstava o jave. Pri vyučovaní je dôležité, aby
žiak najprv mal skúsenosti s konceptmi, pojmami a vzťahmi aj bez ich pomenovania. Pri konkrétnej hodine
dokonca nie je vždy nutné na tabuľu na začiatku hodiny uviesť názov hodiny, nadpis.
5 Príklad pohybu dvoch telies oproti sebe a za sebou
S formálnym prístupom k poznatkom a najmä k formálnemu matematickému opisu situácií, s ktorými žiaci
nie sú zžití, sa vo vyučovaní na strednej škole stretávame často. Ako príklad môžeme uviesť našu opakovanú
skúsenosť so žiackymi riešeniami úloh na pohyby dvoch telies na priamke za sebou a oproti sebe. Uvedené
úlohy žiaci zvyknú riešiť aj na matematike ako príklady slovných úloh na pohyb. V najjednoduchšom prípade
ide o dva typy úloh. V prvom type úloh autá vychádzajú z jedného miesta a smerujú k rovnakému cieľu. Prvé
vyrazí skôr ako druhé, druhé má väčšiu rýchlosť. Druhé teda postupne dobieha, až ho dobehne. Typickou
otázkou je, kedy a kde sa stretnú. Príklad zadania úlohy [27]:
Zo stanice vyšiel nákladný vlak, ktorý sa pohyboval rovnomerne rýchlosťou 36 km/h. O 30 minút neskôr
vyšiel zo stanice rovnakým smerom expres stálou rýchlosťou 72 km/h. Za aký čas od odchodu nákladného
vlaku a v akej vzdialenosti od stanice sa vlaky obchádzajú?
V druhom type úloh vyrazia naraz dve autá oproti sebe z rôznych miest. Otázka je podobná, kedy a kde sa
autá stretnú. Príklad zadania úlohy [16]:
Z dvoch miest, ktorých vzdialenosť je 6 km, vyjdú súčasne oproti sebe traktor a motocykel. Traktor ide
rýchlosťou 36 km/h, motocykel rýchlosťou 72 km/h. U oboch vozidiel predpokladáme stálu rýchlosť počas
celej doby jazdy. Za aký čas a v akej vzdialenosti od miesta štartu traktora sa vozidlá stretnú?
Nespochybňujeme tieto úlohy, považujeme ich za vhodné a aj veku žiakov primerané. Ešte sa pamätám, ako
som ich riešil pri svojej príprave na prijímacie pohovory na strednú školu. Na čo ale treba upozorniť, je často
nevhodná skratkovitá stratégia riešenia, bez pochopenia a zdôvodnenia zvoleného matematického opisu riešenia
situácie. Stratégia je založená na tom, že zadanie úlohy poskytuje barličku, akúsi mnemotechnickú pomôcku.
Máme skúsenosti, že žiaci sa orientujú podľa slovných spojení „oproti sebe“ a „za sebou“, a ak ich identifikujú,
použijú naučený algoritmus na riešenie úloh bez toho, aby rozumeli a uvažovali nad tým, čo robia.
Pri stratégii slovných barličiek žiaci ostali na úrovni akéhosi univerzálneho pseudomodelu na riešenie konkrétneho typu úlohy. Je ale chybou, ak na tejto úrovni ostanú navždy. Dokonca my by sme boli radi, ak by
tento univerzálny pseudomodel nemali a mali by dobre premyslené, z čoho vlastne vychádzajú. Myslíme si,
že je dokonca lepšie, ak žiak danú úlohu mnemotechnicky vyriešiť nevie. Vo fyzike máme totiž k dispozícii
priamočiarejšiu stratégiu. Môžeme budovať jeho predstavy od začiatku tak, že najprv opíšeme situáciu slovne
a až potom matematicky. Našimi separovanými modelmi teda nech sú slovné opisy konkrétnych situácií z praxe,
na ktoré pri vhodnom vedení môžeme nadviazať grafickými znázorneniami. Až potom na ne môžeme postupne
nasadzovať matematický opis, tentoraz podporený konkrétnymi predstavami.
Ak dostaneme žiaka v situácii, že vie vyriešiť dané typické úlohy pomocou naučeného algoritmu, na základe
slovných barličiek zo zadania, ale nerozumie spôsobu riešenia, môžeme možno povedať, že má vybudovaný
univerzálny matematický model. Treba ho však dotiahnuť na ozajstné pochopenie toho, ako tento model funguje.
Treba mu ukázať, že matematický model opisuje reálny svet a vzťahy v ňom sa dajú slovne pomenovať.
Pre učiteľa fyziky je takáto situácia výzvou. Nie je vždy ľahké presvedčiť žiaka, ktorý je so sebou spokojný
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a myslí si, že ovláda situáciu, lebo vie vyriešiť príklad, o tom, že by sa mal nad úlohou znova a dôkladne
zamyslieť. Pomôcť učiteľovi môže iná formulácia problému, prípadne skomplikovanie zadania. Podľa nášho
názoru si treba z pozície učiteľa dať pozor aj na to, aby sme žiakov neznechutili, ale aby z konfrontácie vyšli
povzbudení a s dobrým pocitom, že situácii po premyslení rozumejú lepšie.
To, že formalizmus a verbalizmus býva vážnym problémom, demonštruje aj ukážka z populárnej Feynmanovej
knihy, kde opisuje svoje pobúrenie nad textom v učebnici pre základnú školu ([4], str. 281): „… knižka sa
začínala obrázkami: …hračka na kľúčik, auto, chlapec na bicykli… Pod každým z nich bola otázka: „Čo
spôsobuje, že sa hýbe?“ … Prevrátil som list. Pre naťahovaciu hračku odpoveď znela: „energia spôsobuje, že
sa hýbe.“ Pre chlapca na bicykli: „energia spôsobuje, že sa hýbe.“ Pre všetko: „energia spôsobuje, že sa hýbe.“„
Nasleduje Feynmanov ironický komentár, že ak nahradíme slovo „energia“ slovom „wakalixa“, obsah textu
sa nijak nezmení a ostane rovnako prázdny, ako bol predtým. „Wakalixa spôsobuje, že sa hýbe!“ Ide o príklad
čistého verbalizmu, za ktorým sa nenachádza žiadna myšlienka alebo porozumenie daným javom.
Časť venovanú formalizmu vo vyučovaní si dovolíme zakončiť výstižným Hejného citátom ([9], s. 60):
„Bacil nákazy formalizmu a verbalizmu pracuje nebadane a zákerne, a preto je neľahké odhaliť čas, kedy začal
pôsobiť. Výskyt tohto bacila hrozí všade tam, kde je vo vyučovaní narušená technológia etáp mechanizmu
genézy, kde sa hľadajú umelé skratky na ceste za poznaním. Zdanlivé skratky sa ukážu byť slepými uličkami.
Učiteľ, ktorý v snahe preskočiť etapy modelov predčasne prikrmuje žiakov pilulkami vzorcov a poučiek, pripomína záhradníka, ktorý namiesto zdĺhavého hnojenia, zalievania, rýľovania a okopávania povytiahne každé
ráno kvietky rukou, aby urýchlil ich rast.“
6 História odhaľovania poznatkov z mechaniky
V mechanike vidíme dôležitý súvis medzi fylogenézou a ontogenézou. Mnohé žiacke predstavy o pohyboch
a príčinách pohybov sú identické alebo veľmi podobné s predstavami, ktoré formuloval Aristoteles v 4. storočí
pred n. l., a ktoré sa považovali za správne až do novoveku, keď sa s nimi konfrontovali Kopernik, Kepler a
najmä Galilei a po ňom Newton v 16. a 17. storočí. Aristoteles sa snažil o reálny opis a vysvetlenie fyzikálnych
javov na základe svojich skúseností a pozorovaní. opis aristotelovského vnímania sveta a jeho konfrontácia
v prácach Galileiho a Newtona bol spracovaný na základe publikácií [29] a [21].
6.1 Aristotelovské vnímanie pohybov
Aristoteles sa usiloval o reálny opis a vysvetlenie fyzikálnych javov a o súhlas teórie s pozorovanými javmi,
čo bol v jeho dobe pokrok. Venoval sa viacerým oblastiam fyzikálneho poznania, opísal šírenie zvuku, lom
svetla. Pozitívne výsledky jeho práce boli neprávom zatienené tým, že mnohé jeho chybné predstavy vyhlásili
jeho nasledovníci za neotrasiteľné dogmy.
U Aristotela môžeme nájsť definíciu pohybu ako zmenu polohy. Dokonca aj pohyb zovšeobecňuje na
akúkoľvek zmenu, vznik a zánik, zväčšenie a zmenšenie. Čo nedokázal prekonať, bol strach z vákua (horror
vacui) a strach z nekonečna, preto pohyb bez odporu prostredia alebo pohyb do neobmedzeného priestoru
zavrhol ako nemožný. Nebeským telesám, ktoré sa podľa predstavy Aristotela pohybovali v éterickom svete
nebeských sfér, prisúdil prirodzený, ideálny pohyb, rovnomerný pohyb po kružnici, ktorý môže trvať večne.
Pohyby v pozemskom svete, ktorý siaha až po sféru Mesiaca, rozdelil na prirodzené a násilné. Vychádzal
z predstavy, že každé teleso má svoje prirodzené miesto a tam smeruje. Ťažšie smerujú dole, do stredu sveta,
čiže do stredu Zeme. A čím je teleso ťažšie, tým je jeho prirodzený pohyb rýchlejší, rýchlejšie padá nadol.
V [21], s. 72 sa uvádza, že Aristoteles vedel, že „v prázdnom svete bude všetko rovnako rýchle“, ale myšlienku
prázdneho sveta okamžite zavrhol s tým, že prázdno nemôže existovať. Ďalším prirodzeným pohybom je
pohyb ľahkých telies, ktoré stúpajú k svojmu prirodzenému miestu nahor. Ako príklad môžeme uviesť pohyb
dymu nahor.
Druhým druhom pohybov v pozemskom svete sú pohyby násilné, neprirodzené, spôsobené hýbateľom. Ide
napríklad o pohyb kameňa stúpajúceho nahor, keď sme ho vyhodili. Neprirodzené pohyby majú hýbateľa
počas celého neprirodzeného pohybu, Aristoteles sa uchyľuje k vírom, ktoré zozadu poháňajú teleso.
Z hľadiska kinematiky poznal iba rovnomerný pohyb po kružnici a priamočiary pohyb. Všetky ostatné sú
z nich poskladané. Napríklad trajektória vrhnutého telesa sa skladá z troch častí. Prvá je šikmá priamka, druhá
je kruhová a tretia zvislá priamka. Priamočiary pohyb musel byť obmedzený. Dokonca formuluje svoju verziu
zákona zotrvačnosti, keď prišiel na to, že v prípade, že by nebol odpor prostredia, alebo telesu nebude „niečo
silnejšieho prekážať“, teleso by sa pohybovalo v priestore bez obmedzenia. Ihneď však vyvodzuje záver, že
taký pohyb je kvôli neexistencii vákua a obmedzenému priestoru nemožný.
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