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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
učitelia matematiky, fyziky, informatiky na stredných i základných školách. Vy máte najväčšiu zásluhu na tom,
že napriek nepriaznivým okolnostiam (neprimerané množstvo vysokých škôl, využívanie cesty najmenšieho
odporu absolventmi SŠ, financovanie VŠ viac na základe kvantity ako kvality študentov) sa nám na FMFI UK
zatiaľ darí udržovať požadovaný počet študentov. Naši študenti vedia, že po absolvovaní „matfyzu“ nebudú
mať problémy s uplatnením sa v praxi na dobre platených miestach, či na Slovensku alebo aj v zahraničí. Žiaľ
neplatí to o absolventoch učiteľského štúdia. Postoj vlád a parlamentov (a z toho vyplývajúci postoj spoločnosti)
k učiteľskému povolaniu sa radikálne nezmenil, hoci spoločnosť to očakávala. Po Novembri 89 v rokoch 1989
a 1990 počet záujemcov o štúdium učiteľstva na našej fakulte prudko stúpol. Aj ich kvalita bola rovnaká ako
u adeptov štúdia odborov. Očakávaná zmena hodnotenia absolventov však neprišla a záujem o štúdium učiteľstva
opäť klesá a dnes sme v podstate v kritickej situácii. Ak sa nič v dohľadnej dobe nezmení, nebude mať kto o pár
rokov matematiku a fyziku najmä na stredných školách učiť. To je však už zodpovednosť na najvyšších miestach.
Bez ohľadu na pomery v školstve „matfyz“ zaručuje našim absolventom pedagogického štúdia takú prípravu,
že sa uplatnia úspešne aj mimo školstva. Dlhoročná prax to potvrdzuje. Buďme však optimisti a verme, že
časy, keď pán farár, lekár a učiteľ boli najváženejší občania sa vrátia. Držme si palce.
Martin Belluš

Spomienkové stretnutie pri príležitosti nedožitých 90. narodenín akademika Michala Greguša
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Krátke správy
fmph.uniba.sk je adresa web stránky FMFI UK na ktorej nájdete množstvo
informácií o „matfyze“. Po kliknutí na „služby pre verejnosť“ sa dostanete
napr. na Astronomické a geofyzikálne observatórium (AGO) Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Ponúkame vám
jeho návštevu, na ktorej uvidíte 60 cm astronomický zrkadlový ďalekohľad,
vyrobený začiatkom minulého storočia firmou Carl Zeiss v Jene. Slúži na astronometrické a fotometrické pozorovania asteroidov a komét. Pozorujú sa ním
aj zákryty hviezd planétkami a tranzity exoplanét. Uvidíte aj celooblohové
komory AMOS na pozorovanie meteorov, aparatúru na kompenzáciu zemského magnetického poľa a ďalšie zariadenia, ktoré by mohli zaujímať vašich
žiakov, či deti. Navštíviť nás môžete každú nedeľu medzi 14:30 – 16:30.
Vstup je voľný. V prípade dohody je možná návšteva aj v inom čase.
Letná škola matematiky (31. 7. – 4. 8. 2017), Letná škola fyziky
(31. 7. – 11. 8. 2017), či Letná škola programovania (17. 7. – 28. 7. 2017)
by vás mohli v súvislosti s prázdninujúcimi deťmi tiež zaujímať. Bližšie informácie opäť na fmph.uniba.sk/služby pre verejnosť/.
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Publikácia o vzniku MFF UK
Za účasti rektora UK prof. Mičietu, dekana FMFI UK a ďalších významných
hostí sa 3. februára konalo spomienkové stretnutie pri príležitosti nedožitých
90. narodenín akademika Michala Greguša, ktorý bol okrem iného aj
kľúčovou osobnosťou pri vzniku MFF UK. Stretnutie bolo spojené s „krstom“
knihy doc. Vencka Boje za matfyz.
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Z histórie vzdelávania 5

Vznik univerzít v Európe

Významných centier vzdelanosti bolo vo svete viac a zväčša ich nepovažujeme za univerzity, keby ich za ne
niekto považovať chcel, tak samozrejme, môže. Inštitúcie, ktoré vznikli v Európe v 12. storočí a neskôr sa
od iných niečím podstatným odlišovali. V názve mali slovo „Universitas“. Význam tohto termínu podrobne
vysvetľuje už v úvode Rashdall (citované nižšie). V 11. a 12. storočí, keď v Európe vznikali prvé univerzity
sa menila štruktúra spoločnosti, niekedy sa dokonca hovorí o „Renesancii 12. storočia“. Jednou zo zmien bolo
posilňovanie miest a mešťanov a vznik cechov.
Slovo univerzita znamená teda spoločenstvo, či cech. Väčšinou sa hovorí aj o tom, koho toto spoločenstvo
združovalo. Napríklad na univerzite v Bologni to bolo spoločenstvo študentov, v Paríži spoločenstvo učiteľov
a inde bývalo aj spoločenstvo učiteľov a študentov. Ako spoločenstvá či cechy mohli univerzity vzniknúť aj
bez iniciatívy prelátov, šľachticov či panovníkov. Spravidla ale vznikali z existujúcich biskupských či kláštorných škôl a v takom prípade boli podriadené cirkevnej vrchnosti. Univerzity mali tri spoločné črty:
‒ Univerzita pozývala študentov zo všetkých častí Európy, jazyk nebol problémom, vyučovalo sa po latinsky,
‒ bola miestom vyšších štúdií, okrem úvodných štúdií na fakulte slobodných umení, kde sa študovalo trívium
(gramatika, rétorika, dialektika) a kvadrívium (hudba, aritmetika, geometria, astronómia) ponúkala aj vyššie
štúdium: právo, medicínu a ako najvyššiu teológiu,
‒ vyučovali len magistri, ktorí už absolvovali štúdium.
Dnes si s termínom „univerzita“ často spájame univerzálnosť, teda pokrytie viacerých študijných odborov
a existenciu viacerých fakúlt. Nebývalo to ale zvykom. Na mnohých univerzitách sa študovalo len na niektorých z vyšších fakúlt. Napríklad v Paríži a neskôr na anglických univerzitách v Oxforde a Cambridgi to bola
teológia, v Bologni najmä právo (založené na Rímskom práve) a v Salerne medicína. Širší obsah štúdia sa
spájal skôr s termínom „studium generale“, ale ani to nebolo všeobecne aplikované. Všetky univerzity mali
ale potrebu financovania, ak bolo ich zriadenie podporené či iniciované panovníkom, očakávala sa podpora
z jeho strany, ak cirkevnou inštitúciou, tak od nej a niekedy prispievali aj študenti. Pre študentov bolo dôležité
cirkevné právo, ak univerzita spadala pod cirkevného hodnostára, tak študentské priestupky boli súdené
a potrestané podľa cirkevného, a nie podľa civilného práva.
Podľa Rashdalla mali prvé univerzity svoje témy a svojho ducha. V Paríži boli témami teoretické teologické
a filozofické otázky ako – povaha všeobecných podstatných mien ako „stôl“ (existuje reálne idea stola alebo
len skutočné stoly a idea je abstrakciou), možno skúmať rozumom zjavené pravdy, atď. V Bologni skúmali z právneho hľadiska aj problém, ktorý hýbal celým vtedajším svetom – problém vzťahu svetskej a cirkevnej moci.
Ten sa prejavoval aj vo veľmi praktických veciach, napríklad či cisár (Svätej rímskej ríše nemeckého národa)
má právo zasahovať do menovania cirkevných hodnostárov. Došlo to až tak ďaleko, že pápež exkomunikoval
(vylúčil z cirkvi) cisára a ten potom v januári 1077 pred hradom Canossa robil na mraze pokánie, kým exkomunikácia nebola zrušená. Mimochodom tento hrad patril Matylde Toskánskej, jednej zo silných žien stredoveku,
ako Eleonóra Akvitánska či Anna Bretónska. Bolonskí právnici a mestá v Lombardii spočiatku podporovali
pápeža (gelfovia), neskôr sa priklonili k cisárovi (ghibelini). Podľa Rashdalla (str. 138), duch univerzity v
Paríži bol skôr bigotný a konzervatívny, zatiaľ čo v Bologni to bolo voľnejšie, viac osvietenské a antipápežské.
Keď hovoríme o exkomunikáciách a o zásahoch do menovania cirkevných hodnostárov, mohli by sme si
myslieť, že je to stredovek a nás sa to netýka. Ale nedávno sme to tu mali. Vládnuca strana nehovorila o exkomunikácii, ale o vyškrtnutí či vylúčení z členstva v strane a ovplyvňovala prijímanie nových ľudí aj menovanie
docentov a profesorov. Vymenúvanie profesorov musel schváliť Ústredný výbor a docentov nejaká nižšia stranícka
inštitúcia.
Cirkev zavčasu uznala dôležitosť univerzitného vzdelania a po čase sa ukázalo, že mnohí absolventi univerzít,
najmä teológie a cirkevného (kanonického) práva zastávali vysoké cirkevné funkcie, vrátane biskupov, kardinálov
a niekoľkých pápežov. Často sa stávalo, že mladší človek získal postavenie v cirkvi, ktoré bolo spojené s vyšším
príjmom (benefícium) a ten poberal potom počas svojho univerzitného štúdia. To bol aj prípad Mikuláša
Kopernika – študoval kanonické právo v Bologni. Jeho sochu máme pred Matematickým pavilónom.
Rozum a Viera alebo Církev a Veda
Najváženejšou fakultou na väčšine stredovekých univerzít bola fakulta teologická. Učila zjavené pravdy
a čoskoro sa objavili problémy, keď zjavená pravda nebola v súlade s rozumovou úvahou. Na univerzite v Paríži
bol asi najznámejším učiteľom Pierre Abelard. Ten kedysi povedal, že aj zjavené pravdy sú prístupné skúmaniu
rozumom, ale neviem o jeho žiadnom citáte, ktorý by sa týkal situácie, keď si dve takéto pravdy protirečia.
Takáto situácia nastala, keď sa objavila Kopernikova heliocentrická teória v astronómii. Prípad je opísaný
v divadelnej hre Bertolda Brechta o Galileim. Pre tých, ktorí si na ňu nespomínajú, to trocha zopakujem.

4

Fyzikálne listy

Starý zákon začína piatimi Mojžišovými knihami. Na konci poslednej z nich sa Mojžiš rozlúči so svojím
ľudom, požehná mu a vo veku 120 rokov zomrie na hore, z ktorej mu Hospodin ukáže Zem zasľúbenú. Vkročiť
do nej Mojžiš ale nesmie. Pred svojou smrťou Mojžiš vloží ruky na Jozueho, syna Núnovho a Jozue potom
povedie ľud Izraela do zasľúbenej krajiny. V Starom zákone po knihách Mojžišových nasleduje Kniha Jozue.
Najprv sa v nej opisuje pád Jericha a potom dobytie krajiny. V časti 10 Knihy Jozue sa opisuje dobytie Južného
Kanaánu.
Odcitujem odtiaľ teraz verš 12. „Vtedy v ten deň, keď Hospodin vydal Amorejcov Izraelcom napospas,
hovoril Jozua s Hospodinom a zvolal v prítomnosti Izraela: „Slnko, zastav sa v Gibeóne, a Mesiac v údolí
Ajalón!“ A Slnko sa zastavilo i Mesiac ostal stáť, kým sa národ nepomstil na svojich nepriateľoch. … A Slnko
sa zastavilo uprostred neba a neponáhľalo sa zapadnúť skoro celý deň. A nebolo viac takého dňa ani predtým
ani potom.“
V Brechtovej hre, ak si dobre spomínam, jeden veľmi starý kardinál (hral ho pred asi 60 rokmi pomerne
mladý Jozef Króner) tvrdil, že Slnko musí obiehať okolo Zeme, inak by Hospodin to Slnko nemohol zastaviť.
A tak Galileo pred cirkevnou vrchnosťou neobstál.
Protestanti v tejto otázke neboli odchodnejší. Martin Luther bol expert na Bibliu, citát z knihy Jozuovej
poznal a vyvodil z toho podobné závery ako Brechtov starý kardinál. Jean Calvin, absolvent práva na Parížskej
univerzite, založil neskôr v Ženeve Boží štát a dal popraviť viacerých heretikov, vrátane Michela Serveta
(roku 1553). Ulica Michala Serveta je jednou z najdlhších ulíc v súčasnej Ženeve, začína pri železničnej stanici
Cornavin a pokračuje smerom na predmestie Meyrin, pri ktorom je výskumné stredisko časticovej fyziky CERN.
V Anglicku sa cirkev postupne oslabila. Kráľovi Henrymu VIII. (tomu so 6 manželkami), pápež nepovolil
rozvod s prvou manželkou a tak vznikla anglikánska cirkev s kráľom ako hlavou (1531 – 1534). Cirkev mala
podobnú schému ako katolícka, neskôr sa zblížila s kalvinizmom. Henry čoskoro rozpustil kláštory a zhabal
ich majetok. Neviem o žiadnych procesoch s anglikánskou cirkvou, podobných Galileovmu prípadu.
Mohlo by sa nám zdať, že ovplyvňovanie vedy cirkevnou alebo svetskou vrchnosťou skončilo v 16. storočí.
Ale nie je to tak. My starší si pamätáme, že za „socíku“ niekedy v 50. a skorých 60. rokov existovali podľa
marxisticko-leninských filozofov „buržoázne pavedy“, ktoré bolo potrebné potláčať. Aj sa potláčalo a škody
vidno ešte dnes. O nič lepší neboli nacisti. Židovskí učitelia museli odísť z univerzít a mnohým z nich sa
podarilo emigrovať. Ale aj v konkurzoch na uvoľnené miesta boli uprednostnení horliví členovia nacistickej
strany pred oveľa odbornejšími kandidátmi s vlažným postojom k vládnucej strane. Čo to urobilo so špičkovými
výsledkami vo vede vidno zo staršieho článku Juraja Šebestu. Pred II. Svetovou bolo Nemecko najúspešnejšou
krajinou v počte Nobelových cien. Po nej podstatne kleslo a dlhodobo sú najúspešnejšie USA.
Možno v snahe, aby sa neopakovala situácia s „buržoáznymi pavedami“, vzniklo na UK koncom 80. rokov
štúdium kombinácie Filozofia – Fyzika (bez úvodného kurzu matematiky). Viacerí absolventi sa dobre uplatnili,
jeden sa stal rektorom UK, druhý veľvyslancom v Ženeve.
Prvé univerzity na území dnešného Slovenska
Prvou z nich bola Academia Istropolitana, založená Matejom Korvínom po súhlase pápeža Pavla II. v roku
1465. Boli na nej 4 fakulty – slobodných umení, práva, medicíny a teológie. Zanikla ale pomerne skoro, už
okolo roku 1490. Podrobnosti o nej možno nájsť v článku Juraja Šedivého v novembrovom čísle Našej Univerzity
z roku 2015 na str. 24.
Druhou bola Trnavská univerzita, ktorá vznikla z iniciatívy ostrihomského arcibiskupa a kardinála Petra
Pázmaňa v roku 1635. V tom čase boli Budapešť aj Ostrihom obsadená tureckými vojskami. Univerzita mala
spočiatku dve fakulty – filozofickú a teologickú, neskôr pribudla právnická a o niečo neskôr, roku 1769 aj
lekárska. Vyučovacím jazykom bola latinčina. Podrobnejšie informácie možno nájsť v článku Jozefa Šimončiča
v časopise Trnavskej univerzity „Universitas Tyrnaviensis“, ročník I., číslo 1, máj 1996, str. 4. V roku 1777
bola univerzita presunutá do Budína. Zákonom 191/1992 z 25. marca 1992 bola znova zriadená Trnavská
univerzita. Jej prvým rektorom sa stal známy slovenský astronóm doc. RNDr. Anton Hajduk, DrSc. Zriadenie
Trnavskej univerzity sa stalo kauzou 90. rokov. Podrobnosti o tom sa dajú nájsť v prehľade toho, čo sme
na ministerstve školstva robili v rokoch 1990 – 1992. Materiál je na adrese https://davinci.fmph.uniba.sk/~pisut1/
Ján Pišút
Literatúra
Klasickou prácou je
H. Rushdall: The University of Europe in Middle Ages in 2 volumes, 1895, Oxford, New York, digitalized by the Internet
Archive 2014, https://archive.org/details/universitiesofeu01rash
Modernejšie je 4-zväzkové dielo: A History of the University in Europe,
Vol. I. H. de Ridder-Symoens (ed.) Universities in Middle Ages, Cambridge, 1992
Vol. II. H. de Ridder-Symoens (ed.) Universities in early Modern Europe, Cambridge, 1996
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Vol. III. W. Rüegg (ed.) Universities in 19th and 20th Centuries , Cambridge, 2004
Vol. IV. W. Rüegg (ed.) Universities since 1945 , Cambridge, 2011

POJEM SILA V PREDSTAVÁCH ŽIAKOV NA SLOVENSKU
Pokračovanie z minulého čísla FL

Aristotelovský vesmír je geocentrický. Zem je nehybná, zotrváva na svojom mieste a je v pokoji. Okolo nej
obiehajú všetky ostatné nebeské objekty. Nehybnosť Zeme Aristoteles zdôvodňuje aj tým, že kolmo nahor
vyhodené telesá padajú kolmo dole, Zem pred nimi neuteká. Tento jav sa často používal ako argument proti
rotácii Zeme.
Aristotelov opis sveta je v zdanlivom súlade s bežnou dennou skúsenosťou. Zrejme práve preto je prirodzené, že aj u žiakov identifikujeme podobné predstavy. Ich prekonanie v histórii vedy, sťažené náboženskými
vplyvmi, bolo výzvou a znamenalo výrazný vedecký pokrok. Podobne aj pre učiteľov je prekonanie týchto
naivných, „zdravým sedliackym rozumom“ podporených predstáv u žiakov neľahkou úlohou vyžadujúcou často
trpezlivosť, čas a vhodné aktivity a vyučovacie metódy.
6.2 Galilei
Fyzika, ako ju chápeme dnes je veda opisujúca svet pomocou matematiky a vychádzajúca z meraní a experimentov. Na jej začiatkoch bola konfrontácia dvoch systémov sveta, geocentrického a heliocentrického, ktorej
hlavným aktérom bol Galileo Galilei. Galilei žil v dobe, keď už Kopernik vypracoval heliocentrickú predstavu
o obiehaní planét okolo Slnka. Kepler, Galileiho súčasník, v roku 1609 vo svojom diele Nová astronómia prvý
raz vyslovil myšlienku, že fyzika Zeme je rovnaká ako fyzika neba, teda, že zákony platné na Zemi sa vzťahujú
aj na nebeské objekty, a v roku 1618 mal sformulované všetky tri Keplerove zákony opisujúce pohyby planét
okolo Slnka.
Galilei objavil viaceré rozpory s Aristotelovskou fyzikou. Postavil sa proti Aristotelovskej klasifikácii telies
na ľahké a ťažké. Všetky telesá padajú na Zem, ak ich hustota je väčšia ako hustota prostredia. Ako príklad uvádza
drevo, ktoré vo vzduchu padá na zem a vo vode stúpa na hladinu vody.
Počas trojročného pôsobenia v Pise, od roku 1589, uskutočňoval množstvo mechanických pokusov s voľným
pádom telies, valením gulí na naklonenej rovine, s vodorovným vrhom, kyvadlom. Galileiho pokusy boli
v rozpore s aristotelovským konceptom. Pri pokusoch s voľným pádom Galilei porovnával pád rôzne ťažkých
telies, napríklad púšťal ťažké teleso s malou guľôčkou ležiacou na ňom a zistil, že guľôčka sa neoddelí a obe
telesá dopadnú rovnakou rýchlosťou. Známy je aj Galileiho myšlienkový experiment potvrdzujúci nezávislosť
gravitačného zrýchlenia od hmotnosti telesa, nazývaný paradox tehly. Spojme ľahké teleso s ťažkým. Ľahké
teleso by malo spomaliť pohyb tejto sústavy. Zároveň sme však dostali sústavu, ktorá je telesom s tiažou väčšou,
ako je tiaž každého z telies. Preto by mala sústava padať rýchlejšie ako ich časti. Postupne taktiež prišiel na to,
že rýchlosť telesa pri páde závisí od času pádu. Veľký význam mali pokusy s valiacimi sa guľôčkami po naklonenej rovine v hladkých žliabkoch „Galileiho pádostroja“, ktoré umožnili sledovať zrýchlené pohyby ľahšie
ako pri voľnom páde. Na základe pokusov a úvah Galilei dospel aj bez matematickej formulácie k slovnej
formulácii prvých dvoch Newtonových pohybových zákonov. Túto skutočnosť by sme radi zdôraznili práve
v súvislosti s vyučovaním. Zákon zotrvačnosti vyžaduje abstrakciu, pohyb stálou rýchlosťou po nekonečnej
priamke nikto nepozoroval. Galilei využil aj princíp skladania rýchlostí na skúmanie pohybov telies, vrhov
v tiažovom poli. Historka s púšťaním kamienkov z šikmej veže pochádza od jeho žiaka Vincenza Vivianiho a
nie je potvrdená. V každom prípade pokus s púšťaním guľôčok alebo kamienkov do piesku z rôznej výšky je
pekný príklad na žiacku aktivitu, ak chceme, aby žiaci získavali predstavu o voľnom páde.
Od roku 1592 do roku 1610, keď Galilei pôsobil v Padove, dospel k princípu relativity a uvedomil si, že
mechanickými pokusmi nemôžeme rozlíšiť dve súradnicové sústavy, ktoré sa navzájom pohybujú rovnomerne.
Tak dokázal vysvetliť, prečo nepozorujeme otáčanie Zeme okolo svojej osi. Išlo vlastne o vyvrátenie aristotelovského argumentu proti pohybu Zeme. Podľa zástancov Aristotela, ak na Zemi vyskočíme, otáčajúca sa Zem
by nám mala ujsť a mali by sme dopadnúť na iné miesto na Zemi, než z akého sme sa odrazili. Podobne aj
strela vystrelená na východ by mala dopadnúť bližšie než strela vystrelená na západ. Galilei ale upozorňuje,
že musíme uvážiť, že aj človek, čo vyskočil, alebo delo a strela nestratia rýchlosť, ktorú mali spolu so Zemou.
Úvahu možno nájsť aj v Galileiho vrcholnom diele Dialóg o dvoch systémoch sveta, vydanom pôvodne v roku
1632 ([30] od s. 118).
Obrovským prevratom v poznaní a vo vede bolo zavrhnutie geocentrickej sústavy. V danej dobe išlo, kvôli
vplyvu predstaviteľov cirkvi, o nebezpečnú myšlienku. Po objave ďalekohľadu v Holandsku, zrejme v roku
1608, si svoj ďalekohľad zostrojil v roku 1610 aj Galilei. Zvyčajne sa tvrdí, že bol prvým človekom, ktorý
„obrátil ďalekohľad na nebeskú oblohu“ v noci zo 6. na 7. januára 1610. Okamžite objavil tri mesiace Jupitera
a 13. januára 1610 aj štvrtý. Tým sa presvedčil, že nie všetky objekty obiehajú iba okolo Slnka. Ešte ten istý
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rok objavil aj Saturnov prstenec, aj keď nevedel, že ide o prstenec, a tvrdil, že ide o trojplanétu. Pozoroval
krátery na Mesiaci a zistil, že Mliečna cesta sa skladá z množstva oddelených svietiacich hviezd. V októbri
objavil slnečné škvrny, čo bolo tiež v rozpore s aristotelovcami, nebeské telesá majú byť podľa nich dokonale
hladké. Proti predstaviteľom „autoritárskej vedy“ argumentoval, že jediným kritériom na určenie správnosti
tvrdení je experiment. V Dialógu o dvoch systémoch sveta môžeme nájsť formulácie: „Nebo je nemenné, lebo
to povedal Aristoteles.“ „Nebo je menlivé, lebo to dokazujú moje zmysly.“ Vtedajší zástancovia Aristotela sa
dokonca odmietali pozrieť do ďalekohľadu s argumentom, že ďalekohľad neukazuje skutočnosť, ako ju vidí
ľudské oko, že je to iba optická ilúzia a klam. Galilei argumentuje, že keby teraz žil Aristoteles alebo keby mal
ďalekohľad, tiež by prehodnotil svoje tvrdenia, zmysly pomocou ďalekohľadov vidia viac než za Aristotela.

Obr. 10 Znázornenie rozfázovania myšlienky, že Mesiac sa pohybuje kolmo na spojnicu so Zemou
a zároveň s týmto pohybom aj padá na Zem. Obrázok prevzatý z: http://www.lcsd.gov.hk

6.3 Newton
Na Galileiho prácu a prácu ďalších svojich predchodcov nadviazal Isaac Newton, ktorý syntetizoval všetky
dovtedajšie poznatky a vybudoval systém klasickej „newtonovskej“ mechaniky. Newton zovšeobecnením
experimentálnych faktov dospel k malému počtu postulátov, axióm. Gravitačný zákon vybudoval na základe
troch Keplerovych zákonov, ktoré Kepler sformuloval na základe meraní Tychona Braha. Totožný problém sa
snažil riešiť aj Newtonov súčasník Robert Hook od roku 1661 na základe meraní v pozemských podmienkach,
ale neúspešne. Obaja vyšli z predpokladu, že rovnaké zákony ovplyvňujú pohyb v pozemských podmienkach
a aj pohyb nebeských telies. Teda predpokladali, že z prírodnej povahy tá istá sila, čo priťahuje telesá k Zemi,
spôsobuje aj zakrivenie trajektórie Mesiaca. V prípade jablka gravitačná sila spôsobí jeho pád na Zem, v prípade Mesiaca gravitačná sila spôsobí zakrivenie jeho pohybu, trajektórie. V tomto zmysle aj Mesiac vlastne
neustále padá na Zem. Túto silu Newton nazval gravitácia. Newton urobil poriadok aj s používaním pojmu
odstredivá sila. Miesto nej zaviedol pojem dostredivá sila, „vis centripeta“. Ak pôsobí Zem na Mesiac gravitačnou silou, táto sila je silou dostredivou a žiadna iná na Mesiac už nepôsobí. Dostredivá sila zakrivuje trajektóriu Mesiaca a ten v jej dôsledku obieha okolo Zeme. Na obr. 10 je znázornenie rozfázovania myšlienky, že
Mesiac sa pohybuje kolmo na spojnicu so Zemou a zároveň s týmto pohybom aj padá na Zem. Obrázok je
prevzatý z hongkonskej stránky Nature of the universe http://www.lcsd.gov.hk (pozri literatúru).

Obr. 11 ukážka z filmu Príbeh kométy (The Comet´s Tale, BBC, 2007)

Keď sa v roku 1684 E. Halley spýtal Newtona, po akej dráhe sa bude pohybovať teleso pod vplyvom sily,
ktorá ubúda s druhou mocninou vzdialenosti od svojho pôsobiska, Newton mal výpočet hotový, išlo o elipsu.
Vzťah Newtona a Halleyho aj s objavením gravitácie je zdramatizovaný v populárno-náučnom filme Príbeh
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kométy (The Comet´s Tale, BBC, 2007). Môžeme v ňom vidieť aj dobový Newtonov náčrt pohybu kométy
smerom k Slnku, následne kométa nebola pozorovateľná a chvíľu na to sa objavila a pohybovala sa od Slnka.
Jav bol pozorovaný v rokoch 1680 – 1681. Otázka bola, či ide o jednu kométu alebo o dve. Ak ide o jednu, muselo
jej dráhu za Slnkom niečo zakriviť. Trajektória kométy je eliptická a je v dokonalej zhode s predpokladom, že
Slnko na ňu pôsobilo gravitačnou silou, ktorej veľkosť ubúda s druhou mocninou vzdialenosti od Slnka, presne
v zhode s Newtonovým gravitačným zákonom. Newton výsledky svojej práce spísal v trojdielnom spise z roku
1687 Matematické princípy prírodnej filozofie“ („Philosophiae naturalis principia mathematica), ktorý je
často považovaný za najvýznamnejšie vedecké dielo všetkých čias. V ňom sú Newtonove pohybové zákony
formulované ako axiómy.
Ako máme možnosť vidieť z histórie, od prvotných aristotelovských predstáv až k newtonovskej mechanike
ubehla pomerne dlhá a aj dramatická cesta. Podobne sú na tom aj žiaci. Prichádzajú s aristotelovskými predstavami a učiteľov čaká dramatický boj o také vybudovanie žiackych skúseností, aby sa mohli stotožniť s newtonovským vnímaním mechaniky.
7 Aktivity na osvojenie si 1. Newtonovho pohybového zákona
7.1 Kniha v pokoji
Postupné budovanie skúseností s 1. Newtonovým pohybovým zákonom môžeme začať situáciou, keď je
teleso v pokoji. Vtedy sú sily naň pôsobiace vykompenzované. Pekný príklad uvádza vo svojej dizertačnej
práci M. Velanová [28]. Žiaci často neuvažujú o tlakovej sile podložky. Pri úlohe, kde majú načrtnúť sily
pôsobiace na knihu ležiacu na stole zvyknú ako jedinú uvažovať gravitačnú (tiažovú) silu Zeme. Ak sa s tým
stretneme, môžeme nechať žiakov dvíhať knihu nahor a držať ju v rukách. Pri rozbore situácie ich upozorníme,
že ak by sami nedržali knihu, teda na ňu nepôsobili silou ruky nahor, kniha by v dôsledku pôsobenia gravitačnej
sily padala nadol.
Žiaci majú často problémy so stotožnením sa s prvým Newtonovým pohybovým zákonom v situácii, keď sa
teleso pohybuje. Ich intuitívna predstava, že na teleso v pohybe musí pôsobiť sila v smere pohybu, je dlhodobo
viacnásobne posilňovaná vlastnou skúsenosťou, že ak na pohybujúce teleso prestaneme silovo pôsobiť, to sa
na vodorovnej podložke zastaví. Uvedieme príklady námetov na žiacke aktivity, ktoré sme prevzali od autorky
českého projektu Heuréka, zameraného najmä na ďalšie vzdelávanie učiteľov fyziky [3].
7.2 Púšťanie plechovky po naklonenej rovine
Necháme plechovku rozbehnúť sa po naklonenej rovine a následne pohybovať sa vodorovne. Otázka pre žiakov
je: „Ako by sme mohli bez priameho dotyku rukou plechovku zabrzdiť a zastaviť?“ Očakávame odpovede
typu fúkať oproti nej, zastavovať pomocou pôsobenia magnetu… So žiakmi diskutujeme tak, aby si uvedomili,
že na zastavenie plechovky je potrebné, aby sme na plechovku pôsobili silou proti smeru jej pohybu. Následne
môžeme nechať žiakov meniť povrch vodorovnej roviny, môžeme im poskytnúť napríklad hladkú dosku, zvlnený
papier, molitan. Diskusiu vedieme tak, aby si uvedomili, že trecia sila podložky zastavila plechovku. Ak sme
treciu silu použitím vhodnej hladkej podložky zmenšili, plechovka sa pohybovala po vodorovnej podložke
dlhšie. Pekná otázka je, čo by cítila blcha, ktorá by sa pohybovala spolu s plechovkou rovnakou rýchlosťou.
Očakávame odpoveď v zmysle, že by cítila, že ju ovieva proti pohybu vietor. Teda aj vzduch brzdí plechovku
pri jej pohybe. Finálnym záverom, ktorý vyplynie s riadenej diskusie so žiakmi, je úvaha, že ak by sme mali
podložku a plechovku, medzi ktorými by nebolo vôbec žiadne trenie, a podarilo by sa nám aj odstrániť vzduch,
plechovku by nemalo čo zastaviť a pohybovala by sa rovnomerným priamočiarym pohybom, nespomaľovala by.
Žiakov treba v diskusii naviesť na skutočnosť, že pri tejto úvahe žiadne teleso nepoháňa ani nebrzdí plechovku
a plechovka sa pohybuje rovnomerne priamočiaro. Blížime sa postupne k formulácii prvého Newtonovho
pohybového zákona.
7.3 Bublifuk a guľôčka v oleji
Nadväzujúcou aktivitou je sledovanie bubliny z bublifuku. Bublinka, keď smerom k nej nefúkame, sa pohybuje
na prvý pohľad rovnomerným pohybom. Vidíme, že sa pohybuje napriek tomu, že si uvedomujeme, že na ňu
pôsobí gravitačná sila Zeme a proti jej pohybu aj odporová sila vzduchu. Úlohou učiteľa je nechať žiakov objaviť
poznatok, prípadne ich vhodnými otázkami k nemu doviesť, že bublina sa pohybuje napriek evidentnému
silovému pôsobeniu iných objektov. Ak sa bublina pohybuje rovnomerne priamočiaro, výslednica na ňu
pôsobiacich síl je nulová, teda sily pôsobiace na bublinu zo všetkých strán sú vyrovnané. Tým sa dostávame
k výslednej formulácii 1. Newtonovho pohybového zákona.
Ak si teraz myslíme, že žiaci budú dokonale ovládať 1. Newtonov pohybový zákon aj so všetkými dôsledkami,
často budeme sklamaní. V súvislosti s konceptom impeta by možno niektorým žiakom pomohlo už na úrovni
základnej školy zavedenie pojmu hybnosť, alebo diskusia o pojme hybnosť, ktorú pohybujúce sa teleso nestratí
bez silového pôsobenia. Pomáhame uvedomiť si, že na zastavenie telesa je nutné silové pôsobenie.
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Dôležité je neustále sa aktivitami a úlohami vracať k prvému Newtonovmu zákonu a poskytovať tak žiakom
ďalšie skúsenosti. Jednou z úloh môže byť aj úloha s parašutistom padajúcim nadol rovnomerne priamočiaro.
utvrdzovať poznatok môžeme neskôr napríklad aj pri sledovaní oceľovej guľôčky, ktorú necháme padať v trubici
alebo v skúmavke s olejom, alebo aj vzduchovej bubliny, ktorá stúpa nahor v uzavretej skúmavke s olejom.
Ďalšou z aktivít, pri ktorej môžeme žiakov upozorniť na silové pôsobenie, je aktivita, pri ktorej žiaci zisťujú,
od čoho, od akých parametrov, závisí trecia sila pri pohybe telesa (kvádrika) po vodorovnej podložke. Skúmať
pritom môžu aj vplyv drsnosti podložky. Jednou z úvah by mala byť aj abstrakcia (myšlienkový experiment,
úvaha), na situáciu, keby trecia sila medzi telesom a podložkou nebola.
8 Demonštrácie a aktivity zamerané na Galileiho princíp relativity
8.1 Korčuliar na školskom dvore
S prvým Newtonovým pohybovým zákonom úzko súvisí Galileiho princíp relativity. Medzi učiteľmi fyziky
je známe, že Galileiho princíp relativity ostáva často žiakmi nepochopený. Potvrdzujú to aj výsledky riešení
hore uvedených úloh. Prechod od aristotelovského ku Galileiho mysleniu vyžaduje revíziu našej bežnej skúsenosti
a vyvinuté abstraktné myslenie. „Abstraktný zdvih“ v myslení je nutný na abstrahovanie od trenia a odporu
vzduchu.
Ako sme už spomínali, sme presvedčení, že na to, aby žiaci naozaj pochopili a mohli sa stotožniť s Galileiho
princípom relativity, je nutné, aby sme im dali možnosť zažiť také aktivity a dať im riešiť také praktické úlohy,
aby prostredníctvom nich získali skúsenosti a zážitky s prejavom tohto princípu. V tejto časti opíšeme aktivitu,
ktorú sme zvykli realizovať so žiakmi na gymnáziu. Nevyžaduje žiadne matematické ani iné podmienky, ktoré
by znemožňovali jej uplatnenie už na úrovni základnej školy. Práve naopak, je iste veľmi vhodné, aby žiaci už
na základnej škole získavali praktické skúsenosti a pochopili prejavy Galileiho princípu relativity. Aktivita bola
publikovaná aj na konferencii učiteľov Veletrh napadů učitelů fyziky v roku 2004 v Brne [11].
Vyučovacia hodina prebieha na školskom dvore. Jeden zo žiakov si prinesie kolieskové korčule a do ruky
dostane tenisovú loptičku. Bude ju podľa pokynov učiteľa hádzať v pokoji a najmä v pohybe rôznymi smermi.
Úlohou ostatných žiakov je pozorovať let loptičky a sledovať, ako smer pohybu korčuliara, ktorý loptičku hádže,
ovplyvní výsledný smer letu loptičky. Žiaci budú zakresľovať vektor rýchlosti korčuliara vzhľadom na zem,
vektor rýchlosti loptičky vzhľadom na korčuliara, ako aj výsledný vektor rýchlosti loptičky.
Korčuliar najprv hodí loptičku pred seba, stojac v pokoji. Na tabuľu nakreslíme vektor rýchlosti loptičky
vzhľadom na zem v momente, keď loptička opúšťa jeho ruky. Potom korčuliara vyzveme, aby sa rozbehol a hodil
loptičku pred seba. Na tabuľu nakreslíme vektor rýchlosti korčuliara vzhľadom na zem, loptičky vzhľadom
na korčuliara v momente, keď loptička opúšťa jeho ruky, a výsledok, vektor rýchlosti loptičky vzhľadom na zem.
Pokus opakujeme, korčuliar hádže loptičku za seba. opäť zakresľujeme príslušné vektory rýchlosti.

Obr. 12 Žiacka kresba korčuliara
s tenisovou loptičkou

Obr. 13 Korčuliar hádže loptičku zo svojho pohľadu
kolmo na smer svojho pohybu

Nasleduje hod loptičkou nabok, pričom korčuliar stojí v pokoji. Kriedou nakreslíme na zem čiaru, nad ktorou
letela loptička. Nasledovať bude hod v pohybe. Ešte pred realizáciou pokusu žiakov vyzveme: „Skúste predpovedať, kadiaľ bude letieť loptička, ak ju korčuliar hodí kolmo na smer svojho pohybu!“ So žiakmi prediskutujeme ich odpovede. Potom uskutočníme experiment, pri ktorom sa korčuliar rozbehne a presne na tom istom
mieste ako predtým hodí loptičku zo svojho pohľadu kolmo na smer svojho pohybu. Výsledný smer pohybu
loptičky vzhľadom na zem nie je kolmý na smer pohybu korčuliara. Loptička smeruje šikmo dopredu, v smere
pohybu korčuliara. Vektory rýchlosti zakreslíme na tabuľu (obr. 13).
Teraz sa korčuliar pokúsi hodiť loptičku tak, aby jej výsledný pohyb, z hľadiska pozorovateľov na zemi,
bol kolmý na smer jeho pohybu. Žiakov sa pred realizáciu spýtame: „Ako má korčuliar hádzať loptičku, aby
jej výsledný pohyb bol kolmý na smer jeho pohybu?“
Je zrejmé, že musí mieriť za seba. Keď Winnetou strieľal šípom na terč z koňa, musel taktiež mieriť za seba.
Aj túto situáciu zakreslíme (obr. 14).
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Obr. 14 Korčuliar hádže loptičku kolmo na smer svojho pohybu z hľadiska pozorovateľov na zemi

V ďalšom pokuse dostane korčuliar úlohu hodiť loptičku nad seba tak, aby ju znova chytil. Najprv nech
korčuliar stojí. Hodí nad seba loptičku a chytí ju. Žiaci dostanú otázku: „Kam má pohybujúci sa korčuliar
hodiť loptičku, aby ju znova chytil?“ Rozvinieme diskusiu. Malo by byť jasné, že stačí, ak bude hádzať
loptičku nad seba, nemusí ju hádzať dopredu. Výsledok potvrdíme pokusom, korčuliar sa rozbehne, hodí
loptičku kolmo hore a zachytí ju. Pri pohybe korčuliara má totiž loptička takú istú rýchlosť ako korčuliar. To,
že má loptička naozaj rýchlosť korčuliara, demonštrujeme tak, že rozbehnutý korčuliar položí alebo hodí
loptičku z malej výšky vedľa seba. Táto ide za ním. Pokusom demonštrujeme Galileiho princíp relativity.
Možné sú pritom dva pohľady na situáciu. Podľa našej skúsenosti je pre väčšinu žiakov na prvé pochopenie
prijateľnejší pohľad, že loptička nestráca rýchlosť, ktorú mala, keď sa spolu s korčuliarom hýbala. Druhý
pohľad, vyžadujúci väčšiu abstrakciu, je, že teleso je v relatívnom pokoji vzhľadom na (pohybujúce sa) teleso
v inerciálnej sústave. Aj korčuliar môže považovať svoju sústavu za sústavu v pokoji.
Niekedy sa stáva, že korčuliar „neposlúcha“. Má tendenciu prispôsobovať svoje správanie, svoje pohyby,
požadovanému výsledku. Stalo sa napríklad, že pri experimente, kde bolo jeho úlohou hodiť loptičku kolmo
na smer svojho pohybu zo svojho pohľadu, hádzal ju za seba. Až po niekoľkonásobnom opakovaní uskutočnil
pokus podľa učiteľových predstáv. Tomu istému chlapcovi sa pri pokuse s vyhadzovaním loptičky nad seba
len s ťažkosťami dalo vysvetliť, že ak sa pohybuje a chce po vyhodení loptičku chytiť, nemusí ju hádzať pred
seba. Išlo o typický príklad tzv. aristotelovského myslenia, keď sa človek nevie odosobniť, abstrahovať od
zažitých predstáv, získaných na základe predchádzajúcich skúseností.
Situáciu s neposlúchajúcim korčuliarom a s dobrým nastavením smeru, ktorým je vrhnutá loptička, krásne
vyriešil V. Piskač [18], ktorý vyrobil prak vystreľujúci tenisovú loptičku. Vyššie uvedené pokusy môžeme
potom realizovať aj na bicykli.

Obr. 15 Skladanie rýchlostí cyklistu a loptičky vystrelenej cyklistom z praku kolmo na jeho pohyb.
Oba obr. prevzaté z [18]

Obr. 16 Demonštrácia Galileiho princípu relativity
pomocou loptičky kolmo nahor vystrelenej z praku
na bicykli. Loptička dopadne späť na cyklistu.

8.2 Loď na rieke
Iný spôsob demonštrácie skladania rýchlostí mimo triedy možno uskutočniť pomocou loďky na tečúcej
vode. Ideálne je vziať žiakov na breh rieky a tu spoločne pozorovať pohyb loďky. Ak takúto možnosť nemáme,
môžeme využiť aj dopredu nafilmované ukážky.
Každý asi vie, že ak idete loďou hore prúdom, cesta vám ubieha pomalšie, ako keď idete dolu. S prúdom
vody treba počítať, aj keď chceme preplávať z jedného brehu na druhý. Najprv necháme loď voľne unášať
prúdom. Vidíme, že prúd unáša loď dolu, netreba ani pádlovať. Nasledovať môže úloha doplaviť sa na druhý breh
čo najrýchlejšie. otázka pre žiakov je: „Kam by ste nasmerovali loď, aby sa dostala na druhý breh za najkratší
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možný čas?“ Odpoveďou je, že presne oproti na breh. Pozdĺžna os lode je stále kolmá na breh rieky a loď je
unášaná prúdom. Výsledný vektor rýchlosti lode je potom daný zložením vektora rýchlosti lode vzhľadom
na vodu (kolmo na breh) s vektorom rýchlosti vody vzhľadom na breh. Výsledok je podobný ako v prípade
korčuliara z obrázku 13.
Ďalšia úloha je: „Ako by ste otočili loď, aby ste sa dostali na druhý breh?“ Skúsení vodáci vedia, že ak chcú
preplávať na opačný breh bez toho, aby ich prúd vody uniesol dole, musia plávať trochu aj proti prúdu. Natočia
preto špic lode šikmo proti prúdu. Výsledný vektor rýchlosti vzhľadom na breh je daný zložením vektora
rýchlosti lode vzhľadom na vodu a vektora rýchlosti vody vzhľadom na breh. Pri šikovnej voľbe uhla, o ktorý
vychýlime špic lode, ideme presne kolmo na druhý breh (obr. 17).

Obr. 17 Plavba na druhý breh v tečúcej vode

Ešte k relatívnosti pohybov. Pri splavovaní dole Dunajom sa ma jeden zo žiakov spýtal: „Čo to pláva hore
prúdom?“ Toto divné teleso je bója, ktorá slúži na vytýčenie plavebnej dráhy pre veľké lode. Bója je ukotvená
na dno a vzhľadom na breh je v pokoji. Vzhľadom na cestujúcich, plaviacich sa na vode je v pohybe. Opäť
ukážka Galileiho princípu relativity.
8.3 Pásový tank
V podmienkach triedy môžeme relatívnosť pohybov demonštrovať aj pomocou hračky, pomaly rovnomerne
priamočiaro sa pohybujúceho pásového tanku. Námet pochádza od Z. Poláka [20]. Tank položíme na vodorovnú
lavicu alebo dosku, ktorou budeme pohybovať. Lavicu držia dvaja žiaci v ruke. Najprv demonštrujeme, že tank
sa pohybuje rovnomerne: doska je v pokoji. Potom vyzveme žiakov, ktorí držia lavicu, aby sa s ňou pohybovali.
Súčasne sa na lavici pohybuje aj tank, a to tým istým smerom ako lavica. Potom opačným smerom. Potom sa
s lavicou pohybujeme rovnakou rýchlosťou, akou sa pohybuje tank, ale opačným smerom. Vzhľadom na pozorovateľov v triede tank stojí, aj keď sa mu točia kolesá.

Obr. 18 Tank sa pohybuje na lavici opačným smerom,
ako žiaci hýbu lavicou

Obr. 19 Tank sa pohybuje na lavici kolmo na smer pohybu
lavice, jeho výsledný pohyb vzhľadom na triedu je šikmý

Pri ďalšej ukážke položíme tank na dosku kolmo na smer, ktorým budeme posúvať dosku. Výsledkom je
šikmý pohyb tanku vzhľadom na triedu.

Obr. 20 Tank traverzuje na lavici, jeho výsledný pohyb je kolmý na smer pohybu lavice

Tank položíme šikmo dozadu vzhľadom na smer pohybu dosky a skúsime aj „traverz“ podobný ako
na rieke, keď je výsledný pohyb tanku kolmý na smer pohybu lavice.
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9 Pohyb po kružnici
Častým problémom v úvahách žiakov je aj zamieňanie odstredivej a dostredivej sily. Tu je opäť vhodné
so žiakmi prejsť viacero aktivít a úloh na pohyby po kružnici a identifikovať, kto alebo čo, aké teleso, zodpovedá
svojím silovým pôsobením za vychýlenie z priamočiareho smeru. Treba dôsledne budovať predstavu, že za
pohyb po kružnici zodpovedá výslednica síl smerujúca do stredu kružnice, teda ide o dostredivú a nie odstredivú
silu. So žiakmi rozvíjame tie isté úvahy a postupy, ako v minulosti Newton, keď urobil poriadok s používaním
pojmov dostredivá a odstredivá sila. Na Mesiac pôsobí svojou gravitačnou silou Zem. Táto gravitačná sila je
(ak neuvažujeme pôsobenie Slnka) jedinou silou, ktorá na Mesiac pôsobí. Táto sila priťahuje Mesiac k Zemi,
v dôsledku čoho sa Mesiac pohybuje okolo Zeme (v podstate) po kružnici. Gravitačná sila Zeme pôsobiaca
na Mesiac je teda dostredivou silou.

Obr. 21 Gravitačná sila Zeme pôsobiaca na Mesiac je
dostredivou silou, Mesiac v jej dôsledku obieha okolo
Zeme

Obr. 5.23 Koľajnice zboku silovo pôsobia na električku,
výslednicou je dostredivá sila a električka sa pohybuje
v zákrute po kružnici

Podobne aj na električku v zákrute pôsobia silou koľajnice, ktoré ju zboku tlačia tak, aby sa pohybovala
po kružnici. opäť je výslednicou dostredivá sila.
10 Čo treba zdôrazniť pri Newtonových pohybových zákonoch
Na záver by sme ešte radi uviedli niektoré skutočnosti, na ktoré by si, podľa nás, učitelia fyziky na základnej
škole mali pri budovaní predstáv u žiakov dať pozor.
Pri akejkoľvek zmienke o sile, silách, treba identifikovať, kto alebo čo je zodpovedné za silové pôsobenie,
pretože nejestvujú sily len tak osve, za každou z nich treba hľadať a nájsť niekoho alebo niečo, čo danú silu
vyvolalo. V skratke – „keď sila, tak pôsobič“. Potom by sa nemalo stať, že žiaci budú do obrázkov kresliť sily,
ktoré nemajú svoj pôvod v silovom pôsobení iného telesa. Ak napríklad hodíme loptu a tá už letí triedou,
nejestvuje nič ani nikto, kto by ju v momente jej letu ťahal dopredu.
Jasne treba rozlišovať medzi silovým pôsobením telies, teda medzi silami pôsobiacimi na teleso, ktoré majú
pôsobiča, a výslednicou. Dokonca navrhujeme, aby výsledná pôsobiaca sila sa dôsledne nazývala výslednicou
aspoň do doby, kým si žiaci pojem dokonale neosvoja, (osobne by som navrhol navždy). Neustále treba žiakom
zdôrazňovať, že ak na teleso pôsobí nenulová výslednica, teleso zrýchľuje, spomaľuje alebo mení smer.
Na úrovni strednej školy som ako učiteľ zakázal žiakom používať slovné spojenia opisujúce svet z inej ako
inerciálnej vzťažnej sústavy. Na úrovni základnej školy dôrazne odporúčame to isté, nepoužívať slovné spojenia
„zotrvačná sila“, „odstredivá sila“. Vzniká totiž problém s identifikáciou silového pôsobiča a podľa našej skúsenosti majú žiaci v týchto pojmoch zmätok.
Treba si uvedomiť, že korektné pochopenie Newtonových pohybových zákonov vyžaduje množstvo žiackych
skúseností, ktoré môžu získať pomocou aktivít, ďalej hlboké zamyslenie sa, a aj značnú mieru abstrakcie. Preto
musíme byť trpezliví a nesnažiť sa o rýchle formálne ukotvenie vedomostí.
11 Presah a zovšeobecnenie kľúčovej tézy
Kľúčová téza „K zmene pohybu telesa je potrebná výsledná sila naň pôsobiaca“ je významná aj tým, že
prostredníctvom nej budujeme u žiakov vedomie kauzálnych súvislostí. Je dobré uvedomiť si, čo je vlastne
zmenou, za ktorou treba hľadať príčinu. V prípade mechaniky, rovnomerný priamočiary pohyb nie je ešte tou
zmenou. Zmenou je až zmena pohybového stavu. Myšlienku môžeme rozvinúť a zovšeobecniť, podobne, ako
sa dá to nájsť už u Aristotela, na akékoľvek zmeny fyzikálnych veličín a ich príčiny. Ďalej aj na akékoľvek
zmeny prírodovedných veličín, dokonca aj na zmeny v spoločnosti a hľadanie súvislostí a príčinných závislostí,
čím sa táto myšlienka dostáva do väzby s ďalšími z kľúčových téz, a dokonca, po zovšeobecnení, presahuje aj
do humanitných disciplín.
Peter Horváth
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