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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľujem si Vás informovať o XXIV. ročníku odbornej konferencie pre učiteľov fyziky Šoltésove dni, ktorá
sa uskutočnila s finančnou podporou Jednoty slovenských matematikov a fyzikov, MŠVVaŠ SR a SAV
2. a 3. novembra 2017. Konferenciu pripravilo Oddelenie didaktiky fyziky na pôde FMFI UK už desiatykrát.
Konferencia bola venovaná metódam aktívneho poznávania žiakov vo vyučovaní fyziky na ZŠ a SŠ formou
tvorivých dielní a prednášok, v ktorých autori zdôrazňovali význam a dôležitosť fyziky pre rôzne oblasti vedy
a praxe. Populárno-vedecké prednášky pripravili prof. Jozef Masarik na tému možného života vo vesmíre
a prof. Juraj Slabeycius na tému zobrazovanie a liečenie pomocou využitia poznatkov nukleárnej medicíny.
O založení a histórii Šoltésových dní porozprávala RNDr. Veronika Černá. Ďalšie prednášky pripravili
doc. Viera Haverlíková na tému spracovanie fyzikálnych meraní v lekárskej biofyzike, PaedDr. Júlia Jánošíková
prezentovala svoje zážitky z programu pre učiteľov fyziky organizovaného americkou vesmírnou agentúrou NASA,
RNDr. Dáša Škodyová prezentovala dobrý príklad praxe s vyučovaním fyziky na strednej zdravotníckej škole
v Poprade, PaedDr. Darina Výbohová hovorila o prírodovednej gramotnosti ako jednej z tém profesijného rozvoja
učiteľov a RNDr. Peter Spišák porozprával o multisenzorových hybridných riešeniach. Odborný program
dielní bol zameraný na implementáciu námetov a výmenu skúseností s aktívnymi metódami práce, najmä bádateľsky orientovaným prístupom k vyučovaniu fyziky. Na tvorivé dielne boli účastníci rozdelení do 3 pracovných
skupín, pričom každá skupina absolvovala počas dvoch dní 6 dielní. Konferencie sa zúčastnilo spolu 82 účastníkov. Prevažnú väčšinu tvorilo 65 učiteľov základných a stredných škôl. Ostatní boli učitelia FMFI UK a študenti
učiteľstva fyziky.
Prajem Vám úspechy vo Vašej práci a možno sa s niektorými z Vás stretneme budúci rok na ďalšom ročníku ŠD.
Peter Horváth
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Mobilné technológie zahŕňajú množstvo senzorov, ktoré s využitím vhodnej
aplikácie vieme použiť ako meracie zariadenie rôznych fyzikálnych veličín.
Ide o jednoduché riešenie a ekonomicky výhodné, keďže žiaci si do škôl
prinášajú vlastné zariadenia (metóda BYOD). V rámci dielne sme sa sústredili
na meranie fyzikálnych veličín pomocou mobilných technológií. Výhodou
je (nie podmienkou) účasť s mobilným zariadením s nainštalovanými
aplikáciami Vedecký zápisník, G-strings, Vernier Graphical.
Aktívne žiacke poznávanie, téma kmitanie (Peter Horváth, Jarier Wannous,
Milan Kováč)
V dielni sme si predstavili niekoľko možností v prístupe k vyučovaniu
mechanického kmitania na strednej škole s rešpektovaním dôrazu na poznávanie aktívnou žiackou činnosťou.
Fyzikálne princípy merania času v minulosti a dnes (František Kundracik)
Na príklade rôznych typov hodín a modelov hodín, ktoré si účastníci mohli
prakticky vyskúšať, sme si ukázali rôzne fyzikálne princípy používané
na meranie času od staroveku až po súčasnosť.
Experiment je zážitok (Jozef Beňuška, Gymn. V. P. Tótha, Martin)
Čo dokážu žiaci, mali by dokázať aj učitelia. V dielni si otestovali svoje zručnosti pri experimentoch s drevom, drôtom a pod.
Riadené bádanie krok za krokom (Marián Kireš, UPJŠ Košice)
Na vybraných aktivitách realizovaných v SteelPark Košice si účastníci spoločne prešli jednotlivými fázami bádateľsky orientovanej výučby na úrovni
riadeného bádania.
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Z histórie vzdelávania 7 – Niektoré európske univerzity
Dve najznámejšie univerzity, ktoré sa dlhodobo umiestňujú na prvých 10 miestach v rebríčkoch sú univerzity
v Oxforde a v Cambridgei. Ďalšou známou univerzitou, na ktorej často študujú aj členovia kráľovskej rodiny
je univerzita St. Andrews.
Špičkové britské univerzity majú veľa spoločného s najlepšími vysokými školami v USA. Sú dobre finančne
zabezpečené vysokou základinou (endowment), majú značné príjmy z grantov a zo školného, o štúdium na nich
je vysoký záujem, takže si môžu vyberať najlepších študentov a aj to robia. Mladí absolventi vysokých škôl
majú veľký záujem pracovať na týchto známych univerzitách a tak aj tu si vyberajú. Pri univerzite v Cambridgei
existuje istá obdoba Sillicon Valley v USA, nazýva sa Cambridge Fen (Cambridgeský močiar), alebo Sillicon
Fen či Cambridge phenomenon. Vraj je tu druhá najvyššia koncentrácia rizikového kapitálu, hneď po Sillicon
Valley v Californii. Tento kapitál podporuje firmy v IT, biotechnológiách a službách. Aj Oxford si pestuje
podobnú inštitúciu.
V oblasti riadenia sa Oxford a Cambidge od najlepších škôl v USA z historických dôvodov líšia.
University of Oxford
Je to súkromná verejná vysoká škola – verejná, pretože dostáva určitú podporu z verejných zdrojov a súkromná,
pretože je nezávislá a je riadená svojimi vlastnými orgánmi. Univerzitu riadi Kongregácia, jej členmi sú všetci
akademici, učitelia, výskumníci, knihovníci a niekoľko ďalších osôb. Kongregácia volí Council (Rada), ktorý
riadi praktickú činnosť univerzity. Formálnou hlavou univerzity je Chancellor (Kancelár), často z vysokej
šľachty, praktickú činnosť riadi Vice – Chancellor, volený Kongregáciou. Vyučovanie riadia jednotlivé colleges,
výskum štyri Departmenty (Oddelenia): Humanity, Spoločenské vedy, Matematika a fyzika a vedy o živote,
Lekárske vedy.
Rada univerzity vedie aj jednania s HEFCE (Higher Education Funding Council of England – Anglická
rada pre podporu vysokoškolského vzdelávania). Časť podpory z HEFCE je prideľovaná na základe hodnotenia výsledkov výskumu, pričom hodnotenie je v princípe peer review s možným využitím databáz ako WOS
alebo SCOPUS.
Rozpočet univerzity v školskom roku 2014/2015 bol 1,43 miliardy libier, príjem z grantov bol 523 miliónov,
zo školného 258 miliónov, celkový príjem colleges bol 415 miliónov.
Majetok univerzity vo forme základiny (endowment) bol vtedy 834 miliónov, majetok colleges 3,8 miliardy.
Odvtedy univerzita zorganizovala kampaň na zvýšenie svojho majetku, jej výsledkom budú 2 – 3 miliardy
libier.
University of Cambridge
Je organizovaná podobne ako Oxford. Má 31 colleges, vyše 100 akademických oddelení (Departments)
zadelených do 6 škôl (Umenia a Humanity, Biologické vedy, Klinická medicína, Spoločenské vedy, Fyzikálne
vedy, Technológie). Každá škola má svoju volenú Radu (Council). Voľba je podľa princípu priamej demokracie
– volia všetci členovia s určitou kvalifikáciou. Na porovnanie: naša UK používa zastupiteľskú demokraciu,
fakultné senáty volia členov univerzitného senátu a univerzitný senát volí rektora. Na univerzitách v Oxforde
a Cambridgei volia Vice – Chancellora priamo všetci členovia akademickej obce. (V predchádzajúcej verzii
univerzitného štatútu boli do akademickej obce zahrnutí absolventi s magisterským a vyšším titulom.) Rovnako
volia aj Radu univerzity (Council). Vice – Chancellor je najvyššia výkonná riadiaca funkcia na Univerzite,
doživotný Chancellor je skôr čestná funkcia, spravidla vykonávaná vyššou šľachtou alebo členom kráľovskej
rodiny.
Na Slovensku aj v Českej republike sú najúspešnejšími kandidátmi na rektorov predsedovia univerzitného
akademického senátu. Na Oxforde a Cambridgei takáto priama súvislosť asi nebude.
Univerzita Cambridge je najbohatšia v Európe, jej majetok je porovnateľný s najbohatšími vysokými
školami v USA. Základina (endowment) univerzity (2,3 miliardy) spolu so základinami colleges (3,6 miliardy)
je 5,9 miliardy libier. Na vysvetlenie: colleges sú samostatné a majú svoj majetok.
V roku 2015 bol príjem univerzity 1,64 miliardy libier, z toho asi 1/3 sú prostriedky na vzdelávanie a financovanie výskumu, asi 1/3 výskumné granty a 1/3 ďalšie príjmy, vrátane príjmu z Cambridge University Press.
Na vzdelávanie a výskum prispieva HEFCE a okrem neho výskumné granty udeľuje 6 Výskumných rád
(Research Councils – RC). Každá z rád má svoju koncepciu a prostriedky – spolu asi 3 miliardy libier ročne.
Jednotlivé rady sú:
AHRC – Arts and Humanities Research Council
BBSRC – Biotechnology and Biological Sciences RC
EPSRC – Engineering and Physical Sciences RC
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MRC – Medical RC
NERC – Natural Environment RC
STFC – Science and Technology RC

Univerzity Oxford a Cambridge si tradične vyberajú najlepších maturantov, úspešnosť prihlásených je asi
30 %. Podobne náročný je výber učiteľov a výskumníkov.
Z histórie Oxfordu a Cambridgeu
Obidve univerzity nedávno oslávili 800 rokov od svojho založenia. Za tú dobu sa stalo veľa vecí, ktoré ich
podstatne ovplyvnili. Niektoré z nich boli tieto:
‒ Začiatkom 13. storočia mešťania odsúdili a popravili dvoch študentov v Oxforde obvinených zo spolupráce na
vražde istej ženy. Obidvaja boli ale príslušníkmi cirkvi a podľa učiteľov v Oxforde mali byť súdení podľa
cirkevného práva. Na protest odišlo z Oxfordu viacero učiteľov, niektorí z nich do Cambridge, ostali tam aj
neskôr a vytvorili počiatok učiteľov v Cambridgi.
‒ V roku 1536 Henry VIII. (áno, ten so šiestimi ženami) zrušil kláštory, zriadil anglikánsku cirkev a prikázal,
aby sa na univerzitách v Oxforde a Cambridgi prestalo vyučovať cirkevné právo a scholastická filozofia.
‒ Schizma medzi katolíkmi a protestantmi sa prejavila okolo roku 1640. Mala viacero dôsledkov, mnohí puritáni
(tvrdší protestanti), ktorým sa anglikánska cirkev videla príliš podobná katolíckej, odišli do Severnej Ameriky
a založili tam kolóniu. Jeden z nových osadníkov, absolvent Cambridgeu, pastor Harvard, založil neskôr
Harvardovu univerzitu.
‒ V polovici 19. storočia prišla reforma obidvoch najznámejších anglických univerzít a neskôr sa v reforme
pokračovalo s tým, že obidve univerzity v súlade s Humboldtovými názormi kládli väčší dôraz na výskum.
‒ Po prvej svetovej vojne obe univerzity trpeli biedou a vláda ustanovila Kráľovskú komisiu (Royal Commission
of Oxford and Cambridge Universities), vedenú lordom Henrym Asquithom na analýzu a formuláciu odporúčaní. Komisia navrhla zvýšiť financie a upraviť štatúty. Oboje sa stalo a podstatne pomohlo.
Jan Pišút

Leonhard Euler
Úvod
V tomto roku si pripomíname výročie narodenia jedného z najvýznamnejších svetových učencov Leonharda
Eulera. Tento bazilejský rodák patril medzi najväčšie postavy vedeckej komunity v 18. storočí. Právom ho môžeme
označiť za polyhistora, pretože sa zaoberal širokou škálou odvetví a vo viacerých založil nové odbory. Jeho výsledky
boli natoľko významné, že na nich stavia aj moderná veda. O neoceniteľnom Eulerovom prínose pre svetovú
vedu svedčí okrem iného skutočnosť, že už celé storočie sa vydáva jeho súborné dielo pod názvom Opera omnia.
Doteraz vyšlo 72 zväzkov vedeckých spisov, komentárov a iných článkov, ako aj rozsiahlej korešpondencie.
Vedecké výsledky však neboli jediným Eulerovým prínosom – čo ako bol dôležitý. Leonhard Euler bol tiež
autorom desiatok učebníc, ba právom ho môžeme pokladať za priekopníka tvorby učebných textov a pomôcok
v modernom zmysle slova.
V tomto článku sa pokúsime čitateľov presvedčiť, že úvodný chválospev nie je len mlátením prázdnej slamy,
ale je opodstatnený.
Stručný životopis

Leonhard Euler sa narodil 15. apríla 1707 v Bazileji. Pochádzal z rodiny duchovného Paula Eulera, ktorý
sa s obľubou venoval vede. Keď Leonhardov otec študoval, počúval prednášky známeho matematika Jacoba
Bernoulliho a pod jeho vedením napísal doktorskú dizertáciu z matematiky. Leonhardova matka Margaréta,
rodená Brucknerová, bola príslušníčkou rodu známeho úctou k vzdelanosti. Aj jej otec bol duchovný. Malý Leo
teda vyrastal v rodine predchnutej túžbou po vedomostiach.
Prvým Leonhardovým učiteľom bol otec. Najstaršieho syna pripravoval na kňazskú dráhu, ale vo voľných
chvíľach ho učil aj matematiku – jednak pre zábavu a jednak ako prostriedok na rozvoj logického myslenia.
Keďže syn robil obrovské pokroky, v roku 1720 ho ako 13-ročného prijali na filozofickú fakultu univerzity
v Bazileji, kde na otcove želanie študoval teológiu, gréčtinu a hebrejčinu. Nadaného študenta si všimol slávny
matematik profesor Johann Bernoulli. Vynikajúci učenec zásoboval talentovaného mládenca matematickými
článkami a navyše mu dovolil, aby v sobotu popoludní chodil k nemu na konzultácie – ak by niečomu nerozumel. Pri týchto návštevách sa Leonhard spriatelil s Johannovými synmi Niklausom II., Danielom a Johannom II.1
Bolo to priateľstvo na celý život.
1

V dynastii Bernoulliovcov sa opakovali krstné mená, preto ich nositeľov odlišovali poradovým číslom ako v šľachtických rodoch.
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Mladý Euler uzavrel úspešné univerzitné štúdium takzvanými prísnymi skúškami a už v roku 1724 získal
doktorát filozofie. Keď sa o dva roky neskôr, ako 19-ročný, uchádzal na svojej alma mater o profesúru, nepochodil. Príčina odmietnutia bola síce prostá, ale nezvratná – kandidátov nízky vek. Leonhard sa však nedal
odradiť a našiel spôsob, ako rozbehnúť akademickú kariéru. Odišiel do Sankt Peterburgu, kde už v tom čase
pôsobil jeho priateľ Daniel Bernoulli. Dodajme, že Daniel patril medzi prvých cudzincov, ktorí prišli do Ruska,
keď sa na pokyn Petra Veľkého zriadila v Sankt Peterburgu akadémia vied a pri nej aj univerzita.
Do novej metropoly Ruska Euler pricestoval v roku 1727. Pre jeho úspech na novom pôsobisku bola
dôležitá skutočnosť, že sa krátko po príchode zoznámil s Christianom Goldbachom (1690 – 1764) – významnou
osobnosťou Peterburskej akadémie2. Tento všestranne vzdelaný a svetaskúsený Königsberčan sa vďaka
svojmu postaveniu aj záujmu o matematiku stal tútorom mladého Leonharda a silne ovplyvnil jeho vedecké
záujmy. Treba zdôrazniť, že to bola obojstranne užitočná spolupráca. Prečo?
Christian Goldbach bol v matematike samoukom. Najvýznamnejšie výsledky preto dosiahol až v neskoršom
veku – hlavne vďaka spolupráci a korešpondencii s Leonhardom Eulerom. Napríklad, v jednom liste z roku 1742
sformuloval hypotézu, že každé párne číslo väčšie ako 2 sa dá vyjadriť ako súčet dvoch prvočísel (Goldbachova
hypotéza). Hoci sa zatiaľ nepodarilo toto tvrdenie dokázať, väčšina matematikov pokladá hypotézu za pravdivú.
Zaoberal sa tiež tzv. dokonalými mocninami, čiže číslami, ktoré sa dajú zapísať ako prirodzená mocnina iného
prirodzeného čísla. Výsledkom bola tzv. Goldbachova-Eulerova veta, že suma čísel 1/(p − 1) cez množinu
dokonalých mocnín s výnimkou 1 sa rovná 1.
Z hľadiska dejín matematiky a Eulerovho vývoja spočíva Goldbachov význam predovšetkým v tom, že
v korešpondencii i osobnom styku inšpiroval Leonharda, aby sa zaoberal témami, s ktorými by sa pravdepodobne inak nestretol. Editori korešpondencie medzi Goldbachom a Eulerom v tejto súvislosti napísali:
„Goldbachova úloha vo vývine Eulera ako vedca – osobitne v teórii čísel – sa často nedoceňuje. Je prirodzené,
že matematické úspechy uverejnené v tých niekoľkých Goldbachových publikáciách blednú v porovnaní
s obrovským množstvom výsledkov, ktoré dosiahol Euler. Lenže na začiatku kariéry sa Euler pasoval s problémami, ktoré boli v tom čase populárne a jeho súčasníci – predovšetkým Bernoulliovci aj Goldbach – ich už
preskúmali. … Neskôr sa objavili aj ďalšie témy, ktoré Goldbach rozpracúval. ... Pre formovanie Eulerových
matematických záujmov bolo ešte dôležitejšie Goldbachovo očarenie problémami teórie čísel. Goldbachova
n
nevinná otázka, či Euler pozná Fermatovo tvrdenie, že všetky čísla v tvare 22 +1 sú prvočísla, napokon Eulera
prinútila, aby preštudoval všetky Fermatove práce, čo sa mu dostali do rúk. Eulerovi súčasníci, predovšetkým
Bernoulliovci, vôbec nevenovali pozornosť tomuto aspektu jeho bádania, takže Goldbach bol v konečnom
dôsledku jediný, s kým mohol Euler debatovať o týchto témach.“ [2, 26 – 27] Dodajme, že plodná a obojstranne
užitočná korešpondencia medzi Leonhardom Eulerom a Christianom Goldbachom trvala – s rôznou intenzitou –
od roku 1729 až do Goldbachovho skonu 20. novembra 1764.3
Aj vďaka spolupráci s Christianom Goldbachom bolo Eulerovo pôsobenie v Rusku veľmi úspešné. Už o štyri
roky po príchode sa stal profesorom fyziky (1731), o rok neskôr ho zvolili za člena akadémie a keď sa priateľ
Daniel Bernoulli vrátil do Bazileja, Leonhard prevzal aj katedru matematiky (1733). Nevenoval sa však iba
matematike. V 30. rokoch 18. storočia bol, napríklad, hlavnou postavou prác na príprave zemepisného atlasu
Ruského impéria, ktorý vyšiel v r. 1745, po jeho odchode do Berlína.
V tejto súvislosti je pozoruhodná historka, ktorej autorom je Eulerov kolega a pomocník Nicolaus Fuss.
V r. 1735 akadémia dostala za úlohu v krátkom čase urobiť rozsiahle matematické výpočty. Poverení pracovníci
požadovali trojmesačný termín. Euler vyhlásil, že výpočty vykoná za tri dni. Za tento krátky čas splnil úlohu
celkom sám. Za vynikajúci úspech však zaplatil krutú daň: ochorel a v dôsledku toho oslepol na pravé oko.
Historku nepriamo potvrdil sám Euler. V jednom liste napísal, že stratil zrak počas prác na zemepisnom atlase.
Eulerova povesť vynikajúceho matematika a fyzika postupne prekročila hranice Ruska. Preto nečudo, že
keď v Berlíne zakladali akadémiu vied a hľadali vedúcu osobnosť pre odbor matematiky, voľba padla na Leonharda
Eulera. Takže v rokoch 1741 – 1766 Euler pracoval na pozvanie pruského kráľa Friedricha II. v Berlíne ako
vedúci matematického oddelenia akadémie vied.
Aj v Berlíne mal Euler práce nad hlavu. Okrem riešenia matematických problémov mal na starosti observatórium a zaoberal sa mnohými praktickými záležitosťami. Napríklad, zostavoval kalendáre (ich predaj bol hlavným
zdrojom príjmu Pruskej akadémie), mal na starosti razenie pruských mincí, kladenie nového vodovodu, organizáciu
dôchodkového zabezpečenia a lotérií.
Po štvrťstoročí intenzívnej práce a bádania v Prusku Leonhard Euler opäť zmenil pôsobisko. V roku 1766 sa
na nástojčivú žiadosť cárovnej Kataríny II. Veľkej, ktorá sa krátko predtým zmocnila vlády v Rusku, vrátil
2

3

O Christianovi Goldbachovi a jeho pôsobení v Rusku pozri o. i. náš článok Korešpondencia Leonharda Eulera s Christianom
Goldbachom [1].
Podrobnejšie o spomínanej korešpondencii pozri náš článok [1].

6

Fyzikálne listy

do Sankt Peterburgu. Nebol to triumfálny návrat. Starý Euler v tom čase už prakticky nevidel ani na jedno oko
a bol odkázaný na pomoc syna Johanna Albrechta a hlavne mladého Bazilejčana Nikolausa Fussa, ktorý sa
oženil s Eulerovou vnučkou. Ten pracoval s chorým a slabnúcim Eulerom až do smrti. Leonhard Euler zomrel
18. septembra 1783 v Sankt Peterburgu. Jeho smrť zasiahla celú učenú Európu. Napríklad, francúzsky učenec
markíz de Condorcet napísal, že Euler prestal rátať a žiť.
Prínos Leonharda Eulera k vývinu vedy
Význam Leonharda Eulera pre vývoj vedy spočíva v jeho zásluhách o rozvoj predovšetkým fyziky a matematiky. V oboch prípadoch bol jeho prínos zásadný. Keďže tento článok vychádza vo fyzikálnom časopise, ako
prvej sa venujme fyzike a spomeňme jeho najvýznamnejšie fyzikálne výsledky.
Fyzika

Euler ako prvý v roku 1736 v knihe Mechanika čiže veda o pohybe formulovaná analyticky pomocou
Leibnizovej formulácie infinitezimálneho počtu prepísal druhý Newtonov zákon do podoby diferenciálnej
rovnice. Striktne povedané, až po tejto úprave sa druhý zákon právom nazýva pohybový, pretože predstavuje
pohybovú rovnicu. Neskôr v dvojzväzkovom spise Teória pohybu telies (1765) podľa vzoru C. Mclaurina
premietol vektory síl do jednotlivých osí kartézskej súradnicovej sústavy a dostal pohybové rovnice v tvare,
v ktorom sa používajú dodnes. Neskôr ich využil na to, aby študoval rôzne prípady pohybu voľného aj
viazaného hmotného bodu (podrobnejšie pozri napr. [3, 123 – 127].)
Pomocou nového matematického aparátu potom Euler vybudoval teóriu pohybu tuhých telies (1750):
okrem iného zaviedol nové kvantitatívne charakteristiky rozloženia hmotnosti v tuhých telesách – momenty
zotrvačnosti – a dokázal existenciu troch navzájom kolmých osí, vzhľadom na ktoré majú momenty zotrvačnosti telesa extremálnu hodnotu. Popri tom tiež ako prvý vyslovil zákon zachovania momentu hybnosti
v izolovaných sústavách (1746) a sformuloval základné zákony hydrodynamiky (1755).
Význam Eulerovho diela pre vývoj mechaniky spočíva tiež v aplikácii variačného počtu (napríklad,
Maupertuisov princíp minimálneho účinku prepísal do vhodnej matematickej podoby), teórie špeciálnych
funkcií a ďalších matematických metód pri riešení mechanických úloh. Právom môžeme povedať, že Leonhard
Euler vybudoval pevné základy analytického aparátu mechaniky. Tento vývoj dovŕšil Joseph Louis Lagrange.
(Záujemca nájde podrobnejší opis napr. v [3, 134 – 136].)
V optike bol Euler zástancom vlnovej teórie svetla, navyše postuloval závislosť farby svetla od vlnovej dĺžky.
Keď si uvedomíme, že to bolo v dobách absolútnej nadvlády Newtonovej korpuskulárnej predstavy o svetle,
ešte viac vystúpi do popredia Eulerova veľkosť a nezávislosť jeho myslenia – čo sú črty charakteristické
pre všetkých velikánov vedy.
V náuke o teple Euler zastával molekulárno-kinetickú teóriu. Nečudo, veď odmladi bol blízkym priateľom
hlavného tvorcu tejto teórie Daniela Bernoulliho. Okrem toho sa zaoberal akustikou, teóriou pružnosti, matematickou fyzikou, balistikou a aktívne sa venoval aj architektúre a stavbe lodí. Medziiným navrhol vlastný
variant konštrukcie turbíny, vychádzajúci z jeho teórie pohybu telesa s premennou hmotnosťou (napríklad loď,
turbína a pod.). Motívom pre tieto výskumy boli myšlienky bratislavského rodáka Johanna Segnera (Segnerove
koleso), s ktorým si pravidelne vymieňal listy. Stojí za zmienku, že pokusy, ktoré sa v 80. rokoch minulého
storočia uskutočnili vo Švajčiarsku, ukázali, že maximálna účinnosť Eulerovej turbíny dosahuje 71,2 %, čo je
o 5 % viac, než predstavovala účinnosť prvých turbín zo začiatku 19. storočia a len o 10 % menej než účinnosť
najmodernejších súčasných turbín.
Matematika

Ešte významnejší je Eulerov prínos v matematike. Právom sa Leonhard Euler označuje za jedného z najvýznamnejších matematikov 18. storočia a niektorí autori ho dokonca pokladajú za prvého moderného matematika
(pozri napr. [4]). Obe označenia sú určite namieste. Napríklad známy historik matematiky Adolf P. Juškevič
sa vyslovil, že z hľadiska vývoja matematiky môžeme 18. storočie nazvať Eulerovým storočím [5]. Prečo?
Dôvod je zrejmý: pred ním boli jednotlivé výsledky v oblasti matematiky izolované a zriedkakedy bola očividná
ich vzájomná súvislosť.
Euler usporiadal matematickú analýzu, algebru, geometriu, trigonometriu, teóriu čísel a ďalšie disciplíny
do uceleného systému, pričom pridal veľa vlastných objavov. Od tých čias sa podstatná časť matematiky vyučuje
prakticky bez zmeny „podľa Eulera“. Nepochybne k tomu prispel aj fakt, že tento nesmierne pracovitý človek
za života vydal veľa súborných diel, ktoré sa stali prototypom kvalitných a úspešných učebníc, medziiným
Variačný počet (1744), Úvod do infinitezimálneho počtu (1748), ktorý obsahuje aj analytickú geometriu,
Diferenciálny počet (1755), Integrálny počet (1768 – 1777) a Úvod do algebry (1770).
Vďaka Eulerovi sa matematika obohatila o všeobecnú teóriu radov, o fundamentálny Eulerov vzorec v teórii
komplexných čísel, Eulerovu funkciu v modulárnej aritmetike, úplnú teóriu reťazových zlomkov, mnohé
postupy integrovania a riešenia diferenciálnych rovníc, celý rad špeciálnych funkcií, číslo e, označenie i pre
imaginárnu jednotku, symbol funkcie f(x), matematické symboly π, Δx, Σ a o mnohé ďalšie príspevky.
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Okrem toho Euler založil a v podstate vybudoval niekoľko nových matematických disciplín, napríklad teóriu
čísel, variačný počet, teóriu komplexných funkcií, diferenciálnu geometriu plôch a vypracoval základy teórie
špeciálnych funkcií. Zaoberal sa tiež diofantovskou analýzou, matematickou fyzikou, štatistikou atď. Zrejme
preto Laplace svojho času vyzýval matematikov: „Čítajte Eulera, čítajte Eulera, všetci sa máme od neho čo učiť.“
Životopisci často uvádzajú, že Euler bol virtuóznym algoritmikom. Vždy sa usiloval doviesť svoje objavy
do praktickej realizácie, teda vypracovať konkrétne výpočtové metódy. Navyše bol neprekonateľným počtárom,
pričom vďaka skvelej pamäti mnohé výpočty robil naspamäť. Táto vlastnosť mu veľmi pomohla v neskorších
rokoch, keď postupne úplne oslepol a napriek tomu pokračoval v práci – svoje myšlienky diktoval pomocníkom.
Eulerova osobnosť
Leonhard Euler bol nielen vynikajúci vedec, ale aj skvelý človek. Podľa vyjadrení jeho súčasníkov bol dobrák,
vyrovnaný človek, ktorý sa nevedel na nikoho hnevať a s nikým sa neškriepil. O jeho pokojnej povahe svedčí
aj fakt, že sa úprimne a srdečne k nemu správal dokonca aj Johann Bernoulli, známy svojou ťažkou povahou.
Euler bol veľmi skromný človek, nič mu nechýbalo, najdôležitejšie bolo, aby mohol riešiť matematické problémy.
Povrávalo sa, že je schopný intenzívne pracovať dokonca „s dieťaťom na kolenách a mačkou na chrbte“. Popri
obdivuhodnej pracovitosti bol optimistický a spoločenský človek, rád počúval hudbu a viedol filozofické debaty.
Eulerovi súčasníci tiež vyzdvihovali jeho pobožnosť. Údajne každý večer zhromaždil svoje deti, služobníctvo
a žiakov, ktorí bývali v jeho dome, predčítal im z Biblie a modlil sa s nimi. Ako hlboko nábožný človek dával
svoje objavy do súvisu s Božou vôľou. Napríklad Maupertuisov princíp minimálneho účinku, ktorému dal
rigoróznu matematickú podobu, pokladal za prejav „úsporného rozhodnutia Stvoriteľa“ (pozri [6, 200]). Pre svoje
teologické úvahy a názory sa Leonhard Euler stal terčom útokov osvietencov, osobitne d´Alamberta a Voltaira.
Leonhard Euler bol tiež starostlivým manželom a otcom. Ochotne pomáhal kolegom aj mladým adeptom
matematiky a štedrou rukou rozdával nápady. O jeho žičlivom vzťahu k nastupujúcej generácii svedčí táto
historka. Euler údajne pozastavil publikáciu svojich statí o variačnom počte, aby mladý a vtedy úplne neznámy
J. J. Lagrange, ktorý nezávisle od neho dospel k identickým objavom, mohol uverejniť svoje výsledky ako prvý.
Záver
Právom môžeme konštatovať, že Leonhard Euler je príkladom vedca, ktorému vynikajúce matematické
vzdelanie a erudícia umožňovali riešiť aj tie najzložitejšie problémy z najrozmanitejších oblastí (matematiky,
mechaniky, optiky, astronómie, kartografie, stavby lodí a mnohých iných). Obdivuhodná je tiež šírka jeho
odborných záujmov. Zaoberal sa – treba povedať, že na vysokej úrovni – medicínou, chémiou, botanikou,
vzduchoplavectvom, teóriou hudby, mnohými európskymi, klasickými i mŕtvymi jazykmi. Neobišiel ani
oblasť techniky. Bol iniciátorom a zakladateľom tzv. dynamického prístupu k skúmaniu strojov. Podľa neho
sa stroje nemajú skúmať v pokoji, ale v pohybe. V spise O strojoch ako takých (1753) po prvý raz v dejinách
vedy charakterizoval tri základné časti stroja, ktoré v 19. storočí dostali názov pohon, prevod či transmisia a
pracovný nástroj. O rozsahu Eulerovho vplyvu na ľudské poznanie svedčí okrem iného fakt, že je po ňom
pomenovaných až 45 matematických a fyzikálnych pojmov.
J. Šebesta
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Z histórie vzdelávania 8 – Švajčiarsko, Slovensko a pokus o zlepšenie špičkového výskumu
na univerzitách v Nemecku
Po Novembri 1989 viacerí politici hovorili o tom, ako zo Slovenska vznikne druhé Švajčiarsko. No, zatiaľ
to tak nevyzerá. Jednou z príčin sú podmienky, v ktorých pracujú vysoké školy a výskum v týchto krajinách
a výkonnosť týchto inštitúcií.
Vysoké školy vo Švajčiarsku

Švajčiarsko sa delí na 26 kantónov. Z 12 univerzít sú dve federálne a 10 je kantonálnych. Výskum sa robí
na vysokých školách, ale vyše polovicu celkových prostriedkov do výskumu dávajú veľké medzinárodné
firmy, ktoré majú svoje výskumné centrály vo Švajčiarsku, napríklad veľké farmaceutické firmy.
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Federálne inštitúcie ETH Zürich, EPF Lausanne a výskumné ústavy v ETH Domain

Z kontinentálnych univerzít sa vo svetových a európskych rebríčkoch umiestňuje pomerne vysoko ETH
(Eidgenössische Technische Hochschule) Zürich spolu s EFP (École Polytechnique Fédéral) v Lausanne.
Obidve školy sú zamerané na prírodné vedy, technológie, inžinierstvo a matematiku. ETH Zürich je staršia, vznikla
už v polovici 19. storočia. EPF Lausanne vznikla odčlenením od zvyšku Univerzity v Lausanne v roku 1969.
Zároveň s ETH a EPL sú pod federálnou vládou aj 4 výskumné ústavy: PSI (Paul Scherrer Institute – jadrová
a časticová fyzika a tuhé látky), EMPA (Ústav výskumu materiálov a technológií), EAWAG (Výskum vôd
a technológií) a WSL (Lesy, sneh a ekológia). Dve univerzity a 4 výskumné ústavy tvoria ETH Domain.
Stratégiu rozvoja ETH Domain určuje Rada ETH Domain. Prezidenta Rady ETH Domain a jej členov
vymenúva Federálna vláda. Rada ETH Domain navrhuje Federálnej vláde prezidentov ETHZ a EPFL a štyroch
riaditeľov ústavov, vyberá profesorov, schvaľuje rozvojové plány 2 univerzít a 4 ústavov, vedie rozhovory
s príslušným federálnym ministrom o financovaní súčastí ETH Domain. Pred návrhom prezidenta jednej z univerzít
alebo riaditeľa ústavu, vytvára Výberový výbor a riadi samotný výber.
Ročné rozpočty súčastí ETH Domain sú porovnateľné so situáciou na dobrých univerzitách v USA a s Cambridge
a Oxford. Pred 3 rokmi ročné rozpočty boli: ETHZ 1700 miliónov CHF (1 švajčiarsky frank CHF je asi 1 €),
EPFL (951 miliónov CHF), PSI (409 miliónov CHF), EMPA (178 miliónov CHF), EAWAG (75 miliónov CHF),
WSL (77 miliónov CHF), Rada ETH Domain (59 miliónov CHF).
Príklad kantonálnej univerzity – Univerzita Zürich

Má približne 26 tisíc študentov, pracuje na nej asi 3700 akademikov ako učiteľov a výskumníkov a asi 2000
ľudí v administratíve. Jej ročný rozpočet je približne 1400 miliónov CHF, z toho asi 830 miliónov CHF sú
osobné náklady a 545 miliónov CHF idú na prevádzku, pričom z poslednej sumy ide okolo 300 miliónov CHF
na výskumné projekty.
Ak si porovnáme čísla pre federálnu ETH Zürich a kantonálnu Univerzitu Zürich, vyzerá to tak, že prvá
z nich je o niečo lepšie financovaná ako druhá, ale rozdiely nie sú dramatické. Financovanie základného výskumu
podstatne ovplyvňujú aj granty, ktoré poskytuje SNCF (Swiss National Science Foundation, Švajčiarska agentúra
pre podporu výskumu). V roku 2015 – 2016 rozdelila 878 miliónov CHF v nasledujúcom zložení: Humanitné
a Spoločenské vedy 25 %, teda asi 218 miliónov CHF, Matematické, Prírodné a Inžinierske vedy 35 %, teda asi
306 miliónov CHF a Biologické a Lekárske vedy 40%, teda asi 353 miliónov CHF. Tieto prostriedky išli v 80 %
na výskumné projekty a v 20% na podporu kariér učiteľov a výskumníkov.
Vo Švajčiarsku berú výskum a vzdelávanie naozaj ako prioritu. Nedávno vyšla oficiálna publikácia [1].
Za úvodom je podpis a pod ním na vysvetlenie “President of the Swiss Confederation, Head of the Federal
Department of Economic Affairs, Education and Research”. Materiál je podrobný, ale niektoré myšlienky sa
dajú vyjadriť jednoducho. Napríklad v úvode na str. 11 sa píše, že za doterajšími úspechmi Švajčiarska sú
najmä tri faktory: iniciatíva malých a stredných podnikov, aktivity veľkých medzinárodných korporácií
a univerzity. Ale hneď sa spomenie, že pre úspech v blízkej budúcnosti bude treba tiež tri factory: univerzity,
začínajúce podniky (start-ups) a rizikový kapitál. Teda v podstate model Sillicon Valley a Cambridge efektu.
Pre porovnanie – financovanie vysokých škôl na Slovensku

Rozpočet Univerzity Komenského, ktorá má približne toľko študentov ako Univerzita Zürich na rok 2015 bol
v oblasti výnosov (príjmov) približne 150 389 tisíc €, z toho asi 58 600 tisíc € na mzdy, asi 19 262 tisíc
na sociálne poistenie, štipendiá doktorandov asi 6 497 tisíc €, spotreba materiálu 9 044 tisíc € a spotreba energie
7 167 tisíc €.
V porovnaní s ETH Zürich a Univerzitou Zürich je celkový rozpočet asi 10 krát menší. A do toho nepočítame
príspevky od Švajčiarskeho fondu na podporu vedy. Treba ale hneď povedať, že porovnávanie absolútnych
čísel nie je realistické, pretože možnosti krajiny sú viditeľné z výšky celkového národného hrubého produktu
(GNP) a ten je vo Švajčiarsku podstatne vyšší ako na Slovensku. Ale aj percento z GNP na vysokoškolské
vzdelávanie a výskum je vo Švajčiarsku vyššie ako u nás.
Ešte tu uvediem rozpočet FMFI na rok 2015. Celková dotácia zo štátneho rozpočtu bola 11 723 500 €,
pričom toto číslo je súčtom príspevku na prevádzku a vzdelávanie (4 206 tisíc €) a na rozvoj infraštruktúry
výskumu a vývoja (7 068 tisíc €). Druhé z týchto čísel sa vypočítava na ministerstve podľa výsledkov výskumu
na danej vysokej škole a zahrňuje získané grantové prostriedky, body za publikačnú činnosť, výsledky komplexnej
akreditácie a pod. Za povšimnutie stojí to, že FMFI má vyšší príjem z výsledkov výskumu ako z prevádzky a
vzdelávania.
Pokus o zlepšenie špičkového výskumu na univerzitách v Nemecku

Najúspešnejšie univerzity v Spolkovej republike Nemecko (SRN) sa umiestňujú v rôznych svetových
tabuľkách okolo 30 . – 50. miesta, pričom sa v tabuľkách najviac hodnotí špičkový výskum (je to podobné ako
pri iných špičkových univerzitách v Európe). To je určite dobré. Napriek tomu sa v Nemecku pred okolo 10 rokmi
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pokúsili prispieť k zlepšeniu výkonnosti univerzít tak, aby sa priblížili k špičkovým univerzitám v USA,
Oxfordu a Cambridgeu v Británii a ETH v Zürichu, pričom k zlepšeniu prispeli finančne aj federálna vláda aj
vlády spolkových zemí, spolu asi 500 miliónmi € ročne, počas 10 rokov. Na vyhodnotenie experimentu je ešte
priskoro, napriek tomu iniciátori požiadali skupinu expertov o analýzu doterajších výsledkov. Podrobný report
je v [2], stručné zhrnutie spísal predseda komisie expertov v [3]. Je zaujímavé pozrieť sa bližšie na to, čo by
reforma univerzít podľa expertov asi mala obsahovať. Podľa [2, 3] by to malo byť: diferenciácia univerzít
(so zvýšením dôrazu na to, v čom sú najúspešnejšie), zlepšenie správy (governance) univerzít s dosiahnutím
rovnováhy medzi kompetentnosťou vyššieho manažmentu a tvorivou slobodou pracovníkov, rozumné počty
študentov, mechanizmy umožňujúce pritiahnuť na univerzity či fakultu najtalentovanejších maturantov aj
zo zahraničia, rozumné zaťaženie učiteľov, ktoré umožňuje spojenie vyučovania a výskumu.
Kľúčovým prvokom je ale adekvátne a trvalé financovanie. Podľa expertov je financovanie nemeckých
univerzít stále slabé v porovnaní so špičkovými zahraničnými univerzitami. Podľa príkladu v [3] by celková
suma (500 miliónov € ročne ) pridelená jedinej nemeckej univerzite dostala túto univerzitu na úroveň rozpočtu,
akú má Univerzita Michigan v USA alebo ETH Zürich. Ale celá suma sa rozdeľuje medzi 44 univerzít v SRN.
Experti v [2, 3] odporúčajú, aby po skončení prvej etapy v rokoch 2006 – 2017 projekt pokračoval s nezmenšeným financovaním a aby boli podporené najmä projekty iniciované samotnými vysokými školami.
Podľa profesora Imbodena [3] dnes, v informačne poprepájanom svete, nemá zmysel snažiť sa o to, aby
v každej univerzite boli všetky oblasti výskumu špičkové, dôležitejšie je, aby aspoň niektoré boli naozaj
špičkové. Podľa neho by aj špičkoví výskumníci na univerzitách, na sklonku svojej kariéry, mali byť ochotní
prijať funkcie vo vyššom manažmente univerzít a fakúlt.
Literatúra
[1] Switzerland Research and Innovation 2016
[2] Internationale Expertenkommission zur Evaluation der Exzellenzinitiative, Endbericht, Januar 2016
[3] D. M. Imboden, Opinion: Excellent Universities: How do we foster them? EuroPhysicsNews, Vol. 47, No 3, s.32
(Poznámka: Prof. Imboden je predseda komisie v [2].)

Ján Pišút

Meranie fyzikálnych veličín so smartfónom
Mgr. Jakub Čevajka, doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD., Mgr. Tünde Kiss
Technologický pokrok v posledných rokoch zrýchľuje a mení podobu nášho každodenného života. Výrobcovia
mobilných technológií nám viackrát za rok predstavujú nové modely svojich zariadení s množstvom ďalších
funkcií. Nové technológie so sebou prinášajú skvelé možnosti ich využitia v rôznych oblastiach. Na technologický pokrok spoločnosti reaguje aj vzdelávací systém na Slovensku a mobilné technológie sa stávajú
súčasťou vyučovacieho procesu.
Implementáciou mobilných technológií do slovenských škôl sa zaoberajú projekt Škola na dotyk (pod záštitou
neziskovej organizácie Edulab) a projekt MŠVVaŠ s názvom Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho
školstva (skrátene Digiškola). Počas týchto projektov bolo na slovenské školy dodaných viac ako 20 000
tabletov a zriadených viac ako 1200 tabletových učební. Problematikou implementácie mobilných technológií
sme sa zaoberali v diplomovej práci Mobilné technológie – súčasť vyučovania fyziky [1].
V rámci projektov integrujúcich mobilné technológie do vzdelávacieho systému na Slovensku vznikali
rôzne návrhy a modely hodín. V diplomovej práci ([1] s. 44 – 46) uvádzame analýzu týchto materiálov. Z analýzy
vyplýva, že materiálov a modelov hodín pre vyučovanie fyziky s využitím mobilných technológií je málo
a nevyužívajú potenciál týchto zariadení. Väčšina navrhnutých modelov hodín pracuje s materiálmi z edukačného portálu Planéta vedomostí, a žiadny z navrhnutých materiálov neobsahuje odkaz na aplikácie a softvéry
operačných systémov mobilných zariadení.
Senzory mobilných technológií
Vyučovanie prírodných vied, a teda aj fyziky sa v nových trendoch sústreďuje na aktívnu činnosť žiaka
vo vyučovacom procese, počas ktorej žiak nadobúda nové skúsenosti, zručnosti, poznatky a vedomosti ([3], s. 5)
uvádza, že dnes sa chápe prírodovedné vzdelávanie ako konštruovanie poznatkov, na ktorom sa žiak aktívne
podieľa. Učiteľ má byť v tomto procese pomocníkom, ktorý uľahčuje žiakom objavovanie a konštruovanie
pojmov či pochopenie fyzikálnych javov. ,,Takto chápané vyučovanie sa začína obyčajne skúmaním javov,
najlepšie pomocou praktických činností. Úloha pochopiť vzťahy a využiť vedomosti je prenesená na žiaka.“
([3], s. 4)
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Na základe týchto faktov považujeme za najvhodnejšie využitie mobilných technológií pri praktických
meraniach a experimentoch realizovaných žiakmi. Výhodou mobilných technológií je množstvo senzorov na
meranie fyzikálnych veličín, ktoré tieto zariadenia obsahujú. Vhodným výberom softvérového vybavenia,
aplikáciami, vieme prevádzať výstupné informácie zo senzorov na číselné hodnoty, či ich priebeh v čase
zobrazovať v grafoch a tabuľkách. Tieto fakty považujeme za zásadné výhody pre prírodovedné vzdelávanie.
Medzi najpoužívanejšie funkcie mobilných zariadení patria zaznamenávanie zvuku a obrazu, ktoré využívajú
ľudia v každodennom živote. Vo fyzikálnom vzdelávaní môžeme využiť tieto funkcie pri videomeraní,
zaznamenávaní fyzikálnych javov či vytváraní videosekvencií. Súčasťou mobilných technológií môže byť
senzor zrýchlenia, tlakový senzor, kompas, senzor magnetickej indukcie, senzor osvetlenia, RGB senzor a najnovšie zariadenia obsahujú aj senzor teploty okolia a senzor vlhkosti okolitého vzduchu. V ďalších častiach článku
si predstavíme aplikácie, ktoré využívajú výstupné informácie zo senzorov a predstavíme návrhy ich využitia
vo vyučovaní fyziky.

Aplikácia Pedometer
Mobilné technológie využívame aj pri sledovaní nášho každodenného života. Rôzne aplikácie zaznamenávajú našu fyzickú aktivitu počas dňa a ponúkajú nám prehľad o našich športových aktivitách, trvaní tréningu,
spálených kalóriách či dokonca srdcovom tepe. Aplikácia Pedometer sleduje počet krokov, ktoré sme v daný
deň prešli, celkovú prejdenú vzdialenosť, množstvo spálených kalórií a priemernú rýchlosť za daný deň. Každú
z týchto sledovaných veličín dokáže aplikácia zobraziť vo forme grafu ako časový priebeh počas celého dňa.
Prostredie aplikácie je zaznamenané na obrázku (Obr. 1.). Aplikácia je stiahnuteľná bez poplatku v obchode
operačného systému Android.

Obr. 1 Prostredie aplikácie Pedometer

Ako uvádza Hanč [2], študenti majú značný problém s interpretáciou grafov a ich vzájomného prepojenia
s reálnym svetom. Vanyová [4], s. 102 – 103) na základe výskumu naznačuje pozitívny vplyv riešenia aktivít a úloh
zameraných na zobrazovanie nameraných dát prostredníctvom grafov, čítanie a analýzu grafov na rozvoj grafickej gramotnosti žiakov. Preto sa domnievame, že pri využití grafu z aplikácie Pedometer, kde má žiak
predstavu o aktivitách, ktoré cez deň zažil, bude pre žiaka jednoduchšie interpretovať graf a pochopiť jeho priebeh.
Aktivitu navrhujeme realizovať so žiakmi základnej školy v 8. ročníku v téme Pohyb telesa pri zavádzaní
pojmov trajektória, dráha, okamžitá rýchlosť a priemerná rýchlosť. Úlohou žiaka je inštalovať do svojho
mobilného zariadenia aplikáciu Pedometer a sledovať svoju aktivitu počas jedného dňa. Následne žiak graf
analyzuje a hľadá odpovede na otázky:
1. Koľko si prešiel krokov za celý deň?
2. Navrhni spôsob, akým by si odmeral dĺžku svojho kroku a odmeraj ho.
3. Akú vzdialenosť si prešiel za celý deň?
4. Akú vzdialenosť si prešiel medzi dvanástou a štrnástou hodinou?
5. Aká bola tvoja priemerná rýchlosť za celý deň?
6. Aká bola tvoja priemerná rýchlosť medzi dvanástou a štrnástou hodinou?

Aplikácia Vedecký zápisník
Ako sme uviedli v predchádzajúcej časti článku, mobilné zariadenia obsahujú rôzne senzory fyzikálnych
veličín. Aplikácia Vedecký zápisník prevádza informácie zo všetkých senzorov mobilného zariadenia do čísel-
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ných hodnôt, alebo ich zobrazuje vo forme grafu ako časový priebeh zmeny sledovanej veličiny. Prostredie
aplikácie vidíme na obrázku (Obr. 2.)

Obr. 2 Prostredie aplikácie Vedecký zápisník

Aplikáciu sme inštalovali na mobilný telefón Samsung Galaxy A3, ktorý je vybavený aj senzorom osvetlenia
a mikrofónom. V navrhnutej aktivite budeme sledovať informácie z týchto senzorov. Aktivitu navrhujeme
realizovať so žiakmi základnej školy. Úlohou žiaka je sledovať v rámci priestorov školy hodnoty intenzity
osvetlenia a intenzity zvuku. Študenti si zaznamenávajú tieto hodnoty v rôznych situáciách, počas vyučovacích
hodín, prestávky, v čase obedu, pri otvorených a zatvorených oknách v triede. Tieto hodnoty následne porovnajú s normami, ktoré platia pre priestory školy. V tabuľke (Tab. 1) uvádzame príklad noriem pre osvetlenie
v priestoroch školských zariadení. Po spracovaní merania je úlohou žiakov interpretovať a prezentovať svoje
namerané dáta.
Tab. 1 Príklad noriem pre osvetlenie školských zariadení
(Zdroj: https://www.asb.sk/tzb/osvetlenie-a-elektroinstalacie/osvetlenie-skol-askolskych-zariadeni-2)

Typ miestnosti, úlohy alebo činnosti
Triedy, kabinety
Demonštračný stôl
Miestnosti na výtvarné umenie
Miestnosti na praktické cvičenia a laboratóriá
Jazykové laboratórium
Schodiská
Miestnosti učiteľov
Knižnice: priestory na čítanie
Školské jedálne

Em [lx]
300
500
750
500
300
150
300
500
200

Záver
Mobilné technológie majú potenciál nájsť si miesto vo vzdelávacom procese na slovenských školách.
V článku sme uviedli problematiku ich implementácie a využitia na hodinách fyziky. Poukázali sme na nedostatok návrhov hodín a materiálov pre vyučovanie fyziky s využitím mobilných technológií. Uviedli sme taktiež
príklady využitia aplikácií Pedometer a Vedecký zápisník.
Domnievame sa, že mobilné technológie môžu spestriť hodiny fyziky nielen na základných školách
a pomôcť žiakom pochopiť prepojenie fyziky a nameraných dát s reálnym svetom a okolím žiaka, v ktorom sa
pohybuje.
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Niektoré fotografie zo Šoltésových dní sú na strane 12
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