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Milí priatelia, učitelia fyziky, 

v čase písania tohto úvodníka intenzívne pripravujeme Šoltésove dni, odbornú konferenciu pre učiteľov fyziky 

základných a stredných škôl. Pri tejto príležitosti si dovolím stručne vymenovať aj ďalšie podobné pravidelné 

stretnutie učiteľov zamerané na odovzdávanie námetov a výmenu skúseností s vyučovaním fyziky. 

Ak začnem úvodom školského roka, ešte pred nástupom žiakov v auguste sa pravidelne stretávame  

na Vanovičovych dňoch. Akcia je vždy na inej škole na Slovensku, pričom každý piaty ročník býva na Gymnáziu 

V. P. Tótha v Martine. Tak to bolo aj v tomto roku, keď sme sa stretli v Martine na 40. ročníku. V auguste 2016 

boli Vanovičove dni na Strednej zdravotníckej škole v Poprade, v roku 2015 na Gymnáziu v Partizánskom, 

v roku 2014 na Gymnáziu v Púchove. 

Najmä pre učiteľov základných škôl sú určené Murgašove dni v Lučenci, ktorých hlavnou organizátorkou 

je Ľuba Morková. Tento rok sa uskutočnili v poradí 8. Murgašove dni v priestoroch Súkromného gymnázia 

v Lučenci. 

Ďalšou veľmi milou a veľmi reprezentačnou akciou pre učiteľov býva každoročne Festival fyziky, konferencia 

Tvorivý učiteľ fyziky. Na akcii sa zvyknú stretávať učitelia fyziky všetkých stupňov, od základnej školy až 

po univerzitnú úroveň a bývalo zvykom, že sa pridávajú aj vedci zo SAV s populárno-vedeckými prednáškami. 

Akcia je výnimočná aj tým, že sa koná v nádherných priestoroch Smolenického zámku. Tento rok bola konferen-

cia v septembri a čoskoro bude možnosť zúčastniť sa opäť, najbližšia by mala byť už v apríli 2018. 

Vráťme sa k Šoltésovym dňom. Tento rok na Oddelení didaktiky fyziky pripravujeme a zastrešujeme odborný 

program už spolu 10. krát. Hlavnou časťou programu bývajú obľúbené „dielne“, na ktorých modelujeme vyučo-

vanie v triede v menších skupinách a z ktorých si učitelia neraz majú možnosť odniesť okrem námetov na prácu 

na hodinách aj hotové, v rámci dielne vyrobené pomôcky. Program býva doplnený o prednášky zamerané na aktu-

álne a aj najnovšie poznatky z fyziky. 

Tento rok opäť pripravujeme spolu 5 dielní a okrem tradičných vedúcich z domácej FMFI UK, doc. František 

Kundracik, doc. Klára Velmovská, dr. Peter Horváth a z Martina dr. Jozef Beňuška, dielne tento rok pripravujú 

aj doc. Marián Kireš z UPJŠ Košice a dr. Juraj Tekel z FMFI UK. Prednášku prisľúbili prof. Jozef Masarik, 

prof. Juraj Slabeycius, doc. Viera Haverlíková a naše milé kolegyne p. učiteľky Júlia Jánošíková a Dáša Škodyová. 

Tešíme sa, že naše chodby opäť trochu viac ako obyčajne ožijú vďaka účastníkom Šoltésovych dní, a ak sa 

tento rok nezúčastníte, veríme, že sa stretneme na niektorej z akcií v blízkej budúcnosti. 

Peter Horváth 
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Krátke správy 

Vedecký veľtrh – 14. 9. 2017 sme sa tradične zúčastnili na podujatí určenom 

pre verejnosť, najmä pre školákov. Okrem klasických jednoduchých fyzikál-

nych experimentov sme na námestie Eurovei priniesli 3D tlačiareň, kde sme 

vyrábali priamo na mieste hlavolam gombíkovej dierky, či záložky do kníh. 

Pripravená bola aj tlač superhlasnej píšťalky. Geometriu a matematiku sme 

priblížili interaktívnou a hravou formou s využitím moderných digitálnych 

technológií a progresívnych didaktických metód. 

Noc výskumníkov – 29. 9. 2017 sa fakulta prezentovala demonštráciami 

základných princípov v urýchľovačovej a detekčnej časticovej fyzike (televízia 

a magnet, hmlová komora, zjednodušený Rutherfordov experiment). Účastníci 

sa mohli priamo na mieste zahrať na lovcov Higgsovho bozónu a svojimi 

pozorovaniami prispieť k zlepšeniu počítačového určovania častíc. 

Academia & Vapac veľtrh vzdelávania – 10.–12. 10. 2017 sme sa zúčas-

tnili spolu s ostatnými fakultami UK na najväčšom podujatí v rámci Sloven-

ska, kde nielen slovenské vysoké školy, ale aj zahraničné približujú stredo-

školákom možnosti štúdia a následného uplatnenia sa v praxi.  

Pripravili sme pre Vás už trináste video s názvom „Lyžiar a cestujúci  

v autobuse“. Nájdete ho na http://www.necakanesuvislosti.matfyzjein.sk/.  

Pripravujeme pre Vás a Vašich žiakov: 

8. 11. 2017 Deň rozprávok – cyklus prednášok v rámci Týždňa vedy na tému 

rozprávky vo vede a veda v rozprávkach. Budete si môcť vypočuť najkratšiu 

rozprávku, či pochopiť aké ťažké bolo trafiť jablko šípom na hlave malého 

chlapca. Prezradíme Vám ako sa tvoria bubliny, či plamene v animovaných 

rozprávkach. Deň zakončíme koncertom vokálnej skupiny Vocalatté, ako 

inak na tému čisto rozprávkovú. 

20.–22.11.2017 Mini Erazmus – Zaži aj ty vysokú školu – pobyty stredo-

školákov na Našej Fakulte viac na http://futuregenerationeurope.eu/mini-

erasmus/. V priebehu jedného semestrálneho týždňa si môžu Vaši študenti 

vyskúšať, aké je to byť vysokoškolákom a spoznať množstvo ľudí, s ktorými 

sa možno budú stretávať nasledujúce životné obdobie. 

Sledujte nás aj na www.youtube.com/MatFyzjeIN 

Záujemcovia o pripravované akcie a o individuálne exkurzie píšte na adresu: 

gazakova@fmph.uniba.sk. 
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Z histórie vzdelávania 6  

Riadenie a financovanie dobrých univerzít a výskumu v USA 

Každý rok niekoľko inštitúcií zverejňuje rebríčky najlepších svetových univerzít. Každý rebríček je trocha 

iný, a je to aj prirodzené, pretože každá inštitúcia používa trocha iné kritériá. Takmer každý berie do úvahy 

výskumné publikácie a ohlasy na ne. Niekto zaráta počty laureátov Nobelových cien, niekto si zostaví prehľad 

názorov vybraných učiteľov z viacerých univerzít, iný zohľadní aj výšku získaných grantových prostriedkov 

alebo počty zahraničných študentov a pod. Ale napriek odlišným kritériám sú výsledné rebríčky veľmi podobné. 

V prvej desiatke sa objavujú pravidelne špičkové univerzity z USA, niekedy sa tam objaví aj Oxford a Cambridge 

a v prvej desiatke európskych univerzít je pravidelne aj ETH Zürich a podobná škola z Lausanne, často aj 

London School of Economics a iné britské univerzity. Vzniká prirodzene otázka, čím sa najúspešnejšie univerzity 

odlišujú od ostatných, menej úspešných? Je to organizáciou, teda správou (governance) života univerzity? Je to 

financovaním univerzity a najmä jej vzdelávania a výskumu? Je to spoluprácou univerzity s biznisom a prie-

myslom? Je to popularitou štúdia a vyučovania na najlepších univerzitách, takže o ne majú záujem najlepší 

vyučujúci a študenti? Alebo je to z každého trocha? V tejto časti seriálu o vzdelávaní sa budeme zaujímať o to, 

čo je pre najúspešnejšie univerzity typické. 

Riadenie špičkových univerzít v USA. K najúspešnejším patria Harvard, MIT (Massachusetts Institute of 

Technology), Princeton, CALTECH (California Institute of Technology), Stanford, Rockefeller University a 

ďalšie. Pre všetky z nich sa v zozname univerzít USA objaví jednoduchá charakteristika „private – no profit“. 

Všetky z nich riadi Správna rada, ktorá menuje rektora alebo chancellora, a ten so svojím tímom riadi univerzitu. 

Počet členov správnej rady je obmedzený jej štatútom a tam sú aj pravidlá pre výber nových členov, ak niekomu 

uplynie volebné obdobie, alebo prestane pracovať z iných príčin. Veľkú časť nových členov menuje samotná 

správna rada. 

Raz som sa stretol s riaditeľkou malej dievčenskej college v USA a spýtal som sa jej, podľa akých kritérií 

vyberajú nových členov správnej rady. Vysvetlila mi, že sa snažia posúdiť a osloviť viacero kandidátov a pri kaž-

dom sa pýtajú na to, či spĺňa podmienku WWW. Nesúvisí to s internetom, písmená znamenajú W (wise – teda 

múdry), W (wealthy – bohatý) a W (working – pracovitý). No, možno je to trocha zjednodušené, ale niečo  

na tom je. 

Inokedy som bol v komisii, ktorá vyberala nového riaditeľa jednej vedeckej inštitúcie v nemecky hovoriacej 

krajine. Na prvom stretnutí sa začalo s tým, či nový riaditeľ musí hovoriť dobre nemecky, alebo nie. Takmer 

všetci boli nešťastní z toho, že dobrá znalosť nemčiny bola podstatná pre styk s nadriadenými inštitúciami. 

Dosť to zúžilo výber. Myslím si, že o niekoľko rokov už bude dobrá angličtina stačiť všade. Ale aj tak komisia 

urobila, čo mohla. Ja som bol v komisii skôr do počtu, inak bol výber veľmi seriózny a na prostriedkoch sa 

nešetrilo, napríklad dobré hotely a strava boli samozrejmé. Každý z členov komisie vedel, že úspešnosť práce 

inštitúcie bude podstatne ovplyvnená tým, kto ju bude viesť. 

Výber rektora alebo kancelára (chancellora) univerzity v USA sa považuje za výnimočne dôležitú vec a venuje 

sa mu obrovská pozornosť, stretnutia členov správnej rady, diskusie, výber kandidátov, diskusie s kandidátmi, 

dohodnutie podmienok (vrátane platových), to všetko sa zváži a rozhodne sa pre čo najlepšie. Ak správna rada 

vyberie dobrého rektora a ten si vyberie dobrých spolupracovníkov, môže to univerzite podstatne pomôcť. 

Financovanie špičkových univerzít v USA. Uvediem tu ako prípad financovanie jednej zo špičkových 

univerzít – CALTECH, pričom dáta sú z roku 2014. Podľa počtu študentov to nie je veľká univerzita. Na baka-

lárskom štúdiu je niečo menej ako 1000 študentov, na magisterskom (master) a doktorandskom (PhD) je o niečo 

viac ako 1000. Zamestnancov, zväčša vyučujúcich, je okolo 600, z toho asi polovica profesorov. Ročný rozpočet 

je okolo 2 miliárd USD, z toho ale asi ¾ idú na prevádzku JPL (Jet Propulsion Laboratory – Laboratórium 

Tryskového Pohonu), ktoré CALTECH prevádzkuje pre NASA (National Aeronautical and Space Administration) 

na základe zmluvy. Na univerzitný „campus“, vrátane vzdelávania, sa spotrebuje asi 600 miliónov USD. Tak 

ako iné súkromné univerzity, aj CALTECH má svoj vlastný majetok, pochádzajúci čiastočne zo „základiny“ 

(hotovosť, ktorú darovali zakladatelia univerzity, anglické „dowry“ znamená „veno“) vo výške 2 miliardy USD. 

Bežné príjmy v každom roku pochádzajú z darov, zo školného, z výnosov základiny, grantov a zmlúv a z iných 

zdrojov. Okrem JPL, CALTECH riadi alebo spoluriadi ďalšie výskumné centrá, ako astronomické centrá Palomar 

Observatory v San Diegu a Mauna Kea observatory na Havaji, Radio observatory, Marine Laboratory, LIGO 

– v ňom pozorovali po prvýkrát gravitačné vlny spôsobené zrážkou dvoch čiernych dier a Office of Technology 

Transfer. 

Štúdium nie je lacné. Ročné školné (tuition fee) je asi 40 tisíc USD a ďalších 15 tisíc študent potrebuje  

na ubytovanie a stravu. Od 10 rokov po absolvovaní štúdia má študent v priemere ročný príjem asi 76 tisíc USD, 

takže poplatky za štúdium môže pomerne skoro splatiť, ak si na štúdium požičal.  
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Odkiaľ sa nabrali prostriedky výskumných univerzít v USA. Už minule sme spomínali, že v porovnaní 

s univerzitami v Európe si výskumné univerzity v USA značne posilnili svoje postavenie. Malo to viacero príčin. 

V období medzi I. a II. svetovou vojnou schopní študenti z USA chodievali s podporou viacerých nadácií na cesty 

na špičkové európske univerzity. Po tom, čo v Nemecku, v Taliansku a inde vylúčili z univerzít aj špičkových 

ľudí „neárijského pôvodu“, radi ich prijali na univerzitách v USA a v Británii. Navyše do vojnového úsilia v USA 

včasne zapojené výskumné univerzity. 

Dôležitú úlohu v tom zohral Vannevar Bush. Narodil sa v roku 1890. V roku 1919 už bol učiteľom na MIT, 

neskôr sa stal jej viceprezidentom a dekanom Fakulty inžinierstva. Bol úspešný vynálezca aj v oblasti analó-

gových počítačov, spoluzakladateľ ziskovej firmy, viedol vynikajúcich študentov, napríklad C. Shannona. 

Od roku 1938 riadil Carnegieho inštitút vo Washingtone. Po vypuknutí II. svetovej vojny sa stal prvým 

výskumným poradcom prezidenta F. D. Roosevelta a v tejto funkcii zostal aj pri ďalších prezidentoch (Truman, 

Johnson, Nixon). Založil a viedol Office of Research and Development, neskôr National Defense Research 

Committee (NDRC). Tento výbor mal takmer neuveriteľné zloženie, okrem V. Busha v ňom boli K. T. Compton 

(prezident MIT), J. B. Conant (prezident Harvardu), R. C. Tolman (dekan PhD školy v Caltechu), F. B. Jewet 

(prezident Národnej akadémie vied), jeden admirál za námorníctvo a jeden generál za pozemné vojsko. 

Výbor podporil projekt Manhattan (vývoj jadrovej bomby), rozvoj radaru v spolupráci s Britániou, vývoj 

rozbušky do rakiet vybuchujúcich v blízkosti striel V1 vysielaných z Nemecka na Londýn, prístroje na detekciu 

nepriateľských ponoriek a ďalší vojenský výskum. Vývoj spotreboval stovky miliónov USD, objednávky pride-

ľoval tam, kde bola najskoršia nádej na úspech. Po skončení vojny sa ukázalo, že viac ako polovica zdrojov 

bola pridelená len ôsmim pracoviskám, najmä výskumným univerzitám. Najviac prostriedkov získalo MIT. 

NASA 

Po skončení vojny bolo treba vytvoriť inštitúciu, ktorá by podporovala výskum v mierových časoch. Prvý 

Sputnik bol vypustený 4. októbra 1957 a udalosť spustila v USA tzv. „Sputnikový šok“. V roku 1958 bola 

zriadená NASA (National Aeronautical and Space Administration). Jedným z jej cieľov bolo dobehnúť Sovietsky 

zväz vo výskume kozmu a prirodzene aj v raketovej technike. Čokoro bol prijatý aj cieľ (program Apollo) 

formulovaný prezidentom Kennedym – uskutočniť pristátie lode s ľudskou posádkou na Mesiaci a zabezpečiť 

ich návrat na Zem. Cieľ sa podarilo uskutočniť a v ďalšom NASA rozšírila svoj program na výskum planét 

slnečnej sústavy. Na rok 2015 bol rozpočet NASA asi 18 miliárd USD. 

Odbočka – sputnikový šok a vzdelávanie 

V USA spôsobil Sputnikový šok viacero pokusov o zlepšenie vzdelávania. Pod jeho vplyvom vznikol 

Feynmanov kurz fyziky aj Berkeleyský kurz fyziky a viaceré stredoškolské učebnice. Neskoršie sa ale ukázalo, 

že „vedecká“ výučba prírodných vied nie je dobrá pre všetkých stredoškolákov a postupne sa šok utlmil. Medzi 

vzdelávacími systémami sa šok šíril ako zvuk v horách – postupnými odrazmi. Do Československa takto prišiel 

tiež a ovplyvnil našu reformu vzdelávacieho systému v rokoch 1976 – 1986. V rámci stredoškolských osnov 

sa moderná veda objavila v „zmenšenom tvare“ a neprinieslo to veľa dobrého.  

Dnes sa po svete podobne šíri „PISA šok“ a slovenská reakcia nie je o nič rýchlejšia ani premyslenejšia ako 

naša reakcia na Sputnikový šok pred 60 rokmi.  

DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) 

Vznikla tiež v rámci Sputnikového šoku. Riadi ju ministerstvo obrany. V roku 2015 mala rozpočet 2,9 miliardy 

USD. Vyvíjala okrem iného lietadlá, ktoré nie sú viditeľné pre radary a zaoberala sa aj vojensky využiteľnými dronmi, 

ovládanými počítačmi. Jej najznámejším výsledkom je komunikačný systém „arpanet“, ktorý dnes používame 

všetci pod názvom internet. Na internete je z vojenského hľadiska dôležité to, že je decentralizovaný – ak sa 

niektorá zo staníc, ktoré prijímajú a posielajú ďalej signály, zničí, systém si nájde inú cestu a správu doručí. 

NIH (National Institutes of Health) 

Podporuje lekársky výskum. Pokrýva pri tom 50 % všetkého lekárskeho výskumu a 85 % univerzitného 

lekárskeho výskumu. V roku 2015 mal celkový rozpočet asi 25 miliárd USD. Z toho asi 10 % spotreboval  

na výskum v centrálnom pracovisku v Bethesde v štáte Maryland a 85 % na prevažne univerzitných pracovis-

kách mimo centrály. 

NSF (National Science Foundation) 

Je to vládna, v podstate grantová, agentúra na podporu základného výskumu, mimo lekárskeho. V roku 2012 

mala rozpočet 7 miliárd USD. Riaditeľa menuje prezident USA a schvaľuje ho Senát. Ďalších 24 členov vymenúva 

prezident, súhlas Senátu už nie je potrebný. NSF dostáva ročne asi 50 tisíc žiadostí o granty, schváli z nich asi 

20 %. Podporuje aj inovácie vo vzdelávaní.  

Často  sa diskutuje o kritériách,  na základe ktorých sa granty prideľujú.  Prvá veľká diskusia na túto 

tému sa  uskutočnila už v 40.  a  50. rokoch, keď sa objavili dva návrhy. Prvý pochádzal od senátora za štát  
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ZápadnáVirgínia Harleyho Kilgorea, druhý od Vannevara Busha. Kilgore si predstavoval, že systém by 

mal zabezpečiť, aby granty dostali aj menšie univerzity, aby bola kontrola prideľovania grantov pomerne 

široká a aby patenty získané z výskumu financovaného štátom nepatrili výskumníkovi, ale štátu. V. Bush 

zdôrazňoval viac kvalitu výskumu a jeho možný prínos, patenty mali patriť tomu, kto objav urobil. Napokon 

bol prijatý kompromis, ale výsledok bol bližší návrhom V. Busha. 

DOE (Department of Energy) 

Je pokračovateľkou US Atomic Energy Commission, ktorá existovala v období 1946 – 1975. DOE spravuje 

výskumné ústavy zamerané na jadrovú energetiku a na fyziku elementárnych častíc. Najznámejšie z ústavov 

sú: Argonne National Lab., Brookhaven National Lab., Fermi National Accelerator Lab., Lawrence Livermore 

National Lab., a Thomas Jefferson National Accelerator Lab. V roku 2009 mal DOE rozpočet 26,4 miliardy 

USD. 

Podnikový a súkromný výskum  

V USA je ho veľmi veľa. Niektoré z mnohých inštitúcií sú: 

T. J. Watson IBM Center – Hlavné centrum je v New Yorku, ale po svete je 11 ďalších. Jedno pracovisko 

je blízko MIT. K významným objavom patrí: Deep Blue Computer – vyhráva so šachovými veľmajstrami, 

programovací jazyk FORTRAN a Tunelový rastrovací mikroskop, ktorý „vidí“ jednotlivé atómy na povrchu 

tuhej látky. Terajšia výskumná téma sú kvantové počítače a umelá inteligencia.  

Bell Laboratories – Alexander Graham Bell ich založil roku 1884 z prostriedkov, ktoré dostal z Francúzska 

v rámci Voltovej ceny za objav telefónu. Potom sa rôzne zlučovali a premenúvali a stále pracovali. Objavili 

tam tranzistor, laser, vesmírne tepelné žiarenie, CCD princíp, ktorý dnes využívajú digitálne fotoaparáty, 

programovacie jazyky C, C++. Dokopy ich pracovníci získali 8 Nobelových cien. 

Silicon Valley (Kremíkové Údolie) a IT spoločnosti – Podstatný vplyv na rozvoj moderných technológií 

majú dnes súkromné spoločnosti, ktoré pracujú v Silicon Valley neďaleko od San Francisca. Sú to spoločnosti 

ako Google, Yahoo, Facebook, Apple, Hewlett – Packard, Microsoft, Cisco a mnoho ďalších. V oblasti bola 

investovaná 1/3 „venture capital“, je tam vyše 1000 start-up spoločností, tu vznikol microprocesor a mikropočítač. 

Vhodné podmienky vytvorila prítomnosť kvalitných univerzít v oblasti (ako Stanford a University of California), 

prítomnosť „venture capitalu“ (podľa slovníka „venture“ znamená riziko alebo odvahu) a objednávky od Minister-

stva obrany. Viacero autorov analyzovalo, prečo sa tu rozvíjali nové firmy tak úspešne a okrem spomínaných 

faktorov ocenili aj klímu (nie počasie) a etiku priaznivú pre podnikanie. Vznikli pokusy vytvoriť podobnú klímu 

a etiku aj inde, ale neboli úspešné. 

Ján Pišút 

Zobrazovanie nameraných dát v grafe 

S implementáciou informačno-komunikačných prostriedkov do vyučovania majú učitelia k dispozícii množstvo 

voľne dostupných programov, ktoré pomáhajú pri zobrazovaní výsledkov meraní a aktivít na hodinách fyziky. 

Priamo v učebniciach fyziky pre základné školy sú odkazy na program C6 Lite. Upravené a funkčné odkazy 

sú aj na stránke http://e-fyzika.ddp.fmph.uniba.sk/. V článku uvedieme príklad aktivity, ktorú možno realizovať 

viacerými spôsobmi. Načrtneme dôvod, prečo si vybrať konkrétny spôsob realizácie danej aktivity. 

1  Nastolenie problému 

Ak sa v šiestej triede na základnej škole spýtame žiakov, čo je väčšie – kvapka vody alebo kvapka oleja, 

zrejme väčšina z nich odpovie, že kvapka oleja. Určite sa nájdu v triede aj žiaci, ktorí budú nad nastoleným 

problémom premýšľať a ich odpoveď nebude natoľko jednoznačná. Pred ďalším riešením problému je potrebné 

spresniť podmienky, ktoré majú byť zachované – rovnaká teplota kvapaliny, vzduchu, kvapka kvapnutá z rovnakej 

pipety resp. injekčnej striekačky. Učiteľ by mal žiakov viesť k tomu, že každé vyslovené tvrdenie je potrebné 

vhodným spôsobom odôvodniť alebo inak overiť jeho pravdivosť. Spôsob, akým sa o fungovaní zákonitostí 

prírody mladší žiaci radi presviedčajú, je experimentovanie. Prieskum Velmovskej [2] poukazuje na to, že iba 

18,3 % žiakov navrhlo vhodný experiment, ktorým by sa overila vyslovená hypotéza. Žiaci pri riešení vyššie 

uvedeného problému zrejme navrhnú množstvo experimentov, bez ohľadu na to, či ich realizácia je uskutočni-

teľná priamo na hodine fyziky. Je nutné žiakov od začiatku ich fyzikálneho poznávania viesť k rozvoju kritického 

myslenia. Mali by zvážiť vhodnosť navrhovaného experimentu. Prikláňame sa k názoru Velmovskej [2], že učiteľ 

môže vhodným nasmerovaním žiaka pomôcť k rozvoju tejto schopnosti u žiakov. Riadenou diskusiou resp. 

sokratovskou metódou, pri ktorej kladením vhodných otázok podnietime žiakov k premýšľaniu, možno elimi-

novať nevhodné a nesprávne návrhy na experimenty.  

http://e-fyzika.ddp.fmph.uniba.sk/
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Možností realizácie aktivity na hodine je viacero: 

1. Priamym pozorovaním kvapiek kvapkajúcich z pipety. 

2. Zistením, koľko kvapiek vody a koľko kvapiek oleja sa zmestí do vopred stanoveného objemu, napr. 30 ml. 

Čím sú kvapky väčšie, tým menej sa ich do daného objemu zmestí. 

3. Do dvoch rovnakých odmerných valcov (alebo iných rovnakých nádob) nakvapkáme rovnaké množstvo 

kvapiek vody a oleja. Porovnaním výšky hladín určíme, ktoré kvapky boli väčšie. 
 

4. Uskutočnením pokusu, pri ktorom budeme merať objemy rôzneho množstva kvapiek vody a oleja. Name-

rané dáta si zaznamenáme do tabuľky a následne zobrazíme do grafu. Vyhodnotením takto zobrazených 

výsledkov potvrdíme, či vyvrátime vyslovenú hypotézu. 

Posledný z experimentov sme so žiakmi realizovali priamo na hodine. K poslednému z navrhovaných expe-

rimentov vznikli materiály: Pracovný list pre žiaka, Pracovný list pre učiteľa a je dostupný na stránke 

fyzika.ddp.fmph.uniba.sk/ v časti Vzdelávacie stretnutia pre učiteľov, Šoltésove dni 2014, aktivita Kvapky. 

2  Relizácia aktivity 

Ktorý zo spôsobov je správny? Ktorý realizovať na hodine so žiakmi? Učiteľ by mal akceptovať všetky 

žiacke návrhy, ale súčasne nasmerovať žiakov tak, aby zrealizovaná aktivita žiakov posunula vo vzdelávaní  

a v získavaní poznatkov a zručností. V Pracovných listoch pre učiteľa je pri pokusoch uvedený aj cieľ danej 

aktivity. Učiteľ sa tak môže rozhodnúť pre zaradenie danej aktivity podľa toho, či jej cieľ vyhovuje alebo 

nevyhovuje jeho aktuálnym požiadavkám.  

Práve posledný spôsob riešenia problému môže doviesť žiakov k hlbšiemu poznaniu v práci s grafmi a rozvíjať 

grafickú gramotnosť žiakov. Aby bolo možné rýchlo vyvodiť závery z meraní, je potrebné vyobrazené hodnoty 

v grafe vedieť interpretovať a preto je nutné venovať grafom značnú pozornosť pri každej príležitosti, ktorá sa 

naskytne. A jednou z takých príležitostí je hľadanie odpovede na otázku, či je väčšia kvapka vody alebo kvapka 

oleja. 

3  Zobrazenie nameraných dát v programe C6 Lite1 

3.1  Spustenie merania 

Po stiahnutí aktivity kvapky.cma a jej otvorení v programe C6 Lite, spustíme meranie tlačid-

lom . Na obrazovke sa nám objaví okno, do ktorého vpisujeme namerané hodnoty. Hodnoty sa 

priebežne objavujú aj vyobrazené v grafe. Ak by sme niektorú hodnotu nezadali, neobjaví sa v grafe. 

Každú ďalšiu hodnotu zapisujeme po stlačení tlačidla . Ak sme zaznamenali do tabuľky všetky 

namerané dáta, ich zadávanie ukončíme tlačidlom . 

3.2 Vyhodnotenie merania 

Po ukončení merania sa namerané hodnoty zobrazia v grafe v tvare bodov rôznych farieb (obr. 1). Ak chceme 

z grafu odčítať hodnotu, ktorá nebola priamo nameraná, je potrebné preložiť namerané hodnoty vhodnou čiarou 

(polpriamkou). 

 

Obr. 1  Zobrazenie výsledkov merania 

                                                      
1 Na stiahnutie: http://cma-science.nl/downloads-2/software-coach-programs/coach-6-lite-update-slovak 

http://e-fyzika.ddp.fmph.uniba.sk/
http://cma-science.nl/downloads-2/software-coach-programs/coach-6-lite-update-slovak
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Kliknutím pravým tlačidlom myši do oblasti grafu si z ponuky vyberieme Spracuj/Analyzuj a Fitovanie 

funkciou (obr. 2). 

 

Obr. 2  Fitovanie nameraných hodnôt funkciou 

V ponuke si vyberieme Typ funkcie pre jednotlivé Stĺpce (objem oleja). Pred potvrdením výberu treba kliknúť 

na tlačidlo Odhadni (obr. 3). 

      

 Obr. 3  Fitovanie funkciou Obr. 4  Zmena farby grafu 

Vhodné je mať farbu fitovanej fiunkce totožnú s farbou grafu pre jednotlivé kvapaliny. Graf upravíme 

kliknutím pravým tlačidlom, výberom Uprav Graf z ponuky a v stĺpcoch C4 (fitovanie objem vody) a C5 

(fitovanie objem oleja) upravíme farbu grafu (obr. 4). 

 

Obr. 5  Priblíženie časti grafu 
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Ak by sme chceli navyše zistiť objem jednej kvapky vody resp. oleja, musíme si priblížiť určitú oblasť 

grafu (obr. 5). V okne, kde je zobrazený graf, v pravej hornej časti klikneme na značku . Ťahaním myši  

v príslušnej oblasti sa daná oblasť zväčšuje resp. približuje. Túto akciu je možné opakovať viackrát po sebe  

a následne odčítať hodnotu objemu kvapaliny jednej kvapky. 

 

Obr. 6  Objem jednej kvapky vody, oleja 

3.3  Nové meranie 

Ak treba vymazať namerané údaje z tabuľky resp. z grafu, kliknutím pravým tlačidlom myši 

si treba z ponuky vybrať Odstráň hodnoty. Následne je ešte treba vymazať z tabuľky resp. grafu stĺpce 

C4 a C5. Kliknutím pravým tlačidlom myši si vyberieme Uprav tabuľku resp. Uprav graf, v uvedených 

stĺpcoch v ponuke Priradenie (obr. 7) vyberieme (Prázdne). 

 

Obr. 7  Odstránenie fitovanej funkcie 

Po tomto úkone je aktivita pripravená k opätovnému resp. ďalšiemu použitiu, meraniu. 

4  Vyhodnotenie aktivity 

V grafe, ktorý sme vytvorili z nameraných dát máme prehľadne usporiadané jednotlivé merania. Každý 

zobrazený bod vyznačuje konkrétnu nameranú hodnotu dvojice počet kvapiek a objem kvapaliny. Nameranými 

bodmi preložíme polpriamky so začiatkom v bode [0, 0]. Osobitne pre jednotlivé kvapaliny (obr. 5).  

Pri analýze zobrazených grafov žiaci vidia rozdielnosť už v rozmiestnení zobrazených bodov pre jednotlivé 

kvapaliny a tiež v sklone polpriamok pre jednotlivé kvapaliny. Táto skutočnosť ich vedie k tomu, že kvapka 

vody a kvapka oleja nie sú rovnaké. Podrobnejšou analýzou grafu môžu získať informáciu o objeme jednej kvapky 

jednotlivých kvapalín. Podľa výsledkov odčítaných z grafu na obr. 6 objem jednej kvapky oleja je 0,032 ml a 

objem jednej kvapky vody je 0,052 ml. Následne žiaci dospejú k zisteniu, že kvapka vody je väčšia – má väčší 

objem ako kvapka oleja. Je vhodné, ak si žiaci toto zistenie dajú do súvislosti so sklonom jednotlivých polpria-

mok. Svoje zistenia žiaci konfrontujú s hypotézou, ktorú si stanovili v úvode aktivity. 
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5  Rozširujúce informácie 

Pre uspokojenie zvedavých otázok žiakov sú k vybraným metodickým materiálom uvedené aj rozširujúce 

informácie o danom fyzikálnom jave. Tie môžu slúžiť aj učiteľom, pokiaľ chcú bližšie poznať pozadie skúmaného 

fyzikálneho javu. Kvapnutie kvapky súvisí s javom, ktorý sa nazýva povrchové napätie kvapalín. 

Pozorujeme, že kvapka kvapaliny s určitou hustotou (ρ), ktorá sa vytvorí na kvapkadle, sa pomaly zväčšuje, 

rastie jej objem (V) i hmotnosť (m). S rastúcou hmotnosťou kvapky sa zväčšuje i gravitačná sila (Fg) pôsobiaca 

na kvapku 

 Fg = m·g = V·ρ·g (1) 

kde g je gravitačné zrýchlenie (g = 9,81 m·s−2). 

Objem kvapky (V) zistíme vypočítaním objemu gule s polomerom (r) V = 
4

3
·π·r3 a dosadením do vzorca 

(1), dostaneme 

 Fg = 
4

3
·π·r3·ρ·g (2) 

Pozdĺž obvodu povrchu blany, ktorý je v styku s kapilárou, pôsobia povrchové sily. Ak označíme F 

výslednicu povrchových síl, jej veľkosť vypočítame vzťahom 

 F = σ·l, 
kde σ je povrchové napätie kvapaliny v určitom prostredí, a l dĺžka okraja povrchovej blany, 

na ktorú povrchová sila pôsobí kolmo na povrch kvapaliny. (Koubek, n. d.) Dĺžka l je teda 

dĺžka okraja blany, ktorou sa kvapka dotýka pipety resp. injekčnej striekačky. Jej veľkosť 

vypočítame ako obvod otvoru pipety resp. injekčnej striekačky l = 2·π·R, kde R je polomer 

otvoru kvapkadla. Potom je výslednica povrchových síl určená vzťahom 

 F = σ·2·π·R (3) 

Jednotlivé kvapky sa odtrhnú vtedy, keď gravitačná sila Fg práve prekoná silu 

F (obr. 8). V momente odtrhnutia kvapky platí  

Fg = F 

 
4

3
·π·r3·ρ·g = σ·2·π·R (4) 

Úpravou vzťahu (4) dostaneme pre polomer (r) kvapky  

𝑟 =  √
3 ·  𝜎 · 𝑅

2 · 𝜌 · 𝑔

3

  

Dohľadaním potrebných údajov hustoty (ρ) a povrchového napätia (σ) v tabuľkách pre jednotlivé kvapaliny 

a zistením polomeru kvapkadla, je možné vypočítať polomer kvapky. Dosadením hodnôt2 ρvody = 1000 kg·m−3, 

ρolivového oleja = 910 kg·m−3, σvody = 72,75.10−3 N·m−1, σolivového oleja = 33,00·10−3 N·m−1, vieme teoreticky určiť 

pomer medzi polomerom kvapky vody a kvapky oleja. rvody : rolivového oleja ≐ 1,26, z čoho vyplýva, že polomer 

kvapky vody je väčší ako polomer kvapky oleja. 

V našom prípade experimentálneho zistenia objemu jednej kvapky vody a oleja vychádza pomer polomeru 

kvapky vody a kvapky oleja 1,18. Určená hodnota sa nezhoduje s hodnotou určenou teoretickým výpočtom 

(1,26). Vzhľadom na to, že olej, ktorý sme pri experimente použili nebol olivový, v prostredí základnej školy 

môžeme uvedený výsledok považovať za uspokojivý. 

Povrchové napätie závisí od druhu kvapaliny (hustota ρ) a od prostredia nad povrchom kvapaliny. O vplyve 

prostredia sa možno ľahko presvedčiť dvojicou experimentov. Necháme kvapku vody kvapnúť vo vzduchu a 

kvapku vody kvapnúť v oleji (vložením otvoru pipety do oleja v odmernom valci). 

S rastúcou teplotou povrchové napätie kvapaliny voči danému prostrediu klesá (obr. 9). V praxi to znamená, 

že kvapky teplej vody sú menšie ako kvapky studenej vody. 

                                                      
2 http://www.converter.cz/tabulky/index.htm 

 

Obr. 8  Sily  

pôsobiace 

na kvapku 
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Obr. 9 Závislosť povrchového napätia vody v styku so vzduchom od teploty vody 

(http://www.converter.cz/tabulky/povrchove-napeti.htm) 

Záver 

V príspevku sme predstavili konkrétnu aktivitu, ktorú má učiteľ možnosť realizovať na hodinách fyziky. 

K dispozícii má na uvedenej www stránke pracovný list pre žiaka, ktorý si môže upraviť podľa vlastných požia-

daviek. Ku konkrétnej aktivite je vypracovaný pracovný list pre učiteľa, v ktorom je uvedený cieľ aktivity, 

postup práce, upozornenia na problémy, s ktorými sa môže žiak pri realizácii stretnúť, výsledky meraní, 

možnosť ich zobrazenia a vyhodnotenie aktivity. Pre učiteľov sme bližšie popísali postup pri spracovaní merania 

pre manuálne zadávanie dát v programe C6 Lite, ktorý je voľne dostupný. 

Monika Vanyová, ZŠ Jána Amosa Komenského Tvrdošovce 

monika.vanyova@gmail.com 
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História pojmu sila 

Predhovor 

Pre kolegov učiteľov fyziky, čitateľov Fyzikálnych listov si dovoľujeme uverejniť časť diplomovej práce 

Mgr. Jariera Wannousa, nášho nového doktoranda. Predložený text je sumárom historického vývoja pojmu 

sila. Pre učiteľov fyziky bude snáď zaujímavé, že predstavy našich žiakov sú veľmi často také isté alebo 

podobné, ako ich mali vedci v minulosti. Poučné je, že trvalo niekoľko storočí, kým sa pojmy očistili, korektne 

definovali a prestali sa zamieňať. Našou úlohou je, aby aj naši žiaci postupne rozlišovali medzi pojmami sila, 

hybnosť, energia a správne ich používali. Iste nám potvrdíte, že priviesť žiakov k pochopeniu je úloha zdĺhavá 

a náročná, podobne to však bolo aj v histórii. 

Peter Horváth, vedúci diplomovej práce J. Wannousa 

Keď chceme hovoriť o začiatkoch mechaniky v predstavách vedcov, tak treba začať u Grékov. Prvé zachované 

dokumenty, „Problémy mechaniky“, „Fyzika“, ktoré sa zaoberajú mechanikou sú dielom známeho filozofa 

Aristotela. V týchto prácach môžeme nájsť jasne zapísané Aristotelove predstavy o sile a pohybe, ktoré aj 

dominovali vedeckým predstavám na viac ako tisícročie. Autori ako Dugas [2], Baez [1] alebo Miao [3] uvádzajú 

nasledujúci zoznam Aristotelových predstáv: 

 Pohyb je vždy spôsobený silou. 

 Teleso pôsobiace silou musí byť vždy v kontakte s pohybujúcim sa objektom. 

 Rýchlosť pohybu je priamoúmerná veľkosti pôsobiacej sily. 

http://www.converter.cz/tabulky/povrchove-napeti.htm
mailto:monika.vanyova@gmail.com
http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~koubek/UT_html/G2/KAP05.PDF
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Aristoteles a jeho žiaci neskôr zistili, že ich predstavy nedokážu opísať všetky pohyby, ktoré sa dajú pozoro-

vať. Najčastejší pohyb, ktorý nezodpovedal týmto predstavám bol napríklad aj pád telies. Preto Aristoteles a 

jeho žiaci zdôvodnil tento pohyb tým, že všetky telesá majú prirodzenú tendenciu sa pohybovať jedným z dvoch 

spôsoboch (Miao, [3]): 

 Smerom hore k nebesiam. Aristoteles tento pohyb nazval „levitáciou“. 

 Smerom dole k Zemi. Tento pohyb naopak nazval „gravitáciou“. 

Týmto uvažovaním Aristoteles a jeho žiaci rozdelili pohyb na dva druhy: Prirodzený pohyb (gravitácia a 

levitácia) a násilný pohyb (spôsobený vonkajšou silou). 

Pri uvažovaní nad „prirodzeným pohybom“ telies Aristoteles spojil tento pohyb s hmotnosťou telesa. Podľa 

neho „ak závažie padne z nejakej výšky za nejaký čas, tak potom dvakrát ťažšie závažie padne z tej istej výšky 

za polovičný čas“ (Dugas, [2], str. 20). Dá sa povedať teda, že Aristoteles veril, že rýchlosť pádu telesa je 

priamoúmerná jeho hmotnosti. Taktiež v iných častiach Aristotelovej práce sa dá nájsť aj tvrdenie, že rýchlosť 

pádu telesa je nepriamoúmerná odporu prostredia (Baez, [1]). Pomocou moderného zápisu vzťahov, by sa jeho 

tvrdenia dali zapísať nasledovne: 

𝑣 = ∝
𝑚

𝑅
 

Pričom m je hmotnosť telesa a R je odpor prostredia. V skutočnosti tento vzťah platí, keď ide o terminálnu 

rýchlosť pádu telies. Aristotelova práca však naznačuje, že Aristoteles veril, že telesá dosiahnu túto rýchlosť 

rovno na začiatku svojho pohybu. 

Podľa práce „Fyzika“ Aristoteles taktiež veril, že vákuum nemôže existovať. Napriek tomu Aristoteles 

teoreticky taktiež uvažoval nad pohybom telies vo vákuu ako dôsledok predchádzajúcich tvrdení. Vzhľadom 

na to, že podľa Aristotela pôsobiace teleso musí byť vždy v kontakte s pohybujúcim sa telesom a že tá sila je 

priamoúmerná rýchlosti pohybu, tak to znamenalo, že pohyb vo vákuu je nemožný. 

Aristotelove predstavy boli následne akceptované väčšinou vedcov až do 14. storočia. Vyskytli sa však aj 

jednotlivci, ktorí sa opovážili oponovať Aristotelovým predstavám. Medzi nich patrili napríklad aj Ján z Alexandrie 

nazývaný Filiponus (5. st.), ktorý skoro tisícročie pred Galileom navrhol experiment s pádom telies, ktorý 

neskôr Galileo aj uskutočnil [5]. Filiponus tvrdil, že existuje vlastnosť telesa, ktorá ho poháňa pri pohybe. Ďalším 

oponentom bol aj William Ockham, ktorý je dnes známy svojou Ockhamovou „britvou“ (13. st.). Kritika 

Aristotelových predstáv bola však tvrdo odmietaná až po 14. storočie, kedy Jean Buridan a Nicole Oresme 

sformulovali zákony novej teórie, ktorou sa snažili nahradiť Aristotelove predstavy o sile. Vo svojej teórii 

predstavili termín Impetus a predložili nasledujúce tvrdenia o ňom [3]: 

1. Impetus je moc, ktorá existuje vo fyzickom svete a dokáže pohybovať objekt v tom istom smere, aký má 

samotný impetus. 

2. Objekt môže odovzdať svoj impetus inému objektu. 

3. Objekt sa pohybuje podľa množstva impetu, ktorý mu bol udelený. 

4. Impetus môže byť oslabený alebo zrušený odporom prostredia. 

5. Impetus môže byť priamočiary alebo krivočiary, preto pohyb vytvorený impetom môže byť priamočiary 

alebo krivočiary. 

Podobnosť medzi tvrdeniami o pojme impetus a pojmom hybnosť je povšimnutiahodná už v tomto štádiu. 

Môžeme však vnímať ďalej podobnosť medzi tými pojmami, keď sa pozrieme aj na Buridanov vzorec pre 

počítanie impeta telesa. Podľa Buridana je impetus priamoúmerný rýchlosti, hustoty a objemu telesa (Dugas, 

1955). Ináč povedané ak I bude impetus, tak potom platí: 

𝐼 = 𝜌. 𝑉. 𝑣 = 𝑚. 𝑣 

Ďalší, ktorý kritizoval Aristotelove predstavy v čase Buridana a Oresmeho bol Albert Saský, ktorý konkrétne 

kritizoval Aristotelovu predstavu o páde telies. Podľa neho „povedať, že ťažší objekt padá rýchlejšie ako ľahší 

objekt, alebo, že kamene, ktoré sú spojené sa spomaľujú navzájom, je falošné a je v rozpore s pozorovaním.“ 

[2] (str. 53). Saský sa preto zaoberal pádom telies ako zrýchleným pohybom a vytvoril dva pohľady na to, ako 

sa mení rýchlosť pádu telies: 

 Zmena veľkosti rýchlosti je priamoúmerná prejdenej dráhe. 

 Zmena veľkosti rýchlosti je priamoúmerná zmene času pohybu. 

Na začiatku svojej analýzy týchto dvoch možností sa prikláňal skôr ku prvej predstave [4]. Neskôr však 

Saský odmietol obidve možnosti, pretože dovoľovali telesám zvýšiť svoju rýchlosť až k nekonečnu. Preto sa 

v ďalšej práci Saský priklonil k Burdanovej a Oresmeho teórie o Impete, kde zastával názor, že pri páde telies 

narastá ich impetus. Ten nárast je však ďalej spomalený vplyvom odporu prostredia až kým sa nestane impetus 

telesa konštantným. 
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Postup poznatkov vo vede až po tento bod histórie bol stále založený na dedukcii z jednoduchých pozoro-

vaní z každodenného života. Prvý, ktorý zmenil svoj prístup v tejto oblasti bol Galileo Galilei, ktorý odmietol 

scholastický prístup k získavaniu vedeckých poznatkov a overoval svoju prácu experimentálne. Známa je his-

torka s experimentom s padaním ťažkých telies (Dugas, 1955), ktorým vraj spôsobil škandál na univerzite v Pise. 

Galilei nám zanechal v oblasti sily dva základné poznatky. Prvý poznatok sa týkal hybnosti telies, kde roz-

pracoval predchádzajúce teórie a experimentálne spojil pojmy hybnosť a sila. Z tohto hľadiska sa Galilei stal 

prvým, ktorý poukázal na spojenie hybnosti a sily. Na rozdiel od neskoršej práce Newtona však Galileo 

definoval hybnosť cez silu, ktorá je potrebná na jej vyvinutie [2]. V práci Galilea Discorsi sa môžeme aj o hyb-

nosti dočítať nasledovné: „Predstavujem si pohybujúce sa teleso, ktoré je hodené na vodorovnú rovinu, kde nie 

je žiadna prekážka. Hovoríme, že jej pohyb na rovine bude stále rovnomerný, ak rovina pokračuje do neko-

nečna“ [2] (str. 141). 

Druhý poznatok, ktorý nám priniesol Galilei, bol vzorec pre prejdené dráhu pri voľnom páde. Je však v tomto 

momente potrebné poznamenať, že aj Oresme sa k tomu vzorcu dopracoval a slovne ho vyjadril [1]. Galilei 

pri hľadaní vzorca analyzoval Saského pohľady [4], kde ukázal, že závislosť zmeny rýchlosti od prejdenej 

dráhy by viedla k paradoxu. Galilei prešiel na závislosť zmeny rýchlosti od času, kde dospel k dnes známemu 

vzťahu: 𝑠 =
1

2
𝑎𝑡2. Nasledovne, ako pri iných častiach jeho práce, tento vzťah dokázal pomocou experimentu  

s naklonenou rovinou. 

Všetky dosiahnuté poznatky až ku Galileovi sa zakladali stále na istej hmlistej a slabo definovanej predstave 

o sile, ktorá začala u Aristotela. Bolo teda potrebné, aby všetky tieto poznatky boli zhromaždené a vytvorila 

sa nová teória klasickej mechaniky. Tú nevypracoval nikto iný ako Izaac Newton. Pred vyslovením akýchkoľvek 

záverov si Newton vytvoril 4 pravidlá práce, ktorých sa striktne držal a tie boli [2]: 

1. predpokladať iba dôvody, ktoré sú nutné na vysvetlenie javu, 

2. vysvetľovať analogické javy analogickými dôvodmi všade, kde sa to dá urobiť, 

3. vzťahovať na telesá iba vlastnosti, ktoré sa dajú experimentálne potvrdiť, 

4. považovať každý predpoklad získaný cez indukciu z pozorovaných javov za platný pokiaľ nenastanú 

nové javy, ktoré protirečia predpokladu alebo limitám jeho platnosti. 

Pomocou týchto pravidiel Newton sformuloval svoje známe tri zákony, ktoré považoval za axiómy. Ich 

originálne znenie je [2]: 

1. Každé teleso zotrváva v pokoji alebo v rovnomernom pohybe po priamej čiare, kým nie je prinútené 

tento jav zmeniť pôsobením iného telesa. 

2. Zmena hybnosti telesa je priamoúmerná sile tvoriacej zmenu a je v smere priamej čiary, po ktorej sila 

pôsobí. 

3. Každá akcia vyvoláva rovnakú reakciu opačného smeru, alebo vzájomné silové pôsobenie dvoch telies 

je rovnako veľké, ale opačne orientované. 

Môžeme si pritom všimnúť, že pri formulácii svojich zákonov Newton uvažoval iba s jednou silou, a nie  

s pôsobením viacerých síl na objekt. Dnešná formulácia už berie do úvahy aj tento aspekt práce a mnohokrát 

vidíme, ako formulácia obsahuje výraz „výsledná pôsobiaca sila“ alebo „výslednica pôsobiacich síl“. 

Mgr. Jarier Wannous 
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Rozklad svetla trochu inak 

Úvod 

Od roku 2008 – začiatku obsahovej reformy školstva – ubehlo niekoľko rokov. Učitelia a žiaci na základ-

ných školách a gymnáziách pracujú na vyučovaní fyziky s novými učebnicami. Už na prvý pohľad je zrejmé, 

že ich celková štruktúra i prístup k zavádzaniu pojmov sú v zásade odlišné ako v učebniciach z predchádzajúcej 

koncepcie. Je v nich uplatňovaná stratégia empirického poznávania. 
 

https://goo.gl/EHN7la,%2014.02.2017
https://goo.gl/TURCeD,%2014.02.2017
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Je nevyhnutné, aby boli učiteľom k týmto učebniciam poskytnuté doplnkové materiály, ktoré by im zdôvod-

nili stratégiu pri zavádzaní vybraných pojmov, ako aj uľahčili prípravu na vyučovanie. Na Oddelení didaktiky 

fyziky sme v rokoch 2013 – 2015 riešili projekt, ktorý bol zameraný na tvorbu materiálov prepojených na 

aktuálne učebnice fyziky. K vybraným témam z učebníc fyziky pre základné školy sme spracovali materiály 

– pracovný list pre žiaka, pracovný list pre učiteľa a metodický list. 

Spracované materiály sú umiestnené na stránke e-fyzika.ddp.fmph.uniba.sk. Na stránku sme k vybraným 

témam umiestili aj interaktívne pracovné listy v prostredí C6Lite, na ktoré sú v učebniciach uvedené odkazy. 

Učiteľ si ich môže stiahnuť a využiť ich na vyučovaní pri spracovaní žiakmi nameraných dát. 

1  Pracovný list pre žiaka a učiteľa 

Pracovný list pre žiaka obsahuje úlohy, pokusy a doplňujúce otázky z učebnice spracované tak, aby si žiaci 

mohli robiť záznamy. Okrem toho sú tam uvedené aj doplňujúce aktivity, ktoré by žiakom mali pomôcť v upev-

ňovaní učiva. Pracovný list pre učiteľa je vzorovo vypracovaným pracovným listom pre žiaka. Okrem odpovedí, 

ktoré sa od žiakov očakávajú, obsahujú aj experimentálne hodnoty, ktoré by žiaci mali pri meraniach získať  

a ich vyhodnotenie. V úvode každého pokusu je uvedený cieľ, ktorý by mal učiteľovi objasniť zámer experi-

mentu. 

Spracovanie niektorých tém obsahuje aj alternatívne, prípadne rozširujúce experimenty, ktoré učiteľovi 

poskytujú námety na iný spôsob realizácie experimentu než je uvedené v učebnici. Doplňujúce experimenty 

sú sem zaradené pre prípad, že by mal učiteľ väčšiu časovú dotáciu na vyučovanie fyziky. 

Do pracovného listu pre učiteľa sme priebežne zaradili poznámky, ktorými sme učiteľov chceli upozorniť 

na možné problémy spojené s danou aktivitou a návrhmi, ako ich možno riešiť. Niektoré poznámky obsahujú 

aj návrhy na otázky učiteľa, ktoré môže adresovať žiakom, a odpovede na ne. Pre metodické poznámky sme 

volili formu textových polí, aby v texte vynikli. 

Ako formu opakovania na záver hodiny sme do pracovného listu pre učiteľa zaradili aj otázky na zopa-

kovanie, ktoré môže učiteľ klásť žiakom. „Čo sme sa naučili“ je krátke zhrnutie témy vo forme poznámok 

pre žiakov. 

Pracovný list pre žiaka si učiteľ môže stiahnuť vo formáte pdf alebo doc. Túto formu sme volili kvôli tomu, 

aby si učiteľ prípadne mohol materiál pre žiaka upraviť, prispôsobiť svojim požiadavkám a vybrať z neho to, 

čo z obsahového i časového hľadiska vyhovuje možnostiam vyučovania fyziky na jeho škole. 

2  Metodický list 

Každá spracovaná téma obsahuje aj metodický list, ktorý obsahuje informácie s požiadavkami na vstupné 

vedomosti žiaka, s informáciami o cieľoch, ktoré má žiak splniť (podľa ŠVP) a zoznamom pomôcok pre učiteľa 

i žiakov. 

S cieľom poskytnúť učiteľovi dostatok námetov na vyučovanie a na uspokojenie otázok zo strany žiakov 

sme k niektorým témam vypracovali aj rozširujúce informácie. 

Podarilo sa nám spracovať 43 vybraných tém z učebníc fyziky pre základnú školu. Keďže niektoré materiály 

sú určené len pre učiteľov fyziky a nie je vhodné, aby sa k nim dostali žiaci, zabezpečili sme ich heslom. Toto 

heslo je poskytnuté učiteľom zadarmo po zaslaní e-mailu na kontaktnú adresu velmovska@fmph.uniba.sk. 

Do dnešného dňa bolo toto heslo poskytnuté takmer 350 učiteľom základných škôl a učiteľom gymnázií. 

3  Ukážka spracovanej témy 

3.1 Pracovný list pre žiaka 

Úloha: 

Pozoruj farebné spektrum, ktoré vznikne na tenkej vrstve. 

Pomôcky: plytké akvárium (hlbší plech na pečenie, väčší plastový tanier), voda, bezfarebný lak na nechty, 

kartička z čierneho grafického papiera. 

1. Do akvária nalej vodu do výšky aspoň 1 cm. 

2. Na dno akvária ponor papier. Ak sa na papier zachytili vzduchové bublinky, zotri ich prstom. 

3. Papier pri okraji pridržiavaj na dne nádoby. Na hladinu kvapni jednu kvapku laku na nechty. 

Alternatívny pokus k pokusu s olejovou vrstvou (Lapitková et al., 2012, s. 21) 

Postup: 

file:///C:/Users/KV/Downloads/e-fyzika.ddp.fmph.uniba.sk
file:///C:/Users/KV/Downloads/velmovska@fmph.uniba.sk
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4. Chvíľu počkaj, kým lak na hladine zaschne (4-5 s) a papier opatrne vyber z vody tak, aby zaschnutá vrstva 

laku zostala na ňom. 

5. Papier nechaj sušiť. 

 

1. Opíš, čo pozoruješ na papieri. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Ide o rovnaký spôsob vzniku farebného spektra ako pri sklenenom hranole? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

LAPITKOVÁ, V. – KOUBEK, V. – MORKOVÁ, Ľ. 2012. Fyzika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník 

gymnázia s osemročným štúdiom. 1. vyd. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2012. 196 s. ISBN 978-

80-8115-045-6. 

3.2 Pracovný list pre učiteľa 

Cieľ:  

Pozorovať vznik farebného spektra na tenkej vrstve. Porovnať vznik spektra hranolom a na tenkej vrstve. 

Úloha: 

Pozoruj farebné spektrum, ktoré vznikne na tenkej vrstve. 

Pomôcky: plytké akvárium (hlbší plech na pečenie, väčší plastový tanier), voda, bezfarebný lak na nechty, 

kartička z čierneho grafického papiera 
 

 

Obr. 1 Pomôcky potrebné na prípravu tenkej vrstvy 

1. Do akvária nalej vodu do výšky aspoň 1 cm. 

2. Na dno akvária ponor papier. Ak sa na papier zachytili vzduchové bublinky, zotri ich prstom. 

Odpovedz: 

Zoznam bibliografických odkazov 

Ide o alternatívny pokus k rozširujúcemu pokusu s pozorovaním farebného spektra na tenkej olejovej 

vrstve. Výhodou je, že vzniknuté spektrum možno pozorovať na papierovej kartičke, ktorú môže 

učiteľ držať v ruke, pričom farebné spektrum popisuje. 

Alternatívny pokus k pokusu s olejovou vrstvou (Lapitková et al., 2012, s. 21) 

Postup: 
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3. Papier pri okraji pridržiavaj na dne nádoby. Na hladinu kvapni jednu kvapku laku na nechty. 

4. Chvíľu počkaj, kým lak na hladine zaschne (4 – 5 s) a papier opatrne vyber z vody tak, aby za- 

schnutá vrstva laku zostala na ňom. 

5. Papier nechaj sušiť. 

 

Obr. 2  Postup pri príprave vrstvy 

1. Opíš, čo pozoruješ na papieri. 

Na papieri môžem pozorovať farebné spektrum. 

2. Ide o rovnaký spôsob vzniku farebného spektra ako pri sklenenom hranole? 

Pri sklenenom hranole vzniklo farebné spektrum lomom svetla. Tu sa svetelné lúče 

nelámu. 

 

Obr. 3 Vznik farebného spektra na tenkej vrstve 

LAPITKOVÁ, V. – KOUBEK, V. – MORKOVÁ, Ľ. 2012. Fyzika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia  

s osemročným štúdiom. 1. vyd. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2012. 196 s. ISBN 978-80-8115-045-6. 

Záver 

V príspevku sme predstavili projekt KEGA, ktorý sme realizovali na Oddelení didaktiky fyziky FMFI UK 

v rokoch 2013 – 2015. Jeho cieľom bolo vypracovať materiály na podporu vyučovania, ktoré priamo korešpon-

dujú s platnými učebnicami. V príspevku sme uviedli aj spracovanie jedného konkrétneho experimentu, ktorý 

môže slúžiť ako alternatíva k experimentu z učebnice pre 8. ročník základnej školy. 

Klára Velmovská, ODF FMFI UK v Bratislave 

Odpovedz: 

Zoznam bibliografických odkazov 

V tomto prípade ide o interferenciu na tenkej vrstve. Tenkú vrstvu tvorí lak na nechty. Hrúbka vrstvy 

je rádovo 10−9 m, t. j. nanometre. 
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Vynálezcovsky orientovaný projekt v učive fyziky základnej školy 

Fyzikálne vzdelávanie v Európe sa v súčasnosti stretáva s nízkym záujmom žiakov na všetkých stupňoch 

vzdelávania. Čelí tiež výzvam súvisiacim s malým vplyvom na obmedzovanie nezamestnanosti mladých ľudí. 

Vo väčšine krajín sa prírodovedné vzdelanie realizuje zastaraným obsahom i spôsobmi vzdelávania. Jednou 

z inovatívnych foriem vzdelávania je realizácia projektov zameraných na objavovanie využiteľných zariadení 

či produktov. Tímové projekty orientované na vynálezcovstvo a inovácie vyžadujú multidisciplinárny prístup 

a spoluprácu. Sú zamerané na funkčnosť a využiteľnosť produktu vytvoreného, zdokonaleného a vyvinutého 

žiakmi. Vyžadujú si prepojenie znalostí z viacerých predmetov, a tým rozvíjajú medzipredmetové vzťahy, čím 

napomáhajú k integrite získaných poznatkov. 

Spolupráca na dizajnovaní zahŕňa spoločné úsilie nájsť konštruktívne riešenie problémov či výziev. Proces 

vynálezu je iteračný, vyžaduje si nové nápady, zdokonaľovanie, analyzovanie obmedzení, získavanie spätnej 

väzby užívateľov aj expertov, tvorbu prototypov, skúmanie a testovanie rôznych aspektov vynálezu. Pri procese 

vzniku vynálezu rozlišujeme štyri pohľady: prírodovedný, inžiniersky, dizajnérsky a podnikateľský. Vytvárajú sa 

tým podmienky pre spoluprácu žiakov s rozdielnymi schopnosťami a nadaniami na jednom diele. Každý člen 

tímu prispeje k zdokonaľovaniu toho aspektu produktu, ku ktorému najviac inklinuje. Žiaci si v procese vyna-

liezania zdokonaľujú a budujú spôsobilosti vedeckej a „inžinierskej“ práce, objavujú spôsob aplikácie nado-

budnutých vedomostí a zručností, ale aj využitie prírodných javov a fyzikálnych zákonov. V rámci vývoja je 

častokrát potrebné overiť, či objaviť závislosti a vzťahy medzi fyzikálnymi veličinami súvisiacimi s využitím, 

pre ktoré je produkt určený. 

 Pohľad prírodovedný Pohľad inžiniersky Pohľad dizajnu Pohľad podnikateľský 

Zameranie 

pozornosti 

Formulovanie výskumnej 

otázky 
Definovanie problému 

Analýza výzvy vytvoriť 

návrh 

Vyhľadanie 

podnikateľskej výzvy 

Generovanie 

myšlienok 

Generovanie pracovných 

teórií a modelov 

Predstavovanie si 

potenciálnych riešení, 

modelov 

Vytváranie predstáv 

Vytvorenie 

podnikateľskej 

iniciatívy 

Typická 

aktivita 

Plánovanie a realizácia 

skúmania, aj v súvislosti s 

vytvorenými modelmi 

Konštruovanie a 

skúmanie artefaktov 

so zabudovanými 

riešeniami 

Vyjadrenie predstáv slovne, 

vizuálne alebo materiálne 

Vytvorenie 

podnikateľských 

alternatív pre testovanie 

Skúmanie 

Analýza a interpretácia dát, 

dávanie zmyslu novým 

vedomostiam 

Určovanie kritérií a 

analyzovanie toho, ako 

riešenia uspokojujú 

požiadavky 

Analýza obmedzení, interná 

(dizajnérsky tím) a externá 

(užívatelia) 

Analýza existujúcich 

ponúk na trhu, analýza 

potrieb 

Vyhodnotenie 

vynálezu 

Vizualizácia výsledkov, 

modelovanie 

Konštruovanie proto-

typov, modelov, 

simulácie 

Konštruovanie modelov 

alebo prototypov, skúmanie 

a testovanie ich vlastností 

Úprava podnikateľ-

ských plánov na základe 

počiatočných dopadov 

alebo štúdia trhu 

Úprava, 

spresňovanie 

riešení 

Spresňovanie na základe 

výsledkov experimentu alebo 

začatie nového cyklu skúmania 

Určovanie 

optimálneho riešenia 

pomocou systema-

tického porovnávania 

Nájdenie adekvátneho dizajnu 

s odstránenými viacerými 

obmedzeniami, alebo návrat 

ku generovaniu nových 

predstáv 

Demonštrovanie toho, 

že nájdený prístup je 

sľubný v porovnaní s jeho 

alternatívami 

Tvorba 

poznania 

Dokumentovanie a reflexia 

nájdených poznatkov, porov-

návanie so všeobecne známym 

poznaním, publikovanie 

Dokumentovanie a re-

flexia procesu a riešenia, 

formulovanie správy  

o procese vynájdenia 

riešenia 

Dokumentovanie a reflexia 

procesu a riešenia, formu-

lovanie správy o procese 

vynájdenia dizajnu 

Dokumentovanie  

a reflexia procesu, dávanie 

značky produktu a 

uvedenie vynálezu na trh 

V súčasnosti pripravujeme metodiku takéhoto projektu. Radi privítame učiteľky a učiteľov fyziky, ktorí by 

takéto metodiky chceli overovať a vylepšovať.  
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