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Úvod
Pojmy sú základom každej komunikácie. Aby bola komunikácia zmysluplná, musia
všetci zúčastnení používať jednotlivé pojmy rovnako. Keď sa predstavy o význame
niektorého pojmu medzi diskutujúcimi líšia, nastávajú nedorozumenia aj v bežnej
komunikácii. Väčšie problémy sú spojené s odbornou komunikáciou. Tu nestačí intuitívna
predstava, ani oboznámenie sa s formálnou definíciou. Predložená dizertačná práca sa radí
k iným prácam venovaným budovaniu pojmov.
V prvej časti opisujúcej základné teoretické východiská uvádzame princípy
prírodovedného vzdelávania, vyučovacie metódy a stratégie vedúce k pojmovej zmene
a pohľad kognitívnej psychológie na učenie sa pojmov. Táto časť vychádza prevažne z
anglickej, americkej a autrálskej literatúry, pričom teoretické východiská boli priebežne
konforontované s našimi skúsenosťami s gymnaziálnym vzdelávaním na Slovensku.
V práci sa venujeme budovaniu fyzikálnych pojmov žiakmi a vzájomnému radeniu
vyučovacích sekvencií učiteľmi pri zavádzaní týchto pojmov. Vedomí si skutočnosti, že v
minulosti bolo vytvorených množstvo kvalitných vyučovacích sekvencií rôznych typov,
využívajúcich pestrú paletu vyučovacích metód, rozhodli sme sa v tejto práci zámere
nevytvárať nové aktivity, ale venovať sa optimalizácii vzájomného radenia existujúcich a
dostatočne overených sekvencií. Pozornosť venujeme všeobecnému kurzu fyziky na
gymnáziu v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.
V rámci empirického výskumu sme si stanovili tri konkrétne ciele dizertačnej práce.
1. Získať prehľad o prístupoch k zavádzaniu fyzikálnych pojmov na slovenských
gymnáziách.
2. Preskúmať vplyv poradia aktívnych a transmisívnych metód pri zavádzaní fyzikálnych
pojmov na mieru ich osvojenia na gymnáziách.
3. Vytvoriť stratégiu pre tvorbu účinných vyučovacích sekvencií k zavádzaniu fyzikálnych
pojmov.
Tému zavádzania pojmov vo formálnom fyzikálnom vzdelávaní vnímame v dvoch
rovinách. Prvou je chápanie procesu učenia sa, poznávania a zavádzania pojmov učiteľmi
a druhou je osvojovanie si fyzikálnych pojmov, budovanie pojmov žiakmi. Tieto dve roviny
navzájom súvisia a stretávajú sa v procese vyučovania. Osvojenie fyzikálneho pojmu je
ovplyvnené mnohými faktormi súvisiacimi so samotným žiakom, s prostredím, v ktorom sa
žiak vzdeláva a so samotným vyučovacím procesom. Vyzdvihnúť chceme najmä
predchádzajúce skúsenosti a vedomosti žiaka. V rámci prostredia pokladáme za dôležitých
rovesníkov, spolužiakov a tiež celkovú atmosféru nastolenú v tomto prostredí. V procese
vyučovania považujeme za dôležité napríklad aj metódy, ktoré učiteľ pri vyučovaní používa.

V súlade s dvoma rovinami problému zavádzania fyzikálnych pojmov sme náš
výskum rozdelili na dve hlavné časti, pričom každá z častí mala viacero fáz. Obom častiam
výskumu sme sa venovali súčasne.

Stratégie učiteľov na Slovensku pri zavádzaní fyzikálnych pojmov
Prvá časť výskumu je zameraná na mapovanie prístupov učiteľov na slovenských
gymnáziách k zavádzaniu fyzikálnych pojmov. Je to široká oblasť a v našej práci sa jej
venujeme najmä vo vzťahu k fyzikálnym javom a k fyzikálnym veličinám. To, ako učiteľ
k procesu zavádzania pojmov a vlastne k celému vyučovaniu pristupuje, je dané jeho
postojmi, názormi na samotné ciele vyučovania, tým, na akej škole pôsobí, s akými kolegami
prichádza do styku.
V rámci plánovania tejto časti výskumu sme si boli vedomí, že situácia vo fyzikálnom
vzdelávaní na Slovensku sa v súčasnosti dá charakterizovať ako turbulentná, pomerne rýchlo
sa meniaca, smerovanie zmien je iba ťažko predpovedateľné a takmer vôbec nezmapované.
Toto hľadisko naznačuje, že sme sa podujali zrealizovať výskum s pomerne malou šancou
na preukazný výsledok. Na druhej strane fyzikálne vzdelávanie na Slovensku nám je
od samotného začiatku výskumu pomerne dosiahnuteľné, pravidelne sa stretávame s
desiatkami učiteľov a každoročne sa podieľame na organizácii konferencie s účasťou takmer
100 učiteľov. Od začiatku sme si boli vedomí nutnosti veľmi starostlivého výberu výskumnej
vzorky učiteľov, starostlivej prípravy samotných metód výskumu a opatrnosti vo vyvodzovaní
záverov. Uvedomujeme si, že sme realizovali pilotný výskum, s vedľajším cieľom overiť
použité metódy a postupy,

a na základe týchto skúseností sme pripravili a plánujeme

zrealizovať výskum na väčšej vzorke učiteľov, vo väčšom tíme, za účasti aj odborníkov na
vzdelávanie z iných oblastí.
V rámci tejto časti výskumu sme použili metódu rozhovoru, časť rozhovoru mala
pološtruktúrovaný charakter a druhá časť štruktúrovaný. V rozhovoroch sme sa zamerali na
štyri oblasti:


charakteristické vlastnosti respondenta;



postupy pri zavádzaní
štruktúrovaná);



postupy pri zavádzaní fyzikálnych veličín (časť pološtruktúrovaná a časť
štruktúrovaná);



zhodnotenie vlastných študentov učiteľom z hľadiska porozumenia pojmom.

fyzikálnych

javov

(časť

pološtruktúrovaná

a

časť

Podstatným rozhodnutím pri príprave tohto rozhovoru bolo rozhodnutie nechať
každého učiteľa zvoliť si fyzikálny jav a potom aj fyzikálnu veličinu, ktorých zavádzaniu
sme za v rozhovore venovali. V rámci štruktúrovanej časti rozhovoru sme sa venovali
nasledovným činnostiam učiteľa:
Pri zavádzaní fyzikálneho javu:


demonštrovanie fyzikálneho javu experimentom;



výzva na vysvetlenie demonštračného experimentu súvisiaceho s novým fyzikálnym
javom;



výzva

na

hľadanie

podobných/zhodných

vlastností/charakteristík

niekoľkých

demonštrácií súvisiacich s novým fyzikálnym javom;


vysvetlenie podmienok fyzikálneho javu;



premietanie videa/ ukážka animácie, ktorá ozrejmuje priebeh fyzikálneho javu;



výzva na manipuláciu s pripravenou animáciou, ktorá ozrejmuje priebeh fyzikálneho
javu;



výzva na vyhľadanie informácií o novom fyzikálnom jave;



opis praktických aplikácií fyzikálneho javu;



poukázanie na bežné situácie, v ktorých môžeme jav pozorovať;



výzva študentov na vysvetlenie bežných situácií/fungovania strojov súvisiacich
s fyzikálnym javom;



zadanie výpočtových úloh súvisiacich s novým fyzikálnym javom;



zadanie experimentálnych úloh súvisiacich s fyzikálnym javom;



zhrnutie základných charakteristík fyzikálneho javu;



zadanie projektovej úlohy zameranej na aplikáciu nového fyzikálneho javu.

Pri zavádzaní fyzikálnych veličín:


slovná zadefinovanie fyzikálnej veličiny;



uvedenie definičného vzťahu pre zavádzanú fyzikálnu veličinu;



zadanie úlohy priamo/nepriamo odmerať fyzikálnu veličinu;



meranie fyzikálnych závislostí veličín, ktoré sú vo vzťahu s novou fyzikálnou
veličinou;



výzva k vytvoreniu vzťahu pre zavádzanú fyzikálnu veličinu na základe vlastností
pozorovaných/meraných pri experimente;



demonštrovanie javov súvisiacich s touto fyzikálnou veličinou;



vedenie diskusie so žiakmi smerujúcej k uvedomeniu si potreby zaviesť novú
fyzikálnu veličinu na opis vlastností látky/priebeh javu;



vyzvanie študentov, aby zadefinovali vlastnú fyzikálnu veličinu, ktorá opisuje
prezentovaný jav, demonštrovaný experiment;



zopakovanie fyzikálnych veličín, ktoré vystupujú v definičnom vzťahu pre novú
fyzikálnu veličinu;



uvedenie typických hodnôt novej fyzikálnej veličiny.

V práci uvádzame štruktúru tohoto rozhovoru, analýzu odpovedí respondentov a v
prílohe prinášame aj prepisy vybraných častí rozhovorov so všetkými respondentmi.
Hlavným výsledkom tejto časti výskumu je poznanie, že učiteľov, vzhľadom na ich
prístup k zavádzaniu fyzikálnych pojmov, je možné a vhodné rozdeliť do troch kategórií.
Tieto kategórie charakterizujeme nosnými myšlienkami:


Svet je opísateľný.



Svet je logický, logicky uchopiteľný.



Svet je spoznateľný.
Význam výsledkov tejto časti výskumu vidíme v plánovaní a realizácii ďalšieho

vzdelávania učiteľov, najmä v oblasti diferenciácie prípravy učiteľov podľa ich dominantného
prístupu k zavádzaniu pomov, podľa stupňa ich majstrovstva a podľa toho, či chceme
skvalitňovať ich vlastný prístup, alebo tento nabúrať a ukazovať benefity používania aj
prístupov charakteristických pre iné dva typy učiteľov.

Vplyv poradia vyučovacích metód na účinnosť vyučovania
Druhá časť výskumu je venovaná vplyvu poradia, v akom učiteľ pri zavádzaní
fyzikálneho pojmu zaraďuje aktívne a transmisívne metódy vyučovania. Výskum sme
realizovali ako súčasť dlhodobého vyučovacieho procesu, výskumníčka pracovala v roli
učiteľky v skúmaných triedach. Realizačná fáza tohto výskumu bola načasovaná do obdobia
jedného roku. Vo februári 2014 sme začali realizovať vyučovanie časti mechanika v treťom
ročníku bilingválneho gymnázia a zároveň časti geometrická optika vo štvrtom ročníku.
Sústavne sme viedli vyučovanie podľa vopred pripravených scenárov, dva scenáre boli
pripravené pre kontrolné skupiny a ďalšie dva pre výskumné skupiny. Samotnému výskumu
predchádzali štyri roky vyučovania na tej istej škole, pričom posledné dva boli sústredené

najmä na výber vhodných vyučovacích sekvencií, na prípravu materiálneho zabezpečenia pre
realizáciu vybraných aktivít a na prípravu textov pre žiakov a textov pre výklad učiteľa. Táto
fáza prebiehala v spolupráci so skúseným učiteľom s dlhoročnou praxou a potrebným
teoretickým základom. Samotným zdrojom pre výber vyučovacích sekvencií boli viaceré série
učebníc fyziky, zborníky z konferencií učiteľov, ďalšia odborná literatúra, skúsenosti
z osobnej účasti na viacerých seminároch a konferenciách učiteľov, a najmä skúsenosti
odovzdané ústnym podaním v rámci mnohých rozhovorov, včítane rozhovorov realizovaných
v prípravnej fáze prvej časti výskumu.
Nasledovná tabuľka ukazuje príklad radenia aktivít.
Mechanika
Experimentálna skupina

Kontrolná skupina
Rovnomerne zrýchlený pohyb

Opakovanie
 rovnomerný priamočiary pohyb
 (podmienky RPP, grafy s(t) a v(t), vzťah
s = v.t)
Navodenie problému
 pôsobenie nenulovej výslednej sily –
zrýchlený pohyb.
 Aké zákonitostí platia pre takýto pohyb?

Opakovanie
 rovnomerný priamočiary pohyb
 (podmienky RPP, grafy s(t) a v(t), vzťah
s = v.t)
Oboznámenie s problémom pôsobenie
nenulovej konštantnej výslednej sily
- zrýchlený pohyb

Aké zákonitostí platia pre takýto pohyb?

graf závislosti rýchlosti od času;
Formulácia hypotézy (individuálne)
 náčrt očakávaného grafu závislosti prejdenej  graf prejdenej dráhy od času;
 vysvetlenie ich priebehu;
dráhy od času;
 náčrt očakávaného grafu závislosti rýchlosti  formulácia a vysvetlenie fyzikálnych
vzťahov pre RZP.
od času.
Zadanie

overenie vzťahov pre konkrétny prípad –
Plánovanie (diskusia riadená učiteľom)
voľný pád;
 špecifikácia zadania - pôsobenie konštantnej
sily;
 meranie tiažového zrýchlenia.
 identifikácia meraných premenných;
Plánovanie (diskusia riadená učiteľom)
 dizajn experimentu a voľba pomôcok;
 identifikácia meraných premenných;
 identifikácia možných problémov
 dizajn experimentu a voľba pomôcok;
a vylepšenia.
identifikácia možných problémov a vylepšenia.
Realizácia (skupinová práca)
Realizácia (skupinová práca)
 nahrávka „padajúcej loptičky“;
 nahrávka „padajúcej loptičky“;
 prehrávanie videa „po jednotlivých
 prehrávanie videa „po jednotlivých
snímkach“;
snímkach“;
 označenie polohy loptičky (na pozadí);
 označenie polohy loptičky (na pozadí);
 odmeranie prejdenej dráhy;
 odmeranie prejdenej dráhy;
 zistenie časových rozdielov medzi
 zistenie časových rozdielov medzi
snímkami.
snímkami.

Mechanika
Experimentálna skupina

Kontrolná skupina
Rovnomerne zrýchlený pohyb

Vyhodnotenie
 tvorba grafu závislosti prejdenej dráhy
loptičky od času z nameraných dát;
 tvorba grafu závislosti rýchlosti loptičky od
času
 slovné a matematické vyjadrenie
fyzikálnych závislostí s(t) a v(t);
 zistenie hodnôt a rozmeru konštánt
vystupujúcich v nájdených závislostiach;
 identifikácia tiažového zrýchlenia.

Vyhodnotenie
 tvorba grafu závislosti prejdenej dráhy
loptičky od času z nameraných dát;
 tvorba grafu závislosti rýchlosti loptičky od
času z nameraných dát;
Zhrnutie výsledkov
 zopakovanie postupu merania a spracovania  zistenie hodnoty tiažového zrýchlenia
výsledkov;
 formulácie fyzikálnych vzťahov;
 zovšeobecnenie nájdených vzťahov pre iné
RZP
Riešenie výpočtových úloh

Riešenie výpočtových úloh

Videomeranie brzdnej dráhy auta

Videomeranie brzdnej dráhy auta

Výsledok tejto časti výskumu, teda vplyv nami pripraveného poradia vyučovacích
sekvencií na vedomosti a schopnosti žiakov, sme zisťovali analýzou riadených rozhovorov so
žiakmi a analýzou písomných reakcií žiakov na vopred pripravené otázky. Pre analýzu
odpovedí žiakov sme pripravili nástroje, ukážy nástrojov sú v samotnej práci, ako ja v
prílohách práce. Samotnú štruktúru vidieť z nasledovného príkladu.
Parametre riešenia úlohy a ich konkretizovanie

Prvotný výber

teoreticky rozptylka
voľba rozptylky
teoreticky spojka
voľba správnej spojky
voľba nejakej inej spojky
teoretické odlíšenie spojky a rozptylky - tvar
teoretické odlíšenie spojky a rozptylky - funkcia
praktické odlíšenie spojky a rozptylky - tvar
praktické odlíšenie spojky a rozptylky - funkcia
systematické určenie parametrov - ohnisková
vzdialenosť
systematické určenie parametrov - optická
mohutnosť
zváženie závislosti/nezávislosti javu od ďalších
vlastností

Konečný výber

Vysvetlenie

Parametre riešenia úlohy a ich konkretizovanie

Konzistentnosť

Rozhodnosť

Vhodnosť použitia
relevantných pojmov

teoreticky rozptylka
voľba nejakej inej spojky
voľba rozptylky
teoreticky spojka
voľba správnej spojky
najmenšia ohnisková vzdialenosť
najväčšia ohnisková vzdialenosť
najväčšie zväčšenie obrazu
najmenšie zväčšenie obrazu
ďalšie = nefyzikálne/nie vecné argumenty
0a. časť - asociácia s konkrétnou skúsenosťou
0b. časť - porovnanie vytvorených obrazov sviečky
na tienidle
0c. časť - zohľadnenie veľkej vzdialenosti Slnka od
šošovky a papiera
1. časť - koncentrácia lúčov
2. časť - pozbieranie energie z čo najväčšej plochy
3. časť - pohlcovanie svetla/žiarenia šošovkou
riešenie nie je konzistentné s DTOF
konkrétny výber nie je konzistentný s vysvetlením
teoretický výber nie je konzistentný s vysvetlením
riešenie je konzistentné s DTOF
konkrétny výber je konzistentný s vysvetlením
teoretický výber je konzistentný s vysvetlením
odpoveď si tipol/tipla
váhavé rozhodovanie
celková rozhodnosť odpovede
proaktívnosť (manipulácia s pomôckami v snahe
prísť na niečo)
šošovka
spojka/rozptylka
lom
rovnobežné lúče
koncentrovanie dopadajúcich lúčov
ohnisko
ohnisková vzdialenosť
optická mohutnosť
pohlcovanie
reálny/nereálny obraz

Podrobnou analýzou žiackych odpovedí sme dospeli z k záveru, že poradie, v akom
učiteľ zaradí vyučovacie sekvencie využívajúce aktívne a transmisívne formy práce je
dôležité. Zaradenie aktívnych foriem v úvodných častiach zavádzania pojmu vedie k hlbšiemu
osvojeniu fyzikálnych pojmov. To sa okrem iného prejavilo na úplnosti a väčšej
konzistentnosti vysvetlení, na vhodnejšom používaní relevantných pojmov. Výskum
pokladáme za pilotný a pred ďalším zovšeobecnením plánujeme v najbližších rokoch
realizovať dlhodobejší výskum na väčšej vzorke, pričom k realizácii takéhoto výskumu
plánujeme prizvať aj odborníkov v oblasti kognitívnej a edukačnej psychológie.

Úspešnosť v jednotlivých parametroch riešenia úloh

Koeficient úspešnosti

1,00
0,75
0,50
0,25
0,00

Experimentálna skupina
Kontrolná skupina

Po realizácii a vyhodnotení oboch výskumov sme sa rozhodli zhrnúť skúsenosti z nich
a prepojiť ich s poznatkami získanými štúdiom problematiky. Výsledkom tejto činnosti je
návrh stratégie tvorby vyučovacích sekvencií zavádzania fyzikálnych pojmov.
V práci ju prezentujeme schematicky, prostredníctvom všeobecného opisu a aplikácie
na dvoch konkrétnych príkladoch. Vedomí si limitov sprevádzajúcich jej tvorbu sa k nej
staviame ako prvému v rade ďalších návrhov. Tieto budú výsledkom overovania stratégie,
ktoré plánujeme realizovať v budúcnosti.

Summary
This dissertation is focused on physics concept formation within a standard level secondary
school course. First part describes our theoretical grounds. We work on principles of science
education, teaching methods, strategies leading to conceptual change and we also focus our
attention to relevant parts of cognitive psychology. This part draw on literature from Britain,
USA and Australia and this groundwork is continuously confronted with our experience from
teaching at a secondary school in Slovakia. In the second part of this thesis are described our
two researches. First is focused to approaches and attitudes of Slovak physics teachers to
concept formation. The ground of this research is a set of interviews with teachers, resulting
to proposing of original categorisation of teachers from the view of dominant strategy within
teaching leading to students' concept formation. The second research is focused to inquiry of
the effect of a change of sequencing methods used for students' concept formation. Results
clearly shows that the level of physics concept knowledge is deeper, when active forms of
education are integrated to the initial phases of its building, and transmissive forms are
integrated to the middle and final phases. Final part of this thesis brings our proposal of an
original universal strategy of students' physics concepts formation, as a result of synthesis of
theoretical grounds and results of our researches. Both researches are considered as pilot
researches, the methods used in these researches are considered as partial results of this thesis.
In the appendix are examples of data gathered and used and also examples of research tools
developed.

Publikačná činnosť autora s uvedením ohlasov
VELANOVÁ, M.; DEMKANIN, P.; DEMKANINOVÁ, D.; GERGEĽOVÁ, B., 2014. The
experienced physics teacher and her first experience with data-logger In : INNODOCT/14
"Strategies for Education in a New Context" [elektronický zdroj]. - Valencia : Universitat
Politecnica de Valencia, 2014. - ISBN 978-84-9048-272-8. - S. 158-179 [CD-ROM], podiel
50%.
DEMKANIN, P.; BARTOŠOVIČ, L.; PRENJASI, E.; VELANOVÁ, M., 2014. Një vështrim mbi
mbështetjen që teknologjitë dixhitale u Japin mësuesve te fizikës në ndërtimin e një ore
mësimi In : Teknologjitë dixhitale në mësimdhënien dhe nxënien e lëndëve shkencore,
Vëllimi II. - Shkodër: Botimet Fiorentia, 2014. - ISBN 978-9928-4186-6-1. - S. 22-34, podiel
20%.
VELANOVÁ, M., 2013. Zavádzanie fyzikálnych pojmov aktívnou poznávacou činnosťou žiakov
In : Fyzikálne vzdelávanie v systéme reformovaného školstva, Nitra : Fakulta prírodných vied
Univerzity Konštantína Filozofa, 2013. - ISBN 978-80-558-0232-9. - S. 581-593 [CD-ROM],
podiel 100%
VELANOVÁ, M., 2013. Zavádzanie fyzikálnych pojmov - Grafy pohybu. In: Fyzikálne listy.
18(1), 2013. ISSN 1337-7795. Strana 3-5, podiel 100%.
Ohlasy: 2014 Demkanin, P.; Bartošovič, L. : In: Physics teacher's creative approach to digital technology - exploring the
projectile motion. INNODOCT/14 "Strategies for Education in a New Context". Valencia : Universitat Politecnica de
Valencia, 2014, S. 157

VELANOVÁ, M., 2013. Cesta k zavedeniu pojmu – Stojaté vlnenie. In: Tvorivý učiteľ fyziky
VI. Bratislava: Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2013. ISBN: 987-80-971450-0-2.Strana: 274280, podiel 100%.
Ohlasy: 2015 Gergeľová, B. : In: Vnímanie zvuku od vyučovania prírodovedy až po maturitu. Tvorivý učiteľ fyziky VII.
Bratislava : Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2015, S. 95

DEMKANIN, P.; BARTOŠOVIČ, L.; VELANOVÁ, M., 2012. Simple multiplication as a form of
presenting experience with introducing data loggers to physics teachers who do not have any
experience with usage of such tools in education. In : EDULEARN12 Proceedings : IATED,
2012. [elektronický zdroj]. ISBN 978-84-695-3491-5. Strana: 2993-3002 [CD-ROM], podiel
20%.
Ohlasy: 2015 Trenčan, J. : In: Terénne experimenty s využitím datalogeru CMA MoLab. Tvorivý učiteľ fyziky VII.
Bratislava : Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2015, S. 231

VELANOVÁ, M.; DEMKANIN, P., 2012. Zavádzanie fyzikálnych pojmov lom svetla a index
lomu aktívnou poznávacou činnosťou žiakov. In: Tvorivý učiteľ fyziky V. Bratislava :
Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2012. Strana: 252-257 [online]. Dostupné na:
http://sfs.sav.sk/smolenice/prispevky.htm.,
podiel
70%.
Ohlasy: 2013 Jančár, P. : In: Žiacke experimentálne objavovanie vzťahu pre hydrostastický tlak. Tvorivý učiteľ fyziky VI.
Bratislava : Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2013, S. 149

VELANOVÁ, M., 2012. Ako pracuje veda? In: Fyzikálne listy. 17(2-3), 2012. ISSN 13377795. Strana 3-5., podiel 100%.
VELANOVÁ, M., 2011. Fyzikálna hra „...a bolo svetlo“. In : Študentská vedecká konferencia
FMFI UK, Bratislava 2011 : Zborník príspevkov. Bratislava : Fakulta matematiky, fyziky a
informatiky UK, 2011. ISBN 978-80-89186-87-7. Strana 400., podiel 100%.

Zoznam bibliografických odkazov
AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. 1998. Children’s misconceptions about science.
[online]. 1998. [cit.2013-02-19]. Dostupné na: http://amasci.com/miscon/opphys.html.
ARMSTRONG, S.L., GLEITMAN, L.R., GLEITMAN, H., 1983. What some concepts might be.
Zdroj: EYSENCK, M.; KEANE, M., 2005. Cognitive psychology: a student handbook. 5. vyd.
New York: Psychology Press. 2005. ISBN 1-84169-359-6. Strana: 295 - 297.
BARSALOU, L.W., 1987.The instability of graded structure: Implications for the nature of
concepts. Zdroj: EYSENCK, M.; KEANE, M., 2005. Cognitive psychology: a student
handbook. 5. vyd. New York: Psychology Press. 2005. ISBN 1-84169-359-6. Strana: 295 297.
BARSALOU, L.W., 1989. Intraconcept similarity and its implications for interconcept
similarity. Zdroj: EYSENCK, M.; KEANE, M., 2005. Cognitive psychology: a student
handbook. 5. vyd. New York: Psychology Press. 2005. ISBN 1-84169-359-6. Strana: 295 297.
BEDNAŘÍK, M.; ŠIROKÁ, M., 2009. Fyzika pro
Bratislava : Prometheus. 2009. ISBN 9788071963820.

gymnáziá.

Mechanika.

4.vyd.

BORGES, J. L., 1962. Labyrinty. Zdroj: EYSENCK, M.; KEANE, M., 2005. Cognitive
psychology: a student handbook. 5. vyd. New York: Psychology Press. 2005. ISBN 1-84169359-6. Strana: 293.
BONWELL, CH. C; EISON, J.A., 1991. Active Learning: Creating Excitement in the
Classroom. Washington : ERIC Digest. 1991. [cit. 2012-12-11] Dostupné na:
http://www.oid.ucla.edu/about/units/tatp/old/lounge/pedagogy/downloads/active-learningeric.pdf.
CLEMENT, J.; BROWN, D.; ZIETMAN, A., 1989. Not all preconceptions are misconceptions:
finding 'anchoring conceptions' for grounding instruction on students' intuitions. In:
International Journal of Science Education. [online]. ESERA. 1989. 11 (S.I.) 554-565.
Dostupné na: http://people.umass.edu/~clement/pdf/not_all_preconceptions.pdf.
DEMKANIN, P., KOUBEK, V., HOLÁ, K. 2006. Počítačom podporované prírodovedné
laboratórium. Bratislava, 2006. ISBN 80-89186-10-6.
DEMKANIN, P., ET AL. 2010. Fyzika pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia
s osemročným štúdiom. 1. vyd. Bratislava : EDUCO. 2010. ISBN: 978-80-89431-10-6.
DEMKANIN,P.; HORVÁTHOVÁ, M., 2012. Fyzika pre 3. ročník gymnázia a 7. ročník gymnázia
s osemročným štúdiom. Prievidza : Združenie EDUCO. 2012. ISBN: 978-80-89431-35-9 .
DEMKANIN, P. 2012. Vybrané kapitoly v príprave učiteľov fyziky na Slovensku. Bratislava,
2012. ISBN 978-80-89186-89-1.
DORUĽA, J., n.d. Elektronický lexikón slovenského
[cit. 2013-02-16]. Dostupné na: http://www.slex.sk/index.asp.

jazyka.

[online].

n.d.

DUIT, R.; RHÖNECK CH., 1998. Learning and understanding key concepts of electricity. In:
Connecting Research in Physics Education with Teacher Education. [online]. ICPE, 1997,
1998.
ISBN
0-9507510-3-0.
Dostupné
na:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.95.7608&rep=rep1&type=pdf#pag
e=50.

DVOŘÁK, L., 2007. Jednoduché pokusy z vlňení a akustiky. In: Šoltésové dni 2006. [online].
Bratislava : Knižničné a edičné centrum FMFI UK. 2007. 27-30. ISBN 978-80-89186-17-4 .
Dostupné
na:
http://www.skola.sk/podporovane-projekty/fyzika-okolonas/zbornik/zbSolDni06.pdf
EYSENCK, M.; KEANE, M., 2005. Cognitive psychology: a student handbook. 5. vyd. New
York: Psychology Press. 2005. ISBN 1-84169-359-6.
FEYNMAN, R.P., 2001. O povaze fyzikálních zákonů. 3.vyd. Praha : Aurora. 2001. ISBN 97880-7299-9.
FARLEX, 2009. The Free Dictionary of Farlex. [online]. 2009. [cit. 2013-02-16]. Dostupné
na: http://www.thefreedictionary.com/concept.
GAVORA, P.; ET AL., 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online].
Bratislava
:
Univerzita
Komenského,
2010.
Dostupné
na:
http://www.emetodologia.fedu.uniba.sk/. ISBN 978–80–223–2951–4.
HAKE, R. R., 2007. Design-based Research in Physics Education: A Review. In A.E. Kelly,
R.A. Lesh, & J.Y. Baek, eds. (in press), Handbook of Design Research Methods in
Mathematics, Science, and Technology Education. Erlbaum. 2007. [online]. Dostupné na:
http://www.physics.indiana.edu/~hake/DBR-Physics3.pdf.
HAMPTON, J.A., 1979. Polymorphous concepts in semantic memory. Zdroj: EYSENCK, M.;
KEANE, M. (2005). Cognitive psychology: a student handbook. 5. vyd. New York:
Psychology Press. 2005. ISBN 1-84169-359-6. Strana: 301.
HANČ, J., 2008. Databáza konceptuálnych a postojových testov. [online]. Projekt
KEGA: Interaktívne prednáškové demonštrácie a Peer Instruction - nové interaktívne metódy
zvyšujúce efektívnosť prednáškovej formy vzdelávania. 2008. [cit. 2013-01-03]. Dostupné
na: http://physedu.science.upjs.sk/metody/testy.html.
HARLEN, W.; CRICK, D., 2003. Testing and motivation for learning, In: Assessment in
Education: Principles, Policy and Practice, [online] 10(2), 169-207, Routledge, UK.
Dostupné na: http://sohs.pbs.uam.es/webjesus/motiv_ev_autorr/lects%20extranjeras/efecto%2
0ev.pdf.
HARLEN, W., 2006. Teaching, learning and Assessing Science 5-12. London : SAGE, 2006.
ISBN 987 – 1412908726.
HARLEN, W., 2010. Principles and big ideas of science education. [online] Gosport : Ashford
Colour Press, 2010. ISBN 978 0 86357 4 313. [cit. 22.4.2015] Dostupné na:
http://www.interacademies.net/File.aspx?id=25103
HARTL,P., HARTLOVÁ H., 2010, Velký psychologický slovník, Praha, Portál, 2010, ISBN
978-80-7367-686-5.
HATTIE, J., 2008. Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analyses Relating to
Achievement. London : Routledge. 2008. ISBN 0-203-88733-6.
HEIT, E., 1992. Categorization using chains of examples. Zdroj: EYSENCK, M.; KEANE, M.,
2005. Cognitive psychology: a student handbook. 5. vyd. New York: Psychology Press. 2005.
ISBN 1-84169-359-6. Strana: 294-295.
HESTENES, D., HALLOUN, I.A., 1985a. The Initial Knowledge State of College Students. In:
American Journal of Physics. [online]. AAPT. 1985. 53(11) 1043-1055. Dostupné
na: https://webspace.utexas.edu/wsc226/(U09)EDCf385G/InitialKnowledgePhyStudent.pdf.

HESTENES, D., HALLOUN, I.A., 1985b. Common sense about motion. In: American Journal of
Physics.
[online].
AAPT.
1985.
53(11)
1056-1065.
Dostupné
na:
http://phys205.physics.tamu.edu/WebPageDocuments/Halloun_MotionConcepts.pdf.
HEWSTON, P.W., 1992. Conceptual Change in Science Teaching and Teacher Education.
National Center for Educational Research, Documentation and Assessment. Madrid. 1992.
Dostupné na: http://www.learner.org/workshops/lala2/support/hewson.pdf.
HORVÁTH, P., 2004. Vlní sa celá trieda. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 2004. [online].
2012.
Update:
2012-08-28.
[cit.
2013-06-14].
Dostupné
na:
http://vnuf.cz/sbornik/prispevky/09-15-Horvath.html
CHALUPKOVÁ, S., 2011. Využitie vedomostí žiakov získaných mimo školy v školskom
vyučovaní fyziky . Bratislava : Knižničné a edičné centrum FMFI UK 2012. ISBN 978-8089186-88-4.
CHARMAZ, K. 2006. Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative
Analysis. 1. vyd. Londýn: SAGE Publications, 2006. ISBN 978-0-7619-7352-2.
CHIN-PARKER S; ROSS, B.H., 2004. Diagnosticity and prototypicality in category learning:
a comparison of interference learning and classification learning. Zdroj: EYSENCK, M.;
KEANE, M., 2005. Cognitive psychology: a student handbook. 5. vyd. New York: Psychology
Press. 2005. ISBN 1-84169-359-6. Strana:302-303.
JENKINS, E.W.; PELL, R.G. 2006. The Relevance of Science Education Project (ROSE) in
England: a summary of findings. [online] Centre for Studies in Science and Mathematics
Education,
University
of
Leeds.2006.
Dostupné
na
http://www.roseproject.no/network/countries/uk-england/rose-report-eng.pdf.
JEŠKOVÁ, Z., KIREŠ, M., KEDZIERSKA, E., 2012. Výučbové materiály na tému zvuk
v projekte establish. In : Tvorivý učiteľ fyziky V : národný festival fyziky 2012. [online]
Smolenice, Bratislava : Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2012. Dostupné na:
http://sfs.sav.sk/smolenice/prispevky.htm
JEŠKOVÁ, Z., KIREŠ, M., ONDEROVÁ, Ľ., 2013. Bádateľské aktivity v téme jednosmerný
elektrický prúd v projekte Establish. In : Tvorivý učiteľ fyziky VI : národný festival fyziky
2013 : 7. - 10. apríl 2013, Smolenice, Bratislava : Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2013,
ISBN 9788097145002, S. 154-160.
KIREŠ, M., MIKLOŠOVÁ, L. 2013. Bádateľsky orientované vyučovanie fyziky. In: Tvorivý
učiteľ fyziky VI : národný festival fyziky 2013 : 7. - 10. apríl 2013, Smolenice, Bratislava :
Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2013, ISBN 9788097145002, S. 169-174
KLENTSCHY, M., THOMSON, L., 2008. Scaffolding Science Inquiry Through Lesson Design,
NH : Heineman, 2008. ISBN 978-0-325-0114-7.
KLENTSCHY, M., 2010. Using Science Notebooks in Middle School. Arlington : NSTA Press.
2010. ISBN 1936137046.
KOUBEK, V.; LAPITKOVÁ, V.; DEMKANIN, P., 2009. Fyzika pre 1. ročník gymnázia.
1. vyd. Bratislava : EDUCO. 2009. ISBN: 978-80-89431-00-7.
KOUBEK, V. ET AL, 2005. Vyučovanie fyziky a všeobecné vzdelanie. 1.vyd. Bratislava : Edičné
centrum FMFI UK, 2005. ISBN: 80-89186-05-X.
KOUBEK, V. ET AL. 2011. Žiacke spôsobilosti vo vyučovaní fyziky na gymnáziu. Prešov :
Vydavateľstvo Michala Vaška, 2011. ISBN: 987-80-7165-861-0

KUPKA, I., 2010. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Mlynská dolina, Bratislava. Čo je
číslo? Prednáška.
KURKI-SUONIO, K., ANDERSON, S., HÄMÄLÄINEN, A., 1988. Demonstrations supporting
physical concepts formation – inertial mass. In: J. Laurén (ed.) Science education research in
Finland. [online]. University of Jyväskylä. Institute for Educational Research. 1988, 36, 2740.
Dostupné
na:
http://per.physics.helsinki.fi/kurkisuo/6.2.B/89-JyUDemonstrationMass.pdf.
LAPITKOVÁ, V. et al., 2010. Fyzika pre 6. ročník ZŠ. 1. vyd. Bratislava: Expol ped., 2010.
ISBN 978-80-8091-173-7.
LAPITKOVÁ, V. et al., 2011. Fyzika pre 7. ročník ZŠ. 1. vyd. Bratislava: Didaktis, 2011. ISBN
978-80-8091-173-7.
LAPITKOVÁ, V. et al., 2012. Fyzika pre 8. ročník ZŠ. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo MS,
2012. ISBN 978-80-8115-045-6
LAPITKOVÁ, V. et al, 2011. Hodnotenie žiackych výkonov v reformovaných prírodovedných
programoch základnej školy. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2011 ISBN 987-807165-862-7
LAPITKOVÁ, V. 2005. Aktívne poznávanie vo vzdelávacom programe FAST. In J. Pišút,
Vyučovanie fyziky a všeobecné vzdelanie (s. 25-37). Bratislava: FMFI UK.
LIN, E.L.; MURPHY, G.L., 1997. Effects of background knowledge on object categorisation
and part detection. Zdroj: EYSENCK, M.; KEANE, M., 2005. Cognitive psychology: a student
handbook. 5. vyd. New York: Psychology Press. 2005. ISBN 1-84169-359-6. Strana: 303 –
305.
LIN, E.L.; MURPHY, G.L., 1997. Effects of background knowledge on object categorisation
and part detection. In: Journal of Experimental Psychology: Human Perception and
Performance.
[online].
Washington
:
APA.
1997.
23(4)
1153-1169.
Dostupné na: http://www.emilielin.com/uploads/8/8/4/7/8847818/lin_murphy_background_k
nowledge_effects.pdf.
LEDERMAN, N. 1992. Students' and Teachers' Conceptions of the Nature of Science. Journal
of Research in Science Teaching , 331/359.
MARZANO, R.J.; GADDY, B.B.; DEAN, C., 2000. What works in Classroom Instructions.
Aurora
:
McRel.
2000.
Dostupné
na:
http://www.sinc.stonybrook.edu/Class/est572td/whatworks/whatworks.pdf.
MCDERMOTT, L.C., TROWBRIDGE, D.E., 1980. Investigation of student understanding of the
concept of velocity in one dimension. In: : American Journal of Physics. [online]. AAPT.
1980. 48(12) 1022-1029.
MCDERMOTT, L.C., TROWBRIDGE, D.E., 1981. Investigation of student understanding of the
concept of acceleration in one dimension. In: : American Journal of Physics. [online]. AAPT.
1981. 49(3) 242-253.
MCDERMOTT, L.C.; SHAFFER, P., 1992a. Research as a guide for curriculum development:
An example from introductory electricity. Part I: Investigation of student understanding. In:
American
Journal
of
Physics.
[online].
AAPT.
1992.
60(11)
9941003. Dostupné na:http://www7.georgetown.edu/centers/cndls/tlisi/recap/guidedinquiryhandout.pdf.

MCDERMOTT, L.C.; SHAFFER, P., 1992a. Research as a guide for curriculum development:
An example from introductory electricity. Part II: Design of intructional strategies. In:
American Journal of Physics. [online]. AAPT. 1992. 60(11) 1003-1013. Dostupné na:
http://www7.georgetown.edu/centers/cndls/tlisi/recap/guidedinquiry-handout.pdf.
MCDERMOTT, L.C., 1998. Students’conceptions and problem solving in mechanics. In:
Connecting Research in Physics Education with Teacher Education. [online]. ICPE, 1997,
1998.
ISBN
0-9507510-3-0.
Dostupné
na:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.95.7608&rep=rep1&type=pdf#pag
e=50.
MERVIS, C.B.; PANI, J.R., 1980. Acquisition of basic object categories. Zdroj: EYSENCK, M.;
KEANE, M. (2005). Cognitive psychology: a student handbook. 5. vyd. New York:
Psychology Press. 2005. ISBN 1-84169-359-6. Strana: 298 – 305.
MCCLOUSKEY, M.E.; GLUCKSBERG S., 1978. Natura lcategories: Well defined or fuzzy
sets? Zdroj: EYSENCK, M.; KEANE, M. (2005). Cognitive psychology: a student handbook. 5.
vyd. New York: Psychology Press. 2005. ISBN 1-84169-359-6. Strana: 295 -297.
NEW YORK SCIENCE TEACHER. 2005. Physics Misconceptions. [online]. 2005. [cit.2013-0219]. Dostupné na: http://newyorkscienceteacher.com/sci/pages/miscon/phy.php
O’NEILL, G. ; MCMAHON,T. 2005. Student-centred learning: What does it mean for students
and lecturers? In: Emerging Issues in the Practice of University Learning and
Teaching.[online]. Dublin : AISHE, 2005. Dostupné na: http://www.aishe.org/readings/20051/oneill-mcmahon-Tues_19th_Oct_SCL.pdf.
PALMERI, T.J.; BLALOCK, C., 2000. The role of background knowledge in speeded
perceptual categorization. In: Cognition. International Journal of Cognitive Science. [online].
77
45-57.
Amsterdam
:
Eselvier.
Dostupné
na:
http://psiexp.ss.uci.edu/research/teachingP140C/Papers/Palmeri_Blalock_2000.pdf.
PERKINS. K.; ET AL., 2005, Proceedings of the 2004 Physics Education ResearchConference.
Zdroj: Wieman, C. (2007). A ScientificApproach To Science Education - Research On
Learning.
[online].
[cit.
2012-12-14].
Dostupné:
http://www.science20.com/carl_wieman/scientific_approach_science_education_research_lea
rning.
PETTY, G., 2009. Teaching Today. A Practical Guide. 4. vyd. Cheltenham : Nelson Thornes.
2009. ISBN 1408504154.
PRINCE, M., 2004. Does Active Learning Work? A Review of the Research. In: Journal of
Engineering Education. [online].
Washington : ASEE. 2004. 93(3) 223-231.
Dostupné na: http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/Prince_AL.pdf.
PRŮCHA,J., 2009 Přehled pedagogiky. 3.vyd.Praha : Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-567-7
RAVANIS, K.; ZACHAROS, K.; VELLOPOULOU, A., 2010. The Formation of Shadows: The
Case of the Position of a Light Sorce in Relevance to the Shadow. In: Acta Didactica
Napocensia.
2010.
3(3)
ISSN
2065-1430.
Dostupné
na:
http://dppd.ubbcluj.ro/adn/article_3_3_1.pdf.
REDISH, E.F.; SAUL, J.M.; STEINBERG, R.N., 1997. On the effectiveness of activeengagement microcomputer-based laboratories. In: American Journal of Physics. [online].
AAPT. 1997. 65 45-54. Dostupné na: http://www.physics.ucf.edu/~saul/articles/mbl.PDF.

RESA, 2010. Physics Priority Expectation. [online]. 2010. Dostupné na:
http://detroitk12.org/admin/academic_affairs/science/docs/HS_Priority_Expectations_Physics
.pdf.
RIENER, C.; PROFFITT, D.; SALTHOUSE, T., 2005. A psychometric approach to intuitive
physics. In: Psychonomic Bulletin & Review. New York : The Psychonomic Society. 2005.
12(4) 740-745. Dostupné na: http://www.faculty.virginia.edu/perlab/pdf/R322final.pdf.
ROSH, E. ET AL., 1976. Basic objects in natural categories. Zdroj: EYSENCK, M.; KEANE, M.
(2005). Cognitive psychology: a student handbook. 5. vyd. New York: Psychology Press.
2005. ISBN 1-84169-359-6. Strana: 295 -297.
ROSCHELLE, J., 1995. Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New
Experience.
[online].
Resource
centrum.
[cit.
2012-12-10].
Dostupné:
http://www.exhibitfiles.net/resource/education/priorknw.htm
RUHL, K.; HUGHES, C,; SCHLOSS, P.,1987. Using the Pause Procedure to Enhance Lecture
Recall.
In:
Teacher
Education
and
Special
Education.
[online].
Thousand Oaks : SAGE. 1987. 10(1) 14-18.
SCOTT, P.H.; ASOKO, H.M.; DRIVER, R.H., 1998. Teaching for conceptual change: A
review of strategies. In: Connecting Research in Physics Education with Teacher Education.
[online].
ICPE,
1997,
1998.
ISBN
0-9507510-3-0.
Dostupné
na:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.95.7608&rep=rep1&type=pdf#pag
e=50.
SEIDMAN, I., 2012. Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in
Education and the Social Sciences. New York : Teachers College Press. 2012. ISBN 9780807754047
SILVERMAN, D., 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum? Bratislava: Ikar – Pegas. 2005.
ISBN: 8055109044.
STERNBERG, R., 2009. Cognitive Psychology. 5. vyd. Belmont: Wadsworth 2009. ISBN 9870-495-50632-4.
STORMS, D.L.; DEBOECK, P.; RUTS, W., 2000. Prototype and exemplar-based information in
natural language categories. Zdroj: EYSENCK, M.; KEANE, M., 2005. Cognitive psychology:
a student handbook. 5. vyd. New York: Psychology Press. 2005. ISBN 1-84169-359-6.
Strana: 301 - 303.
THORNTON, R. K.; SOKOLOFF, D. R.,1990. Learning motion concepts using real-time
microcomputer-based laboratory tools. In: American Journal Physics. [online] AAPT. 1900.
58 858-867.
ULOVEC, A., 2007. Motivating and Exciting Methods in Mathematics and Science: Glossary
of Terms. 1. vyd. Olomouc : 2007. ISBN 978-80-244-1830-8.
VELMOVSKÁ K. 2013. Experimenty so zvukom. In : Souhrnný sborník Veletrhu nápadů
učitelů fyziky. Hradec Králové 2013. [online] [cit. 22.4.2015] Dostupné na:
http://vnuf.cz/sbornik/prispevky/18-31-Velmovska.html.
VIENNOT, L., 1998. Experimental facts and ways of reasoning in thermodynamics: Learners
common approach. In: Connecting Research in Physics Education with Teacher Education.
[online].
ICPE,
1997,
1998.
ISBN
0-9507510-3-0.
Dostupné
na:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.95.7608&rep=rep1&type=pdf#pag
e=50.

WIEMAN, C., 2007. A ScientificApproach To Science Education - Research On Learning.
[online].
[cit.
2012-12-08].
Dostupné
na:
http://www.science20.com/carl_wieman/scientific_approach_science_education_research_lea
rning
WIKIPÉDIA,
2013.
Pojem.
[online].
2013.
Update:
[cit. 2013-02-16]. Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Pojem.

2013-02-12.

WIKIPÉDIA,
2013.
Sila.
[online].
2013.
[cit. 2013-02-15]. Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Sila.

2013-01-18.

Update:

WISNIEWSKI, E. J., MEDIN, D. L., 1994. On the interaction of theory and data in concept
learning. Zdroj: PALMERI, T.J.; BLALOCK, C., 2000. The role of background knowledge in
speeded perceptual categorization. In: Cognition. International Journal of Cognitive Science.
[online].
77
45-57.
Amsterdam
:
Eselvier.
Dostupné
na:
http://psiexp.ss.uci.edu/research/teachingP140C/Papers/Palmeri_Blalock_2000.pdf.
ZELENICKÝ, Ľ. 2005. Modelovanie a poznávanie vo vyučovaní fyziky. Nitra: FPV UKF. 2005.
ZELENICKÝ, M. 2010. Aktívne poznávanie vo fyzike v kontexte školskej reformy. Bratislava:
FMFI UK. 2010
ŽOLDOŠOVA, K.; PROKOP, P. 2006. Analysis of Motivation Orientation in Science Education.
In: International Journal of Science and Mathematic Education, Vol. 4, No. 4/December,
2006, 669688. Dostupné na: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10763-005-90192#page-1

