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V SYSTÉME PRÍRODOVEDNÉHO VZDELÁVANIA 

 

 

ŠTERBÁKOVÁ Katarína, SR 

 

Abstrakt 

V príspevku sa hovorí o využívaní informačno-komunikačných technológii (IKT) 
v pedagogickom procese na VŠ. Poukazuje sa v ňom na nové, moderné formy 
sprístupňovania informácii vo vyučovaní prírodných vied. Autorka ponúka niekoľko námetov 
využívania IKT na hodinách fyziky a ukážku laboratórneho protokolu merania Vitálnej 
kapacity pľúc so systémom Vernier. 

 

Abstract 
The article talks about the use of information and communication technology (ICT) in the 
teaching training process at University. It refers to new, modern forms of disclosure in science 
teaching. The author offers some ideas for using ICT in lessons and preview physics 
laboratory protocol measuring Vital capacity of lungs with Vernier system. 

 

1 Úvod  

V poslednom období sa čoraz častejšie hovorí o modernizácii tradičnej školy. S touto 
problematikou súvisí aj zmena prípravy budúceho učiteľa fyziky na našej Univerzite. Má to 
súvis nielen s prechodom na kreditný systém, ale aj s množstvom „nových“ informácii, ktoré 
musí budúci učiteľ fyziky ovládať v „modernej škole“.  "Počítače, informatizácia školstva, 
Internet, nové informačné a komunikačné technológie (IKT)..." - to všetko sú pojmy, 
súvisiace s vyučovaním a novými trendmi vo vzdelávaní.  

Rozvoj IKT je veľmi dynamický a ovládanie IKT, je neoddeliteľnou súčasťou 
každodenného života mnohých z nás. Ak by sme nezavádzali do výučby fyziky 
multimédia, Internet a počítačové experimentálne meracie systémy bola by výučba pre 
študentov ešte menej atraktívna a univerzita by sa stala akýmsi neprirodzeným prostredím, 
keďže študenti sú IKT obklopení stále (rôzne sociálne siete, debatné skupiny - chaty, 
facebook, skype a iné). Veľmi často si kladieme otázku typu: využívame IKT efektívne?  

Novými modernými prostriedkami, ktoré vstupujú do pedagogického procesu, a ktoré 
využívame pri výučbe fyziky sú multimédia, Internet, interaktívne tabule, ale aj počítačové 
experimentálne meracie systémy Philips Harris a systém Vernier, určené na podporu školskej 
experimentálnej činnosti vo vyučovaní prírodných vied (najmä fyziky, biofyziky, ktoré sú 
vhodné aj pre výučbu biológie, chémie, geografie a pod.). V súčasnosti disponujeme na našej 
fakulte viacerými multimediálnymi počítačovými učebňami, ktoré sú pripojené na Internet, 
čím sa vytvára priestor pre nové moderné spôsoby využívania výučby prostredníctvom 
počítačov.  

Na KFMT na oddelení fyziky Prešovskej univerzity pred 15-timi rokmi vznikla jedna 
z prvých učební s pripojením na Internet vybudovaná v rámci projektu TEMPUS. Boli to na 
katedre prvé pokusy s výučbou fyziky prostredníctvom počítačov s meracím systémom 
Philips Harris. Dnes už máme ďalšie meracie systémy, najnovším z nich je VERNIER 
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a pribudlo niekoľko ďalších celouniverzitných učební s pripojením na Internet, 
s interaktívnymi tabuľami, ktoré je možné využívať v rámci prideleného časového priestoru. 

 

2 Možnosti využitia IKT v pedagogickom procese na VŠ 

Využívanie IKT učiteľmi v procese výučby fyziky môžeme rozdeliť do troch skupín: 

• prvá skupina využíva existujúce fyzikálne webové stránky vystavené na internete. 
Vyžaduje si to iba pripojenie počítačovej učebne na internet, základné ovládanie práce 
s prehliadačmi a schopnosť vedieť sa orientovať v danej fyzikálnej problematike. 

•  druhá skupina používa webové stránky pripravené pre konkrétnu hodinu výučby 
fyziky. Pripravuje si ich samotný vyučujúci alebo ich tvoria samotní študenti v rámci 
hodín výpočtovej techniky na našej katedre. Študenti ovládajú základy tvorby html 
stránok a prevádzkovanie vlastného katedrového web servera, majú prístup na 
univerzitný web server s možnosťou vystavovania www stránok naň. Je to spojené 
s prevádzkou databázového systému a niektorých ďalších služieb alebo modulov web 
servera (napr. MAIS, Moodle). 

• tretia skupina využíva zložité webové aplikácie, ktoré sú pripravované odborníkmi 
a profesionálnymi firmami napr. Interaktívne tabule, Planétu vedomosti – špeciálny 
výučbový softvér a iné. Pre takúto výučbu máme k dispozícii softvér Datadisc Pro, 
softvér Logger Life, ale aj iné testovacie webové aplikácie. Sprístupnili sme 
študentom jednotlivé laboratórne zariadenia a študijné materiály pomocou systému 
Moodle v rámci celej univerzity.  

 

3 Skúsenosti z výučby IKT na našej katedre 

Na katedre fyziky sa začali IKT vo fyzike vyučovať už v deväťdesiatych rokoch s cieľom 
implementácie nových metód a postupov do vyučovacieho procesu. Medzi základné metódy 
poznania vo fyzikálnej vede samozrejme patrí experimentálna metóda, to isté platí aj pre 
školskú fyziku, kedy žiak objavuje preňho neznáme poznatky, javy a zákony. K tomu slúžia 
v školách experimenty a fyzikálne merania. Na zber a spracovanie dát z experimentov 
a fyzikálnych meraní nám efektívne poslúži počítač, ktorý musí byť vhodne technický 
vybavený, aby mohol snímať dáta z reálneho fyzikálneho experimentu a aby ich dokázal 
spracovať a graficky zobraziť. 

K systémom, ktoré nám umožňujú vyššie spomínaný zber dát na katedre fyziky patria 
hlavne dva systémy, ktoré sú určené na podporu školskej experimentálnej činnosti vo 
vyučovaní prírodných vied. Prvým je System Philip Harris - počítačový experimentálny 
merací systém, druhým je System Vernier - počítačový experimentálny merací systém 
s prevratnou technológiou zberu dát pomocou interfejsovej jednotky zberu dát (pozri obr.1). 
Vernier LabQuest je v súčasnosti najvýkonnejšou interfejsovou jednotkou zberu dát 
s dotykovou obrazovkou. Vernier LabQuest je možné používať ako samostatné zariadenie na 
zber dát a na ich vyhodnocovanie, alebo ako interfejsovú jednotku počítača. Má zabudovaný 
grafický softvér na vyhodnocovanie dát, zabudovaný mikrofón a teplomer. Možnosť 
pripojenia 52 rôznych senzorov Vernier a automatickú identifikáciu pripojeného senzora 
a nastavenie parametrov pre zber dát, zabudovaná pamäť 40 MB, rozšírenie pomocou SD 
karty alebo USB kľúča. USB spojenie na počítač a tlačiareň. Analytické možnosti 
zabudovaného softvéru sú podobné ako u predošlého systému PH. 
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Obr.1 Vernier LabQuest zariadenie na zber dát a na ich vyhodnocovanie 
(zdroj: http://www.pmsdelta.sk) 

Softvér Logger Life má rozsiahle možností analýzy grafov alebo ich častí, úpravy 
a výpočty v tabuľkách dát. Je zabezpečený export dát z Vernier LabQuest do softvéru Logger 
Pro na počítači. Sme si vedomí, že nie všetky školy však majú k dispozícii takéto vybavenie, 
ale keďže sme fakultou, ktorá pripravuje budúcich učiteľov prírodných vied, je veľmi dobré 
keď sa so systémom Vernier stretnú práve na našej katedre. Ako príklad výučby pomocou 
systému Vernier a počítačov na Špeciálnych praktikách školských pokusov z fyziky v ďalšej 
časti príspevku uvádzame ukážku z laboratórneho merania Vitálnej kapacity pľúc. 
Spracované výsledky merania sú zanesené do tabuľky č. 1 a vyhodnotené graficky na obr.4 – 
obr.7 spracované pomocou softvéru Logger Pro na počítači. 

 

 
 

Obr.2 Vernier softvér Logger Pro – ukážka grafického vyhodnocovania (zdroj: 
http://www.pmsdelta.sk) 

 

4 Meranie s využitím systému Vernier. 

Experimentálna časť 

Úloha: Meranie vitálnej kapacity pľúc pomocou spirometra Vernier. 

Teóriu k meranej úlohe môže nájsť čitateľ v literatúre (Hrazdira, 1990). 

Materiál:  počítač, rozhranie počítača Vernier LabQuest, Logger Pro, Vernier spirometer, 
jednorázovy papierový náustok, bakteriálny filter, „nosový štipec“ 
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Postup:     

1. Pripojíme spirometer k rozhraniu počítača Vernier. 

2. Na vstupnú bránu spirometra nasadíme bakteriálny filter so stranou s väčším 
priemerom. Na druhú stranu bakteriálneho filtra pripevníme jednorazový papierový 
náustok. (Obr. 3) 

 

 

                  Obr.3 Schéma spirometra 

  

3. Spirometer držíme v jednej alebo v obidvoch rukách. Na nos pripevníme „nosový 
štipec“ a klikneme na tlačidlo  ► pre zber dát. 

4. Po štyroch cykloch normálnej inspirácie a expirácie sa zhlboka nadýchneme 
(maximálna inspirácia) a čo najsilnejšie vydýchneme (maximálna expirácia) do 
spirometra. 

5. Klikneme na ■ pre ukončenie zberu dát. 

6. Prostredníctvom znázorneného grafu merania vypočítame vitálnu kapacitu. 
Presunieme kurzor na najvyššie nami zvolený vrchol údolia, získame hodnoty na osi 
x (čas: s) a osi y (prietok: L/s), vykonáme podiel týchto hodnôt (y/x) a vypočítame tak 
DO – dychový objem, ktorý zapíšeme do tabuľky. 

7. Opäť presunieme kurzor na celkom najvyšší vrchol, ktorý predstavuje maximálnu 
inspiráciu, tiež vydelíme hodnoty a zapíšeme do tabuľky pod označením IRO –
inspiračný rezervný objem. 

8. Kurzor umiestnime do údolia, ktoré znázorňuje maximálnu expiráciu, vydelené 
hodnoty zapíšeme do tabuľky pod označením ERO – expiračný rezervný objem.  

9. Sčítaním objemov v tabuľke dostávame výslednú vitálnu kapacitu pľúc. 
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Grafy:  

 
 

         Obr.4 Experiment č.1 (muž)                                         Obr.5  Experiment č. 2 (muž) 

 

 

                    

    Obr.6 Experiment č. 3 (žena)                                        Obr.7   Experiment č. 4 (žena) 

 

Tabuľka č. 1  Namerané hodnoty vitálnej kapacity pľúc  

číslo 
experimentu DO (L) 

IRO  
(L) 

ERO (L) 
VC (L) 
(DO+IRO+ERO) 

1. 0,27 3,59 2,08 5,94 

2. 0,53 3,77 0,82 5,12 

3. 0,4 1,97 1,23 3,6 

4. 0,65 3 0,7 4,35 
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Zhodnotenie merania a závery:  

U žien predstavuje vitálna kapacita pľúc asi 3,5 l a u mužov priemerne 5 l. My sme 
z experimentu prostredníctvom spirometra Vernier u rôznych pohlaví zistili hodnoty 
zodpovedajúce „tabuľkovým“ hodnotám. Vitálna kapacita pľúc závisí od telesnej výšky, od 
hmotnosti človeka, od tvaru a rozmerov hrudníka, od spôsobu zamestnania a od trénovanosti. 

 

5 Záver 

 Mnohí si myslia, že počítače nahradia v budúcnosti učiteľa. Myslíme si, že takýto stav 
nenastane aj preto, že počítač je vo vzdelávaní len prostriedok a nie cieľ. Je to síce prostriedok 
mimoriadne výkonný, energetický nenáročný, s bohatými výrazovými prostriedkami, ale 
reálne využívanie IKT v pedagogickej praxi je stále spojené s mnohými prekážkami, ktoré 
musia študenti prekonávať. Na našej katedre je to iné, pretože naši študenti pracujú s novými 
meracími systémami, s multimédiami a tie nie sú pre nich žiadným problémom, dokonca sa 
IKT stali pre študentov rutinou činnosťou. Získali ju aj vďaka viacročným skúsenostiam na 
hodinách výpočtovej techniky pre fyzikov. Integrácia IKT do vyučovania a s tým spojená 
príprava budúcich učiteľov na prácu s týmito novými prostriedkami je dlhodobý proces, ktorý 
si vyžaduje nielen čas, ale najmä odvážnych „moderných“ mladých učiteľov. 
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