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Martin, SR 

 

Abstrakt  

Súčasné prírodovedné vzdelávanie je charakteristické nedostatočným záujmom 
spoločnosti. Príčiny treba hľadať jednak v samotnej spoločnosti a jednak vo vnútri samotného 
vzdelávacieho systému. V príspevku poukazujeme na možnosti riešenia v posilnení 
niektorých prvkov prírodovedného vzdelávania, napr. experimentálnej činností, 
matematického vzdelávania ako i vo zvýraznení kreatívnych metód poznávania. Súčasne 
poukazujeme na niektoré pretrvávajúce mylné koncepcie. 

 

Abstract 

Current Natural Science education is characterized by a lack of interest of the society. 
The reasons for that should be found in the society and its prevailing attitude but also 
within the education system itself. In our contribution we focus on possible solutions in 
strengthening some of the elements of education in Natural Sciences, e.g. experimental 
activity, mathematical education as well as creative methods of learning. At the same time we 
point at some still prevailing misconceptions. 

 

1 Úvod  

Vyučovanie prírodovedných predmetov na základných a stredných školách v ostatnom 
čase je bez zodpovedajúcej podpory základného i aplikovaného výskumu. Ekonomická 
situácia i situácia na školách všetkých stupňov vedie k rýchlym zmenám v podmienkach 
realizácie vyučovania. Menia sa počty hodín i požiadavky na obsah vzdelávania. Podľa nášho 
názoru však chýba ucelená predstava o filozofii a cieľoch prírodovedného vzdelávania 
podložená reálnymi požiadavkami, možnosťami, cieľmi a dostupnými metódami. Pedagogika 
síce definuje niektoré základné východiská a koncepcie, ale transformácia týchto koncepcií do 
didaktík jednotlivých prírodovedných predmetov a do ich reálneho vyučovania jednoznačne 
absentuje. Jedným z dôsledkov je nedostatočná koordinácia obsahu a cieľov vyučovania 
jednotlivých prírodovedných predmetov.  

Pokrok v prírodovednom poznávaní, vede a technike denno-denne prináša obrovské 
množstvo poznatkov posúvajúcich hranice ľudského poznania. Nové poznatky sa veľmi 
rýchlo stávajú súčasťou života človeka a spoločnosti. Ako sa však s týmto stavom 
vysporiadava školský systém? Naše skúsenosti ukazujú, že vzdelávací systém nestačí 
sledovať zmeny spôsobené rozvojom vedy a postupne sa dostáva do rozporu so spoločenskou 
potrebou. 
 
2 Filozofia prírodovedného vzdelávania  

V súčasnosti vo vzdelávaní sme svedkami niekoľkých tendencií: 
• zmena paradigmy vzdelávania zameraného na vedecký systém prírodných vied 

prezentovaný štruktúrou, obsahom, metódami a pojmovým aparátom na systém 
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s inými hodnotami, 
• snaha definovať novú filozofiu vzdelávania, 
• vymedziť v novej filozofii identifikátory nových hodnôt vzdelávania (sústava 

kľúčových kompetencií, vzdelávacie štandardy, ISCED (obsahový štandard, 
výkonový štandard), Štátny vzdelávací program, .. 

• návrh a realizácia základných parametrov paradigmy (hodinová dotácia, školský 
vzdelávací program, ..) 

• realizácia konkrétneho vyučovacieho projektu učiteľmi bez náležitej podpory, 

• tvorba učebníc bez zodpovedajúcej koncepcie. 

Uvedené tendencie a ich realizácia sa však stretáva s obrovskými problémami. 
Je nevyhnutné hľadať príčiny tejto schizofrénie a navrhovať ich zmenu a odstránenie. 
Na základe našich výskumov a skúsenosti za najpodstatnejšie príčiny možno považovať: 

• nekoncepčnosť jednotlivých prístupov, 

• nedostatočná odborná analýza východísk a súčasného stavu, 

• neujasnenosť vzťahu cieľov a obsahu, 

• neujasnenosť cieľov a časovej dotácie, 

• absentujúca časová koordinácia, 

• nepripravenosť infraštruktúry (učebnice, ŠVP, technické zabezpečenie,...), 

• nepripravenosť učiteľov na zmenu koncepcie.  

Výsledkom takéhoto smerovania je na jednej strane značná chaotičnosť a na druhej strane 
averzia ku všetkým zmenám. Nedostatočná časová (tabuľka 1 a 2) dotácia na prírodovedné 
predmety vytvára do budúcna veľký precedens, podľa nášho názoru a skúsenosti, uvedená 
dotácia absolútne nekorešponduje s obsahom vymedzeným v ISCED a už vôbec nie s cieľmi. 
Očakávame značný prepad úrovne absolventov základných a stredných škôl a následne aj 
vysokých škôl. 

Tabuľka 1. Vymedzenie prírodovedných predmetov v Štátnom vzdelávacom programe - ZŠ 

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet/ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Fyzika      1 1 2 1 5 

Chémia      0,5 0,5 1 2 4 Človek a príroda 

biológia     1 1 1,5 1 1 5,5 

Človek 
a spoločnosť 

geografia     1 1 1 1 1 5 

Matematika 4 4 3 3 3,5 4 3,5 4 4 33 

Informatika 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Matematika  
a práca 
s informáciami informatická 

výchova 
 1 1 1      3 
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Tabuľka 2. Vymedzenie prírodovedných predmetov v Štátnom vzdelávacom programe – 
Gymnázium 

 

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet/ročník  1. 2. 3. 4. Spolu 

fyzika  2 2 1  5 

chémia  2 2 1  5 Človek a príroda 

biológia  2 3 1  6 

Človek 
a spoločnosť 

Geografia  1 2 1  4 

Matematika  4 3 3 1 11 Matematika 
a práca 
s informáciami Informatika  1 1 1  3 

 

Aj pri neujasnenosti koncepcie sú síce učitelia nútení realizovať konkrétne kroky 
a pripravovať školské vzdelávacie programy, učitelia však nie sú na takýto krok pripravení 
a nie sú pripravené ani podmienky. O tom svedčia poznatky zo stretnutí s učiteľmi 
prírodovedných predmetov na FPV UKF v Nitre v uplynulých dvoch rokoch, ktorých cieľom 
bolo práve preklenúť vznikajúce rozpory.  

V snahe nájsť a pomenovať fiktívnu príčinu sa vyslovujú nesprávne závery podložené 
pseudovýskumami. Napríklad jedným typickým záverom je, že „fyzika je nezaujímavá“. 
Práca s deťmi v rámci realizovaného programu DISCI na FPV UKF v Nitre a hlavne výsledky 
tejto práce uvedené pseudozávery jednoznačne popierajú. 

 

3 Nové kritéria hodnotenia obsahu  

Jednou zo základných zmien je prechod na hodnotenie obsahu vyučovania cez ISCED. 
Vo svojej podstate tento štandard má vhodnú štruktúru, ale nevyhovuje obsahom vyučovaným 
odborom. Príkladom je ukážka z odboru fyzika. 

ISCED 3A -FYZIKA 

Človeka a príroda 

Celkový cieľ vzdelávacej oblasti je dať žiakom základy prírodovednej gramotnosti, ktorá im 
umožní robiť prírodovedne podložené úsudky a vedieť použiť získané operačné vedomosti na 
úspešné riešenie problémov tak, aby žiak bol schopný:  

• porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život človeka a vedieť 
vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí;  

• osvojiť si niektoré základné pojmy, zákony a metódy prírodných vied;  

• osvojiť si základné postupy, ktorými prírodné vedy získavajú nové poznatky;  

• vedieť získavať informácie o prírode a jej zložkách prostredníctvom vlastných 
pozorovaní a experimentov v laboratóriu a v prírode;  
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• docieliť schopnosť pracovať s grafmi, tabuľkami, schémami, obrázkami, 
náčrtmi, mapami;  

• vedieť využívať prostriedky IKT pri vyhodnocovaní a spracovaní získaných 
údajov;  

• vytvárať si vlastný úsudok o tých aspektoch prírodovedných poznatkov, ktoré 
sú dôležité pre život spoločnosti.  

Ciele predmetu (vymedzené cez cieľové požiadavky) 

Príklad: Na konci kurzu by študent mal byť schopný:  

• opísať spôsoby, ako prírodné vedy pracujú, 

• vyhodnotiť zisky a nedostatky aplikácií vedy, 

• diskutovať na tému etických a morálnych otázok vyplývajúcich z aplikácie 
vedy, 

• diskutovať, ako štúdium vedy je podmienené kultúrnymi vplyvmi, 

• chápať, ako rôzne prírodovedné disciplíny vzájomne súvisia a ako súvisia 
s inými predmetmi, 

• považovať vedu ako aktivitu spolupráce. 

 

Tabuľka 3. Štruktúra kompetencií rozvíjaných vyučovaním fyziky 

Poznávacia  

(kognitívna)  

Komunikačná  Interpersonálna  Intrapersonálna  

Používať 
kognitívne 
operácie.  

Tvoriť, prijať 
a spracovať 
informácie.  

Akceptovať 
skupinové 
rozhodnutia.  

Regulovať svoje 
správanie.  

Formulovať 
a riešiť 
problémy, 
používať 
stratégie 
riešenia.  

Vyhľadávať 
informácie.  

Kooperovať 
v skupine.  

Vytvárať si vlastný 
hodnotový systém.  

Uplatňovať 
kritické 
myslenie.  

Formulovať svoj názor 
a argumentovať.  

Tolerovať odlišnosti 
jednotlivcov a iných.  

 

Nájsť si vlastný 
štýl učenia 
a vedieť sa učiť 
v skupine.  

Diskutovať a viesť 
diskusiu o odbornom 
probléme.  

 

Myslieť tvorivo 
a uplatniť jeho 
výsledky.  
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S uvedenou štruktúrou možno v zásade súhlasiť. Absentuje však niekoľko prvkov, ktoré 
boli v predchádzajúcom vzdelávacom projekte dostatočne riešené a prinášali výsledky. 
Uvedieme príklad : 

• stratilo sa prepojenie medzi predmetmi a ich obsahmi (medzi predmetové 
väzby), 

• absentuje tlak na matematickú podporu obsahu, 

• nedostatočný priestor pre podporu experimentálneho obsahu, 

• absentujú prvky spájajúce obsah so životnou realitou (napríklad grafická 
metóda), 

• nie je vytvorené priestor pre tvorivé spracovanie obsahu. 

 

3.1 Matematické prvky v obsahu vyučovania prírodovedných predmetov 

Pri hodnotení matematického obsahu vychádzame predovšetkým zo samotného obsahu 
predmetu matematika. Napríklad v ISCED 3A je obsah vymedzený nasledovnými 
tematickými celkami (kurzívou sú označené celky súvisiace s obsahom iných prírodovedných 
predmetov): 

TEMATICKÉ CELKY  

1. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami,  

2. Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy,  

3. Geometria a meranie,  

4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika,  

5. Logika, dôvodenie, dôkazy.  

OBSAH VZDELÁVANIA MATEMATIKY  

1. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  

• Praktická matematika – vypĺňanie formulárov s číselnými údajmi, práca s údajmi 
vyjadrenými v percentách, mierky máp a plánov, kurzy a meny peňazí, 
elementárna finančná matematika domácnosti (rozhodovanie o výhodnosti nákupu 
alebo zľavy, poistenie, rôzne typy daní a ich výpočet, výpisy z účtov a faktúry).  

• Desiatková číselná sústava.  
• Zápis malých a veľkých čísel pomocou mocniny čísla 10.  
• Odhad a rádový odhad výsledku.  
• Práca s jednotkami.  
• Iné číselné sústavy (rímska, dvojková, hexadecimálna).  

• Princíp zápisu v pozičnej sústave, na základe toho prepis čísla z inej ako 
desiatkovej sústavy do desiatkovej sústavy.  

• Nepresné čísla.  

2. Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  

• Rôzne (negrafické) metódy reprezentácie vzťahov (slovné, algebrické, tabuľkové).  
• Algebraizácia a modelovanie jednoduchých kvantitatívnych vzťahov (výrazy, 

vzorce, nerovnosti).  
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• Riešenie rovníc a sústav (lineárne).  
• Graf funkcie jednej premennej.  

• Základné vlastnosti funkcií (na základe grafu).  

• Elementárna finančná matematika – jednoduché a zložené úrokovanie.  

• Riešenie rovníc a nerovníc (lineárne a kvadratické)  

• Funkcia – lineárna a exponenciálna závislosť, príklady iných funkcií (kvadratická, 
mocninová, goniometrická, logaritmická).  

3. Geometria a meranie  

• Základné rovinné útvary.  
• Meranie.  
• Znázorňovanie do roviny, rovnobežné premietanie.  

• Hranaté telesá, ich povrch a objem.  

• Rezy.  

• Oblé telesá, ich povrch a objem; myšlienka odvodenia pomocou Cavalieriho 
princípu 

• Základné rovinné geometrické útvary.  

• Geometrické miesta bodov, konštrukcie.  

• Meranie, odhady.  

• Goniometria ostrého uhla.  

• Zhodnosť a podobnosť.  

4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  

• Organizácia súboru.  
• Kombinatorika.  

• Šanca a porovnávanie šancí.  

• Pravdepodobnosť a niektoré jej vlastnosti.  

• Pravdepodobnosť okolo nás (napr. genetika, dedičnosť). 

• Štatistika.  

• Štatistika výberového súboru.  

5. Logika, dôvodenie, dôkazy  

• Výroková logika.  

• Odlišnosti vyjadrovania v rôznych prostrediach (veda, legislatíva, bežný život).  

• Základy usudzovania.  

• Dôkaz – priamy, sporom.  

V priebehu celého štúdia je potrebné zaraďovať:  

• problémové úlohy,  

• historické poznámky,  
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• rôzne malé projekty podporujúce medzi predmetové vzťahy, napr. Matematika 
a umenie, Euklides, Matematika a vesmír, Matematika a ťažisko, Matematika 
a biliard,  

• informácie dokumentujúce súčasné a historické použitie matematiky. 

Vzhľadom na propedeutickú funkciu matematickej prípravy za negatívum považujeme 
absenciu niektorých celkov a prvkov v povinnej výučbe - komplexné čísla, lineárna algebra 
(matice a determinanty), vektorová algebra, základy diferenciálneho a integrálneho počtu. 
Takáto zmena hendikepuje absolventov pri prijímaní na štúdium na vysoké školy a spôsobuje 
zásadné problémy pri samotnom štúdiu. Tento problém je následne presunutý na riešenie na 
vysoké školy, na ktorých sa už uvažuje so zavedením špeciálnej prípravy nahradzujúcej 
stredoškolské štúdium. Uvedený stav bude mať v nasledujúcom období fatálne dôsledky na 
úrovni absolventov. 

 

3.2 Experiment a prírodovedné vzdelávanie 

Jedným z problémov, ktorý súčasná koncepcia nerieši, je návrat k experimentálnemu 
charakteru prírodných vied. 

Človek už od svojej dávnej histórie vyniká záujmom o prostredie, v ktorom žije, 
o prostredie, ktoré pretvára k svojmu osohu a rozvoju. Najprv to boli pokusy vedené snahou 
o prežitie, o zabezpečenie dostatku potravy, tepla, ochrany proti poveternostným vplyvom 
a proti nepriateľom tak zo živočíšnej ako aj z rastlinnej ríše. Postupne sa jeho ciele začali 
rozširovať a doposiaľ používaná metóda typu „pokus – omyl“ už nemohla dostatočne 
zabezpečiť všetky jeho požiadavky, ktoré sa ďalej rozrastali. Človek začal pozorovať javy 
ďaleko systematickejšie, aby našiel riešenie alebo odhalenie princípu a tiež dokázal upravovať 
podmienky javov, ktoré chcel využiť alebo ktorým chcel „prísť na kĺb“. Začínal teda 
„experimentovať“, aby preskúmaval prírodné javy, teda ich pozoroval a v niektorých 
prípadoch aj meriaval, pri čom sa prejavovali aj pragmatické stránky jeho konania, teda väzby 
na využitie poznaných zákonitostí a princípov v každodennom živote. Tým sa prírodovedné 
poznatky stále viac začali približovať technickej a technologickej praxi a podnietili 
formovanie jednotlivých prírodných a technických vied. Prírodné vedy a ich experimentálny 
základ podmienili rozvoj techniky a spoločnosti.  

Je zrejmé, že prírodné a technické vedy spája metóda skúmania označovaná ako metóda 
experimentu vo svojich tak pozitívnych ako aj, najmä v súvislosti s ekologickými problémami 
a trvalo udržateľným rozvojom, negatívnych súvislostiach.  

Pokiaľ budeme hľadať odpoveď na otázku, čo je alebo akú úlohu má pre spoločnosť 
experiment, môžeme vyjsť zo známych atribútov každej vedeckej disciplíny, uvádzaných 
väčšinou v štyroch úrovniach (Hellberg et al., 1983). Každá vedecká disciplína alebo vedný 
odbor:  

a) má svoj predmet výskumu, 
b) má svoju históriu, 
c) má definovaný vzťah k iným vedám, 
d) má svoje metódy, teda svoje vlastné či z iných vied prevzaté postupy získavania, 

spracovania a uchovávania informácií.  

Pri riešení otázok súvisiacich s rozvíjaním potrebných kompetencií u žiaka je stále veľa 
nejednotnosti a nejasností. Doposiaľ bol v popredí záujmu najmä výber poznatkov resp. obsah 
predmetu. V súčasnosti je vyučovanie prírodovedných predmetov na základných a stredných 
školách poznačené prebiehajúcou reformou vzdelávania, v ktorej dochádza nielen k zmene 
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časovej dotácie ale hlavne obsahu a zmene vzdelávacích metód. Tieto trendy v konečnom 
dôsledku majú zefektívniť vzdelávanie smerom k tvorivosti a samostatnosti žiaka. Cieľom 
tohto úsilia je rozvoj osobnosti žiaka, ktorý by mal vedieť nadobudnuté kompetencie 
plnohodnotne uplatniť v praktickom živote. Aké vlastnosti osobnosti môžu prírodovedné 
predmety formovať? Sú to najmä tie, ktoré súvisia bezprostredne s poznávacími metódami 
prírodných vied a sú postavené na základoch logiky a na experimente. Zodpovedá to i dvom 
stupňom ľudského poznania: empirickému a teoretickému.  

Dôležitosť experimentu a experimentálnych metód sa musí prejaviť systematickým 
implementovaním prvkov tejto metódy do obsahu vyučovania prírodovedných predmetov. 
K tomuto účelu bol vytvorený didaktický model poznávacích metód upravený Rakovskou 
(Rakovská, 2002) podľa D. Tokarovej (Tokarová, 1984). Bližšie je možné sa o tomto modeli 
dozvedieť v prácach V. Koubeka, M. Rakovskej, D. Horváthovej, Ľ. Zelenického. 
Systematické rozvíjanie jednotlivých prvkov vedie k poznaniu a uchopenie experimentálnej 
metódy žiakmi na všetkých stupňoch štúdia. Uvedený model experimentálnej činnosti má 
logickú štruktúru a predstavuje dôležitú pracovnú metódu, ktorá sa používa nielen vo fyzike 
ale aj v iných prírodných vedách. Pre jej široké využitie v praxi by sa s ňou mali žiaci 
zoznámiť už v nižších ročníkoch druhého stupňa základnej školy a čo najčastejšie s ňou 
pracovať v rámci prírodovedného vzdelávania na všetkých stupňoch škôl.  

Didaktický model experimentálnej činnosti vychádza z analýzy poznávacích procesov 
v prírodovedných predmetoch, ktorý prebieha zvyčajne v troch na seba nadväzujúcich fázach.  

1. Myšlienková príprava na prírodovedný experiment (motivácia, objavenie a formulácia 
problému, tvorba hypotézy, myšlienkový experiment). 

2. Realizácia prírodovedného experimentu (plánovanie experimentálnej činnosti, výber 
materiálnych prostriedkov, zostavenie aparatúry a uvedenie do činnosti, meranie 
získavanie experimentálnych dát). 

3. Spracovanie experimentálnych dát (spracovanie výsledkov, formulácia záveru, 
konfrontácia výsledku s hypotézou, získanie nového poznatku, zatriedenie do 
poznatkového systému). 

Prečo je dôležité zaoberať sa otázkou osvojovania poznávacích metód na všetkých 
úrovniach vzdelávania a s tým spojených prírodovedných schopností? Mohli by sme uviesť 
najmä tri dôvody: 

• informačná explózia a miniaturizácia vzdelávacích prostriedkov s veľkou 
informačnou kapacitou povedie k zmenám vo vzdelávaní (človek nie je chodiaca 
encyklopédia), 

• cieľom vzdelávania je morálne a odborne rozvinutá osobnosť, ktorá sa vie 
orientovať v trendoch vývoja, 

• schopnosti (napr. pozorovanie, riešenie problémov, hodnotenie, 
zovšeobecňovanie) spojené s poznávaním prírody sú trvalé hodnoty človeka, 
nakoľko ich úroveň charakterizuje osobnosť. 

Pre tieto dôvody je v súčasnosti jednou z hlavných úloh didaktík prírodovedných 
predmetov spolupracovať na výskume poznávacích metód vo vzdelávacích systémoch 
a navrhnúť také didaktické postupy, ktoré by cieľavedome rozvíjali u žiakov potrebné 
schopnosti. 
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3.3 Tvorivosť a prírodovedné poznávanie 

Metódy prírodovedného poznávania zodpovedajú tomu, čo v psychológii tvorivosti 
označujeme ako tvorivý proces. Tvorivý proces začína najčastejšie vtedy, keď človek 
potrebuje vyriešiť novú úlohu a nepozná spôsoby jej riešenia, resp. nemôže využiť nijaký 
postup, ktorý pozná alebo sa naučil a osvojil si ho. Na celom procese sa zúčastňujú rozličné 
poznávacie procesy: chápanie, pamäť, produktívne myšlienkové schopnosti aj hodnotiace 
myslenie, ktoré posudzuje kvalitu a správnosť riešenia. V rozličných štádiách riešenia sa 
v súčinnosti uplatňujú tak konvergentné, ako aj divergentné myšlienkové operácie. Rozvíjanie 
tvorivosti pomocou konvergentných úloh je menej rozpracované. Riešenie náročnejších 
problémov si vyžaduje vždy dialektické spojenie konvergentných a divergentných schopností.  

V prírodných vedách sa často ukáže, že problém má len jedno riešenie spĺňajúce dané 
požiadavky. Lenže koľko rozličných postupov bolo treba vyskúšať, kým sa naň prišlo. 
V tomto zmysle majú aj zdanlivo čisto konvergentné problémy s jediným riešením svoj 
divergentný aspekt, ktorý vidno napr. v náročných konvergentných úlohách typu fyzikálnych 
olympiád. Takéto úlohy si vyžadujú aj divergentné schopnosti žiakov. 

Vo väčšine prípadov sa učitelia odkláňajú od tvorivých úloh, ktoré sú jednak náročné na 
čas (žiaci musia mať čas na takéto myslenie) a jednak na prípravu učiteľa, ktorý musí 
očakávať rôzne riešenia. Patrične ich oceniť, pričom musí dávať pozor na to, aby svojím 
hodnotením “nezablokoval” žiakovu tvorivosť. Pre tvorivosť z prírodovedného hľadiska, je 
vhodné riešenie problémových úloh a experimentálna činnosť. Pri problémových úlohách ide 
o tvorivé riešenie problému. Deti produkujú nezvyčajne smiešne, fantastické, bláznivé 
nápady. Experimentálna činnosť nielen žiakov motivuje, ale dáva im možnosť si svoj nápad aj 
overiť. Úloha, ktorú experiment v získavaní vedomostí vo vyučovaní zohráva, závisí vo 
veľkej miere od poznania, ktoré už majú žiaci o objekte.  

 

3.3.1 Tvorivosť a experiment 

Úloha, ktorú experiment v získavaní vedomostí vo vyučovaní zohráva, závisí vo veľkej 
miere od poznania, ktoré už majú žiaci o objekte. Na to, aby sme získali presvedčivé výsledky 
je nutné, aby bol experiment zostavený ako „veľmi dobre postavená otázka prírode“. 
Experiment, ako bezprostredný prameň poznania, má úspech vo veľkej miere v nižších 
ročníkoch. Má veľký význam, prispieva k rozvoju osobnosti a je dôležitým prostriedkom na 
rozvoj tvorivosti žiakov. 

Základom metódy na rozvoj tvorivého fyzikálneho myslenia, ktorú sme sa pokúsili 
rozpracovať, je práve experiment. Fyzikálny experiment ako metóda na rozvíjanie tvorivého 
fyzikálneho myslenia má svoje uplatnenie v procese vyučovacia fyziky na všetkých typoch 
a stupňoch škôl. Východiskom je spoločné vypracovanie demonštračných experimentov. 
Žiaci musia byť zapojení do plánovania, prípravy, prevedenia - realizácie a vyhodnotenia. 
Musia spolupracovať na procese experimentovania od stanovenia cieľov cez rozvoj 
experimentu až po výsledok. Pritom je nutné snažiť sa o praktické zapojenie žiakov do 
experimentu (napr. skúšanie správnosti zapojenia, získavanie výsledkov merania). 
V demonštračnom experimente existujú hranice samostatnej práce a tvorenia žiakov. 
Následne učiteľ so žiakmi môže prejsť na školské experimenty. Na začiatku pri školských 
experimentoch žiaci používajú do detailov vypracované postupy riešenia experimentov, ktoré 
síce žiaci plnia, ale často ich podrobujú kritike. Takto žiakov donútime rozmýšľať nad 
postupmi a ich výhodami a nevýhodami. Pri experimentoch, kde sa využívajú prístroje, je 
dôležité využiť aj hračky a predmety denného použitia. Pri opätovnom využití žiackych 
experimentov môže byť tvorivosť podporovaná tak, že žiakom sa ponúkne na výber väčšie 
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množstvo experimentálnych predmetov (napr. pri sklenených predmetoch rôznych foriem 
môžu byť ponúknuté aj priehľadné plastové fľaše, igelitové vrecká rôznych tvarov, vianočné 
gule naplnené rôznymi kvapalinami). Tieto rôzne predmety budú žiakom užitočné 
predovšetkým vtedy, ak zadané úlohy poskytnú voľný priestor na ich využitie. 

Volf (Volf, 1980) sa domnieva, že prvým podstatným krokom, ktorý by napomáhal 
vzrastu tvorivosti žiakov na všetkých stupňoch pomocou experimentov, je zásadná úprava 
návodu na meranie. Je potrebné riešiť laboratórne úlohy, v ktorých by bol žiak nútený 
navrhnúť postup merania, vyberať pomôcky z určitej množiny (v ktorej sú aj pomôcky, ktoré 
nie sú pre danú laboratórnu prácu potrebné), dochádzať samostatne k záverom a formulovať 
ich, uvedomele využívať analytické i grafické metódy pri spracovaní získaných údajov. 

Razumovskij (Velmovská, 2001) uvádza, že pri zadávaní tvorivých úloh do 
laboratórnych cvičení je vhodné pri výbere úlohy zvážiť materiálne vybavenie, aby študenti 
mali prístup k pomôckam, ktoré pri riešení môžu potrebovať. Taktiež je vhodné zadávať 
viacero tvorivých úloh, aby neriešili všetci študenti rovnakú úlohu, pretože tu hrozí, že ak 
jedna skupina postup merania „objaví“, ostatné skupiny môžu byť už ukrátené o možnosť 
objavu. 

Podľa Cekova (Cekov, 1981) by mala byť metodika fyzikálneho experimentu, ktorý by 
rozvíjal tvorivosť žiakov, postavená na princípe problémovosti. Problémovým spôsobom 
treba uskutočniť plánovanie a projektovanie pokusu, konkrétnu realizáciu pokusu: 

a) Výber vhodných prístrojov.  

b) Príprava pokusu. 

c) Nájdenie najracionálnejšieho postupu myšlienkových a praktických úkonov 
spojených s pozorovaním, meraním, spracovaním výsledkov. 

d) Samostatná formulácia záverov. 

Sám Cekov ale uvádza, že praktické uskutočnenie takejto metodiky sa stretáva 
s mnohými ťažkosťami. Najzákladnejšou ťažkosťou sa javí potreba dlhšieho času na 
vykonanie experimentu v porovnaní s tradičnou metodikou. 

 

4 Reflexia súčasného stavu učiteľmi 

V predchádzajúcich častiach sme vyslovili niekoľko myšlienok na súčasný stav 
vzdelávania na Slovensku. Jedným z dôležitých barometrov vzdelávania sú samotní jeho 
realizátori – učitelia. V rámci špecializovaných seminárov pre učiteľov prírodovedných 
predmetov sme urobili prieskum medzi učiteľmi fyziky zameraný práve na reflexiu nových 
zmien, ISCEDu a ŠVP. Učitelia, ktorí sa zúčastnili seminára na KF FPV UKF v Nitre 
10.11.2011 a vyplnili dotazník boli prevažne zo základných škôl. Počet vyplnených 
dotazníkov bol 28. Priemerný vek učiteľov bol 45 rokov a pohyboval sa v rozpätí 24 až 59 
rokov. Priemerná dĺžka pedagogickej praxe bola 20 rokov a pohybovala sa v rozpätí 2 až 36 
rokov. 79% zo zúčastnených učiteľov sa podieľalo na tvorbe školského vzdelávacieho 
programu (ŠkVP). 17,8 % učiteľov sa k ISCED vyjadrilo negatívne, 57% sa vyjadrilo 
neutrálne. Z toho možno usudzovať, že učitelia i napriek tomu, že sú zodpovední za tvorbu 
ŠkVP, zmysel, význam a pozitívny vzťah k základným myšlienkam a princípom ISCEDu si 
zatiaľ nevytvorili. 

Ďalej sme skúmali vzťahy k experimentálnej činnosti. Samotný štátny vzdelávací 
program obsahuje sedem tematických okruhov, ktoré škola môže zaradiť v rôznom poradí. 



Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

407 

V nasledujúcej tabuľke sú jednotlivé tematické okruhy a počet tém, ktoré daný okruh v sebe 
zahŕňa: 

Tabuľka 4 

Tematický okruh 
Počet tém 
v danom 
okruhu 

Poznámka 

Skúmanie vlastností kvapalín, 
plynov a pevných telies 

16 
Rozdelené na vlastnosti kvapalín 
a plynov (8) a vlastnosti pevných telies 
(8) 

Správanie sa telies v kvapalinách  
a plynoch 

11 
Rozdelenie na správanie telies 
v kvapalinách (9) a správanie v plynoch 
(2) 

Teplota. Skúmanie premien 
skupenstva látok 

10  

Teplo 9  

Svetlo 11  

Sila a pohyb. Práca. Energia 27  

Magnetické a elektrické javy. 
Elektrický obvod 

25  

ISCED nepredpisuje zaraďovať laboratórne práce do výučby. 

Zaujímavým, ale predpokladaným výsledkom bola korelácia medzi kvalitou a kvantitou 
realizovaných experimentov a ohodnotením záujmu žiakov o fyziku. Učitelia (60,7%), ktorí si 
myslia, že fyzika je pre ich žiakov zaujímavým predmetom sa systematiky venovali 
experimentálnej činnosti, vyčleňovali takejto činnosti priestor prakticky na každej hodine. 
V priemere uskutočnili 38,4 experimentov za roka umožnili žiakom uskutočniť samostatne 
priemerne 15,6 experimentu za rok. 70,6% týchto učiteľov na hodinách robí laboratórne 
úlohy, buď vo forme projektov, aktivít, alebo priamo ako laboratórne práce. 47% učiteľov 
zaradilo laboratórne úlohy aj do ŠkVP. 

Učitelia, ktorí hodnotili fyziku ako nezaujímavý predmet pre žiakov venovali 
experimentálnej činnosti len asi 50 % z predchádzajúcej skupiny, uskutočnili priemerne 22,5 
experimentu za rok a žiakov nechali samostatne uskutočniť priemerne 10 experimentov za 
rok. 

Uvedené príklady tvorili len jednu časť prieskumu, ktorý potvrdil naše očakávania 
o pozitívnej korelácií medzi experimentálnou činnosťou a vytváraných vzťahoch žiakov 
k prírodovedným predmetom. 

 

5 Záver  

Na základe hodnotenia súčasného stavu prípravy a realizácie novej koncepcie 
vzdelávania je možné formulovať úlohy pre najbližšie obdobie: 

• jednoznačnejšie definovať základnú filozofiu (cieľ) vzdelávania, 

• v súlade s filozofiou navrhnúť časovú dotáciu na vyučovanie na všetkých 
stupňoch škôl, 
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• vykonať analýzu vedeckého systému všetkých prírodovedných predmetov, 

• navrhnúť v súlade s koncepciou vzdelávania didaktický systém, 

• vypracovať obsahový štandard a výkonový štandard korešpondujúci s ISCED, 

• vypracovať ŠVP, 

• spracovať koncepciu vyučovania jednotlivých predmetov, 

• zadať koncepčnú prípravu učebníc a učebných materiálov konkrétnym skupinám 
autorom. 
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