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1 HISTÓRIA VYUČOVANIA ASTRONÓMIE NA SLOVENSKU 

 

V porovnaní s vývojom výučby astronómie v českých krajinách, kde sú z histórie známe 

viaceré významné osobnosti ako napr. Tycho de Brahe, Johanes Kepler, Albert Einstein, ktorí 

pôsobili v oblasti astronómie, sú dejiny vzdelávania v tomto odbore na Slovensku skromnejšie. 

Prvé zmienky o vyučovaní astronómie na Slovensku spadajú do renesančného obdobia, v čase 

keď bola  v Bratislave v roku 1467 založená, za vlády Mateja Korvína,  Univerzita Istrpolitana. 

Na univerzite, podľa dochovaných dokumentov  pôsobili dvaja astronómovia a to Ján Müller 

a Martin Bylica.  Z tých čias pochádza aj prvý astronomický rukopis z nášho územia, ktorého 

autorom je Martin Bylica a týkal sa pozorovania kométy zo dňa 22. septembra 1468. 

O obsahu  jeho prednášok z astronómie sa bohužiaľ  nezachovali presné údaje. Autor S. 

Šišulák1 predpokladá, že sa  ich obsah podobal obsahu najpopulárnejšieho astronomického 

spisu na univerzitách v stredoveku s názvom „Traktát o guli“ (lat. Tractatus de sphaera) od 

Johanna de Sacrobosco (Ján z Holywoodu) a tiež obsahu diela „Nové teórie planét“ (lat. 

Theoricae novae planetarum), ktoré zostavil v polovici 15. storočia Georg Peurbach. Nakoľko 

však univerzita  po 20 rokoch zanikla, študenti z nášho regiónu študovali v zahraničí. Jedným 

z nich bol aj Jakub Priciber, ktorý napísal v roku 1578 „Traktát o kométe“. Ide o prvé dielo 

s astronomickou tematikou, ktoré bolo vydané na území Slovenska. 

Ďalšie zmienky o výučbe astronómie môžeme datovať do obdobia baroka. Na 

slovenskom území vznikli  dve univerzity a to Trnavská univerzita (1635) a univerzita 

v Košiciach (1657). Astronómia sa na Trnavskej univerzite prednášala od roku 1637 a jej 

súčasťou v dobe rozkvetu bolo aj astronomické observatórium. Obsah jej prednášok tvorili 

zrejme názory Petra Pázmaňa a dominoval v nich aristotelovský geocentrizmus. Na trnavskej 

univerzite pôsobil astronóm J. Mish, ktorý v roku 1661 nezávisle objavil a popísal kométu, 

pričom ide pravdepodobne  o prvé zdokumentované pozorovanie oblohy ďalekohľadom na 

našom území. Po presťahovaní univerzity do Budína v roku 1777 bolo observatórium v činnosti 

ešte ďalších osem rokov (Druga 2006). 

Rozvoj astronómie na Košickej univerzite môžeme badať v prvej polovici 18. storočia a to 

hlavne z dobových dokumentov – prác s vesmírnou tematikou. Autori prác P. Mayer a K. Akaia 

sa nesú v duchu geocentrizmu. Až M. Lipšic v svojom diele uvádza, že okrem geocentrických 

modelov existuje aj heliocentrická hypotéza, s ktorou prišiel Mikuláš Kopernik.   

                                                           
1 http://dejiny-astronomie.blogspot.sk/search/label/Odkazy 
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V 19. storočí neexistovala na Slovensku žiadna vysoká škola, ani žiadna inštitúcia, ktorá 

by sa zaoberala astronómiou.  Vyučovanie astronómie bolo zahrnuté v rámci fyziky na 

stredných školách. Ale práve toto obdobie prialo rozvoju súkromných hvezdární a amatérskej 

astronómii. V Hurbanove si zriadil svoju súkromnú hvezdáreň šľachtic Mikuláš Thege 

Konkoly. Vďaka bohatému prístrojovému vybaveniu patrila táto hvezdáreň medzi prvé 

observatória v Európe, ktoré sa systematicky zaoberali pozorovaním Slnka. Môžeme 

konštatovať, že až s obdobím vzniku Československej republiky sa začala astronómia na našom 

území plánovite rozvíjať. Slovenskí astronómovia sa stávali členmi Českej astronomickej 

spoločnosti  a pre ďalší rozvoj astronómie mal význam aj vstup Československa do 

Medzinárodnej astronomickej únie.  Prepojenie spoločenského života vo viacerých sférach 

a pomoc ako i podpora z českej strany umožnila výrazný rozvoj astronómie na Slovensku. 

Vďaka A. Bečvářovi sa začalo s výstavbou observatória na Skalnatom plese. Prvé astronomické 

pozorovanie sa uskutočnilo 19. septembra 1943. Postavením observatória na Skalnatom plese 

bol daný základ Štátneho observatória,  z ktorého v roku 1953 vznikol Astronomický ústav 

SAV.  Výučba astronómie v rámci spoločného štátu bola prepojená, determinovaná  

spoločnými koncepciami výučby.   

 

 1.1 Výučba astronómie na  stredných školách  

 

Výučba astronómie ako samostatného predmetu na českých a slovenských stredných školách 

má relatívne krátku históriu.  Na jej začiatky v roku 1953 poukazuje vo svojej práci Široký 

(1968). Astronómia bola v tom čase  zaradená do jedenásteho ročníka strednej školy. Úlohou  

výučby astronómie bolo jednak oboznámiť žiakov s praktickými výsledkami  astronómie, ale 

aj pomáhať pri vytvorení  vedeckého svetonázoru žiakov. Osnovy zdôrazňovali, že nemá ísť 

o abstraktné vysvetľovanie učiva, ale výučba má byť založená na priamom a sústavnom 

pozorovaní oblohy.2 

Výučba astronómie však podľa uvedeného autora nebola úspešná a to z dôvodu, že vyučovanie 

bolo založené na verbalizme, memorovaní, bez využitia názornosti. 

 Učitelia  nemali dostatočné skúsenosti s výučbou astronómie. Nerealizovali astronomické 

pozorovania  a nevyužívali k tomuto účelu ani ponuky hvezdární. Predimenzovanosť učiva 

viedla k tomu, že často nebolo prebraté v celom rozsahu.  

                                                           
2 http://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/119876/ActaOlom_09-1968-1_10.pdf 
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V roku 1957 v školstve prebehla ďalšia reforma a astronómia sa stala súčasťou fyziky. 

Učebnica fyziky pre 11. ročník všeobecno-vzdelávacích škôl mala astronómiu rozpracovanú na 

stranách 197 až 222 (spracoval B. Hacar), ale s poznámkou, že sa táto stať týka len 

dvanásťročných škôl. Učivo astronómie tak bolo rázne zredukované a vytvorilo sa tak 

vzdelávacie vákuum. Avšak záujem o astronómiu, hlavne po roku 1957, keď boli vypustené 

prvé kozmické družice, značne vzrástol a to nielen u širokej verejnosti, ale aj  u študentov. Ako 

uvádza Volf (2014),  úspech prvej družice Zeme (1957) a prvý oblet Zeme s prvým 

kozmonautom na palube (1961) podnietil zaraďovanie úloh so zameraním na kozmonautiku do 

školskej fyziky.  

V rokoch 1964 – 1965  s prechodom na trojročnú strednú všeobecno-vzdelávaciu školu sa 

astronómia znovu dostala do učebných osnov. V tom čase  sa astronómia vyučovala v rámci 

fyziky v dvoch častiach a to v prvom ročníku, kde pokrývala rozsah 33 strán v učebnici a v 

treťom ročníku strednej školy (SVŠ), kde bolo astronómii venovaných 34 strán. Tento počet 

strán tvoril približne 10 % celkového preberaného učiva t.j. 30 vyučovacích  hodín.    V roku 

1967 sa počet hodín venovaných astronómii delil na dve časti a to pre študentov humanitnej 

vetvy (31 hodín) a prírodovednej vetvy (33 hodín). Astronomické témy spracované V. 

Vanýskom v prvom ročníku boli nasledovné: 

- Gravitačné pole (12 hodín) 

- Orientácia na oblohe  a astronomické súradnice (12 a 14 hodín). 

 Témy pre tretí ročník spracovali V. Vanýsek a J. Široký. 

- Význam a vývoj astronómie (4 hodiny), 

- Slnečná sústava  (12 hodín), 

- Hviezdny vesmír  (3 hodiny). 

 

Ako uvádza J. Široký (1968), astronómia sa  tak stala pevným článkom stredoškolskej 

fyziky, nadväzovala na fyzikálnu látku, doplňovala ju a rozširovala ju.  Ukázala sa tak jednota 

mikrosveta a makrosveta, ale aj rozdiely medzi nimi. 

 Prechodom na štvorročné gymnázia sa výučba presunula na koniec štvrtého ročníka. 

Zmenil sa nielen rozsah, ale aj obsah  tematických celkov. V prvom ročníku fyziky sa v rámci 

gravitačného poľa ponechali Keplerove rovnice a vypustila sa téma astronomických súradníc.  

Učivo v štvrtom ročníku bolo orientované na astrofyziku a vzdialený vesmír, v súlade so 

súvisiacimi fyzikálnymi témami ako napr. optika, špeciálna teória relativity a žiarenie telies. 

Autorom predmetnej časti v učebnici bol V. Vanýsek.  Aj keď časová dotácia pre témy 

z astrofyziky bola zvýšená, v roku 1986 predstavovala skoro 20% z celkovej časovej dotácie 
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(48 strán).  Jej nevýhodou bolo, že táto tematika bola posunutá až na koniec  štvrtého ročníka. 

Toto obdobie  bolo poväčšine v školách venované už prípravám k maturite.  

  Učebnica fyziky pre 4. ročník gymnázia, ktorá bola vydaná v roku 2003, doplnila témy 

z astronómie aj o poznatky zo slnečnej sústavy, svojím rozsahom (17 strán) však  predstavovala 

už len 8% z celkovej časovej dotácie. Autorom tejto časti bol I. Šebo. Témy sa týkali týchto 

okruhov: 

- Údaje pozorovania  o hviezdach, 

- Stručné charakteristiky telies slnečnej sústavy, 

- Život hviezd, 

- Stavba a vývoj vesmíru. 

Táto učebnica bola poslednou učebnicou z fyziky pre gymnázia, ktorá ešte obsahovala témy z 

astronómie. 

Kvalitu  výučby astronómie na stredných školách  vo významnej miere determinoval aj 

systém vysokoškolskej prípravy učiteľov pre výučbu astronomického učiva. Do roku 1955 sa 

na pedagogických fakultách prednášala astronómia spolu s geofyzikou v poslednom šiestom 

semestri v rozsahu 3 hodiny týždenne. Na vyšších školách pedagogických sa astronómia 

neprednášala vôbec. Niektoré témy boli zaradené do vyučovania fyziky.  

  Podľa Širokého (1968) mali fakulty prírodných vied Vysokých škôl pedagogických 

v študijnom pláne zaradenú prednášku v treťom ročníku (2 hodiny po dvoch semestroch) a v 7. 

semestri na ne nadväzoval dvojhodinový seminár. 

Po zrušení Vysokých škôl pedagogických a ich zlúčením s Prírodovedeckými fakultami 

sa na päťročnom štúdiu fyziky  prednáša astronómia v štvrtom ročníku po dvoch hodinách 

týždenne. 

V roku 1961 boli vypracované osnovy astronómie v rámci učiteľského  štúdia: 

 

1. Astronomické súradnice a čas 

2. Zdanlivé a skutočné pohyby. Kozmická mechanika 

3. Astrometrické prístroje 

4. Umelé družice. Základy kozmonautiky 

5. Slnečná sústava 

6. Astrofyzikálne vlastnosti hviezd 

7. Pohyby hviezd a štruktúra Galaxie 

8. Metagalaxia 

9. Kozmogónia 
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10. Kozmológia 

 

 

1.2  Metodické postupy aplikované vo vyučovaní astronómie 

 

Metodológia výučby astronómie už od začiatku mala špecifické zvláštnosti , ktoré boli dané 

hlavne tým, že astronómia si mala zachovať v malom počte hodín charakter vedeckej 

disciplíny. Výklad látky mal byť podmienený reálnym žiackym pozorovaním. To samozrejme 

kládlo vysoké nároky na učiteľa. Očakávalo sa, že pozná hviezdnu nočnú oblohu  a vie urobiť 

jednoduché pozorovania Mesiaca, Slnka a hviezd. Okrem toho sa očakávalo, že učiteľ  okrem 

vysvetľovania učiva bude využívať aj iné, najmä praktické a názorno - demonštračné metódy 

a teda metódy s dôrazom na motiváciu a aktivizáciu žiaka. Dôraz mal byť kladený na výpočty 

príkladov a náležitá pozornosť mala byť venovaná aj fixácii učiva. Takéto vysoké nároky 

kladené na učiteľa predpokladali v efektívnom vyučovaní  spojenie rôznych metód a foriem 

výučby. Výraznejšie problémy v edukačnom procese sa však v danom období  prejavovali 

predovšetkým v oblasti praktickej astronómie, t.j. napr. v pozorovaní nočnej oblohy. Vzhľadom 

na dostupné materiálne vybavenie a absenciu potrebných schopnosti učiteľov, sa výučba 

praktického pozorovania postupne presúvala do ľudových hvezdárni.  

Pre efektívne vyučovanie a zvládnutie náročného učiva sa v metodických pokynoch 

odporúčalo zapojiť aj žiakov a to vypracovaním referátov na témy, ktoré nevyžadovali 

vysvetlenie od učiteľa (popisné témy) ako  odporúčal ruský metodik E.P. Levitan. Vo výučbe 

sa odporúčalo použiť metódu indukcie a dedukcie. Induktívna metóda sa používala pri 

odvodzovaní zákonitostí  a deduktívna metóda bola odporúčaná pri výklade kozmologických 

hypotéz. Pre vytvorenie správnej predstavy sa vo vyučovaní astronómie   odporúčala 

porovnávacia metóda a to hlavne v časovo–priestorovej škále. Význam úlohy učiteľa bol aj vo 

vysvetľovaní často špekulatívnych mediálnych správ. Učiteľ mal byť schopný vysvetliť  

základné astronomické úkazy, akými sú napríklad zatmenia Slnka a Mesiaca, fázy Mesiaca, 

ale aj vzhľad nočnej oblohy pri dennom a ročnom pohybe. Hlavnou úlohou učiteľa na 

strednej škole bolo vzbudiť záujem o prírodné vedy.  

Prvá príručka metodiky astronómie, ktorá bola u nás vydaná je príručka B.Hacara : 

Metodika vyučovania astronómie, Praha 1955. Bola spracovaná podľa vtedy používanej 

učebnice Voroncova - Veljaminova a  učebných osnov astronómie - Výnos MŠ z dňa 25. 

1.1954,  č.4370/54-A-I/I.  Ako uvádza Široký (1968, str. 177) „Podľa osnov má vyučovanie 
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astronómie na strednej škole  za úlohu dať študentom, na základe faktov súčasnej astronómie, 

predstavu o vesmíre, jeho usporiadaní a pohybe, stavbe a vývoji nebeských telies.  Tieto 

vedomosti majú umožniť žiakom, aby dospeli k správnemu vedeckému svetonázoru“.  

Názory na úspešnosť zavedenia astronómie do vyučovacieho procesu, ako aj 

na  samotnú výučbu sú rôzne. Ako uvádza Grygar (2013), výučba astronómie nebola  tak 

úspešná, ako sa predpokladalo. Široký (1968) vo svojom článku analyzuje nedostatky 

v zavedení astronómie do vyučovacieho procesu a kritizuje aj samotný  spôsob výučby. 

Najdôležitejšie nedostatky vidí v tom, že výučba často krát prebiehala neodborne a učitelia  

nemali dostatočné skúsenosti s výučbou astronómie. Naproti tomu však zavedenie astronómie 

do výučby fyziky na stredných školách veľmi pozitívne hodnotí napríklad Volf (2014)  a Bahýl 

(2014).   

 

 

1.3 Príprava astronómov na vysokých školách 

 

Príprava profesionálnych astronómov a budúcich učiteľov astronómie  má na Slovensku 

v porovnaní s českými krajinami pomerne krátku históriu.  Astronómia  sa  začala prednášať na 

Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1941.  O tri roky neskôr v roku 1944 dr. Bečvář 

založil na Prírodovedeckej fakulte  SU Univerzity Komenského v Bratislave Astronomický 

ústav. V povojnovom období, v roku 1952,  sa tento ústav    transformoval na katedru 

astronómie,  geofyziky  a meteorológie (AGM). Činnosť pracoviska špecializovaného na 

prípravu budúcich astronómov   v nasledujúcich rokoch  ovplyvnili ďalšie organizačné zmeny 

v rámci UK v Bratislave. V roku 1980 vznikla Matematicko-fyzikálna fakulta UK, ktorá sa 

odčlenila od Prírodovedeckej fakulty. Súčasťou tejto katedry ostala aj katedra AGM 

(astronómie, geografie a meteorológie). Táto sa  v roku  1989 rozčlenila na tri samostatné 

katedry, pričom jednou z nich je Katedra astronómie a astrofyziky. V  roku 1997  sa  katedra 

transformovala na Astronomický  ústav  MFF UK a v roku  2003 zlúčením troch katedier a AÚ 

vznikla nová katedra – Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie na fakulte, ktorá  od 

roku 2000 nesie nový názov - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Tento stav trvá 

dodnes. Katedra sa orientuje okrem výchovy profesionálnych astronómov aj na výučbu 

astronómie pre budúcich učiteľov fyziky.   Špecializovaná príprava  astronómov  sa  postupne 

rozšírila  mimo Bratislavy. V roku 1998 sa tak v rámci interných  organizačných zmien    

katedra teoretickej fyziky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach  rozšírila o astrofyziku 
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a tak vznikla na Slovensku druhá katedra teoretickej fyziky a astrofyziky, ktorá vychováva 

profesionálnych astronómov. Od roku 2010 sa táto katedra zamerala aj na  výučbu astronómie  

pre budúcich učiteľov fyziky. Okrem vyššie spomínaných vysokoškolských pracovísk sa v 

súčasnosti astronomickej príprave budúcich učiteľov fyziky venujú aj ďalšie slovenské vysoké 

školy, orientujúce sa na prípravu budúcich učiteľov fyziky.   

  


