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2 SÚČASNÝ STAV VYUČOVANIA ASTRONÓMIE NA SLOVENSKU 

 

V súčasnosti  je astronómia vylúčená z edukácie a to v rámci II. stupňa základnej školy  ako 

aj gymnázií. Astronomická tematika ako jednotný celok, umožňujúci aplikáciu fyzikálneho 

poznania na vesmírne javy a integráciu poznatkov a metód, s ktorými fyzika pracuje, však 

v našom školstve už 50 rokov neexistuje. A navyše v súčasnosti došlo k vyradeniu témy 

astronómie z učebníc fyziky. Ako upozorňujú odborníci (Hanisko, Štefl, Randa, 2013)3  v danej 

oblasti, vyraďovanie a zaraďovanie astronómie do tematických celkov fyziky sa deje bez 

riadnej analýzy súčasného stavu vyučovania fyziky a bez diskusie s odborníkmi, združenými v 

České astronomické společnosti a v Slovenskej astronomickej spoločnosti a najmä samotných 

učiteľov. A to napriek tomu, že vo vyspelých krajinách pozorujeme zvyšovanie úrovne 

astrofyzikálneho vzdelávania na základných a stredných  školách, ako uvádza Štefl (2003).  

V záveroch konferencie Astronomické vzdelávanie na základných a stredných školách v 21. 

storočí, konanej v dňoch 13 -14. júna 2013 (Hanisko a kol. 2015, str.23) sa uvádza: „Paradoxne 

tak bola zo vzdelávania vyradená jedna z najcharakteristickejších a najviac sa rozvíjajúcich 

vied 21. storočia, veda skúmajúca postavenie človeka vo vesmíre, veda majúca pri vyučovaní 

obrovský motivačný náboj.“ 

Výučba astronómie na Slovensku sa zredukovala na základné poznatky o pohyboch 

Zeme, objektoch slnečnej sústavy, a orientáciu na oblohe a je zaradená  v štvrtom ročníku 

primárneho vzdelávania.  Školská reforma, ktorá sa započala rokom 2008/2009 však umožňuje 

v rámci školského vzdelávacieho  programu aj tvorbu nových predmetov, ktoré vzídu 

z požiadavky napĺňať školou vymedzený kompetenčný profil žiaka na báze aktuálnych 

spoločenských potrieb. Z tohto hľadiska je možno zaradiť aj predmet astronómia do 

vzdelávacieho procesu základných a stredných škôl. Ako ukážeme v ďalších kapitolách, túto 

možnosť využíva len málo škôl. 

 

 

 

                                                           
3http://sf.zcu.cz/data/2013/sf2013_02_5.pdf 
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2.1 Základné astronomické pojmy v primárnom vzdelávaní  

 

Na dôvody a ciele  výučby astronómie v primárnom vzdelávaní poukazuje Gougenheimová 

(1977). Uvedená autorka zdôrazňuje, že vyučovanie astronómie umožňuje človeku pochopiť 

a popísať  prírodné javy, s ktorými sa stretáva vo svojom životnom prostredí.   

S hlavnými  pojmami v poznávaní prírodného prostredia ( inverziou ročných období na 

oboch pologuliach, fázy Mesiaca, či zatmenie Slnka a Mesiaca, slapové účinky Mesiaca) sa 

žiaci oboznámia  v rámci Prírodovedy v 3.a 4. ročníku primárneho vzdelávania. V piatom 

ročníku je tejto téme venovaná hodina v rámci hodín geografie.  

Cieľom inovovaného   štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) (platného od 1.9.2015) 

pre primárne vzdelávanie je  podporovať také kognitívne činnosti, ktoré sú vyjadrené pojmami 

ako je vlastné aktívne objavovanie, hľadanie, skúmanie niečoho nového, napríklad výsledkov 

pokusu …. 

S astronomickými pojmami sa na tomto stupni vzdelávania stretávame vo vzdelávacej 

oblasti „Človek a príroda“ a to v treťom ročníku Prvouky a v štvrtom ročníku Prírodovedy. 

Cieľom vzdelávania je porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život človeka a vedieť 

vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, zaujímať sa o prírodu a dianie v nej, získavať 

informácie o Prírode a jej zložkách, nielen  z rôznych zdrojov, ale najmä prostredníctvom 

vlastných pozorovaní a experimentov.4 

Vo vzdelávacích štandardoch ISCED 1 - Vzdelávacie štandardy pre I. stupeň ZŠ  je 

stanovený cieľ vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“  ako rozvoj prírodovednej gramotnosti 

žiakov, pričom Prírodoveda rozvíja vo vzájomnej súčinnosti všetky tri zložky prírodovednej 

gramotnosti: 

1. žiacke aktuálne poznanie (prírodovedné pojmy, koncepty), 

2. poznávacie procesy žiaka potrebné pri úprave aktuálnych a tvorbe nových     

prírodovedných poznatkoch žiaka, 

3. špecifické prírodovedné postoje, ktoré vedú žiaka k uvedomelému využívaniu 

vedomostí. 

 

 

                                                           
4https://www.minedu.sk/data/att/7502.pdf 
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2.1.1  Učebnice pre 4. ročník primárneho vzdelávania 

 

V súčasnosti sa používa Pracovná učebnica Prírodoveda 4 pre prvý stupeň základných škôl 

(Adame, Kováčiková, 2012a). Učebnica je po formálnej stránke veľmi nápaditá, nakoľko sa v 

nej využívajú experimenty na objasňovanie javov. Ide o pracovnú učebnicu. K učebnici sú 

napísané aj metodické komentáre (Adame, Kováčiková, 2012a).  Učivo astronómie je 

obsiahnuté na stranách 16 - 22. Napriek malému rozsahu sa na týchto stránkach nachádza  

množstvo chýb a nepresností. Napríklad v téme venovanej slnečnej sústave pri krátkych 

charakteristikách planét sa uvádza:  Planéta Mars je najbližšie k Zemi, Saturn je kvapalinová 

guľa, Jupiter je zložený z plynu a kvapalín ... (nie je jasné odkiaľ čerpali autori  informácie,  sú 

písané veľmi nesystematicky, či skôr náhodne, s množstvom chýb) a pod.  

Medzi dôvody vzniku ročných období je zaradená aj oválna dráha Zeme okolo Slnka, 

čo vzbudzuje dojem, že keď je zima,  sme od Slnka najďalej.  Ako uvádza Velmovská (2014)5 

k téme vzniku ročných období je mätúci obrázok - zobrazený k vysvetleniu striedania ročných 

období (obr.4, str. 23), na ktorom je v jednej polohe nápis „leto“, avšak nie je jasné, či je leto 

na južnej alebo severnej pologuli. Severka ( aj pomenovanie je nesprávne Polárka) je mylne 

označená ako hviezda Veľkého voza. Pri objasňovaní pojmu súhvezdia dochádza tiež k úplne 

mylným informáciám.  Asterizmy Malý voz a Veľký voz  sú uvedené ako súhvezdia, navyše 

autorky pri rozdelení súhvezdí zaradili „ Veľký voz“ medzi letné súhvezdia Csatáryová, Bernát 

(2014).  

Učebnica využíva množstvo úloh, ktoré sú určené žiakom. Tu však narážame tiež na 

množstvo nepresností. Napr. str. 21, úloha detektívna práca: na určenie fáz Mesiaca 

nepotrebujeme ďalekohľad, ako predpokladá daná aktivita. V ďalšom Detektívna práca 

v laboratóriu:  „Ako ovplyvní naklonenie Zeme k Slnku dĺžku jeho lúčov ?“ sa uvádza pokus 

so svietením baterky pod rôznymi uhlami, z ktorého má žiak vydedukovať, že ak lúče dopadajú 

na povrch Zeme pod veľkým sklonom sa Zem ohrieva menej. Pre uvedené zistenie,  bolo by 

potrebné pri realizovanom pokuse merať aj teplotu.  

Za nevhodné možno považovať aj definovanie čiernej diery, nielen v správnosti, ale 

stojí za úvahu, či je vôbec vhodné definovať čiernu dieru pomocou gravitácie už v štvrtom 

ročníku, ak uvážime, že aj v časti o gravitačnom poli je množstvo chýb a nepresností 

(Velmovská, 2014). 

                                                           
5http://sf.zcu.cz/data/2013/sf2013_06_9.pdf 
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K takýmto nepresným informáciám vo vzdelávaní  by nemalo dochádzať, podľa Pokorného 

(2001), nielenže tým trpí presnosť a logika vyjadrovania, ale niekedy to vedie k úplne zle 

pochopenému problému a vytvoreniu miskoncepcií. 

 

2.1.2 Aktuálne problémy výučby základných astronomických pojmov 

Obsah výučby prírodovedy a v tej súvislosti aj astronomických  pojmov je limitový 

obsahovými a výkonovými štandardami,  prezentovanými  v Štátnom vzdelávacom programe 

pre Prírodovedu, vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť. 

Bohužiaľ, už samotné výkonové štandardy schválené MŠ SR pre Prírodovedu obsahujú zásadné 

chyby: 

 v definíciách súhvezdí, ako sa môžeme dočítať „ žiak má rozpoznať hlavné súhvezdie 

zimnej oblohy Orión a hlavné súhvezdie letnej oblohy Veľký voz“  (Veľký voz nie je 

súhvezdie a v žiadnom prípade nie  len letné) 

  nepresné vyjadrenia „ žiak má vedieť, že planéty spolu tvoria slnečnú sústavu“  

(v žiadnom prípade by tam nemalo chýbať Slnko, ak už nie ostatné objekty slnečnej 

sústavy, a to aj ak uvážime skutočnosť, že  autori berú do úvahy primeranosť veku....  

Na tieto chyby nadväzujú aj ministerstvom školstva schválené učebnice pre primárne 

vzdelávanie, ktoré v snahe rozšíriť vedomostný obzor žiaka kopia ďalšie zásadné chyby a 

nepravdivé informácie  Velmovská (2013), Csatáryová, Bernát (2014).  

 Výkonový štandard pre Prírodovedu 4. ročník primárneho vzdelávania uvádza, že 

 

- Zem je planéta, ktorá obieha okolo hviezdy nazývanej Slnko, 

-  Zem má približne guľovitý tvar a okolo Zeme obieha jej družica Mesiac, 

- Zem sa okrem pohybu okolo Slnka otáča aj okolo vlastnej osi, 

- Zem sa okolo vlastnej osi otočí za jeden deň (24 hodín)a obehne  okolo Slnka za 

jeden rok (365 dní), 

- demonštrovať na modeli Zeme rotáciu planéty okolo vlastnej osi  a zároveň rotáciu 

okolo Slnka, 

- Mesiac nesvieti, ale odráža svetlo dopadajúce naň zo Slnka, 
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- vymenovať v poradí planéty slnečnej sústavy Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, 

Saturn, Urán a Neptún, 

-  planéty spolu tvoria slnečnú sústavu, 

- charakterizovať súhvezdie ako viditeľné usporiadanie hviezd do rozpoznateľného 

obrazca, 

- rozpoznať hlavné súhvezdie zimnej oblohy Orión a hlavné súhvezdie letnej oblohy 

Veľký voz, 

- graficky znázorniť usporiadanie slnečnej sústavy, 

- vo vesmíre nie je vzduch, 

- vysvetliť akými spôsobmi človek skúma vesmír, 

- zvážiť, aké podmienky by musela mať planéta na to, aby na nej človek prežil. 

 

Vyučovanie astronomického učiva na primárnom stupni základnej školy má za cieľ 

sprostredkovať žiakom základné astronomické pojmy na im primeranej úrovni. V tejto 

súvislosti nás zaujímalo aké sú reálne vedomosti žiakov z danej problematiky po prechode na 

2. stupeň základnej školy. 

Pre zistenie úrovne základných vedomostí astronomických pojmov preberaných 

v primárnom vzdelávaní, sa môžeme obrátiť na  posledné publikované výsledky prieskumu K. 

Velmovskej (2013).  Prieskum  bol zameraný na zistenie úrovne vedomostí o pohyboch 

vesmírnych telies u vybraných skupín slovenských respondentov ( vybrané skupiny – žiaci na 

prvom stupni ZŠ, študenti pedagogických fakúlt,  učitelia, z praxe, ktorí túto problematiku 

vyučujú). Ako uvádza autorka na základe vyhodnotenia a štatistického spracovania výsledkov 

dotazníka sa zistilo, že úroveň vedomostí študentov pedagogickej fakulty (budúcich učiteľov 

na primárnom stupni) je porovnateľná s úrovňou vedomostí žiakov základnej školy a to len na 

úrovni 21%. Úroveň vedomostí učiteľov primárneho vzdelávania z praxe bola síce vyššia ako 

u študentov, ale ani u tejto skupiny celkové priemerné skóre v dotazníku so základnými 

otázkami o pohyboch vesmírnych telies neprekračuje 60 %. 

Podobné zistenie, čo sa týka základných vedomostí z astronómie opisuje aj prieskum J. 

Urbana (2014), ktorý testoval „predstavy o  javoch na oblohe“  žiakov 5. až 9. triedy. Otázky 

sa týkali základných predstáv obehu nebeských telies a ich dôsledkov (fázy Mesiaca, zatmenie 

Mesiaca, meniaca sa poloha Mesiaca na oblohe), viditeľných prejavov pohybu Slnka po oblohe 

(dĺžka tieňa počas dňa, východ Slnka podľa svetových strán),  ako aj predstavy zdroja jeho 

energie. Predmetom testu bola aj poloha Polárky ( jej viditeľnosť počas dňa, či roka) a základné 
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informácie o  slnečnej sústave (t.j. planéty viditeľné voľným okom, definovanie kométy 

a meteoru). Priemerná percentuálna úspešnosť tohto testu však tiež nepresiahla 23 %. 

 

2.1.2  Úroveň vedomostí o pohyboch vesmírnych telies  

 

Vzhľadom na vyššie uvedené  skutočnosti sme sa pokúsili prostredníctvom prieskumov 

realizovaných na rôznych respondentských  vzorkách  zistiť aké sú reálne znalosti nami 

oslovených respondentov z problematiky, ktorej sa žiaci učia už na 1. stupni základnej školy 

v predmete Prírodoveda.  Zároveň nás zaujímalo aké sú schopnosti respondentov  aplikovať 

tieto poznatky pri riešení konkrétnych problémových situácii s astronomickým obsahom.  Pri 

konkrétnej  realizácii  prieskumov sme sa opierali o už publikovanú  metodiku identického 

prieskumu   Velmovskou (2013).  Keďže  jej prieskum bol realizovaný na pomerne malej 

respondentskej vzorke, rozhodli sme sa ho zopakovať na významne väčšej vzorke  a zároveň  

ho aplikovať aj na iné, zložením odlišné respondentské skupiny.  Predmetný prieskum bol 

realizovaný v respondentských skupinách, ktoré sa navzájom líšili stupňom vzdelania. Na 

danom stupni sme následne podrobnejšie analyzovali odpovede respondentov na základe 

diferenciácie podľa obsahu a zamerania štúdia.  Spoločným znakom týchto skupín bolo, že ich  

členovia  sa aktívne zúčastňujú edukačného procesu so základnými astronomickými pojmami.  

Do prieskumu neboli zaradení žiaci stredných škôl, ktorí sa  v súčasnosti počas svojho štúdia  

nemajú možnosť s astronomickými pojmami  stretnúť. 

Do našich prieskumov tak boli zaradení respondenti:  

a) žiaci základných škôl 

b) študenti vysokých škôl  

c) učitelia prírodovedy a fyziky na základných školách 

Testové materiály boli všetkým respondentským skupinám sprístupnené v tlačenej alebo 

elektronickej forme  v časovom období  október - november 2015.  

 

Respondentská skupina – žiaci základných škôl 

  

V tejto respondentskej skupine  sme sa zamerali na žiakov 2 stupňa základných škôl, ktorých 

sme  rozdelili do dvoch parciálnych  skupín  (S1) a  (S2). Žiakom obidvoch  respondentských 
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skupín bol predložený vedomostný test, ktorý vo svojom výskume aplikovala Velmovská 

(2013).  Úspešné zvládnutie testových otázok predpokladalo  základné  znalosti z prírodovedy, 

vzťahujúce sa k učivu s astronomickým obsahom. Skupinu (S1) tvorili žiaci, ktorí nemali 

školský vzdelávací program na druhom stupni obohatený o základné astronomické učivo.  

Očakávali sme, že keďže  s danou problematikou   sa mali možnosť oboznámiť pomerne 

nedávno, búdu mať vedomosti v súlade s výkonovými a obsahovými štandardmi Prírodovedy.  

Nami zistenú  úroveň sme chceli porovnať  s vedomosťami respondentov, ktorí  sa počas svojho 

štúdia na základnej školy vo väčšej miere zaoberali astronómiou (napr. mali doplnený školský 

vzdelávací program výučbu astronómie alebo navštevovali astronomické krúžky). Títo 

respondenti predstavovali respondentskú  skupinu  (S2).  Zaujímalo nás,  do akej mieri dosiahnu 

lepšie výsledky testu  žiaci  skupiny (S2)   v porovnaní so  skupinou (S1). 

 

Charakteristika súboru: 

 

Vzorku respondentov v  skupine (S1)  predstavovali žiaci  6., 7., a 8 -ho ročníka základnej školy 

(v celkovom počte 150 žiakov). Vzhľadom na elektronickú formu vypĺňania testových otázok, 

boli v základnej  skupine  do výskumu zapojení dostupným výberom žiaci z rôznych  

základných škôl prešovského regiónu, ktorí neabsolvovali  astronomické vzdelávanie.   

Vzorku respondentov  zaradených do skupiny (S2) predstavovali žiaci, ktorí mali 

astronómiu v rámci výučby fyziky  (100 žiakov ZŠ Klátová Nová Ves), resp. navštevovali už 

astronomické krúžky (15 žiakov). Najväčším problémom realizovaného výskumu bolo získať 

vzorku respondentov žiakov základných škôl, ktorí majú v školskom vzdelávacom programe 

zaradenú astronómiu v nižšom ročníku, respektíve  žiakov, ktorí navštevujú astronomický 

krúžok. V prípade porovnávacej skupiny sme respondentom predložili test v tlačenej podobe.  

Respondenti odpovedali na  jednotlivé položky v teste  v rovnakom časovom období ako 

respondenti  skupiny  (S1).  Jedinou dostupnou základnou školou, ktorej webový portál uvádzal 

zaradenie astronómie do výučby, bola ZŠ v Klátovej Novej Vsi. Vzorku žiakov 

z astronomických krúžkoch sme získali za pomoci hvezdární (Hvezdáreň a planetárium 

v Prešove (7), Hvezdáreň v Humennom (6)  Hvezdáreň v Žiline (2)). 

 

 

 

 

Spracovanie a interpretácia výsledkov pedagogickej sondy 
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Neštandardizovaný vedomostný test z prírodovedy, ktorý sme predložili respondentom 

obsahoval v zhode s testom Velmovskej (2013) 6 identických  otvorených otázok.  Uvedená 

skutočnosť nám umožnila následnú komparáciu získaných výsledkov.  

1. Dokresli, ako bude približne vyzerať Mesiac na oblohe o týždeň, ak teraz je spln. 

(Mesiac bude mať osvetlenú ľavú polovicu – nakreslený ľavý polkruh.) 

2. Na ktorú svetovú stranu musí byť orientované okno na izbe, aby počas dňa do izby čo 

najdlhšie svietilo Slnko? (Na juh.) 

3. Prečo má priestupný rok o jeden deň viac ? (Autori kalendára skutočnosť, že počet dní 

v roku nie je celé číslo – 365,2422 dní – vyriešili tým, že počet dní v roku upravili na 

365 a každý štvrtý rok má jeden deň navyše. Rok s 366 dňami sa nazýva priestupný.) 

4. Prečo u nás nie sú namontované slnečné kolektory na strechách horizontálne alebo 

vertikálne, ale sú namontované pod určitým uhlom? (Slnečné kolektory sú namontované 

pod takým uhlom, aby počas dňa zachytili čo najviac slnečných lúčov.) 

5. Prečo je na južnej pologuli zima, keď je u nás leto? (Na južnú pologuľu dopadajú vtedy 

slnečné lúče pod menším uhlom ako na severnú pologuľu.) 

6. Existuje miesto na Zemi, kde Slnko za 24 hodín nezájde za horizont? Ak áno, kde? 

(Áno, existuje – za severným a južným polárnym kruhom.) 

 

Test obsahoval 6 otázok a maximálny možný počet získaných bodov  bolo 12 bodov. Za každú 

správnu odpoveď žiak získal 2 body, za čiastočne správnu 1 bod a za nesprávnu 0 bodov. To 

znamená, že v respondentskej skupine (S1) bol maximálny počet dosiahnuteľných bodov za 

jednu položku 300 bodov  (v skupine (S2) 230 bodov).   Výsledky prieskumu reprezentuje Tab. 

1, kde uvádzame početnosť celkového skóre pre jednotlivé skupiny respondentov, t.j. udáva 

počet správnych odpovedí na jednotlivé otázky v porovnaní respondentských skupín  (S1)  

a  (S2).  Z predmetnej tabuľky je zrejmé, že priemerná úspešnosť respondentov v skupine (S2) 

bola 25,5% a je  približne rovnaká ako bola prezentovaná Velmovskou (2013). 

Oproti tomu v respondentskej  skupine (S2)  dosiahli naši respondenti výrazne lepšie výsledky 

v porovnaní so  skupinou (S1). Výsledky  vedomostného testu obidvoch respondentských 

skupín sme podrobili štatistickej verifikácii. Zistené informácie sú prezentované nižšie 

v tabuľke 1.    
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            Tabuľka 1 Prehľad úspešnosti testu v jednotlivých otázkach 

Položka Počet bodov 

(S1) 

Percentuálna 

úspešnosť v 

% 

Počet bodov 

(S2) 

Percentuálna 

úspešnosť v 

% 

1. 134 44,67 130 56,52 

2. 94 31,33 78 33,91 

3. 50 16,67 152 66,09 

4. 34 11,33 130 56,52 

5. 42 14,00 100 43,48 

6. 105 35,00 125 54,35 

Spolu 459 25,5 715 51,81 

Spolu žiakov 150  115  

 

 

Výsledky v tabelárnej forme (Tab. 1)  pretransformované  do grafickej podoby prezentuje 

Obrázok 1, na ktorom vidíme rozloženie početností skóre v jednotlivých skupinách.  

 

 

Obrázok 1 Prehľad úspešnosti riešenia testu v skupinách (S1) a (S2) 
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Z analýzy grafu je možné konštatovať, že žiaci, ktorí absolvovali v rámci výučby 

astronómiu (S2) preukázali vo všetkých otázkach  lepšie výsledky. Celkovo žiaci II. stupňa (S1 

a S2) vedeli odpovedať najlepšie na prvú otázku. Najhoršie skóre získali respondenti  (S1)  

v štvrtej otázke, kde  len  11,33% z nich na túto otázku odpovedalo správne. Najmenší 

percentuálny rozdiel sa prejavil v druhej otázke a to len 2,58 %. Za najväčší nedostatok vo 

vedomostiach však  považujeme zistenie, že žiaci II. stupňa v obidvoch respondentských 

skupinách (S1 a S2) si mýlia denný pohyb Zeme s ročným pohybom a to v obidvoch 

testovaných skupinách. 

 

Pre určenie štatistickej spoľahlivosti nazbieraných dát sme dáta štatisticky spracovali v 

programe SPSS Statistics Version 22.  V Tabuľke 2 uvádzame deskriptívnu štatistiku a test 

normality skewness (zošikmenie). 

Tabuľka 2 Deskriptívne údaje výsledkov vedomostného testu z prírodovedy u žiakov ZŠ a 

žiakov ZŠ z hľadiska absolvovania výučby astronómie. 

N = 265 M SD min. max. Zošikmenie 

vedomostný test z prírodovedy 4.43 2.69 0 12 0.22 

 

Vzhľadom na normálne rozdelenie štatistického súboru sme pre mieru štatistickej 

významnosti použili T – test. Pri analýze rozdielov úspešnosti riešenia vedomostného testu 

z prírodovedy u žiakov s výučbou astronómie alebo bez výučby astronómie sme zistili, že žiaci 

s výučbou astronómie dosiahli štatisticky významne lepšie výsledky v teste z prírodovedy ako 

žiaci druhého stupňa, ktorí nemali výučbu astronómie (Tabuľka 3). 

Tabuľka 3 Výsledky T-testu pre vedomostný test z prírodovedy u žiakov z hľadiska 

absolvovania výučby astronómie 

 N M SD 95% CI  T Df D 

žiaci s výučbou astronómie 115 6.22 2.24 [2.62, 3.69] 11.65*** 263 1.44 

žiaci bez výučby astronómie  150 3.06 2.14     

Pozn. ***p<.001; d - Cohen's d (effect size - veľkosť účinku) 
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Respondentská skupina – študenti vysokých škôl 

 

V respondentskej skupine študenti vysokých škôl sme svoju pozornosť obrátili na študentov, 

ktorí sa pripravujú na prácu budúcich učiteľov primárneho a sekundárneho stupňa základnej 

školy. Z učebných plánov fyziky na základnej škole sa po roku 2008 definitívne vytratilo učivo 

s astronomickým obsahom. Uvedená skutočnosť podľa nášho názoru významne determinuje 

systém  prípravy budúcich učiteľov prírodovedných predmetov. Súčasní študenti vysokých škôl 

– budúci učitelia primárneho a sekundárneho vzdelávania absolvovali ešte  počas základnej 

školskej dochádzky hodiny, na ktorých boli preberané témy s astronomickým obsahom.  

Zaujímalo nás, aká je teda úroveň vstupných vedomostí študentov pripravujúcich sa na prácu 

učiteľa 1. a 2. stupňa základnej školy z učiva s astronomickým obsahom, keďže sa s nim  stretnú 

počas svojho vysokoškolského štúdia alebo následne vo svojej pedagogickej práci.    Na základe 

vyššie  uvedeného môžeme vysloviť predpoklad,  že úroveň vstupných vedomostí 

s astronomickým obsahom obidvoch skupín študentov  by mala byť porovnateľná. Považujeme 

za potrebné zdôrazniť, že obidve tieto skupiny  v danom testovacom období ešte neabsolvovali   

štúdium astronomických disciplín, respektíve učiva s astronomickým obsahom na vysokej 

škole.   

 

Charakteristika súboru: 

Do  respondentskej skupiny (S3) sme zaradili  80 študentov Pedagogickej fakulty (budúcich 

učiteľov Prírodovedy) Prešovskej univerzity. V respondentskej skupine  (S4) boli zaradení   

študenti fyziky z fakúlt pripravujúcich budúcich učiteľov  v Prešove, Košiciach,  Banskej 

Bystrici a v Bratislave. Do tejto skupiny bolo zaradených celkove  77 respondentov. Do 

prieskumu boli zaradení študenti na základe zámerného výberu.  

 

Spracovanie a interpretácia výsledkov pedagogickej sondy 

Hodnotenie testu bolo rovnaké ako v prípade hodnotenia testu u žiakov. Výsledky prieskumu 

reprezentuje Tab. 4. a  5., v ktorej uvádzame  početnosť priemerného  skóre pre jednotlivé 

skupiny respondentov, ktoré sú uvedené vyššie  v charakteristike súboru.   
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Tabuľka 4 Úspešnosť jednotlivých skupín. 

Respondentská skupina (S3) (S4) 

Priemerné skóre 4,9  8,5 

Percentuálna úspešnosť [%] 40,8 70,9 

Počet 80 77 

 

 

Tabuľka 5 početnosť celkového skóre pre jednotlivé skupiny respondentov 

Počet  

dosiahnutých 

bodov 

Početnosť 

Respondenti 

(S3) 

Respondenti 

 (S4) 

1 6 0 

2 6 0 

3 17 0 

4 9 0 

5 12 7 

6 6 4 

7 12 6 

8 5 9 

9 4 13 

10 2 7 

11 1 17 

12 0 9 

Spolu 80 77 

 

 

Výsledky v tabelárnej forme (Tab.5)  pretransformované  do grafickej podoby prezentuje 

Obrázok 2, na ktorom vidíme rozloženie početností skóre v jednotlivých skupinách.  
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Obrázok 2 Grafické rozdelenie početnosti bodov získaných respondentmi (S3) a (S4) 

 

 

Z diagramu na obrázku 2 vidíme,  že poznatky  respondentov v skupine  (S3)  o javoch 

vo vesmíre nie sú na postačujúcej úrovni. K rovnakému  výsledku dospela i  Velmovská  vo 

svojom prieskume.  Zároveň na základe našej analýzy   môžeme  konštatovať, že poznatky 

študentov respondentskej skupiny (S4)  v týchto testovacích otázkach sú na vyššej úrovni.  

Pre určenie štatistickej spoľahlivosti nazbieraných dát sme dáta štatisticky spracovali v 

programe SPSS Statistics Version 22.  V Tabuľke 6 uvádzame priemerné hodnoty a ďalšie 

deskriptívne údaje výsledkov vedomostného testu z prírodovedy v skupine študentov 

prírodných vied a pedagogiky.  

Tabuľka 6 Deskriptívne údaje výsledkov vedomostného testu z prírodovedy u vysokoškolských 

študentov prírodných vied a pedagogickej fakulty 

N = 157 M SD min. max. Zošikmenie 

vedomostný test z prírodovedy 7.29 3.03 0 12 -0.44 

Vzhľadom na normálne rozdelenie štatistického súboru sme pre mieru štatistickej významnosti 

použili T – test.  

 

Tabuľka 7 Výsledky T-testu pre vedomostný test z prírodovedy u vysokoškolských študentov z hľadiska 

študijného odboru 
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(S4) 77 8.55 2.24 [3.07, 4.99] 8.29*** 110 1.70 

(S3)  80 4.51 2.68     

Pozn. ***p<.001; d - Cohen's d (effect size - veľkosť účinku) 

Pri analýze rozdielov úspešnosti riešenia vedomostného testu respondentských skupín (S3) a 

(S4)  sme zistili, že vysokoškolskí študenti tvoriaci respondentskú skupinu (S4)  dosiahli 

štatisticky významne lepšie výsledky v teste z prírodovedy ako vysokoškolskí študenti tvoriaci 

respondentskú skupinu (S3) (Tabuľka 7). 

 

Respondentská skupina – učitelia základných škôl 

 

Do respondentských  skupín (S5) a (S6)   boli zaradení učitelia  primárneho a sekundárneho 

stupňa základnej školy, ktorí už pôsobia v pedagogickej praxi. Keďže učiteľ so svojimi 

vedomosťami a schopnosťami významne determinuje výsledky edukačného procesu, zaujímalo 

nás aké sú jeho vedomosti z aplikácie  jednoduchých astronomických pojmov, ktoré musel 

preukázať  pri riešení neštandardizovaného vedomostného testu. Obsahovo aj svojou 

obtiažnosťou sa tento test nelíšil od testov, ktoré sme predložili predchádzajúcim 

respondentským skupinám. 

 

Charakteristika súboru: 

 

Respondentov zaradených do prieskumu, sme rozdelili v závislosti od zamerania 

pedagogického štúdia, ktoré absolvovali na vysokej škole. Do respondentskej skupiny (S5) bolo 

zaradených  51 učiteľov, ktorí pôsobia na 1. stupni základnej školy  a v skupine  (S6) na otázky 

testu  odpovedalo 56 učiteľov fyziky  základných škôl Prešovského, Košického a Žilinského 

kraja.  

 

Spracovanie a interpretácia výsledkov pedagogickej sondy 

 

Hodnotenie testu bolo rovnaké ako v prípade hodnotenia testu u žiakov. Výsledky prieskumu 

reprezentuje Tabuľka 8. a  9., v ktorej uvádzame  početnosť priemerného  skóre pre jednotlivé 

skupiny respondentov a celkový počet správnych odpovedí učiteľov z praxe a to primárneho 

vzdelávania a učiteľov fyziky základných škôl.  
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Tabuľka 8  Úspešnosť jednotlivých skupín. 

Skupina (S5) (S6) 

Priemerné skóre 6,6 9,1 

Percentuálna úspešnosť [%] 59,3 75,9 

Počet 51 56 

 

 

 

Tabuľka 9 Početnosť celkového skóre pre jednotlivé skupiny respondentov. 

Počet 

dosiahnutých 

bodov 

Početnosť 

Respondenti 

(S5) 

Respondenti 

(S6) 

1   

2   

3   

4 10  

5 10 2 

6 8 3 

7 9 12 

8 1 4 

9 4 9 

10 5 9 

11 3 9 

12 1 8 

Spolu 51 56 

 

 

 

 

Výsledky v tabelárnej forme (Tab. 9)  pretransformované  do grafickej podoby prezentuje 

Obrázok 3, na ktorom vidíme rozloženie početností skóre v jednotlivých skupinách.  
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Obrázok 3 Početnosť získaných bodov v skupinách (S5) a (S6) 

 

Z výsledkov zobrazených v diagrame na Obrázku 3 vyplýva,  že úroveň poznatkov zo 

základných astronomických pojmov v týchto testovacích otázkach pre tieto dve skupiny 

respondentov je výrazne rozdielna. Môžeme konštatovať, že poznatky učiteľov fyziky  

v týchto testovacích otázkach sú na lepšej úrovni.  

Pre určenie štatistickej spoľahlivosti nazbieraných dát sme dáta štatisticky spracovali v 

programe SPSS Statistics Version 22.  V Tabuľke 10 uvádzame priemerné hodnoty a ďalšie 

deskriptívne údaje výsledkov vedomostného testu z prírodovedy v skupine učiteľov fyziky 

a prírodovedy. 

Tabuľka 10  Deskriptívne údaje výsledkov vedomostného testu z prírodovedy u učiteľov prírodovedy a 

fyziky. 

N = 107 M SD min. max. Zošikmenie 

vedomostný test z prírodovedy 8.71 2.32 4 12 -0.45 

 

Pri analýze rozdielov úspešnosti riešenia vedomostného testu z prírodovedy u učiteľov, 

ktorí učia buď fyziku alebo prírodovedu sme zistili, že učitelia fyziky dosiahli štatisticky 

významne vyššie výsledky v teste z prírodovedy (Tabuľka 11). 
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Tabuľka 11  Výsledky T-testu pre vedomostný test z prírodovedy u učiteľov z hľadiska výučby fyziky 

alebo prírodovedy. 

 n M SD 95% CI  T Df D 

(S6) 56 9.51 1.91 [0.87, 2.74] 3.83*** 83 0.83 

(S5) 51 7.71 2.39     

Pozn. ***p<.001; d - Cohen's d (effect size - veľkosť účinku) 

 

Na základe vyššie uvedených prieskumov môžeme konštatovať: 

 žiaci s výučbou astronómie  na 2. stupni základnej školy dosiahli štatisticky významne 

lepšie výsledky v našom teste ako žiaci druhého stupňa, ktorí nemali výučbu 

astronómie. Tento záver potvrdzuje naše presvedčenie o potrebe zaradenia 

astronomického vzdelávania  ako organickej  a doplňujúcej súčasti fyzikálneho 

vzdelávania aj na 2.stupni základnej školy, 

 vysokoškolskí študenti, ktorí sa pripravujú na prácu budúceho učiteľa fyziky dosiahli 

štatisticky významne lepšie výsledky v teste z prírodovedy ako vysokoškolskí študenti 

pripravujúci sa na prácu učiteľa 1. stupňa základnej školy.  Podľa nášho názoru jednou  

z príčin tohto stavu môže byť celkove lepší prírodovedný prehľad budúcich učiteľov 

fyziky, tvorený zvýšeným záujmom týchto študentov o prírodné javy, vrátane 

astronomických poznatkov v porovnaní so študentmi učiteľstva 1. stupňa základnej 

školy, 

 z analýzy výsledkov riešenia testu učiteľmi základných škôl vyplýva, že   špecializovaná 

astronomická príprava realizovaná v rôznom rozsahu  v minulosti aj v súčasnosti na 

našich vysokých školách v príprave učiteľov fyziky  sa prejavila v lepšej úrovni ich 

vedomostí zo základných astronomických pojmov v porovnaní s učiteľmi 1. stupňa 

základnej školy, ktorí tieto pojmy majú svojim žiakom vysvetliť už v predmete 

prírodoveda. Uvedené poznanie  nás opätovne presvedčia o potrebe zvýšenia kvality 

prípravy budúcich učiteľov  1. stupňa v tejto oblasti.   

      Na základe vyššie uvedených záverov  môžeme vysloviť naše presvedčenie o potrebe 

zaradenia výučby základných astronomických pojmov nie len na 1.stupni základnej školy ale 

aj o vyšších ročníkoch. Zároveň sme presvedčení o tom, že pre skvalitnenie  astronomického 

vzdelávania  je nevyhnutnou podmienkou zvýšiť úroveň systematickej prípravy budúcich 
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učiteľov vyučujúcich túto problematiku. Keďže základy astronomického vzdelávania sa tvoria 

len primárnom stupni vzdelávania v súlade v súčasnosti s platnými oficiálnymi dokumentmi je 

žiaduce venovať sa mimo iného  aj problémom, ktoré sprevádzajú výučbu  tohto učiva 

v predmete Prírodoveda.   

 

2.1.3 Diskusia o astronomickom  učive v predmete Prírodoveda 

 

Výsledky testov poukazujú na veľmi nízku úroveň vedomostí žiakov ohľadne astronomického 

učiva v štvrtom ročníku. Psychológovia vzhľadom na rozvoj abstraktného myslenia práve 

v tomto období zdôrazňujú vyučovať dané astronomické učivo o pohyboch Zeme pomocou 3D 

modelu, alebo pomocou alternatívneho vyučovania tejto problematiky, ako zdôrazňuje    

vo svojej štúdii aj Velmovská (2013), ale aj množstvo ďalších autorov, ako napríklad Barnett, 

M., & Morran, J. (2002) a Gazit a col. (2005).   

Najnovší výskum kognitívnych schopností žiakov na primárnom stupni ukazuje, že táto 

úloha v rámci ktorej sú dávané do súvislosti viaceré koncepty pohybu Zeme je komplexná 

z hľadiska nárokov na kognitívny výkon žiaka.  Žiak musí dosahovať adekvátnu úroveň 

hypotetického myslenia, kognitívneho plánovania, podržania v operačnej pamäti i následného 

spracovania informácii z viacerých zdrojov a abstraktného myslenia Ferienčík a kol. (2014). 

Nezanedbateľným predpokladom je dôsledne internalizovaný  konceptuálny systém v 

predmetnej oblasti. Nevyhnutným senzorickým vstupom je kontrola pozornosti žiaka pri 

vstupnej fáze riešenia úlohy, alebo sledovania výkladu. Vzhľadom na nutné aktivovanie vyššie 

uvedených kognitívnych a exekutívnych funkcii, vzhľadom na komplexnosť úlohy je otázne, 

či žiak  na konci primárneho vzdelávania je schopný kognitívne spracovať úlohu s takou 

vysokou úrovňou kognitívnej náročnosti ako uvádza Filičková a kol. (2015). Žiaci s 

limitovaným/nedostatočným rozsahom operačnej pamäte, nedostatočne rozvinutou 

deduktívnou ingerenciou, predstavivosťou a abstrakciou nie sú schopní profitovať z akejkoľvek 

sofistikovanej, hoci  aj 3D inštrukcie, ktorej cieľom je porozumenie tomuto astronomickému 

konceptu. 

  

2.2 Vyučovanie astronomických tém na II. stupni základných škôl 
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Vyučovanie astronómie  na druhom stupni základných škôl sprevádzajú problémy súvisiace 

predovšetkým so zaradením astronomického učiva do obsahu učiva prírodovedných  

predmetov. Tieto problémy nie sú typické len pre slovenské školstvo. Stretávame sa s nimi aj 

v iných európskych krajinách. Jednou z príčin takéhoto stavu je skutočnosť, že každá  krajina 

má špecifické  učebné plány a učebné osnovy, pričom nezriedka  dochádza pomerne často  

v týchto krajinách  k zmenám učebných osnov. V Českej republike je napríklad vyučovanie 

astronómie zaradené do učebných osnov fyziky v deviatom  ročníku základnej školy.  

V krajinách susediacich zo Slovenskom, t.j. Rakúsku, Maďarsku, Poľsku a Chorvátsku je 

astronómia vyučovaná v rámci vyučovania fyziky a geografie. Podobná situácia je aj 

v ostatných európskych krajinách, kde sa astronómia ako samostatný predmet nevyučuje, ale je 

vyučovaná v rámci fyziky, geografie alebo iných prírodovedných predmetov.  

Vychádzajúc so zámerov našej práce musíme s poľutovaním konštatovať, že od  roku 

2008/09 sa astronómia na druhom stupni ZŠ v rámci fyziky na Slovensku  nevyučuje. 

Vyučovacím predmetom na 2. stupni základných škôl, ktorého súčasťou by mala byť aj 

astronómia, keďže je jedným z jej odborov, je Fyzika. V štátnom vzdelávacom programe  pre 

2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike je predmet fyzika súčasťou  vzdelávacej 

oblasti Človek a príroda. Štúdium predmetov zaradených do tejto vzdelávacej oblasti má 

umožniť žiakom sprostredkovať poznanie, že medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody 

neexistujú žiadne bariéry a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom 

koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím moderných 

informačných a komunikačných technológií. Ich hlavným cieľom je poskytnúť žiakom základy 

prírodovednej gramotnosti, ktorá im umožní robiť prírodovedne podložené úsudky a vedieť 

použiť získané vedomosti na úspešné riešenie problémov. 

 

         Učivo fyziky na druhom stupni základných škôl  je rozdelené do 7 tematických okruhov. 

Učivo spojené aj s astronómiou v troch tematických okruhoch. V ôsmom ročníku je možné 

nájsť potenciálny interdisciplinárny súvis s astronómiou v tematickom okruhu Svetlo. Žiaci sa 

v ňom oboznamujú  s pojmom svetlo a rozklad svetla na jednotlivé farby (spektrum) a taktiež 

s jednotlivými druhmi šošoviek, čo s astronómiou, najmä pri jednotlivých typoch 

ďalekohľadov súvisí. V ôsmom ročníku v tematickom okruhu Sila a pohyb, Práca, Energia sa 

vyučuje v tematickej časti Gravitačná sila, gravitačné pole učivo súvisiace  s univerzálnosťou 

gravitačnej sily vo vesmíre, ktorou sú priťahované nielen všetky telesa a predmety k Zemi, ale 

aj všetky telesá vo vesmíre. V tematickom okruhu Magnetické a elektrické javy, Elektrický 

obvod, ktorý sa vyučuje v deviatom ročníku sa žiaci v tematických častiach Zem ako magnet a 
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Kompas sa oboznamujú s pojmom magnetické pole Zeme, čo je to a ako sa prejavuje, aká je 

jeho úloha a aký je princíp určovania svetových strán pomocou kompasu. V súlade s P. 

Haniskom  (2013) môžeme konštatovať, že učivo priamo zamerané na astronómiu sa však 

v jednotlivých tematických celkoch nenachádza a je len na učiteľoch do akej mieri dokážu 

implementovať do výučby astronomické učivo.   

Vyššie uvedený poznatok o absencii astronomického vzdelávania už na 2. stupni 

základnej školy  je o to viac znepokojujúci, že vzdelávací štandard  ISCED 2 pre fyziku medzi 

svojimi cieľmi uvádza: „... žiaci získajú záujem o prírodu a svet techniky, ako aj žiaci 

nadobudnú otvorený vzťah k novým objavom vo fyzike a technike.“6 

Reforma školského systému v Slovenskej republike z roku 2008 umožnila 

jednotlivým školám tvorbu vlastného školského vzdelávacieho programu (ŠkVP), ako aj 

predmetov, ktoré vzídu z požiadavky napĺňať školou vymedzený kompetenčný profil žiaka na 

báze aktuálnych spoločenských potrieb. V rámci školského  programu je možné vytvárať nové 

predmety, ako aj inovovať  školské kurikulum súčasne s modernizáciou metód a foriem 

vyučovania. Bohužiaľ v praxi len veľmi málo škôl využíva túto možnosť na zaradenie predmetu 

astronómia do svojho školského programu, či už samostatne, alebo v rámci vyučovania fyziky.   

Aký je teda  stav zavedenia astronómie do školských vzdelávacích programov ? Koľko 

škôl túto možnosť využíva ? Na internetových stránkach boli uvedené len  štyri základné školy, 

ktoré túto možnosť využívajú. Pri dotazníkovom prieskume, ktorý sme zrealizovali na  cca 200 

základných  školách, túto možnosť využívalo len 12 základných škôl, čo je zanedbateľné 

percento v celoslovenskom meradle. Po analýze učebných plánov, ktoré nám boli vyhľadanými 

školami poskytnuté, sa ukázalo, že astronómia je zaradená do druhého polroku 9. ročníka, keď 

už majú žiaci po prijímacích pohovoroch na stredné školy. Čo sa týka obsahu jednotlivých tém, 

môžeme povedať, že vo väčšine prípadov ide o rozšírenie astronomických pojmov zo štvrtého 

ročníka primárneho vzdelávania. Jednotlivé témy sa zameriavajú hlavne na poznatky z histórie 

astronómie,  slnečnej sústavy, pohybov Zeme (striedanie dňa a noci a ročných období), 

striedanie fáz Mesiaca a vlastnosti  ďalekohľadov. Úplne absentujú témy z astrofyziky, ako je 

napríklad vznik a vývoj hviezd, či témy z nášho „domova“ galaktickej astronómie, či iných 

oblastí. Vyučovanie je vo väčšej miere zamerané  informálne, t.j. formou žiackych projektov 

a návštevou hvezdárne, alebo planetária.   

                                                           
6 http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/fyzika_isced2.pdf 
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Lepšia situácia nastáva v školách, kde je v rámci školského vzdelávacieho programu 

zaradený samostatný predmet astronómia, a teda je včlenený  aj do tematického výchovno – 

vzdelávacieho plánu fyziky. Takéto školy sú skôr ojedinelé. Ide o základné školy  ZŠ -Veľké 

Kapušany, Klátová Nová Ves, Nové Mesto nad Váhom, kde v kurikule predmetu sa žiaci 

stretávajú aj v malej časti s témami vzniku a vývoja hviezd a vesmíru. Je však potrebné 

poznamenať, že v takýchto školách učia učitelia, ktorí sa nejakým spôsobom zaujímali 

o astronómiu už počas svojich školských rokov a ich prípadným odchodom zo školy, zaniká aj 

tento predmet. Príkladom môže byť   medializovaná ZŠ  v Považskej Bystrici, kde odchodom 

učiteľa zanikol aj predmet astronómia.  

 

2.3. Astronómia  na gymnáziách a stredných školách 

 

V úvode  analýzy súčasného stavu  výučby astronómie na slovenských stredných školách   

prezentujeme  systém výučby  astronómie vo vybraných  krajinách. Vyučovanie astronómie 

v rámci Európy nemá jednotnú štruktúru a v poslednom čase mnoho štátov,  vrátane Slovenska, 

pristúpilo k redukcii vyučovania astronómie v súlade s osnovami štátov Európskej únie. 

Napriek jednotnej štruktúre osnov štátov Európskej únie môžeme nájsť veľké rozdiely 

v témach, ako aj v rozsahu vyučovania astronómie.Za najlepšiu situáciu vo vyučovaní 

astronómie môžeme považovať štúdium vo Veľkej Británii, kde v predmete Sience (prírodné 

vedy) sú obsiahnuté poznatky zo Slnečnej sústavy, zdanlivých a relatívnych pohybov 

nebeských telies, ale aj poznatky o vzniku a vývoji vesmíru. V Grécku sa astronómia stala 

povinným predmetom. Okrem základných poznatkov zo slnečnej sústavy sa žiaci stretávajú aj 

s poznatkami z astrofyziky a vzniku a vývoja vesmíru. Vo Francúzsku sú témy z astronómie 

v troch predmetoch, a to vo fyzike, v Náuke o vedách, ako aj v matematike. Pre humanitnú 

a prírodovednú orientáciu žiakov sú sylaby rozdielne. V triedach s prírodovednou orientáciou 

je astronómia prepojená s fyzikálnymi zákonmi a tak sa žiaci stretávajú s logicky prepojenými 

znalosťami.  

Zo stredoeurópskych štátov je situácia najlepšia v Poľsku a Litve, kde je astronómia 

súčasťou povinného predmetu Fyzika a astronómia. Ako podotýka Pudivítr (2004) najhoršia 

situácia vyučovania astronómie v rámci Európy je v Nemecku a Rakúsku, a to aj napriek 

záujmu verejnosti o oblasť astrofyziky, čo je podľa autora spôsobené nedostatočnou úrovňou 

znalostí z matematiky. 
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Situácia vo vyučovaní astronómie v USA sa v poslednom období zjednotila, a to vďaka 

vypracovaným štandardom (US. National Teaching Standards). Astronómia sa tak v rámci 

vyučovania predmetu Vedy o Zemi a vesmíre dostala do učebných osnov na základných (v 

rámci primárneho a sekundárneho vzdelávania) a stredných školách. Ako uvádza S. Slater 

(2015), nosné témy z astronómie pre žiakov stredných škôl sú z kozmológie (vzniku a vývoja 

vesmíru). Kurzy astronómie sú povinné aj na bakalárskom stupni vysokých škôl a tie sa týkajú 

študentov nielen prírodovedného a technického zamerania, ale aj humanitného, a to hlavne pre 

odbory žurnalistiky, ale aj manažmentu. 

Zo štátov Južnej Ameriky má kvalitnú výučbu Kuba, kde sa astronómia dostala do 

výučby fyziky prvých a posledných ročníkoch stredných škôl. Výučba astrofyziky využíva 

znalosti študentov v odbore matematiky a fyziky. Vyučovanie astronómie v Ázijských štátoch 

môžeme zaevidovať hlavne v ekonomicky silných štátoch, ako je napríklad Japonsko, Čína, či 

Thajsko. Všeobecne najlepšia situácia z týchto krajín je v Thajsku, kde astronómia na stredných 

školách je zaradená medzi povinné predmety na úrovni matematiky a fyziky. 

Vyučovanie astronómie na Slovensku je daný inovovaným ŠVP (schválený MŠ SR 

1.9.2015)7, ktorý predstavuje záväzný národný rámec pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie 

vo vzdelávacej oblasti - Človek a Príroda definuje základnú charakteristiku vzdelávacej oblasti, 

ako „hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a 

javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote ,a porozumenie ich podstate,“  napriek tomu 

vo svojom vzdelávacom štandarde neuvádza témy z astronómie, ak neberieme do úvahy 

obsahový štandard pre periodické deje, kde v učive Dopplerov jav je zmienka o jeho využití 

v medicíne a astronómii. Druhým odkazom na astronómiu v obsahovom štandarde je pri 

vysvetľovaní lineárneho rozmeru od Slnečnej sústavy po jadro atómu. Dokonca v téme 

Gravitácia  explicitne nevymedzuje Newtonov gravitačný zákon, čím sa táto oblasť nedostáva 

do základných vedomostí študenta gymnázií. Vzhľadom na to, že ŠVP je východiskovým 

dokumentom pre prípravu školských vzdelávacích programov (ďalej len ŠkVP), ktoré 

reprezentujú druhú úroveň dvojúrovňového modelu vzdelávania, zaujímalo nás, koľko škôl 

z gymnázií a stredných škôl obohatilo svoj školský program o astronomické témy v rámci 

fyziky. 

                                                           
7https://www.minedu.sk/data/att/7900.pdf 

 

 

https://www.minedu.sk/data/att/7900.pdf
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Prieskum bol vykonaný v roku 2013 na stredných škôl Prešovského kraja v 13 okresoch: 

Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Sabinov, Snina, Stropkov, 

Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, Svidník a v okrese Prešov. Do nášho prieskumu sme 

zapojili celkovo 110 škôl zo všetkých vyššie uvedených okresov. Prehľad škôl a zistené dáta 

prezentuje Tabuľka 12. Prieskum ukázal, že len na piatich školách žiaci majú možnosť 

navštevovať astronomický krúžok. 

Tabuľka 12 Výučba astronómie na stredných školách Prešovského kraja 

Okres Celkový 

počet škôl 

Školy s výučbou 

astronómie 

 

Astronómia 

samostatne 

Počet %  

Bardejov 12 2 16,66 0 

Humenné 10 3 30 0 

Kežmarok 7 2 28 0 

Levoča 6 2 33,3 0 

Medzilaborce 2 2 100 0 

Poprad 14 4 28 0 

Sabinov 5 1 20 0 

Snina 5 3 60 0 

Stropkov 3 1 33 0 

Stará Ľubovňa 6 1 16,6 0 

Vranov  9 0 0 0 

Svidník 9 1 11,1 0 

Prešov 23 5 21,7  

Spolu 110 27 24,54% 0 

 

 

Z analýzy jednotlivých tematických celkov sme zistili, že astronómia sa vyučuje  podľa 

školského vzdelávacieho programu včlenením astronomických tém, ktoré boli cieľom 

predchádzajúceho ŠVP.  V prvom ročníku gymnázia v téme   gravitačná sila sú preberané 

Keplerove zákony a v štvrtom ročníku v II. polroku sú hodiny  venované slnečnej sústave 

(planéty, Slnko)  a vzdialenému vesmíru. Nevýhodou takto navrhnutého školského programu,  



40 
 

je skutočnosť,  že vyučovanie prebieha len u študentov, ktorí si zvolili fyziku ako svoj maturitný 

predmet a že viac menej kopíruje iba nadobudnuté vedomosti v primárnom vzdelávaní. 

Absentujú témy astrofyziky t.j. vzniku a vývoju hviezd, ako aj kozmológie  – vzniku vesmíru.  

 

2.4 Astronómia v univerzitnom vzdelávaní 

 

Na našich vysokých školách sa astronómia vyučuje pre  budúcich učiteľov fyziky a geografie 

nižšieho sekundárneho vzdelávania a učiteľov  prírodovedy na primárnom vzdelávaní. 

Okrem učiteľských aprobácií môžeme kurzy astronómie nájsť okrem astronómov 

(Prírodovedecká fakulta  UPJŠ v Košiciach a FMFFI UK v Bratislave) na  geografických 

odboroch prírodovedeckých fakúlt v Košiciach, Nitre a Banskej Bystrici (študijné programy ak. 

rok 2015/2016).  

V porovnaní s vyučovaním astronómie na univerzitnom stupni v iných krajinách   je  

spektrum absolventov kurzu astronómie na Slovensku  omnoho nižšie. Napríklad na 

univerzitách v USA sa základy astronómie  považujú za súčasť základných kurzov a to nielen 

prírodovedných a technických odborov. Základné kurzy astronómie si zapisujú aj študenti 

nevedeckých odborov ako napríklad manažéri, politici, novinári, historici, umelci a 

predstavitelia spoločenského života – ako sú  rodičia, daňoví poplatníci, voliči a možno 

najdôležitejšie, učitelia (S. Slater, 2014). V USA si  viac ako 250 000 študentov zapíše do 

úvodného kurzu astronómie v jednom roku, a väčšina z týchto študentov absolvuje  iba jeden 

všeobecnovzdelávacích kurz počas ich celej vysokoškolskej  kariéry (Lawrenz, Huffman a 

Appeldoorn, 2005; Cena Schleigh, 2015). 

Prehľad rozsahu a časovej dotácie astronomických tém pre študentov fyziky učiteľského štúdia 

uvádzame v Tabuľke 13. 

Tabuľka 13 Rozsah a časová  dotácia astronomických tém na jednotlivých univerzitách, 

študijný odbor: Učiteľstvo fyziky v kombinácii predmetov (ak. r. 2015/2016) 

Fakulta Predmet Čas.  

dot. 

Roč. Stup. Obsahový štandard 

MFI UK 

Bratislava 

Astronómia 

PP 

2/1 

 

2. 2. * História astronómie 

Sférická astronómia 

(súradnicové systémy, aberácia, 

paralaxa, refrakcia) 

Slnečná sústava, Vznik, vývoj 

hviezd a záverečné štádia 

hviezd. Galaktická 

astronómia,kozmológia 
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FPV UMB 

Banská 

Bystrica 

Fyzika 

atmosféry 

a vesmíru 1 

PV 

1/1 

 

1. 2. Čas a súradnicové systémy 

Pohyby nebeských telies - 

elementy dráh  Astronomická 

technika 

Hviezda ako fyzikálne teleso -  

Slnko 

Spektrálna klasifikácia hviezd  

(H – R diagram) 

Vývoj hviezd, Galaxia 

a mimogalaktické   sústavy 

Aktuálne názory na vznik 

a vývoj vesmíru ako celku 

Astronomické 

pozorovania/V

P 

0/1 

 

1. 2. 

 

Pozorovanie aktívnych oblastí 

v slnečnej fotosfére, 

Pozorovanie  zákrytov hviezd 

Mesiacom, Pozorovanie 

meteorov a komét 

Pozorovanie Mesiaca a planét 

FPV Nitra Astronómia 

a astrofyzika  

/PP 

2/1 

 

2. 2. Objekty na nebeskej sfére, 

Základy nebeskej mechaniky, 

Slnečná sústava, Vznik a vývoj 

hviezd, premenné hviezdy, 

Galaxia a mimogalaktické 

objekty, stavba vesmíru 

PdF v Trnave     Nevyučuje sa 

FHaPV PU 

 

Fyzika 

vesmíru/ 

PP 

3/2 2. 2. Základné parametre hviezd, 

žiarenie a stavba  hviezd, vznik 

a vývoj hviezd, premenné 

hviezdy, Galaxia 

a mimogalaktické sústavy, 

kozmológia 

Astronómia 0/1 

 

1. 2. Slnečná sústava, základy 

nebeskej mechaniky, 

Vznik a vývoj slnečnej sústavy 

PF UPJŠ 

Košice 

Astronómia/ 

PP 

2/0 

 

2. 2. Slnečná sústava, základy 

astrofyziky, vznik a vývoj 

hviezd, premenné hviezdy, 

galaktické a mimogalaktické 

systémy, stavba vesmíru. 

 

 *   výučba prebieha 0,5 hodiny za semester 

 

Z analýzy informačných listov  študijných programov fyziky učiteľských odborov môžeme 

konštatovať, že sa líšia v rozsahu a časovej dotácií predmetu. Za pozitívne môžeme považovať, 

že všetky obsahujú základy astrofyziky a kozmológie.  Následne sme analyzovali informačné 

listy študijných programov geografie učiteľského smeru na prírodovedeckých fakultách 

v Prešove, Košiciach, Bratislave, Nitre a Banskej Bystrici. Ich štruktúru môžeme prezentovať 

Tabuľkou 14, kde sme vybrali ako príklad dva študijné programy. 
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Tabuľka 14 Prehľad časovej dotácie a obsahu  astronomických tém pre učiteľov geografie 

(a.r.2015/2016) 

Fakulta Roč. Sem. Čas. 

dot. 

Typ 

predmetu 

Obsahový štandard 

PF UK 

Bratislava 

 

1. 

 

 

 

ZS 2/1 

 

 

 

PV Súradnicové sústavy 

Pohybové rovnice dráh 

planét a družíc 

Zem ako fyzikálne 

teleso vo vesmíre 

Poloha Zeme v rámci 

galaxie a vo vesmíre 

Vzájomné pôsobenie 

Slnko - Zem, Zem – 

Mesiac 

FHPV PU 

Prešov 

1. 
 

ZS 1/1 

 

P Vývoj názorov na 

Zem, slnečnú sústavu a 

vesmír 

Modely vzniku 

vesmíru a slnečnej 

sústavy 

Slnečná sústava 

Zem ako naša planéta, 

pohyby Zeme  

Slapové 

javy  -  Mesiac. 

Orientácia na Zemi a 

oblohe. 

 

Ako môžeme vidieť, informačné listy pre študentov geografie učiteľského smeru sa nevenujú 

astronómii z pohľadu astrofyziky (vzniku a vývoja hviezd), neobsahujú ani úvodné poznatky 

z kozmológie. 

 Omnoho zložitejším problémom sa javia informačné listy predmetu, obsahujúce 

astronomickú témy pre študentov pedagogických fakúlt, t.j. budúcich učiteľov na primárnom 

stupni vzdelávania. Ak obsahujú témy s astronomickou tematikou, tak len v úzkej časovej 

dotácii iného predmetu (z 12 uvádzaných tém počas semestra sa len jedna týka astronomických 

prvkov). Ako príklad uvádzame informačné listy pedagogických fakúlt v Bratislave 

a v Prešove. 
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Tabuľka 15 Informačné listy študijných programov učiteľstva primárneho vzdelávania  

(ak. r.2015/2016) 

Fakulta Stupeň Roč. Sem. Čas  

dotácia 

Typ  

predmetu 

Obsahový 

štandard 

PdF PU 

v Prešove 

1. 1. ZS 2/1 

 

 

 

PV Základné 

poznatky o 

vesmíre.* 

 

PF UK 

Bratislava 

 

2. 1. ZS 2/0 

 

 

PV Postavenie 

Zeme vo 

vesmíre, jej 

vznik, 

a stavba* 

  

*danej problematike je venovaná 1/12 časovej dotácie 

 

Z  analýzy informačných listov predmetov s astronomickou obsahom jednotlivých 

fakúlt odborov učiteľského smeru,  teda budúcich učiteľov, ktorí budú ďalej vzdelávať žiakov 

v tejto oblasti môžeme konštatovať závažné nedostatky.  

Vo vyspelých západných krajinách sa kladie veľká pozornosť na vzdelávanie 

samotných učiteľov  prírodných vied (Science), lebo  ako naznačuje výskum (Greenwald, 

Hedges, &Laine 1996),  kvalita učiteľov je dôležitý faktor v zvyšujúcom sa výkone študentov. 

Ako  ukazuje Brunsel (2005), učitelia nemajú dostatočné vedomosti z astronómie ako celku, 

a tak ich  nepochopenie základných súvislostí v jednotlivých témach má veľký vplyv na 

schopnosť študentov správne pochopiť danú problematiku.  Tieto nedostatky vedú k tomu, že 

učiteľ nedokáže správne vysvetliť danú problematiku a jeho výklad je často zameraný na 

memorovanie. Povrchné porozumenie obsahu vedie učiteľov k zdôrazňovaniu memorovania 

izolovaných faktov a limituje ich schopnosti vyučovať v kreatívnom a inovatívnom spôsobe. 

Ako uvádza  Gess-Newsome (2001) takéto vyučovanie nepodnecuje študentov na dosiahnutie 

všeobecného porozumenia danej problematiky.  

Podľa  Percyho (2005), okrem vedomostí je  pri príprave budúcich učiteľov  potrebné  

zamerať sa  na vytvorenie ich  pozitívneho vzťahu k astronómii, a to zaradením astronómie do 

výučby súčasne s využívaním planetárií, hvezdární, astronomických centier, či múzeí vedy. 
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Práve takýto pozitívny vzťah nám v súčasnej dobe môže zaručiť, že astronómiu zaradia 

samostatne do výučby, alebo aspoň včlenia do osnov príbuzných predmetov. Navyše 

zoznámenie budúcich učiteľov s modernými prostriedkami výučby  už počas štúdia (virtuálne 

laboratórium, reálne pozorovanie, internetové aplikácie)  bude zárukou vyučovania astronómie.    

Pre samotnú úroveň vzdelávania astronómie je okrem záujmu sa venovať obsahu 

výučby budúcich učiteľov, ako uvádza  Turkoglu (2005). Pre určenie úrovne sú vypracované 

štandardizované dotazníky, ktoré merajú všeobecný obsah vedomostí budúcich učiteľov,  ako 

aj študentov v rámci jednej generácie. Jedným z nich je aj štandardný test z astronómie TOAST 

(The Test Of Astronomy STdandards), ktorý sa využíva na testovanie budúcich učiteľov, ktorý 

bol vyvinutý spoločnosťou (CEAR) pre vzdelanie výučby astronómie a výskumu (The 

Collaboration for Astronomy Education Research). 

 

  


