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3 VŠEOBECNÉ VEDOMOSTI  Z ASTRONÓMIE NA SLOVENSKU  

 

Vzhľadom na to, že astronómia je vyradená z edukačného procesu na Slovensku, a príprave 

budúcich učiteľov prírodovedných predmetov vidíme značné nedostatky, zaujímalo nás, aký je 

stav astronomického povedomia ľudí na Slovensku. V referenciách testovania z astronómie  

jednotlivých krajín sa ich autori najviac odkazovali na test ADT (Astronomy Diagnostic Test) 

a test TOAST (The Test Of Astronomy STdandards). Ide o testy na zistenie vedomostí 

populácie pred začatím kurzu astronómie, t.j. test vedomostí, ktoré študent získa na základnej 

a strednej škole.   

Ako uvádza Zeilik (2002) test ADT je založený na celosvetovo určených štandardoch 

vedomostí z astronómie. Vznikol na kooperatívnej báze americkej inštitúcie pre výskum 

vzdelávania astronómie (Collaboration for Astronomy Education Research). Test vznikol, ako 

uvádza internetová stránka, v roku 1995. Ide o viac tematický test. Celková úspešnosť testu pre 

študentov prírodných vied / budúcich učiteľov pred začatím kurzu astronómie sa pohybuje na 

úrovni 34,2 % Turkgolu a kol. (2009), 32,4 % Deming8 (2002), 32% (Brendsen), Slater (2014) 

44%9 a po jednosemestrálnom kurze 47 % , po ročnom semestrálnom kurze 66%  Berendsen 

(2005)10  astronomickom kurze 66% , ako uvádza Hufnagel (2002). 

Test TOAST (uvedený v Prílohe) bol navrhnutý a overený pomocou odporúčaných 

princípov (Slater, S., Slater, T., a Shaner, 2008, Slater, S., 2009). TOAST obsahuje podstatnú 

časť otázok z testu ADT, ako uvádza Slater (2010), najviac užitočné testy sú tie, ktoré sú 

založené už na existujúcom výskume. Je doplnený o otázky, ktoré definujú tri dokumenty a to: 

 

 National ScienceEducation Standards (NSES) pod vedením Národnej rady pre výskum 

(National Science Education Standars) 

 Project 2061: Benchmarks for Science Literacy ... Americkou asociáciou pre pokrok 

vedy (American Association for the Advancement of Science) 

 Goals ... Americká astronomická spoločnosť (American Astronomical Society) 

 

 

                                                           
8http://aas.org/teach/subject-index-papers-astronomy-education-review-2001-2013 
9http://www.cluteinstitute.com/ojs/index.php/JAESE/article/view/9102/9224 
10https://www.researchgate.net/profile/M_Berendsen/publication/250277599_Conceptual_Astronomy_Knowled

ge_among_Amateur_Astronomers/links/0deec52f502bf41de3000000.pdf 
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Ide o 27 položkový – úvodný dotazníkový test, ktorý je zadávaný pred začatím 

všeobecného kurzu astronómie na vysokých školách a obsahuje témy a koncepty opísané v 

amerických národných normách prírodovedného vzdelávania ako aj v rámcových dokumentoch 

pre vzdelávanie. Obsahuje voľbu položiek, ktoré boli stanovené pedagogickým výskumom, ako 

uvádza Sadler a kol. (2010).   

Test obsahuje  základné štandardy pre vedomosti študentov, ktoré  sú rozčlenené do troch 

oblastí so zameraní na základné pojmy: 

 Fyzikálne zákony a procesy:  gravitácia, elektromagnetické žiarenie, tvorba ťažkých 

prvkov 

 Štruktúra a vývoj vesmíru:  vývoj Vesmíru, vývoj hviezd, vývoj a štruktúra slnečného 

systému, ročné obdobia, rozsah veľkosti a vzdialenosti vo vesmíre 

 Pozorované javy na oblohe:  Javy dennej oblohy, javy ročnej oblohy a fázy Mesiaca 

 

Pre určenie stavu astronomického povedomia v našej populácií sme sa rozhodli použiť 

astronomický test TOAST (Stephanie J. Slater, 2014), ktorého účelom je zistiť stav 

všeobecných vedomostí súčasnej slovenskej populácie z astronómie. Našu výskumnú vzorku 

tvorilo celkovo 381 respondentov rôznych  vekových skupín, ktorí boli do výskumu zapojení 

na základe dostupného výberu. Cieľom nášho výskumu, ktorí sme realizovali v priebehu 

mesiacov  september až november  2015, bolo zistiť, či existujú relevantné rozdiely 

v základných astronomických vedomostiach jednotlivých vekových skupín. Pri parciálnej 

analýze prezentovanej v tejto práci  sme venovali zvýšenú pozornosť porovnaniu úrovne 

vedomostí našich študentov fyziky a iných prírodovedných predmetov  učiteľského zamerania 

s vedomosťami univerzitných  študentov v USA, ktorí týmto testom boli testovaní pred začatím 

úvodného kurzu z astronómie testovaní v roku 2015 (Slater, 2015).   

 Na obrázku 4 môžeme vidieť percentuálnu úspešnosť 110 študentov slovenských 

vysokých škôl,  budúcich  učiteľov fyziky a iných prírodovedných predmetov  a 1104 študentov 

vysokých škôl z  USA, ktorí boli testovaní pred samotným začatím kurzu z Astronómie.  
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Obrázok 4 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu vedomostí z astronómie medzi študentmi fyziky v 

porovnaní so študentmi v USA 

Z prezentovaných údajov na obrázku 4 vyplýva, že naši študenti riešili test s menšou 

úspešnosťou vo väčšine otázok ako študenti v USA.  Avšak porovnateľnú úspešnosť dosiahli 

v otázkach, ktoré boli pred školskou reformou  na Slovensku  zaradené v obsahu  predmetu  

fyzika. Táto analýza však súčasne  poukázala aj na nedostatočný obsah a rozsah vyučovania 

astronómie pred reformou v porovnaní so vzdelávaním v USA v tejto oblasti.  

Pri komparácii odpovedí našich  a amerických študentov sme zistili nasledovné disproporcie:     

 Naši študenti v porovnaní so študentmi v USA  majú výrazne slabšiu predstavu 

o zdanlivom pohybe oblohy  ( úlohy 1, 2, 6) 

 Naši študenti dosiahli výrazne lepšie výsledky  v  pochopení fáz Mesiaca, kde  ich 

úspešnosť dosiahla úroveň až  89%, (úloha 5), ale súčasne  nemajú predstavu o fázovaní 

Mesiaca v  čase (úloha 3). 

 Čo sa týka pohybu Zeme okolo Slnka (úlohy 7, 12) naši študenti približne na 

porovnateľnej úrovni so študentmi v USA vedia, že sklon Zeme spôsobuje zmenu 

ročných období, ale výrazne horšie chápu  tieto do súvislosti so vzdialenosťou Zeme od 

Slnka. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.

P
e

rc
e

n
tu

ál
n

a 
ú

sp
e

šn
o

sť

Položka

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu vedomostí z astronómie 
(TOAST) 

Študenti prírodných vied  SR Študenti USA



48 
 

 Čo sa týka predstáv o Slnku, ako našej hviezdy (úlohy 8, 13) slovenskí študenti lepšie 

chápu, ako Slnko vyrába svoju energiu, ale  v porovnaní so zahraničnými  študentmi 

výrazne horšie stotožňujú  tento proces aj s hviezdou. 

 Pri komparácii odpovedí obidvoch skupín, sme taktiež zistili, že naši študenti  majú 

horšie  predstavy o základných charakteristikách Slnka ako hviezdy, o evolúcii Slnka, 

ako aj iných hviezd  (úlohy 14, 16,17,19, 24). 

 Test poukázal na značné problémy  našich študentov v téme gravitácie,  ktorá je 

v súčasnosti  prakticky vylúčená zo štúdia fyziky na základných a stredných školách 

(úlohy 20, 21). 

 Poznatky o rozmeroch a vzdialenostiach v slnečnej sústave (úloha 11) majú obidve 

respondentské skupiny porovnateľné, avšak výraznejší rozdiel v neprospech našich 

študentov sme zaregistrovali  pri predstavách o rozmeroch v kozme (úloha 18). 

 Všeobecné predstavy o  vývoji vesmíru  a našej slnečnej sústavy majú v porovnaní so 

svojimi zahraničnými kolegami naši študenti výrazne  slabšie (úloha 9).  Názory na 

vznik vesmíru však naši študenti majú lepšie  (úloha 15).  

 Pri analýze odpovedí respondetov obidvoch skupín na úlohy súvisiace so   žiarením vo 

väčšine položiek  prejavili  naši študenti slabšie vedomosti  (úlohy  23, 24, 25, 27). 

Porovnateľné alebo lepšie vedomosti prejavili naši študenti len pri úlohách 22 a 26. 

 

Z hľadiska štatistickej významnosti výsledkov testu TOAST vo všetkých vekových 

skupinách sme testovali normalitu daného súboru. Deskriptívne údaje výsledkov uvádzame 

v tabuľke 16. V Tabuľke 17 sú uvedené priemerné hodnoty a ďalšie deskriptívne údaje 

výsledkov TOAST pre jednotlivé vekové skupiny. V dvoch skupinách vyšla hodnota trochu 

vyššia ako 1, ale ide o mierne pozitívne zošikmenie, takže sme v ďalšom použili parametrickú 

štatistiku pre určenie štatistického rozdielu pre jednotlivé skupiny a to test ANOVA ( 

jednovchodová analýza rozptylu) - pre porovnanie viacerých skupín). Spracované v programe 

SPSS Statistics Version 22.   

Tabuľka 16 Deskriptívne údaje výsledkov TOAST 

N = 381 M SD min. max. Zošikmenie 

TOAST 10.17 5.64 1 27 1.12 
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Tabuľka 17 Deskriptívne údaje výsledkov TOAST podľa jednotlivých vekových skupín 

 N M SD min. max. 

Stredoškoláci 139 8.30 4.06 1 26 

Vysokoškoláci 110 8.84 4.19 3 22 

respondenti vo veku od 30 do 50 rokov 74 13.66 6.57 3 26 

respondenti vo veku nad 50 rokov 58 12.71 7.00 2 27 

Pri analýze rozdielov úspešnosti riešenia TOAST sme zistili, že existujú štatisticky významné 

rozdiely vo výsledkoch TOAST z hľadiska jednotlivých vekových skupín (Tabuľka 19). 

Tabuľka 18 Výsledky jednovchodovej analýzy rozptylu (ANOVA) pre TOAST z hľadiska 

rôznych vekových skupín 

 Priemerný 

štvorec 

Df F P ɳ2 

TOAST 625.11 3 24.26 .000 0.16 

Pozn. ***p<.001; ɳ2- Eta-Squared (effect size - veľkosť účinku) 

 

Pri porovnávaní výsledkov TOAST medzi jednotlivými vekovými skupinami sme zistili, že 

stredoškoláci aj vysokoškoláci dosiahli štatisticky významne nižšie výsledky v TOAST ako 

respondenti vo veku od 30 do 50 rokov a taktiež aj ako respondenti vo veku nad 50 rokov. 

Medzi stredoškolákmi a vysokoškolákmi a taktiež medzi respondentmi vo veku od 30 do 50 

rokov a respondentmi vo veku nad 50 rokov sme nezistili štatisticky významné rozdiely vo 

výsledkoch TOAST (Tabuľka 19). 

Tabuľka 19 Výsledky Games-Howellho Post Hoc testu pre porovnanie výsledkov TOAST  

z hľadiska rôznych vekových skupín 

I J Rozdiel priemerov 

(I -J) 

Štandardná 

chyba 

P 

Stredoškoláci  -5.36 0.84 .000 

Vysokoškoláci  -4.41 0.98 .000 

Respondenti vo veku od 30 do 50 rokov -0.53 0.53 .742 

 vo veku nad 50 rokov 0.96 1.20 .855 

 

Záverom sme chceli zistiť, či existuje štatisticky významný rozdiel vo výsledkoch testovania 

medzi študentmi prírodovedných a humanitných predmetov.  V Tabuľke 20 sú uvedené 
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priemerné hodnoty a ďalšie deskriptívne údaje výsledkov TOAST u vysokoškolských 

študentov.  

Tabuľka 20 Deskriptívne údaje výsledkov TOAST u vysokoškolských študentov 

N = 111 M SD min. max. Zošikmenie 

TOAST 8.83 4.17 3 22 1.26 

 

Pri analýze rozdielov úspešnosti riešenia TOAST u skupiny vysokoškolských študentov 

z hľadiska študijného odboru sme zistili, že študenti prírodovedného odboru dosiahli štatisticky 

významne vyššie výsledky v TOAST (Tabuľka 21). 

Tabuľka 21 Výsledky T-testu pre TOAST z hľadiska humanitného a prírodovedného študijného odboru 

 n M SD 95% CI  T df D 

Humanitný odbor 64 7.36 2.75 [-4.92, -2.02] -4.74*** 109 0.87 

Prírodovedný odbor 47 10.83 4.91     

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

 

Výsledky nášho prieskumu poukazujú na nízku úroveň astronomických vedomostí 

našich študentov v porovnaní so študentmi zapojenými do vyššie opísaného výskumu  

v zahraničí.  Tieto výsledky vypovedajú o miere, rozsahu a obsahu výučby astronómie nášho 

školského systému  v predmete   Astronómia. Predpokladáme, že jednou z príčin  výsledkov 

testov  jednotlivých respondentov pre rôzne vekové skupiny je neustále zmenšovaný priestor 

pre astronomické vzdelávanie. Paradoxne staršie vekové skupiny preukázali lepšie výsledky vo 

v nami predloženom teste ako mladšie ročníky.  Tento poznatok môže súvisieť aj so 

skutočnosťou, ž starší respondenti  mali  v učebných plánoch fyziky základnej a strednej školy 

tematické celky z astronómie, avšak pre dnešných vysokoškolákov už na gymnáziu tematické 

celky z astronómie boli vypustené. 

  


