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4 PROBLÉMY VO VYUČOVANÍ ASTRONÓMIE 

 

Vyraďovanie astronómie zo školských tematických celkov naznačuje, že v edukačnom procese 

nastávajú určité problémy. Ak je astronómia taká  zaujímavá a dôležitá,  prečo sa nevyučuje 

v školách viac? Prečo je toľko nezrovnalostí v určení hlavných tém?  Percy11  ( 1998) zhrnul 

tieto  dôvody takto: 

a) študent prichádza s mylnými predstavami, ktoré sa nedajú bežnými metódami prekonať; 

Téme spojenej s miskoncepciami  žiakov  sa venoval napr. Benacchio, (1999),  na 

Slovensku K. Velmovská (2013); 

b) učiteľ nemá jasnú  predstavu ohľadne hlavných tém, ktoré by mal vyučovať; 

c) učiteľ má malé vedomosti o astronómii, ale ako ju má vyučovať; 

d) efektívne metódy vyučovania nie sú všeobecne známe, alebo prístupné  ( hviezdy sú 

viditeľné v noci, ale študenti nie .... ); 

e) učitelia nemajú prístup k  vhodným učebným materiálom; 

f) rozdiely v úrovniach niektorých krajín a oblastí nevytvárajú možnosti pre vzdelávanie; 

g)  vyučovanie má menšiu podporu než výskum; 

 

Množstvo prieskumov, ktoré boli vo svete realizované poukazujú na nízku úroveň vedomostí 

z astronómie. Ako príklad uvádzame testovanie Turkoglu, O., (2009), ktorý poukazuje na 

to, že žiaci:  

- nemajú jasnú predstavu o škálach vzdialeností v rámci slnečnej sústavy a vesmíru, 

- nemajú predstavu o relatívnych vzdialenostiach a to v rámci slnečnej sústavy, alebo 

v predstave slnka a iných hviezd, 

- majú nesprávne predstavy o pohybe Zeme a Mesiaca, mesačných fázach, a ako 

súvisí dráha Zeme a sklonu s ročnými obdobiami, 

- nerozumejú astronomickým pojmom s fyzikálnym podtextom – svetlo, spektrum  

a pod., 

- v prípade gravitácie – nevedia spojiť gravitačné účinky s pohybom12. 

 

                                                           
11https://books.google.sk/books?hl=sk&lr=&id=LcSV8boaRBwC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Percy+astronomy+ed

ucation&ots=V-

rBVpsLtP&sig=gDG4RJYn7UcnxfucAWxtSiCDA1M&redir_esc=y#v=onepage&q=Percy%20astronomy%20e

ducation&f=false 
12http://www.academicjournals.org/app/webroot/article/article1380632541_Turkoglu%20et%20al.pdf 
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V súvislosti s vyššie uvedenými môžeme spomenúť aj publikované výsledky výskumu, ktoré 

prezentovala S. Slater (2015). Uvedená autorka  súlade s našimi závermi poukazuje na   

pretrvávajúce problémy vo vyučovaní astronómie13. 

 

4.1 Prečo vyučovať astronómiu ? 

 

V súlade so školskými reformami neustále dochádza k vyraďovaniu a zaraďovaniu astronómie 

do učebných plánov školského systému, čo  evokuje otázku „ Prečo vlastne vyučovať 

astronómiu ?“ Gougenheimová už v 70 – tych rokoch minulého storočia poukazuje neobyčajnú 

rozmanitosť fyzikálnych podmienok vo vesmíre, ktoré ho predurčujú na využívanie rozšíreného 

pozemského laboratória. To umožňuje nielen vymedziť platnosť fyzikálnych zákonov, ale aj 

všeobecne spresniť určité fyzikálne pojmy (k čomu slúži  pozorovaný  rozsah hustoty,  teplôt, 

a hmoty v jednotlivých typoch hviezd).  Astronómia tak nielenže potvrdila všeobecnú platnosť 

fyzikálnych zákonov, ale viedla k  spresneniu stupňa ich približnosti, či k zjemneniu modelu 

v závislosti na daných fyzikálnych podmienkach (napr. korekcia gravitačného zákona, ktorú 

priniesla všeobecná teória relativity). A práve vo vesmíre sa objavujú pozorovateľné javy 

všeobecnej teórie relativity – pozorovanie gravitačného spektrálneho posuvu pri prechode 

svetla v blízkosti telies  veľkej  hmotnosti, ktoré sú príkladom overenia všeobecnej teórie 

relativity s ich dôsledkami. Pre výučbu podčiarkuje veľký vzdelávací a výchovný význam a to 

z hľadiska histórie ideí a samotnej  filozofie prírodných vied. 

Rosa M. Ros (2004) zdôrazňuje dôležitú úlohu astronómie pre študentov ako nástroj, 

inšpiráciu a  aplikáciu v prírodných vedách.  Vzhľadom na to, že matematika nemá svoje 

„laboratórium“  podľa autorky,  astronómia spája matematiku s reálnym svetom.  

V rámci výučby astronómie sa študenti naučia využívať klasické i moderné postupy pri 

štúdiu prírodných vied.     Výučba astronómie im tak pomôže pochopiť prístupy vedeckého 

procesu, ktoré môžu aplikovať aj v iných prírodných vedách. 

Vyučovanie astronómie má veľký význam aj preto, lebo  v súčasnosti sa väčšina ľudí 

stretáva, aj keď niekedy nevedome, so základnými poznatkami z astronómie, ale aj novými 

                                                           
13http://www.cluteinstitute.com/ojs/index.php/JAESE/article/view/9102/9224 
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poznatkami a objavmi, ktoré sú prezentované masovokomunikačnými prostriedkami (televízia, 

internet, rozhlas, tlač a pod.). 

Astronomické výpočty podnecujú ďalší vývoj rôznych oblastí matematiky a 

informatiky, dnes najmä  programovanie, keďže astronómovia využívajú veľký podiel 

času  superpočítačov v celosvetovom meradle.  Astronomické projekty  prispeli k veľkej miere 

k rozvoju nových moderných materiálov a technológii využívaných  v súčasnosti aj 

v priemysle.  

Výučba astronómie podporuje racionálne myslenie a pochopenie charakteru prírodných vied, 

hoci niektoré príklady z histórie sa dnes prezentujú ako pseudovedecké. Astronómia podporuje 

porozumenie a záujem  širokej verejnosti o rozvoj vedy a nové technológie.  

V neposlednom rade astronómia predstavuje zábavné a nenáročné hobby pre milióny 

ľudí na celom svete.  

Pri vyučovaní astronómie v základných kurzoch prírodných a technických vied môže 

astronómia slúžiť ako  výborná motivácia pre žiakov. Pri spracovaní astronomických dát 

pomocou virtuálnych observatórií študent používa kognitívne schopnosti ako sú vizualizácia, 

analýza, syntéza, dedukcia a interpretácia, čo sú kľúčové kompetencie v oblasti zberu 

a spracovania dát. 

Tieto nadobudnuté zručnosti môže študent využiť v ľubovoľnom technickom alebo 

prírodovednom obore alebo v ľubovoľnom obore spracovania dát. 

 

4.2  Čo vlastne učiť? 

 

Ako sa ukazuje,  v súčasnosti je veľkou otázkou obsah vyučovania  astronómie.  Na túto 

otázku nadväzuje množstvo problémov spojených s vyučovaním astronómie. Vzhľadom na 

malú dotáciu počtu vyučovacích hodín fyziky v štátnych vzdelávacích programoch na všetkých 

stupňoch vzdelávania, dochádza k neustálemu znižovanie počtu hodín vyhradených pre 

astronómiu, alebo čo je najčastejšie, k jej vyradeniu. 

Ako smerovať výučbu astronómie v súčasnosti je predmetom diskusií didaktikov, 

astronómov, ale aj samotných učiteľov.   Ako uvádza Stefl (2005)  v gymnaziálnych 

učebniciach nie je vo väčšej miere zastúpená moderná astrofyzikálna problematika,  učivo na 

gymnáziách je zamerané skôr na klasickú astronómiu a obsah vychádza z tradičného princípu 
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- od blízkeho k vzdialenejšiemu. Vo svojich odporúčaniach uvádza, že pozornosť treba venovať 

(s ohľadom na výučbu v Európe)  na objasnenie hviezd, ich vzniku, vývoja a zániku. 

V gymnaziálnych učebniciach astrofyziky je potrebné zmeniť rozsah a štruktúru jednotlivých 

tematických celkov.  Vzhľadom na obmedzený počet hodín venovaných astronómii, ako uvádza 

autor, je potrebné vybrať  témy na ktorých je možné demonštrovať fyzikálnu podstatu 

kozmických telies a javov s nimi spojených. Tak možno naplniť značný  vzdelávací potenciál, 

ktorý astrofyzika má. Medzi navrhované témy zaradzuje: 

 Čo je zdrojom energie Slnka ? 

 Čo sú slnečné škvrny ? 

 Prečo sa Mesiac od Zeme vzďaľuje ? 

 Prečo si niektoré mesiace v slnečnej sústave uchovali svoje atmosféry a Merkúr 

nie ? 

 Prečo existujú na Marse vyššie hory ako na Zemi ? 

 Ako určíme hmotnosť najvzdialenejšej planéty Pluta ? 

Hviezdy 

 Vznikajú hviezdy aj v súčasnej dobe a môžeme tento proces pozorovať ? 

 Prečo majú hviezdy a planéty sférický tvar ? 

 Čo je príčinou vývoja hviezd ? 

 Ako môžeme vysvetliť rýchlu rotáciu neutrónových hviezd ? 

 

Pokorný (2001) definuje základné témy výučby podľa nasledujúcich dôvodov -  žiaci 

by mali poznať a vedieť vysvetliť všetky pozorovateľné javy viditeľné voľným okom.  

Všeobecne odporúča pri výučbe využívať učivo z astronómie motivačne, t.j.  pri vyučovaní 

reálnych predmetov  doplniť, ak sa to hodí učivom z astronómie. Ako príklad vo fyzike  uvádza 

napr. pohyb telies v gravitačnom poli (- Keplerove zákony, ...), jadrové reakcie (- zdroj žiarenia 

vo hviezdach), žiarenie absolútne čierneho telesa (- hviezdy), Dopplerov jav ( zisťovanie 

radiálnych rýchlostí hviezd), či fotometriu (-Hipparchov katalóg hviezd ...). Takto je učivo 

z astronómie do výučby, podľa autora prirodzene včlenené.   

V ďalšom odporúča učiteľom venovať pozornosť tzv. večným otázkam, ktorými si človek 

utvára svoj vlastný obraz na okolitý svet. Do tohto okruhu zaradil: 

 Ako vznikol vesmír  (hviezdy) ? A ako sa bude ďalej vyvíjať ? 

 Slnko a naša planetárna sústava. Ako vznikla a vyvíjala sa naša Slnečná sústava, 

zanikne Slnko a hviezdy ? 
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 Život na Zemi a inde vo vesmíre. Prečo sa život na Zemi udržal ? Sú aj inde na život  

vhodné podmienky ?  

 Človek a jeho planéta Zem. Hrozí ľudstvu nejaké reálne nebezpečenstvo ?    

 

Podľa  Percy a Passachoff  (2005) je dôležité, aby výučba astronómie kládla dôraz na 

základnú astronomickú terminológiu a základné súvislosti a známe skutočnosti, ktoré umožnia 

študentom sa samostatne vzdelávať v danej oblasti. Takáto výučba by napomohla obmedziť 

nesprávne chápanie a predstavy. 

 

4.3  Príčiny absencie výučby astronómie  

 

V rámci získania komplexnej predstavy o stave výučby astronómie na slovenských základných 

a stredných školách sme v mesiacoch  september – október 2015 zrealizovali  elektronickou 

formou dotazníkový prieskum, cieľom ktorého bolo zistiť aké sú dôvody nezaradenia 

astronómie do vyučovania v rámci školského vzdelávacieho programu jednotlivých škôl. Školy 

sa do prieskumu zapojili, cez online formulár ktorý sme respondentom zadávali 

prostredníctvom systému Google formulár. Na    dotazníkový prieskum  reagovali  učitelia 

fyziky z   celkove 60 škôl.  Výsledky kvantitatívnej  analýzy  odpovedí respondentov sú 

prezentované v tabuľke 22. Z predmetnej tabuľky je zrejmé, že takmer na každej druhej škole, 

zapojenej do prieskumu  dôvodom nezaradenia astronómie do školského vzdelávacieho 

programu je absencia pedagóga s náležitými vedomosťami z astronómie. Ako druhý  dôvod 

respondenti uvádzali z nášho pohľadu nekompetentné vyjadrenie o nepotrebnosti výučby učiva 

z astronómie.  Uvedené nás utvrdzuje v presvedčení, že aj v časti odbornej verejnosti 

nedochádza k pochopeniu významu astronomického vzdelávania v súvislosti s vytvorením 

komplexného pohľadu na prírodné javy.  Medzi výraznejšie prezentované dôvody 

nezaradzovania astronomického učiva do školských vzdelávacích programov patrí aj absencia 

kvalitne spracovaných metodických materiálov.    Na dôležitosť  kvalitne spracovaných 

metodických materiálov pre výučbu astronómie  poukazuje  napríklad vo svojej práci Pokorný 

(2001).  Podľa uvedeného autora je potrebné pripraviť pre učiteľov dostupné astronomické 

a didaktické  materiály  s hlbším vysvetlením  daného problému a s  jednotlivými súvislosťami.    
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Obrázok 5 Dôvody nevyučovania astronómie na ZŠ 
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