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6 INOVAČNÉ TRENDY V ASTRONOMICKOM VZDELÁVANÍ 

 

Prudký vývoj informačných technológií a komunikačných technológií (IKT) v poslednom 

období značne rozšíril možnosti v edukácii. Podnietil nové formy vzdelávania a významne 

prebudoval ciele a spôsoby výučby. Virtualizácia a interaktívne programy sa stali kľúčovými 

metódami v mnohých vzdelávacích štandardoch   a podnietili spôsob aktívneho vzdelávania na 

všetkých stupňoch edukácie.  

Rozsiahlejšia aplikácia informačných technológii vo vyučovacom procese vytvára 

priestor na zaradenie  astronómie do výučby a to na všetkých stupňoch vzdelávania. Zmeny 

nastali vo zväčšenom rozsahu hodín, ale aj rozšírenia jednotlivých odborov na vysokých 

školách (nielen prírodovedných, ale humanitných odborov), ale  aj v spôsobe výučby. Poznatky 

z astronómie sa tak stali súčasťou všeobecného vzdelávania.  

Keďže v minulosti astronómovia  pracovali zväčša samostatne, alebo v malých 

skupinách na úzkej časti elektromagnetického spektra pre vybraný súbor objektov, ich výsledky 

boli viac – menej izolované, bez aktívnej zdieľanosti  jednotlivých odborníkov, učiteľov,  

študentov, či širokej verejnosti. 

V dôsledku pozorovania oblohy v rôznych vlnových dĺžkach, možností veľkých 

ďalekohľadov a čoraz väčších expozícií, databanky zamerané na uskladnenie astronomických 

dát obsahujú obrovské množstvo údajov - približne terabajty (1012) informácií, pričom v ďalšej 

dekáde sa odhaduje, že toto množstvo sa zväčší až na stovky petabajtov (1015) (Borne a kol. 

2009). So zväčšujúcim sa množstvom astronomických dát sa prudko zväčšuje medzera medzi 

získaným množstvom  týchto informácií a ich porozumením. Borne zároveň poukazuje na 

skutočnosť, že v súčasnosti nastáva problém, ako vzdelávať budúcich odborníkov, ale  aj širokú 

verejnosť, v zbieraní, spracovaní a pochopení týchto dát. 

Digitalizácia astronomických dát  tak predstavuje novú epochu nielen pri spracovávaní 

a využívaní týchto dát odbornou komunitou, ale aj ich sprístupnenie pre vzdelávacie potreby, 

ako aj širokú verejnosť.  

Môžeme teda povedať, že rozvoj výskumu v astronómii podmieňuje aj nový druh 

gramotnosti.  Ako uvádza Wing (2006)  na zvládnutie záplavy týchto dát, je potrebné zmeniť 

paradigmu, t.j. okrem úlohy zhromažďovania dát a výpočtov musíme zapojiť aj ľudské 

porozumenie do mechanického zberu a výpočtov spracovania dát a počítačové myslenie sa tak 

stáva novým druhom gramotnosti porovnateľným s gramotnosťou v matematike a literatúre. 
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Zaradenie virtualizácie do výučby astronómie a informatiky môže tak významne 

podporiť rozvoj počítačovej gramotnosti v zbere a spracovávaní dát. V súlade so vzdelávaním 

vo fyzike  a v matematike, ale aj iných prírodných vedách vzniká  predpoklad pre rozvoj 

porozumenia nameraným dátam.    Astronomický  výskum  v minulosti vždy hral a môže aj 

teraz zohrať dôležitú úlohu v poznaní na všetkých stupňoch vzdelávania.  Priblížime si 

jednotlivé možnosti zaradenia virtualizácie do edukačnej činnosti.  

 

6.1 Internetové aplikácie 

. 

Široké možnosti pre zvýšenie efektívnosti výučby umožňuje používanie internetu, ktorý 

predstavuje účinný spôsob samostatnej poznávacej práce žiaka. Na webových stránkach 

môžeme nájsť rôzne motivačne príťažlivé obrazové materiály, či simulácie astrofyzikálnych 

úloh pre rôzne stupne edukácie.  Poväčšine ich poskytujú západné univerzity ale aj americká 

agentúra pre výskum vesmíru NASA,  a európska vesmírna agentúra ESA.  Pre učiteľov tu 

môžeme nájsť aktuálne astronomické novinky a metodické pokyny. Z jednoduchých 

interaktívnych stránok môžeme uviesť napr. problematiku  škály vzdialeností od najväčších 

štruktúr vesmíru až do mikrokozmu  po rozmer Planckovho času , ktorá sa nachádza na webovej 

stránke http://htwins.net/scale2/lang.html 

Z českých webových stránok môžeme spomenúť webovú stránku Pedagogickej fakulty 

v Plzni http://astro.pef.zcu.cz, ale aj webové stránky katedry fyziky FEL ČVUT v Prahe 

www.aldebaran.cz  už od roku 2000 ponúkajú podrobne rozpracovaný astrofyzikálny výklad, 

ako uvádza  Kulhánek (2013). Na adrese http://www.physics.muni.cz/astroulohy/  je uvedená 

zbierka moderných úloh z astrofyziky, určená vysokoškolským študentom učiteľských 

kombinácií s fyzikou. Didaktická metodika pre učiteľov (Štefl, Krtička, 2006) - Didaktika 

astrofyziky je dostupná na webovej adrese:  http://www.physics.muni.cz/astrodidaktika/. 

 

6.2 Interaktívne počítačové programy  

 

Používanie metód vizualizácie vo vyučovaní astronómie nachádzame na viacerých miestach vo 

svete. Vedci a učitelia môžu využívať vo výučbe voľne dostupné nástroje vizualizácie 

profesionálnych dát.  Medzi interaktívne počítačové programy, ktoré využívajú vizualizáciu  vo 

vyučovaní astronómie môžeme  zaradiť napr.  WorldWide Telescope Program,  Helio Lab, 

http://htwins.net/scale2/lang.html
http://astro.pef.zcu.cz/
http://www.aldebaran.cz/
http://www.physics.muni.cz/astroulohy/
http://www.physics.muni.cz/astrodidaktika/
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Celestia ....  Ako však uvádza Goodman, A. A., a kol. (2011) „najväčšia prekážka pri využívaní 

týchto aktivít po celom svete je v jazykovej bariére učiteľov jednotlivých krajín.“  

 6.2.a WorldWide Telescope 

WorldWide Telescope (WWT) je interaktívny počítačový program spoločnosti Microsoft. Bol 

predstavený už v roku 2001, ako archetyp „ vzdelávania online“ (Szalay, A., & Gray, J. 2001). 

Ide o astronomický  program, ktorý je prepojený s aktuálnou databázou astronomických dát 

(ADS, SIMBAD)17  a v súčasnosti poskytuje najväčší a najjasnejší obraz nočnej oblohy. 

Jednotlivé snímky astronomických objektov sú kombinované s 3D navigáciou. Je voľne 

stiahnuteľný na adrese http://www.worldwidetelescope.org. Jeho vizuálne možnosti uchvátia 

snáď každého užívateľa. Vo vyučovaní astronómie je ho možné použiť pre všetky vekové 

kategórie a vo všetkých odborných častiach astronómie. Program WorldWide Telescope spája 

zábery z mnohých veľkých ďalekohľadov, prehliadok oblohy a satelitov. Takto je možné  

pozerať sa na rovnakú časť oblohy očami rôznych teleskopov. K dispozícii sú optické fotografie 

z Hubblovho ďalekohľadu, röntgenové zábery teleskopu Chandra, mikrovlnné snímky družíc 

WMAP a COBE alebo digitalizované prehliadky oblohy Digized Sky Survey (DSS) 

(Csatáryová, Hanisko, 2015).  

Výsledky projektov, ktoré skúmali účinnosť vyučovania pri implementácií tohto 

interaktívneho programu poukazujú na prehĺbenie vedomostí, lepšie pochopenie súvislostí, 

zvýšenie záujmu študentov o vedu, ako aj zvýšenie záujmu o pozorovanie reálnymi 

ďalekohľadmi. 

Čo môžeme očakávať od tohto programu ?  

 Zobrazenie časti  oblohy v rôznych vlnových dĺžkach. K dispozícii sú optické fotografie 

z Hubblovho ďalekohľadu, röntgenové zábery teleskopu Chandra, mikrovlnné snímky 

družíc WMAP a COBE alebo digitalizované prehliadky oblohy 

Digized Sky Survey (DSS). 

 Klasické súhvezdia, objekty Messierovho a NGC katalógu zobrazené v rôznych 

vlnových dĺžkach,  od rádiových až po žiarenie gama.  Prehliadky nočnej oblohy sú 

doplnené mapami v infračervenom, röntgenovom, ale aj reliktovom žiarení 

                                                           
17http://arxiv.org/pdf/1201.1285.pdf 

http://www.worldwidetelescope.org/
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 Objekty slnečnej sústavy, vrátane približne pol milióna asteroidov v ich skutočnej 

polohe. Polohu pozorovateľa môžeme meniť v priestore a v čase a tak môžeme uzrieť 

úkazy nočnej oblohy, ktoré sme buď nestihli, alebo nás do roku 4000 ešte len čakajú. 

Planétami slnečnej sústavy sa môžeme kochať v 3D zobrazení. 

 Panorámy Marsu v 3D zobrazení, detailné zábery marťanského povrchu z roverov. 

 Krátke videa môžeme nájsť v položke „Guided Tours“– ide o prednášky odborníkov na 

astronomické témy, ale aj astronómov amatérov, či žiakov. Okrem základných tém 

z jednotlivých častí astronómie tu nájdeme aj najnovšie otázniky – ako je napríklad 

tmavá hmota. 

Program WorldWide Telescope Ambasador (WWTA) vznikol v roku 2009 na základe 

spolupráce Harvard-Microsoft a expertov z astronómie, ktorí využívali WWTA v rámci 

formálneho a informálneho vzdelávania (PASACHOFF, J., PERCY, J., 2005). Vyškolení 

ambasádori vytvárajú krátke videa na astronomickú tému a uľahčia používateľom (učiteľom, 

alebo záujemcom) ich využívať.  WWTA webová stránka wwtambasadors.org  obsahuje 

zoznam prístupných videí,  informácie pre učiteľov z hľadiska vedy, ako aj  didaktických 

nápadov na vyučovanie, informácie o podujatiach, ako aj o možnostiach stať sa ambasádorom.  

Projekt WWTA bol zameraný na výučbu žiakov na stredných školách. Počas šiestich 

týždňov študenti skúmali vzťahy medzi objektmi slnečnej sústavy pomocou interaktívneho 

programu WWT a to s cieľom vytvoriť vhodné video, ktorým by vysvetlili problematiku 

slnečnej sústavy svojím spolužiakom. Výsledky testov s porovnávacou skupinou študentov, 

ktorá sa vyučovala astronómiu klasickým spôsobom jednoznačne preukázali lepšie vedomosti. 

Na záver projektu jeho riešitelia konštatovali , že záujem študentov ( ktorí pracovali s WWT) 

o astronómiu a  vedu merateľne vzrástol, tak ako aj  ich schopnosť predstaviť si 

trojdimenzionálny vzťah medzi jednotlivými telesami slnečnej sústavy.  

6.2.b Helio Lab 

Helio Lab, ako už z názvu vyplýva sprístupňuje verejnosti najnovšie výskumy Slnka. Obsahuje 

informácie o voľne prístupných produktoch (astronomických vizualizácii, a pod...  Pozostáva 

z troch prepojených modulov: 1. Internetová stránka 2. Školská stránka 3.Expolab. Tieto online 

stránky sú porovnateľné s priamym výskumom Solar Dynamics Observatory (SDO) a Solar and 

Heliospheric Observatory (SOHO). 

http://sohowww.nascom.nasa.gov/
http://sohowww.nascom.nasa.gov/
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Pre samotnú edukáciu je zaujímavá Školská stránka, ktorá predstavuje súbor nástrojov 

na pozorovanie a vedeckých  aktivít, ktoré môže učiteľ aj bez náležitého vzdelania využiť 

priamo na vyučovaní. Môžeme to chápať ako podporu vedeckej komunity pre vzdelávanie. 

Expolab je metodický súbor príprav na používanie učebných materiálov pre verejné podujatia. 

Súčasťou je aj internetová stránka ktorá predstavuje vedu o Slnku širokej verejnosti. Poskytuje 

informácie na vytvorenie jednoduchého observatória doma a informácie o podobných 

výskumoch vo vede o slnku. 

6.2.c The Arecibo Legacy Fast ALFA survey (ALFALFA) 

Interaktívny program ALFAALFA používa Google sky ako nástroj na  šírenie dát rádiovej 

astronómie pre vzdelávanie širokej verejnosti. Umožňuje študentom v svojom skúmaní 

používať relevantné údaje. V programe si používateľ  môže zvoliť  galaxiu a získať tak súbor 

obrazov a informácií o danej galaxii, ako aj o jej  spektre. Kompletné žiarenie v rádiovej oblasti 

napomáha predstave o žiarení plynu a to až do vzdialenosti 250 Mpc. Študenti  môžu  využívať 

tento spôsob štúdia na určenie hmotnosti špirálových galaxií.  

6.2.d Network for astronomy school education 

NASA organizuje skupinu na tréning učiteľov primárneho a sekundárneho vzdelávania 

z rôznych regiónov rozvojových krajín  po celom svete a dáva im príležitosť ako predstaviť 

astronómia pomocou virtualizácie na ich školách. Počas 4 dní kurzu je vyškolených 40 až 50 

učiteľov pracovníkmi NASA a IAU.  Vyškolení učitelia dostávajú podporu NASA, aby mohli 

školiť ďalej vo svojej krajine.   

 

6.3 Virtulizácia v Európe 

 

Poznáme niekoľko celoeurópskych projektov, ktorých cieľom je  zefektívniť výučbu  

astronómie prostredníctvom moderných technológii vzdelávania. Európsky projekt virtuálneho 

observatória EURO – VO ponúka špeciálne produkty - počítačové programy, ktoré umožnia 

globálny elektronický prístup a zároveň ponúkajú softvérové nástroje pre vyhľadávanie, 

vizualizáciu a analýzu dát pre vedecké a vzdelávacie účely. Počítačové programy Stellarium a 

Aladin právom môžeme nazvať virtuálnymi laboratóriami, ich aplikácia nás uvedie do dejov 

nočnej oblohy v reálnom čase, v minulosti, či budúcnosti. Pomocou zobrazených dát môžeme 
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vysvetliť jav v jeho historickej kontinuite objavu, alebo spracovať najnovšie astronomické dáta 

(Csatáryová, 2011).  

Virtualizácia astronómie sa pre edukačné potreby v Európe začala v roku 2010 a to 

projektom EURO – VO - AIDA.  Európsky projekt EURO-VO sa zameriava na  sprístupnenie 

virtuálnych observatórií  (VO) v Európe. Podporuje využívanie nástrojov VO a služieb zo 

strany vedeckej komunity, technológie zavádzanie VO poskytovanie kompatibilné zdrojov a 

budovanie technickej infraštruktúry. Jeho cieľom je  rozšíriť výhody používania virtuálneho 

observatória od profesionálnych astronómov až k učiteľom a študentom.  Základom ich 

produktov sú: 

 profesionálny softvér prispôsobený požiadavkám škôl a mladých používateľov. 

(Aladin, Stellarium, SimPlay), 

 knižnica ktorá bude používaná na vysvetlenie ľahkých astronomických pojmov 

a príručka na používanie. 

Produkty boli vyvíjané za pomoci pilotných škôl (ZŠ, stredných a vysokých), v časovom 

intervale  približne 200 hodín. V druhom cykle projektu bola otestovaná schopnosť učiteľov 

používať tieto produkty samostatne. Výsledkom práce počas dvoch rokov bolo, že viac ako 

1000 žiakov a 150 učiteľov bolo schopných používať tento softvér v triedach. Záverom boli 

skompletizované nástroje virtuálnych observatórií pomocou porovnaní pozorovaní vzdialeného 

ďalekohľadu. Všetky tieto projekty virtualizácie umožnia učiteľom lepšie predstaviť študentom 

objekty vesmíru, uľahčiť im  pochopenie základných zákonitostí  a naučiť ich pri tom požívať 

výskumné  metódy - pozorovanie, tvorenie hypotéz a testovanie, ktoré môžu využiť aj pri štúdiu 

iných vedných odborov a tak preniknúť do základov a metód vedeckej práce (Percy, 2005). 

Záverom môžeme konštatovať, že interaktívne virtuálne programy tak môžu byť 

skvelou náhradou reálneho pozorovania.  Ich zaradenie do procesu výučby je v  nanajvýš 

aktuálne. V súčasnom svete rýchleho rozvoja informačných a komunikačných technológií 

(IKT) možno považovať využívanie interaktívnych počítačových programov  za základný 

prvok podpory kvalitného vzdelávacieho prostredia. Realizácia inovatívnych technológií vo 

vyučovaní  je predmetom diskusie v rôznych vzdelávacích výskumoch nielen v zahraničí, ale 

aj na Slovensku, napr. Ožvoldová, Schauer (2015), Gerhátová (2011, 2014). 

  


