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Predslov 

Je dobre známa skutočnosť, že astronómia hrala význačnú úlohu už pri formovaní poznania 

starovekých obyvateľov. Pozorovanie nočnej oblohy umožnilo pochopenie  základných 

periodických astronomických javov. Svedčia o tom mnohé predhistorické pamiatky napríklad 

Stonehenge v južnom Anglicku, ale aj mnohé zápisy s astronomickým obsahom, napríklad 

u starých Sumerov. Nakoniec získavanie prvých máp, či poznanie času by nebolo možné  bez 

pozorovania a pochopenia zdanlivého pohybu  nočnej oblohy. V období renesancie sa 

astronomické pozorovania stali východiskom pri odvodzovaní zákonov nebeskej mechaniky. 

Vznik kinematiky a dynamiky umožnil pochopenie nebeských javov, pričom boli objasnené 

všetky konkrétne problémy pohybu planét a Mesiaca. Vďaka rozvoju fyziky sa mohli 

astronómovia viac zaujímať o fyzikálne vlastnosti nebeských telies, čo podnietilo vznik 

astrofyziky. Formulácia základného zákona žiarenia, spektrálna klasifikácia hviezd, a teória 

vnútornej stavby hviezd dávala dobrú predstavu o vlastnostiach hviezd. Objavením príčiny 

žiarenia hviezd sme mohli pochopiť vznik a vývoj hviezd. Postupný rozvoj pozorovacej 

techniky umožnil vidieť vzdialený vesmír a tak sme  v minulom storočí mohli poznať nielen - 

štruktúru našej Galaxie, ale aj vzdialených mimogalaktických objektov a oboznámili sme sa 

s myšlienkou rozpínajúceho sa vesmíru. Pochopenie vzniku a vývoja hviezd, ale aj vesmíru ako 

celku nám umožňujú fyzikálne zákony, ktoré sa formovali aj v súčinnosti s potrebami 

astronómie. Vesmír môžeme považovať za laboratóriom fyziky, v ktorom prebiehajú procesy 

v takom rozsahu teplôt, tlaku a hustôt,  v takých časových a priestorových rozmeroch, ktoré na 

Zemi nemôžeme vytvoriť. Spojenie poznatkov makrosveta a mikrosveta by mohlo prispieť 

k objasneniu mnohých fyzikálnych teórií aj samotného pochopenia vývoja vesmíru. 

Z najnovších výskumov vyplýva, že astronómia  patrí medzi  najviac rozvíjajúci sa vedný odbor  

za posledné storočie. Jej výsledky lákajú nielen odborníkov, ale aj širokú verejnosť.  Pohľad na 

nočnú oblohu očarí nejedného z nás  a najvnímavejšie pre tieto romantické pocity sú deti pre 

ktoré tento dotyk znamená formovanie prvého obrazu o svete, ako aj rozvíjanie záujmu 

o prírodné vedy.  Napriek tomu na Slovensku astronómia v súčasnosti netvorí samostatný 

vyučovací predmet, jej zaraďovanie a vyraďovanie z učebných osnov, bolo vždy predmetom  

diskusií, čo učiť, kedy učiť a ako učiť. V súčasnosti je  školskou reformou (od roku 2008) 

vytesnená  aj z vyučovania fyziky základných a stredných škôl. Žiaci sa jej môžu venovať len 

v rámci školského vzdelávacieho programu, ktorý predstavuje druhú, rámcovú úroveň 

dvojúrovňového participatívneho modelu riadenia slovenských základných a stredných  škôl. 

Prvú úroveň predstavuje štátny vzdelávací program, hierarchicky najvyšší cieľovo programový 
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projekt vzdelania. A práve štátny vzdelávací program pre ISCED 2 a ISCED 3 jednoznačne 

vymedzuje zámery a ciele, ktoré podporujú naše presvedčenie o potrebe opätovného zaradenia 

výučby astronomických tém aspoň do učiva fyziky na základných a stredných školách. Veď vo 

vzdelávacej oblasti Človek a príroda  je napríklad  zdôraznená potreba  rozvoja schopnosti 

žiakov  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 aj prostredníctvom vlastných pozorovaní 

v prírode a v laboratóriu, čím si rozvíjajú zručnosti pri práci s grafmi, tabuľkami, schémami, 

obrázkami, náčrtmi.  A práve zaradením astronómie do vyučovacieho predmetu fyzika, môže 

podľa nášho názoru, môže podporiť rozvoj uvedených vedomostí a spôsobilostí žiaka. V súlade 

so zámermi našej práce nachádzame v uvedených dokumentoch aj zdôraznenie potreby 

implementácie informačných technológii (IKT) do edukačného procesu a potreby  rozvoja  

príslušných kompetencii v práci s IKT.  Podľa nášho názoru  cieľavedomému   a efektívnemu 

využívaniu informačných technológii v edukačnom procese môže významne napomôcť 

napríklad  implementácia  interaktívnych počítačových astronomických programov  do 

vyučovania   opätovne zaradených astronomických tém.     

 Publikácia prezentuje výsledky výskumu zameraného  na vedomosti vybranej vzorky 

súčasnej populácie z oblasti astronómie a na  schopnosti žiakov pracovať s  virtuálnym 

prostredím pomocou interaktívneho počítačového programu Stellarium. Analyzuje postoje 

žiakov pri využití  interaktívnej  metódy výučby.  Taktiež  venuje pozornosť spôsobu 

vyučovania astronómie vo vyspelých krajinách v komparácii s naším modelom výučby 

astronómie.  V závere publikácie  sú uvedené návrhy úloh s využitím programu Stellarium, 

vhodné pre výučbu na základných a  stredných školách.  

 Záverom diskutujeme  získané rozdiely  v edukácií  porovnaním klasického prístupu  

vyučovania a vyučovania bádateľským spôsobom.  Zároveň  prikladáme preklad testu TOAST,  

ktorý môže podnietiť čitateľa urobiť si test a presvedčiť sa o svojich vedomostiach 

z astronómie.  

           Veríme že mnohé veci Vás zaujmú a budú pre Vás, čitateľov,  prospešné.   

 

                                                                                               Autorka  

  


