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RESUMÉ 

 

V monografii je prezentovaný  prehľad histórie výučby astronómie na Slovensku, od jej 

zaradenia do edukačného procesu v predmete fyzika až po súčasnosť. Zámerom autorky 

publikácie  bolo ukázať nielen históriu astronomického vzdelávania ale aj  na základe 

zrealizovaného výskumu, interpretovať súčasný stav poznatkov v tejto oblasti. Cieľovou 

skupinou výskumu boli študenti na všetkých stupňoch vzdelávania, ako aj učitelia a  

respondenti rôznych vekových skupín. Dôvodom spracovania štúdie bola skutočnosť, že 

astronomické učivo  sa vytratilo zo vzdelávania v predmete fyziky na slovenských školách a to 

napriek tomu, že výučba astronómie v rámci Československa mala bohatú tradíciu. Súčasťou 

publikácie je komparácia súčasného stavu rozsahu a obsahu výučby astronómie vo vybraných 

krajinách. Pomocou štandardizovaného testu TOAST (Test Of Astronomy STdandards) boli 

vyhodnotené vedomosti našich študentov v porovnaní s vedomosťami študentov USA.  Štúdia 

poukazuje na nepriaznivú skutočnosť o úrovni základných  astronomických poznatkov našich 

študentov. Príčinou uvedeného stavu podľa názoru autorky je absencia  astronomického  

vzdelávania  na slovenských školách. 

 Na základe realizovaného  výskumu je v štúdii prezentované, ako sa táto skutočnosť 

odzrkadlila jednak vo vedomostiach žiakov, ale aj v odborných vedomostiach  a pedagogických 

schopnostiach  učiteľov vyučovať danú problematiku. Poukázané je taktiež na negatívne 

dopady absencie formálneho  astronomického vzdelávania  na neformálne astronomické 

vzdelávanie.   

Vzhľadom na to zistenú úroveň astronomických poznatkov respondentskej vzorky zaradenej 

do výskumu, autorka ponúka riešenie - opätovné zaradenie astronomického učiva do 

predmetu fyzika a to v synergii  s celosvetovým trendom implementácie interaktívnych 

astronomických počítačových programov.  Autorka sa v práci zameriava na možnosti využitia  

interaktívného programu Stellarium, v práci s ktorým má bohaté skúsenosti, podporené 

realizovaným výskumom na  všetkých stupňoch slovenského vzdelávacieho systému.  

Súčasťou monografie sú  úlohy s astronomickým obsahom, pri riešení ktorých je vhodné   

využiť  program Stellarium. Práve jeho zaradenie  do slovenského astronomického vzdelávania, 

môže napomôcť riešiť situáciu vo tomto vzdelávaní  a priblížiť  poznatky o úkazoch a javoch  

na oblohe nielen žiackej komunite, ale i širšej verejnosti. 

 


