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I. Alternatívne predstavy a ich základné charakteristiky
Keď dvaja vravia to isté, neznamená to, že aj majú to isté na mysli!
Predstavy detí, učiteľov, odborníkov i laikov o pojmoch a javoch,
ktorými sa zaoberá nielen fyzika, sa v mnohom líšia.
Žiaden div, že si ľudia občas ani pri najlepšej vôli nerozumejú...

Vymedzenie pojmov
Na označenie alternatívnych predstáv sa používajú rôzne pojmy. Niektoré termíny, ako
intuitívne poňatie, alebo naivné schémy vysvetľovania naznačujú pôvod predstáv, ktorých
korene siahajú pred systematické vyučovanie. Niektoré, ako koncepcia, pravidlo, alebo
vzorový náhľad, naznačujú všeobecnosť použitia týchto predstáv. V niektorých označeniach
sa kladie dôraz na organizáciu predstáv a vzťahy medzi nimi – kognitívna štruktúra, kostra,
alebo detské modely.
Označenie alternatívny zdôrazňuje rozdiely medzi detskými predstavami a uznávanými
vedeckými teóriami – alternatívne koncepcie, alternatívne štruktúry.
Vyššie uvedená pluralita pojmov odráža mnohostrannosť a variabilitu charakteristickú pre
alternatívne predstavy, variabilitu vzťahov medzi jednotlivými javmi, medzi kontextmi,
medzi žiakmi samotnými.
Ľudia majú isté predstavy týkajúce sa javov, či už sa o daných javoch systematicky učili,
alebo nie. Tieto predstavy, interpretácie javov sú výsledkom každodenných skúseností vo
všetkých oblastiach života (praktických aktivít, rozhovorov s inými ľuďmi, informácií
z médií), výsledkom systematického štúdia, alebo ich kombináciou.
V ďalšom texte budeme rozlišovať (vedecké) koncepcie zodpovedajúce súčasnými
vedeckému poznaniu a alternatívne predstavy žiakov - prekoncepcie a miskoncepcie.
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Prekoncepcie
Už pred začiatkom cieleného vzdelávania majú jednotlivci prvotné predstavy – prekoncepcie.
Isté naivné schémy vysvetľovania, čosi, čo sa zvykne nazývať aj „zdravý rozum”.
Prekoncepcie sa začínajú vyvíjať už od prvého okamihu, kedy začne jedinec interagovať
s okolím. Sú to individuálne predstavy utvárané z osobného stanoviska na základe
predchádzajúcich skúseností. Sú rozumovo podoprené. Môžu byť navzájom nezávislé
a nedôsledné, k jednej oblasti života sa môže viazať viacero rôznych prekoncepcií.
Hoci prekoncepcie nemusia byť v súlade s vedeckým pohľadom na danú oblasť, nemožno ich
označiť ako nesprávne. Postačujú na to, aby dávali zmysel prežitému, umožňujú riešiť
väčšinu každodenných úloh. Jedinec ich preto považuje za úspešné, a to spôsobuje, že sú
mimoriadne odolné voči zmenám, ak sú vystavené bežnému vyučovaniu (Nachtigall, 1992;
Dykstra, 1992).

Miskoncepcie
Hmlisté, nejasné, navzájom neprepojené alebo mylné poznatky sa prejavujú ako
miskoncepcie.

Miskoncepcie

sú

deformované

myšlienkové

štruktúry,

ktoré

vedú

k nesprávnym predpovediam, interpretáciám, vysvetleniam alebo riešeniam problémov
v oblasti vedy. Jedinec síce vtedy môže používať vedecké pojmy, ale argumentuje
prekoncepčnými mentálnymi štruktúrami.
Najčastejším zdrojom miskoncepcií sú:
-

pozorovania z bežného života;
Napríklad štandardná predstava, že ťažšie objekty padajú v gravitačnom poli
rýchlejšie, ako ľahké, sa opiera o každodennú skúsenosť.

-

pozorovania z TV;
Napríklad predstava, že keď parašutista otvorí padák, pohybuje sa vo vzduchu
smerom dohora. Táto predstava je spôsobená pohľadom kameramana. Pokiaľ
kameraman neotvorí svoj padák, uvidí snímaného parašutistu po otvorení padáka
náhle spomaliť a vzdialiť sa z jeho zorného poľa smerom nahor.

-

samostatnú skupinu tvoria miskoncepcie vyvolané sledovaním počítačových hier
a počítačovo upravených scén z akčných, či sci-fi filmov.
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Napríklad úplné ignorovanie tretieho Newtonovho pohybového zákona – zákona akcie
a reakcie, alebo nesprávny pomer zrýchlení, ktoré nadobudnú telesá vplyvom
vzájomného pôsobenia.
Vznik miskoncepcií často podmieňuje aj jazyk. Niektoré jazykové skupiny majú podobné
miskoncepcie, ktorých koreňom spravidla sú:
-

viacvýznamové slová, ktoré dávajú jazyku jeho poéziu;

-

vedecké pojmy pochádzajúce z každodenného života, ktoré však majú vo vede
ohraničený, ostro definovaný zmysel.
Napríklad pojem hustý z bežného jazyka vedie k miskoncepcii v chápaní fyzikálneho
pojmu hustota a k jeho stotožňovaniu s mierou tečenia, vnútorného trenia, ktoré sa vo
fyzike označuje pojmom viskozita.

Na vzniku miskoncepcií sa často podieľa aj školské vyučovanie, ak predkladá „hotové“
poznatky bez nadväznosti na aktuálny stav žiackych predstáv. Miskoncepcie môžu tiež
vznikať neprípustným zovšeobecňovaním. Pretrvávaniu miskoncepcií pritom nebráni ani
vyššie odborné vzdelanie (Nachtigall, 1992).
Napríklad mnohí študenti fyziky, ktorí vedia narábať so Schrödingerovou rovnicou,
majú miskoncepcie súvisiace so zrýchlením (Nachtigall, 1986).

Základné znaky alternatívnych predstáv
Medzi základné znaky alternatívnych predstáv patria podľa Driverovej (2002) nasledovné:
-

osobný charakter predstáv;

-

nekoherentnosť;

-

vysoká stabilita;

-

závislosť uplatnenia sa od kontextu úlohy.

Osobný charakter predstáv
Keď žiaci v triede píšu o tom istom experimente, môžu ho interpretovať rôzne. Každý „vidí“
a interpretuje experiment svojim vlastným spôsobom.
Napríklad: Žiakom základných škôl a gymnázií sme predviedli demonštráciu, pri
ktorej sme pohár čiastočne naplnili vodou, prikryli papierom, papier pridržali a celú
sústavu otočili hore dnom. Papier ostal na pohári držať aj po tom, ako sme papier pustili.
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Voda sa z pohára nevyliala. Úlohou žiakov bolo práve videnú demonštráciu opísať. Až 30%
opýtaných žiakov uviedlo, že „pohár bol plný vody”. Pravdepodobne sa už s uvedenou
demonštráciu v minulosti stretli a boli upozornení, že „v pohári nesmie byť vzduch”
(čo je najčastejšie, nie však jediné možné prevedenie demonštrácie). Až po vlastnej
opakovanej realizácii demonštrácie niektorí žiaci postrehli odtečenie malého množstva
vody po prevrátení sústavy, interpretovali ho však ako dôsledok vlastnej nešikovnosti
(Biznárová, 2004b).
Keď viacerí ľudia čítajú tú istú knihu (aj vedecký text), neuchovajú si nevyhnutne tie isté
tvrdenia, fakty. Naviac, počas čítania textu, alebo diskusie o niečom, môžeme meniť svoj
názor, svoj pohľad na vec. Rozsah, v akom meníme svoje myšlienky závisí od myšlienok,
s ktorými sme začínali, ako aj od toho, čo je napísané, alebo diskutované. Jedinec si
zvnútorňuje svoje skúsenosti, zážitky, dáva im svoj vlastný význam. Osobné predstavy tak
ovplyvňujú spôsob, akým je nová informácia spracovaná a akým je tvorený poznatok.
Mnohí filozofi vedy tvrdia, že hypotézy a teórie nie sú „objektívne“ informácie. Sú
produktom ľudskej predstavivosti, modelom. V tomto zmysle je pozorovanie vždy
teoretickým systémom, modelom vytvoreným pozorovateľom.
Skutočnosť, že predstavy (či už žiakov alebo vedcov) sú osobné, neznamená, že nemôžu byť
zdieľané viacerými ľuďmi. Vo vede sa stáva, že viacerí vedci nezávisle vyvinú a používajú tú
istú teoretickú konštrukciu. Podobne žiaci v rôznych krajinách môžu mať rovnaké predstavy
alebo rovnaké interpretácie podobných udalostí.

Nekoherentnosť predstáv
Jedno dieťa môže mať viacero rôznych predstáv o jednom type javov. Môže používať rôzne
argumenty vedúce k protichodným predpovediam v situáciách, ktoré sú z vedeckého hľadiska
ekvivalentné a prepínať medzi rôznymi druhmi vysvetľovania toho istého javu.
Napríklad požiadavka uchovať teleso horúce je z vedeckého hľadiska totožná
s požiadavkou uchovať teleso studené. V oboch prípadoch je riešením znemožnenie,
resp. sťaženie tepelnej výmeny. Podľa typických žiackych predstáv sú však uvedené
požiadavky odlišné a vyžadujú odlišné riešenie – teplé teleso uchovávame vo vlne, či
kožušine, studené teleso v kovovej nádobe.
Potreba koherencie a kritériá koherencie sú u žiakov iné ako u vedcov. Žiaci nemajú potrebu
hľadať model zjednocujúci široké spektrum javov, ktoré vedci považujú za ekvivalentné.
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Nemajú potrebu koherentného pohľadu, keďže ad hoc interpretácie a predpovede bežných
udalostí sú v praxi dostatočne fungujúce.

Stabilita predstáv
Deti si tvoria svoje vzorové schémy vysvetľovania veľmi skoro a považujú ich za pravdivé
a užitočné v určitých konkrétnych podmienkach. Neočakávajú, že budú pravdivé za
akýchkoľvek podmienok. Preto, keď je im na vyučovaní prezentovaný iný náhľad, nezavrhnú
svoju pôvodnú predstavu, ale obe predstavy existujú v ich mysliach súčasne vedľa seba ako
špecifické prípady. Často možno pozorovať, že ani po absolvovaní výučby žiaci navzdory
úsiliu učiteľa nezmenia svoje pôvodné predstavy.
Žiaci dokonca môžu ignorovať očividné dôkazy alebo ich môžu interpretovať v zmysle
svojich pôvodných predstáv.

Závislosť uplatňovania predstáv od kontextu úlohy
Či sa konkrétna predstava žiaka prejaví, závisí do značnej miery od kontextu riešenej úlohy
(Driver, 2002, Xiufeng, 1998). Znamená to, že žiak, ktorý má o nejakom jave protichodné
predstavy, zapája pri vysvetľovaní sledovaného javu jednu zo svojich alternatívnych schém
v závislosti od kontextu úlohy.
Napríklad pri riešení otázky fázových premien vody
žiak môže deklarovať predstavu, že voda pri
normálnom tlaku vrie pri 100°C a teda pri teplote
väčšej ako 100°C sa voda nevyskytuje v kvapalnom
skupenstve. V inom kontexte, pri riešení úlohy:
„Načrtni graf znázorňujúci situáciu, kedy sa na
elektrickom variči ohrieva hrniec s vodou, ktorá
mala začiatočnú teplotu 14°C, ak sme minútu po
tom, ako voda začala vrieť prepli varič na vyšší
výkon.“ však ten istý žiak zaznamená situáciu tak,
ako je uvedené na obr. 1. (Biznárová, 2005).
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Obrázok 1. Jedna zo žiackych
predstáv zmeny teploty vody
počas varu

Typické znaky prvotných predstáv v prírodovednom poznávaní
Prvotné predstavy (prekoncepcie) ovplyvňujúce prírodovedné poznávanie vykazujú niekoľko
všeobecných znakov spoločných pre všetky oblasti prírodných vied (Driver 2002):
Dominancia zmyslového vnímania
Pri poznávaní prírodných javov sa žiaci sústredia na zmyslami priamo pozorovateľné
charakteristiky.
Napríklad o existencii svetla uvažujú žiaci len vtedy, ak je svetlo dostatočne
intenzívne, aby vyvolalo zmyslový vnem (napríklad svetlo baterky); predstava
elektromagnetického vlnenia šíriaceho sa vesmírom je pre nich ťažko prijateľná.

Úzke zameranie pozornosti
Žiaci uvažujú často iba o určitých aspektoch prírodných javov. Majú tendenciu sústrediť sa
len na jednu zo zreteľne sa meniacich vlastností. Zväčša neuvažujú o interakcii zložiek
systému.
Napríklad na čo najdlhšie uchovanie ľadu si zvolia železnú nádobu na základe
špecifických vlastností železa („pretože je prirodzene studené“), neuvažujú o probléme
ako o interakcii medzi ľadom, nádobou a okolitým vzduchom.

Zameranie na zmenu
Žiaci majú tendenciu všímať si skôr zmeny než rovnovážne stavy.
Napríklad v mechanike uvažujú o pôsobení sily, ak pozorujú pohyb. Menej často
uvažujú o pôsobení síl v systémoch v statickej rovnováhe.
Odráža sa to aj v potrebe vysvetľovať - žiaci majú potrebu vysvetľovať zmeny, rovnovážne
stavy sú „samozrejmé“, „také, aké veci jednoducho sú“.

Lineárne príčinné uvažovanie
Pri vysvetľovaní zmien majú žiaci tendenciu uvažovať o lineárnej príčinnej následnosti, kedy
príčina produkuje reťaz efektov ako časovo následných udalostí. Dôsledkom lineárne
príčinného uvažovania je problém porozumieť symetrii v interakcii systémov.
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Napríklad v mechanike to znamená ťažkosti porozumieť 3. Newtonovmu pohybovému
zákonu (zákonu akcie a reakcie). Keďže silu žiaci vnímajú ako príčinu pohybu, majú
ťažkosti pochopiť existenciu recipročnej sily reakcie.

Nediferencované pojmy
Žiaci niekedy používajú pojmy so širokou škálou významov.
Napríklad v prípade jednoduchého elektrického obvodu používajú pojem elektrina,
ktorý v sebe zahŕňa niektoré charakteristiky viacerých vedeckých pojmov: elektrický
prúd, elektrický náboj a rozdiel potenciálov. Žiaci na svojej úrovni interpretácie javov
nemajú potrebu tieto pojmy rozlišovať.
Dôsledkom je, že za istých podmienok prechádzajú z jedného významu do druhého bez toho,
aby si to sami uvedomili.

Dominantné predstavy
Niektoré kľúčové predstavy ovplyvňujú chápanie celého radu javov z rôznych oblastí
prírodných vied. Jednou z najdominantnejších predstáv vo fyzike je spojenie medzi
pôsobením sily a výsledným pohybom. Prejavuje sa nielen pri interpretácii pohybu telies, ale
ovplyvňuje aj chápanie ďalších oblastí.
Dôsledkom dominantnej predstavy sily je napríklad tendencia uvažovať v prípade
kvapalín o existencii tlakového pôsobenia iba v jednom smere – v smere, v ktorom
prebieha „akcia“.
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II. Vplyv alternatívnych predstáv na proces učenia
Ako už bolo uvedené v I. kapitole, žiaci prichádzajú na vyučovanie so svojimi vlastnými
predstavami – prekoncepciami. Tieto predstavy ovplyvňujú pozorovanie, interpretáciu
pozorovaného, ale aj stratégie získavania nových informácií.
To, čo sú žiaci schopní sa naučiť, teda závisí nielen od obsahu a formy poznávacej aktivity
a použitých metód poznávania, ale aj od toho, čo už žiaci majú vo svojich hlavách a od
vzdelávacieho kontextu.

Asimilačná teória vzniku poznatkov
Asimilačná teória vzniku poznatkov, formulovaná po prvýkrát J. Piagetom, vychádza
z predpokladu, že subjekt poznania je už na začiatku vybavený istými poznávacími nástrojmi
- asimilačnými schémami, ktoré sa pod vplyvom vonkajšieho prostredia postupne menia.
Proces zmeny asimilačných schém sa nazýva akomodácia. Poznávací proces je potom
procesom adaptácie - vyrovnávaním sa s prostredím, pričom sa neustále uplatňujú asimilácia
a akomodácia (Piaget, 1995, Nachtigall, 1992, Dykstra, 1992, Ďurič, 1997, Rybár, 1997).
Asimilácia je mentálna aktivita, ktorou jedinec zahŕňa podnety z okolia alebo vytvorené
vlastnou činnosťou do svojich mentálnych štruktúr. Ich zahrnutie je možné, ak sú v súlade
s už jestvujúcou štruktúrou. Tým sa mentálna štruktúra jedinca rozširuje, stáva sa
podrobnejšou, vzrastá jej význam.
O pochopení hovoríme, ak jedinec môže dané podnety asimilovať, ak cíti vnímané
skutočnosti ako samozrejmé a vidí vzťahy medzi ”novým” a skôr vytvorenou mentálnou
štruktúrou (štruktúrami) bez narušenia vnútorného súladu. Preto môžeme hovoriť o rôznych
stupňoch porozumenia zodpovedajúcich jednotlivým kognitívnym úrovniam (napr. ak vie
žiak správne interpretovať Newtonov gravitačný zákon, môžeme to na jeho úrovni pokladať
za pochopenie, no z hľadiska teoretického fyzika zaoberajúceho sa všeobecnou teóriou
relativity, to pochopením nie je).
Akomodácia je proces, ktorým sa mení jedincova mentálna štruktúra, ako reakcia na
interakciu s okolím alebo na rozpor medzi danou a inou mentálnou štruktúrou. Procesom
akomodácie sa menia mentálne štruktúry v zhode s vnímanou realitou na úrovni
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prislúchajúcej aktuálnemu stupňu mentálnych schopností. Tento proces vedie k diferenciácii
mentálnych štruktúr.
Mentálny konflikt, nerovnováha nastáva, ak je podnet v rozpore s existujúcou mentálnou
štruktúrou, alebo ak si jedinec uvedomí rozpor medzi dvoma existujúcimi štruktúrami.
Mentálny konflikt môže byť prekonaný procesom akomodácie, v rámci ktorého je pozmenená
existujúca štruktúra, resp. vytvorená nová štruktúra, do ktorej už môže byť podnet
asimilovaný. Obnovená vnútorná harmónia trvá, kým sa neobjaví nový mentálny konflikt.
Nerovnováha sa prejavuje, keď sa nestane to, čo sme očakávali. Nemožno ju vyvolať
vonkajším poukázaním na protirečenie.
Predstavy sú stabilné, kým sú k nim vedúce schémy integrované do štruktúry. Zmena
ktorejkoľvek zo schém môže spôsobiť nielen zmenu prvkov, ale aj celej štruktúry.
Pochopeniu asimilačnej teórie získavania poznatkov môže napomôcť analógia medzi
procesom učenia a procesom zapojenia sa nového žiaka do života triedy (Driver, 2002):
Žiaci v triede vytvárajú skupiny, ktoré nie sú statické, ale menia sa tak, ako sa menia záujmy
a priateľstvá žiakov. Keď príde do triedy nový žiak:
-

nemusí vytvoriť žiaden vzťah, môže zostať izolovaný;

-

môže sa pridať k už existujúcej skupine – asimiluje sa;

-

môže vyprovokovať reorganizáciu skupín - akomodáciu.

Ten istý žiak sa môže integrovať rôzne v závislosti od triedy, ktorá ho prijíma. Analogicky sa
nová informácia asimiluje v závislosti od podstaty informácie a od aktuálnych mentálnych
štruktúr učiaceho sa. Preto ten istý zážitok, tá istá skúsenosť poskytnutá žiakovi na hodine
fyziky môže byť asimilovaná každým jednotlivcom inak. Každý má vlastnú charakteristickú
organizáciu mentálnych štruktúr. Preto, aj keby bola nová informácia rovnaká pre viacero
ľudí, vznikajúce prepojenia medzi novozískanou informáciou a už uloženými informáciami
majú len nepatrnú šancu byť rovnaké pre viacero ľudí.
Pri tvorbe poznatku zohráva významnú úlohu aj sociálna interakcia. Skupina má väčšiu
skúsenostnú základňu, skôr sa objaví nesúlad a je menšia pravdepodobnosť, že tento nesúlad
bude ignorovaný. Preto, ak chceme zmeniť žiacke predstavy, je potrebné nielen vyvolať
u žiakov vnútorný konflikt, ale zabezpečiť aj podnetnú atmosféru – poskytnúť žiakom novú
skúsenosť, vrátane sociálnej interakcie tak, aby ich existujúci stav neuspokojoval (Dykstra, 1998,
Stork, 1996).
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Kognitívny vývin jedinca podľa teórie konštruktivizmu
Kognitívnym vývinom rozumieme vývin schopností, ktoré sa uplatňujú v poznávacích,
najmä myšlienkových procesoch a výkonoch, v osvojovaní a využívaní vedomostí a v riešení
úloh. Je to vývin senzorických procesov a myšlienkových operácií (analýzy, syntézy,
porovnávania, abstrakcie a konkretizácie, zovšeobecňovania, indukcie, dedukcie a analógie)
(Ďurič, 1997).
Základom konštruktivistickej teórie kognitívneho vývinu je tvrdenie, že ľudská psychika sa
vyvíja v postupných, následných etapách. Jednotlivé etapy môžu trvať u rôznych jedincov
rôzne dlho, no ani jednu z nich nemožno preskočiť.
Pôvodná konštruktivistická teória vyčleňuje štyri etapy kognitívneho vývinu jednotlivca,
pričom s nástupom novej etapy tá predchádzajúca nezaniká, ale funguje ďalej spolu s novou.
Jedinec môže v tom istom čase dosahovať v rôznych oblastiach rozličné úrovne kognitívneho
vývinu (Piaget - Inhelderová, 1997, Rybár, 1997, Fontana, 1997).
1.

Senzomotorická etapa (typická pre vek 0 – 2 roky)
Činnosť sa javí ako čisto reflexná, zameraná na vlastné telo, neskôr na vonkajšie objekty.
Postupne sa objavuje prvok účelu. Charakteristické je učenie sa metódou pokus - omyl,
kedy sa z náhodných činností posilňujú tie, ktoré vedú k cieľu.

2.

Etapa predoperačného myslenia (typická pre vek 2 – 7 rokov), sa rozdeľuje na:
– predpojmové subštádium – jedinec získava schopnosť používať symboly na
označovanie, ale ešte nemá schopnosť tvoriť tranzitívne úsudky. Je to obdobie myslenia
vedúceho od jedného zvláštneho prípadu k inému.
– intuitívne subštádium – typickým znakom je egocentrizmus a silná centrácia na jediný
znak situácie, neuplatňuje sa zachovávanie. Jedinec ešte stále nie je schopný
tranzitívneho usudzovania a spätného postupu k východiskovému bodu, sústreďuje sa na
jednotlivé štádiá a ignoruje procesy zmeny medzi štádiami; pojmy ešte nie sú
sformované, tvoria sa neusporiadané zhluky predmetov bez vnútorných vzťahov.

3.

Etapa konkrétnych operácií (typická pre vek 6/7 – 11/12 rokov)
Vzniká symbolická sústava myslenia viazaná (zatiaľ) na konkrétne skúsenosti, prejavuje
sa postupné decentrovanie a zvratnosť myslenia; hlavnými poznávacími štruktúrami sú
zoskupovanie a radenie predmetov.
Jedinec na tejto úrovni je už schopný:
-

vnímať vzťahy medzi predmetmi,
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-

formulovať hypotézy v aktuálnej neprítomnosti názorných predlôh (stále však viazané
na predstavy konkrétnych predmetov a javov),

-

uvažovať 1 – 2 kroky za rámec prítomnej skutočnosti, ale musí mať túto skúsenosť už
zažitú v minulosti.

Utvára sa racionálna kauzalita, ale stále prevláda sklon okolie opisovať, nie vysvetľovať.
Pri riešení problému sa jedinec ešte neusiluje dopredu vymenovať zoznam
ovplyvňujúcich faktorov, ale prechádza priamo k činnosti – náhodnému postupu pokus omyl.
Zovšeobecňovaním na základe konkrétnych alebo bezprostredných znakov sa tvoria
komplexy - vytvárajú sa pojmy, myšlienkové koncepty poznávaného javu. Formujú sa
pojmy zachovania objemu, dĺžky, hmotnosti, ...
4.

Etapa formálnych operácií (typická pre vek od 11/12 rokov)
Vzniká abstraktné myslenie, jedinec je schopný utvárať pojmy nezávislé od fyzickej
reality a používať ich, utvára sa hypoteticko-deduktívne myslenie, spontánne sa rozvíja
experimentálne myslenie.
Jedinec, ktorý dosiahol úroveň formálnych operácií už je schopný:
- narábať so skutočnými, rozvinutými pojmami s vydelenými podstatnými znakmi,
- uvažovať o výrokoch, o veciach, ktoré nie sú reálne okolo neho,
- formulovať hypotézu bez konkrétnej skúsenosti,
- formálne dokazovať (rozlišuje medzi formou a obsahom),
- správne usudzovať o výrokoch, ktorým neverí,
- uvažovať o skupine možných transformácií (oslobodzuje sa od konkrétnej lokálnej
reality),
- vytvárať štruktúry, v ktorých čokoľvek môže byť vztiahnuté k čomukoľvek – to vedie
k schopnosti skúšať rôzne kombinácie myšlienok a hypotetických výrokov,
- zameriavať sa na budúcnosť, prestáva byť centrovaný na seba a prítomnosť.
Jedinci si spontánne osvojujú myšlienkové nástroje, ktoré im umožňujú rozoznávať
implikáciu, disjunkciu, konjunkciu, nezlučiteľnosť a pod., vďaka čomu sa plne zmocňujú
experimentálnej metódy. Až zvládnutie spomínaných myšlienkových nástrojov totiž
umožňuje jedincovi vydeliť faktory na základe predtým postavenej hypotézy
a experimentálne ich skúmať, pričom bude meniť len jeden z nich a ostatné bude
udržiavať konštantné, prípadne dokáže tieto faktory rôznymi spôsobmi kombinovať
(bezpečne až vo veku 14/15 rokov) (Piaget, 1995).
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Neskôr bola vyčlenená ešte piata etapa.
5.

Postformálna etapa - jedinec je už schopný ísť na hranicu ľudských poznatkov. Ak
jedinec vôbec dosiahne tento najvyšší stupeň kognitívneho vývoja, býva to spravidla až
po 21. roku života (Arlin, 1984).

Hlavné zmeny počas kognitívneho vývinu jedinca
1. Prechod od príčinnosti ako subjektívnej skúsenosti (keď sa ešte nerozlišuje vplyv
a príčinnosť) k objektivizovanej príčinnosti ako dynamickému vzťahu medzi objektmi
a udalosťami;
2. prechod od neuvedomovania si, resp. zanedbávania protirečení, k ich uvedomeniu si
a pochopeniu, postupná relativizácia pojmov;
3. prechod od pseudo-empirickej abstrakcie (ako odrazu aktuálnych vlastností objektov), cez
reflektívnu abstrakciu vychádzajúcu z koordinácie činností, po empirickú abstrakciu
vychádzajúcu z pozorovaných objektov alebo materiálnych aspektov vlastnej činnosti
jedinca;
4. prechod k zovšeobecňovaniu – induktívnemu (reprezentujúcemu rozširovanie oblasti
aplikácie existujúcej mentálnej štruktúry) a konštruktívnemu (zahŕňajúcemu tvorbu
nových štruktúr a obsahov).
Ústrednou hnacou silou týchto zmien je vnútorný mentálny konflikt, neustále hľadanie
a vytváranie rovnováhy, neustály proces asimilácie a akomodácie (Piaget, 1995).

Konštruktivistické vyučovanie
Podľa vyššie uvedeného prichádza žiak na vyučovanie nielen s určitými koncepciami, ktoré
považuje za správne a užitočné, ale aj s určitými poznávacími schopnosťami, ktoré
ovplyvňujú jeho ďalšie napredovanie. Tradičné učebné osnovy vychádzajú z analýzy obsahu
predmetu a výberu základných myšlienok z vedeckej perspektívy. Nezohľadňujú potrebu
identifikovať

aktuálne

predstavy žiakov,

nepočítajú

s potrebou

ich

rekonštrukcie,

s náročnosťou procesov koncepčných zmien. Ponúkajú hotové poznatky, čo však vedie
k obmedzenému rozvoju poznatkov a osobnosti žiaka. Dôsledkom je:
-

pretrvávajúce používanie prvotných alternatívnych predstáv rozšírených o používanie
vedeckého slovníka;
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-

modifikovanie predkladanej koncepcie žiakom tak, aby ju mohol začleniť do svojho
existujúceho spôsobu myslenia;

-

používanie predkladanej koncepcie len v úzkom okruhu situácií.

Zohľadnenie aktuálneho stavu predstáv každého žiaka v triede je nereálne. No hoci sú
predstavy žiakov rôznorodé a nemusia byť žiakmi ani jasne artikulované, možno pozorovať
isté všeobecné znaky v typoch alternatívnych predstáv rozšírených v celej populácii. Poznanie
všeobecných znakov myslenia v rôznych štádiách vývinu a typických alternatívnych
koncepcií umožňuje lepšie plánovanie vzdelávacích aktivít a zlepšenie komunikácie medzi
učiteľom a žiakmi.
Zváženie prvotných predstáv žiakov sa môže odraziť pri plánovaní vyučovania viacerými
spôsobmi (Driver, 2002):
-

Výber pojmov – pri vyučovaní sa niektoré pojmy považujú za samozrejmé, jasné, ale
niektoré jednoduché tvrdenia, ako napríklad zachovávanie hmoty alebo intenzívny
charakter veličiny teplota nie sú žiakom zrejmé a nechápu ich ani mnohí študenti
stredných škôl; nepochopenie základných pojmov potom vedie k ďalším vážnym
ťažkostiam pri učení.

-

Výber učebnej skúsenosti – znalosť prvotných predstáv žiakov ovplyvňuje výber
učebných skúseností, ktoré budú v rozpore s očakávaniami žiakov, ktoré ich privedú
k mentálnemu konfliktu. Pre vyvolanie zmeny je potrebné žiakom ponúknuť skúsenosti
umožňujúce vytvorenie nových predstáv, ktoré budú vnímať nielen ako potrebné, ale aj
ako opodstatnené, rozumné, odôvodnené a prijateľné, dôveryhodné. Poznanie žiackych
predstáv tak umožňuje zavrhnúť niektoré klasické učebné experimenty a sústrediť sa na
tie, ktoré žiakov provokujú k prehodnoteniu aktuálnych predstáv.

-

Prezentácia cieľa, zámeru zamýšľaných aktivít – žiaci by sa mali dozvedieť, čo robia
a prečo. Možno tak predísť reinterpretácii učiteľovho zámeru, keď si žiaci všímajú iné
javy, iné súvislosti, ako by učiteľ chcel.

Spoločné znaky konštruktivistického vyučovania
Na alternatívnych predstavách žiakov ako východisku poznávania stavajú viaceré inovačné
vyučovacie metódy inšpirované teóriou konštruktivizmu. Ich zjednocujúcim znakom je
rámcová štruktúra vyučovacieho procesu (Driver & Oldham, 1986):
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1. Zorientovanie sa - žiaci dostanú príležitosť vytvoriť si motiváciu pre učenie sa danej
oblasti / témy;
2. Vylákanie, vytiahnutie predstáv - žiaci si ujasnia svoje predstavy o téme vyučovania
(prostredníctvom skupinových diskusií, tvorbou tematických plagátov, ...);
3. Reštrukturovanie predstáv - jadro konštruktivistického vyučovania, pozostáva z viacerých
stupňov:
vyjasnenie a výmena názorov / predstáv - žiaci si vyjasnia svoje názory v kontraste
s názormi ostatných, resp. s názormi prezentovanými učiteľom;
konštrukcia nových predstáv - na základe predchádzajúcich diskusií a demonštrácií žiaci
zistia, že existuje viacero spôsobov, ako možno daný jav interpretovať;
prehodnotenie nových predstáv - buď experimentálne alebo myšlienkovo (zvážením
dôsledkov) sa môžu žiaci pokúsiť nájsť najlepší spôsob testovania alternatívnych predstáv
(na tomto stupni ešte žiaci môžu cítiť nespokojnosť s novoexistujúcimi predstavami);
4. Aplikácia predstáv - žiaci dostanú príležitosť využiť novovytvorené predstavy v rôznych
situáciách - známych aj netradičných;
5. Revidovanie - žiaci sú vyzvaní, aby si prostredníctvom porovnania svojich názorov na
začiatku a na konci hodiny spätne premietli, ako sa ich predstavy zmenili.
Pre žiakov, ale aj pre učiteľov býva často problémom prechod medzi druhou a treťou fázou.
Keď učiteľ identifikuje predstavy žiakov, musí na ich základe naplánovať ďalšie poznávacie
aktivity. V triede s väčším počtom žiakov je veľmi náročné plynulo prejsť od vylákania
predstáv (cez ich vyhodnotenie) priamo bez prerušenia k ich reštrukturovaniu.
Podobnú rámcovú štruktúru ako konštruktivistické vyučovanie má Cyklus učenia SCHOLA
LUDUS (Teplanová, 2007):
Konštruktivistické vyučovanie

Cyklus učenia SCHOLA LUDUS

1. Zorientovanie sa

0. Akcia s vecou

2. Vylákanie, vytiahnutie predstáv

1. Opisovanie veci

3. Reštrukturovanie predstáv

2. Mapovanie veci
3. Modelovanie veci
4. Abstrahovanie veci

4. Aplikácia predstáv

5. Oceňovanie

5. Revidovanie

6. Zhodnocovanie
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Pri plánovaní a realizovaní poznávacieho procesu by mal mať učiteľ na pamäti, že cieľom
vyučovania, s výnimkou prípravy vedcov, nie je dosiahnutie súčasných vedeckých koncepcií,
dokonca často ani porozumenie týmto koncepciám, ale pomôcť žiakom uvedomiť si
ohraničenú platnosť svojich predstáv a dosiahnuť istú „cieľovú” predstavu, ktorá môže byť
v budúcnosti zmenená a ďalej rozvíjaná (Dykstra, 1992, Stork, 1996).

Začlenenie histórie vedy
Na využitie prvotných predstáv žiakov pri poznávaní sa odvoláva aj snaha o širšie súvislé
začlenenie histórie vedy do vyučovania prírodovedných predmetov. Okrem sociálneho
aspektu poukazuje na paralely medzi prvotnými predstavami žiakov a vývojom predstáv vo
vede samotnej. Niektoré predstavy žiakov skutočne môžu mať podobnú štruktúru a niektoré
podobné znaky ako vedecké predstavy v histórii – napríklad uvažovanie o teple ako látke
(podobne ako v teórii kalorika), chápanie videnia ako lúčov postupujúcich z oka k objektu
(podobne ako v pytagorejskej škole), alebo vysvetľovanie pohybu pomocou sily uchovanej
v objekte (podobne ako v teórii hybnej sily – impetus theory).
Paralelu medzi historickým vývojom vedy a žiackymi predstavami však nemožno chápať
absolútne. Jednak majú žiacke predstavy a historické vedecké názory spoločné len niektoré
znaky (napríklad keď žiaci opisujú videnie ako pohyb štartujúci z oka smerom k telesu,
nepripisujú mu látkovú podstatu, ako to bolo chápané v antike), jednak predstavy vedcov boli
súčasťou koherentného koncepčného systému, kým predstavy žiakov sú oveľa menej
koherentné (Driver, 2002).
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III. Metódy rozpoznávania alternatívnych predstáv
Podmienkou budovania poznatkov, nahradenia alternatívnej predstavy novou predstavou, je
vyvolanie vnútorného konfliktu. Učiteľ by mal preto svojich žiakov, ich aktuálne predstavy,
aktuálnu úroveň mentálnych procesov.
Pri rozpoznávaní aktuálnych predstáv žiakov sa stretávame s dvomi hlavnými problémami:
1.

Formálne vyjadrovanie sa žiakov v štandardných situáciách. Žiaci často len memorujú
počuté, resp. prečítané fakty, nesnažia sa o ich preformulovanie.

2.

Neschopnosť odborníkov vnímať ťažkosti, s ktorými sa stretávajú laici, začiatočníci
v odbore. Tzv. expert blind spot je dôsledkom dobre rozvinutých a bohato poprepájaných
mentálnych štruktúr. Učitelia často prehliadajú ťažkosti žiakov. Nie, že by ich vedome
ignorovali, ale zväčša ich ani nezachytia. Často si domyslia, priam vložia žiakom do úst
to, čo chcú počuť.

Kým všeobecne rozšírené miskoncepcie treba zohľadniť už pri celkovom plánovaní
vyučovania (tvorbe učebných osnov, vzdelávacích programov, učebných plánov), špecifické
žiacke miskoncepcie možno diagnostikovať a zohľadniť aj priamo počas vyučovania.
Základným predpokladom zistenia alternatívnych predstáv je v oboch prípadoch zisťovanie
poznatkov, ktoré si vyžadujú porozumenie, a nie poznatkov, ktoré vyjadrujú len schopnosť
zapamätania alebo rutinný nácvik.

Úrovne poznatkov
Poznatky žiakov možno rozdeliť do štyroch rozhodujúcich kategórii - úrovní (Nachtigall,
1992). Na základe poznatkov z prvých dvoch kategórií nemožno usudzovať o porozumení.
a) Deklaratívny poznatok - žiak vie memorovať údaje, pojmy, fakty, definície a vzorce.
Takýto druh poznatku si vyžaduje iba istú kapacitu pamäte, nie je dôkazom, že žiak má
predstavu o kontexte, v ktorom má memorovaná látka zmysel a o tom, akú úlohu zohráva vo
vede.
b) Procedurálny poznatok - žiak má isté zručnosti, schopnosti umožňujúce vykonávať
experimenty, manipulovať s dátami, kalibrovať nástroje, robiť výpočty a pod. Takýto
poznatok možno získať technickým nácvikom a neznamená, že žiak porozumel, prečo
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treba postupovať práve takýmto spôsobom. Na vytvorenie a použitie procedurálneho
poznatku môžu byť potrebné deklaratívne poznatky.
c) Kategorizačný poznatok - žiak je schopný zistiť, čo majú rôzne objekty alebo javy vo
fyzike spoločné, do akej kategórie patria, k akému pojmu môžu byť priradené, akým
zákonom môžu byť klasifikované.
d) Operačný poznatok (najvyššia forma poznatku) - žiak je schopný používať,
transformovať

a spájať

deklaratívne

a

procedurálne

poznatky,

konštruovať

a rekonštruovať spojenia medzi jednotlivými oblasťami, rozlišovať závažnosť poznatkov,
riešiť reálne problémy. Vznik operačného poznatku je podmienený porozumením,
pochopením danej oblasti, zahŕňa vniknutie do pôvodu daného poznatku - pochopenie,
odkiaľ sa berie, z akých základných myšlienok vychádza, čo sa za nimi skrýva, aký je ich
význam.
Pri zisťovaní porozumenia je teda potrebné, aby žiaci vyjadrili svoje kategorizačné a operačné
poznatky.

Výskumné metódy rozpoznávania alternatívnych predstáv
Výskumné metódy rozpoznávania alternatívnych predstáv sú určené na odhaľovanie predstáv
žiakov s cieľom identifikovať jednotlivé koncepcie, nájsť spoločné znaky, kategorizovať
alternatívne koncepcie a poskytnúť učiteľom z praxe zoznam najčastejších alternatívnych
koncepcií spolu s popisom situácií, v ktorých sa prejavujú a návrhom úloh, ktoré umožnia ich
rýchlu identifikáciu v triede. Môže ich použiť aj učiteľ v rámci vyučovania, sú však časovo
náročné.
Medzi výskumné metódy rozpoznávania alternatívnych predstáv patria:
- analýza verbálnych protokolov / Premýšľanie nahlas;
- interview;
- pojmové mapy;
- metóda Delphi.

Analýza verbálnych protokolov
Analýza verbálnych protokolov spočíva v tom, že skúmané osoby verbalizujú svoje
myšlienkové pochody, približujú svoje myslenie, rozhodovanie sa, tvorivosť, emócie. Je
vhodná najmä v kombinácii s pozorovaním vonkajších zjavných činností.
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Rozoznávame dva základné typy verbálnych výpovedí:
a)

priebežné (počas vykonávania činnosti) – premýšľanie nahlas
Výskumník môže respondenta nechať voľne vypovedať alebo pomocou otázok
a pokynov jeho výpoveď orientovať na vopred vytipované problémy.

b) retrospektívne (po skončení činnosti) – metóda vyvolaného vybavovania z pamäti
Retrospektívna výpoveď sa používa najmä vtedy, keď by priebežné výpovede narúšali
priebeh činnosti (napr. počas). Na uľahčenie vybavenia si minulého uvažovania môže
využívať rôzne podnety (napr. videozáznam činnosti, popis modelovej situácie, vlastný
záznam žiaka z činnosti).
Verbálne výpovede sa doslovne prepíšu a následne sa analyzujú, najčastejšie kódovaním na
základe vopred pripraveného kódovacieho systému.
Veľmi užitočným kontextom pre zisťovanie žiackych alternatívnych predstáv z verbálnych
protokolov je vysvetľovanie demonštrácie inému spolužiakovi, či dokonca mladšiemu
žiakovi. Pomocou analýzy takýchto verbálnych protokolov bolo napríklad zistené, že žiaci
„nevidia“ - nemajú rozvinutú schopnosť pozorovať, nevedia opísať pozorované. Nemôžu teda
urobiť ani analýzu pozorovanej situácie a zmysluplne hľadať riešenie problému.
Príkladom využitia analýzy verbálnych protokolov je projekt „SCHOLA LUDUS:
Mysli, urob, ukáž“ určený žiakom druhého stupňa základných škôl a nižších ročníkov
osemročných gymnázií, ktorý prebiehal v organizovanej podobe v rokoch 1996-99.
Žiaci počas školského roka pripravovali fyzikálne demonštrácie podľa vlastného
výberu, ktoré potom priniesli do školy a predviedli v triede. Ku koncu školského roku
žiaci spolu s učiteľom pripravili výstavku demonštrácií prístupnú aj ostatným žiakom
školy, rodičom, prípadne širšej verejnosti. Zo žiackych prezentácií bol zhotovený
videozáznam. Analýza záznamov bola zameraná na zisťovanie žiackych alternatívnych
predstáv a prístupov (Biznárová, 2004b).

Ukážka
Opis demonštrácie: Do taniera nalejeme studenú vodu a doprostred položíme zapálenú
sviečku. Po niekoľkých sekundách (keď sa sviečka rozhorí) sviečku v miske prikryjeme
zaváraninovým pohárom otočeným hore dnom. Po chvíli sviečka zhasne, súčasne sa časť
vody premiestni do pohára, voľná hladina vody v tanieri. (Obrázok 2.)
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Obrázok 2 Demonštrácia „Premiestnenie vody pod pohár“.

Prepis verbálnych protokolov
Uvedenú demonštráciu prezentovalo v rámci projektu SCHOLA LUDUS: Mysli, urob, ukáž
spolu 6 žiakov. Viacerí demonštráciu rozšírili problémom: Ako vybrať mincu z vody
a nenamočiť si prsty.
-

„Ja tu mám horiacu sviečku a mincu, ktorá je ponorená vo vode. Ukážem vám pokus, ako
vybrať mincu bez toho, aby som si namočila ruku do vody. Zoberieme pohár, zakryjeme
sviečku pohárom. Sviečka potrebuje kyslík. Keď nemá kyslík, tak vťahuje vodu. Môžeme
vybrať peniaz bez toho, aby sme sa dotkli vody.“ (5. ročník)

-

„...oheň spaľuje kyslík a nastane tam tlak a namiesto kyslíka sa tam dostane voda,
natlačí sa tam. Teraz môžeme mincu vytiahnuť.“ (7. ročník)

-

„...sviečka potrebuje na horenie kyslík, ten sa začína spotrebovať, vzniká tam podtlak
a ten nasaje vodu.“ (7. ročník)

-

„...Vidíme, že v sklenej nádobe sa zožerie kyslík a teraz sa voda, ktorá je v mištičke
vyparí a vtiahne ju pod sklený pohár. Tým sme zistili atmosférický tlak.“ (7. ročník)

-

„...Voda sa dostáva dovnútra, pretože hydrostatický tlak je v tomto prípade väčší ako
atmosférický tlak. A korunu môžeme vybrať bez toho, aby sme si namočili prsty.“
(7. ročník)
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-

„...Kyslík vyhorel, v pohári je menší atmosférický tlak, preto začala kvapalina stúpať a
sviečka v nej pláva.“ (8. ročník)

Zistenia
Z vyššie uvedených žiackych prezentácii demonštrácie je zreteľné, že žiaci nemajú
vybudovaní koncept zachovávania pri chemickej reakcii. Uvažujú o spotrebovaní, zhorení
kyslíka a jeho nahradení vodou, neuvažujú o produktoch horenia. Tiež je zrejmý implicitný
predpoklad, že sviečka spálila všetok kyslík.
Preukázali sa typické miskoncepcie súvisiace s pojmom tlak:
-

atmosférický tlak sa používa na označenie akéhokoľvek tlaku vzduchu

-

pri vysvetlení pohybu tekutín žiaci nepoužívajú koncept sily, silového pôsobenia, ale
zatiaľ hmlistý koncept tlaku, resp. podtlaku

Uvedená demonštrácia bola použitá aj v následnom výskume realizovanom na vzorke 63
žiakov základných škôl, 49 žiakov gymnázií a 14 študentov Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky Univerzity Komenského (Biznárová, 2004b). Analýza verbálnych výpovedí
respondentov ukázala, že siedmaci a deviataci sa pri vysvetľovaní javu sústredili najmä na
vysvetlenie príčiny zhasnutia sviečky, prváci a druháci na gymnáziu sa sústredili skôr na
vysvetlenie príčiny zvýšenia hladiny vody v pohári.
Žiaci základných škôl videli príčinu stúpnutia vody v pohári najčastejšie v zhorení kyslíka,
nedostatku, resp. neprítomnosti vzduchu. Siedmaci okrem toho uvádzali, že voda v pohári
stúpla, pretože „sviečka ťahala vzduch z vody“, „sviečka sa potrebovala nadýchnuť“,
„vyhorený vzduch priťahoval vodu“, „ohriaty vzduch priťahoval misku“. Jeden deviatak
uviedol, že voda v pohári stúpa, pretože tam nie je gravitačná sila. S výnimkou jedného žiaka
siedmaci a deviataci o zmenách teploty vzduchu uzavretého v pohári neuvažovali.
Gymnazisti vysvetľovali zdvihnutie hladiny vody v pohári väčšinou vznikom podtlaku
(„v pohári je podtlak“, resp. „tlak vonku je väčší ako v pohári“). Príčinu vzniku podtlaku
videli vo „vyhorení“ kyslíka a v zmenšení objemu vzduchu pri ochladzovaní. Dvaja žiaci
uviedli, že voda v pohári stúpla, pretože sviečka ťahala vzduch z vody a jeden uviedol, že keď
zhorel vzduch, nepôsobila už proti vode žiadna sila a preto voda stúpla do pohára.
Všetci študenti učiteľstva fyziky vo svojom vysvetlení uviedli, že hladina vody v pohári
stúpla, pretože v pohári vznikol podtlak, siedmi uvažovali o vzniku podtlaku vplyvom
chemickej reakcie a desiati vplyvom zmeny teploty uzavretého vzduchu (z toho dvaja však
uviedli, že pokles tlaku nastal kvôli zvýšeniu teploty). Traja študenti uviedli, že k poklesu
tlaku v pohári prispievajú oba procesy - chemická reakcia i tepelná výmena s okolím.
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Interview
Interview je metóda získavania údajov a informácií prostredníctvom subjektívnych výpovedí
respondentov ústnou formou, pričom respondenti odpovedajú na otázky výskumníka. Možno
ho nazvať aj usmerňovaný rozhovor. Od štandardného rozhovoru sa líši tým, že:
-

interview sa realizuje s jasným odborným cieľom;

-

v interview nejde o vzájomnú výmenu informácií, výskumník kladie otázky bez toho, aby
vyjadroval vlastný názor k téme, otázkam alebo odpovediam respondenta;

-

v interview je snaha o štandardizáciu – realizuje sa za štandardných podmienok, kladú sa
štandardné otázky.

V zásade rozlišujeme tri druhy interview (Švec, 1998, Brennen, 2006):
a) štruktúrované – otázky sú vopred presne formulované, je určené ich poradie aj
alternatívne odpovede (ústny dotazník);
b) pološtruktúrované – okrem výberu z alternatívnych odpovedí sa požaduje aj vysvetlenie
výberu;
c) neštruktúrované – interview je rozdelené na témy, ktorých sa má dotknúť, pripravené sú
úvodné otázky a zoznam oblastí, ktoré majú byť preskúmané, respondent však odpovedá
voľne, vlastnými slovami; používa sa na zistenie zmyslu, ktorý prikladá respondent
zažitému, svojim skúsenostiam, prípadne svojim kognitívnym procesom.
Niekedy sa pojem interview používa aj na označenie neformálneho rozhovoru, bez
štandardizácie podmienok a otázok.
Interview môže mať formu:
-

individuálnu

-

skupinovú

-

virtuálnu (prostredníctvom elektronickej pošty alebo skupinového chatu).

Výskumná metóda interview je mimoriadne vhodná ako doplnok pedagogického pozorovania.
Uskutočňuje ho odborne pripravený výskumník, od ktorého sa vyžaduje osobná citlivosť
a adaptabilita, ale aj schopnosť zostať v medziach pripraveného protokolu.
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Každé interview je unikátne, obsahuje však aj určité spoločné zložky:
Vstupná časť:

Je užitočné stručne objasniť respondentovi cieľ výskumu, motivovať ho
a ubezpečiť, že jeho odpovede budú dôverné, že jeho účasť je dobrovoľná.

Hlavná časť:

Samotné kladenie otázok, vyslovovanie odpovedí, ich zaznamenávanie.
Interview je vhodné začať opisnými otázkami, ktoré sú blízke aktuálnym
skúsenostiam respondenta a napomôcť mu tak konštruovať odpovede.
Interview nie je vhodné začínať otázkami, na ktoré sa očakávajú
jednoslovné odpovede. Nevhodné sú tiež kombinované otázky pýtajúce sa
na viacero informácií, napríklad „Čo ste robili na hodine fyziky a čo sa ti na
tom páčilo?“ Takáto otázka je zmätočná a respondent môže nechať niektorú
jej časť bez odpovede. Je dôležité položiť každú pripravenú otázku, aj keď
sa výskumník domnieva, že odpoveď už bola vypovedaná. Výskumník
nesmie dokončovať vety (vkladať respondentom svoje myšlienky, či dať
najavo, že to, čo respondent povedal, je jasné, priehľadné). Najúčinnejším
spôsobom ako povzbudiť respondenta, aby rozpracoval svoje myšlienky, je
„nič nerobiť“ – výskumník chvíľu ticho počká, dá spätnú väzbu, že sleduje
respondentovu odpoveď. Často pomôže spýtať sa na skôr povedané.
Pre dobré interview je charakteristické, že respondent rozpráva viac ako
výskumník.
Hoci dnes nie je problém vyhotoviť zvukový alebo audiovizuálny záznam
interview, respondentom často nie je príjemné, keď vedia, že ich vyjadrenia
budú zaznamenané od slova do slova. Prijateľnejšie je použiť priebežne
vyhotovovaný písomný záznam. Zapisovanie odpovedí bezprostredne po ich
vypovedaní tiež podčiarkuje u respondenta presvedčenie, že to čo hovorí, je
pre výskumníka dôležité (Trochim, 2006).

Záverečná časť: Poďakovanie za spoluprácu, poskytnutie informácií a ďalšom postupe
výskumu; záznam komentárov k priebehu interview.
Ukážka
Žiakov opis a vysvetlenie demonštrácie vzniku podtlaku pri ochladení uzavretého vzduchu,
ktoré boli zaznamenané v rámci projektu SCHOLA LUDUS: Mysli, urob, ukáž, nenaznačujú
miskoncepciu: „Predvádzam pokus na podtlak. Potrebujem k tomu umelohmotný pohárik,
balón, kadičku so studenou vodou a lavór, kde budem vodu liať. Tento pokus je založený na
podtlaku. Balónik nafúknem, potom priložím k nemu pohár a stlačím ho. Pohár tam chvíľu
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bude držať a potom ho oblejem studenou vodou tak, aby vznikol podtlak.“ (žiak 7. ročníka,
obr. 3)
V rámci interview sme sa zamerali na odhalenie
porozumenia pojmu podtlak.
... Ako dosiahneš, aby pohár držal na balóne? –
Stlačím vzduch, ktorý je v poháriku.
Čo sa stane, keď pohár obleješ studenou vodou? –
Vzduch, ktorý je v nádobe, sa rýchlo schladí
a pohárik sa prisaje k balónu.
Čo sa deje so vzduchom, keď sa schladí?- Vzduch
klesá smerom dole. Klesne úplne k balóniku

Obrázok 3: Demonštrácia vzniku podtlaku
ochladením uzavretého vzduchu

a prisaje sa.
Interview odhalilo mylnú predstavu tepelných zmien uzavretého vzduchu a nepochopenie
pojmu podtlak.

Pojmové schémy
Pojmové schémy sú grafický nástroj na organizovanie a reprezentovanie poznatkov.
Vychádzajú z predpokladu vlastnej konštrukcie poznatku učiacim sa s dôrazom na význam
prvotných predstáv. Boli vyvinuté na podporu zmysluplného učenia v oblasti prírodných vied.
Pojmové schémy obsahujú pojmy, obyčajne v obdĺžnikoch, ováloch alebo tvaroch určitého
typu a vzťahy medzi pojmami zaznačené spojovacími čiarami medzi dvoma pojmami. Slová
na čiare konkretizujú vzťah medzi spájanými pojmami. Obrázok 4 (Novak, 2008) ukazuje
príklad pojmovej schémy, ktorá opisuje štruktúru pojmových schém a ilustruje ich základné
charakteristiky.
Pojmové schémy reprezentujú pojmy vzťahujúce sa k téme hierarchickým spôsobom
s najširším,

najvšeobecnejším

pojmom

na

vrchole

schémy

a špecifickými,

menej

všeobecnými pojmami nižšie. Pretože hierarchická štruktúra určitej oblasti poznatkov závisí
aj od kontextu, v ktorom o poznatkoch uvažujeme, je najlepšie konštruovať pojmové schémy
s ohľadom na konkrétnu otázku, na ktorú hľadáme odpoveď – nazývame ju ohnisková otázka.
Pojmy zahrnuté v schéme sú krížovo poprepájané. Prepojenia zviditeľňujú, v akom vzťahu je
pojem v jednej časti s pojmom v inej časti oblasti reprezentovanej pojmovou schémou. Pri
tvorbe nového poznatku reprezentujú prepojenia často tvorivé skoky (Novak, 2008).

27

Obr.4 Pojmové schémy (podľa Novak, 2008).

Pojmové schémy môžu obsahovať aj konkrétne príklady udalostí alebo objektov, ktoré
pomáhajú ujasniť zmysel daného pojmu. Obyčajne nie sú zobrazené v ováloch alebo
obdĺžnikoch, pretože sú len špeciálnymi prípadmi a nie reprezentantmi pojmu.
Tvorba pojmových schém
Pri učení sa tvorbe pojmových schém je dôležité začať v oblasti poznatkov, ktorá je jedincovi
dôverne známa a samotnú tvorbu pojmovej schémy rozčleniť na štyri časti (Novak, 2008):
1.

Identifikovať ohniskovú otázku - keďže štruktúra pojmových schém je závislá od
kontextu, najlepšie je začať položením otázky, uvedením problému, úseku textu alebo
laboratórnej aktivity, ktorej chce jedinec porozumieť. Napr. „Ako meriame čas?“
Spočiatku má učiaci sa tendenciu odbiehať od ohniskovej otázky a tvorí schému, ktorá sa
síce vzťahuje na danú oblasť, ale neodpovedá na otázku. Pri tvorbe prvých pojmových
schém je užitočné vybrať užšie ohraničenú oblasť poznatkov.

2.

Identifikovať kľúčové pojmy, ktoré sa uplatňujú v danej oblasti. Obyčajne postačuje 15 –
25 pojmov. Tieto pojmy možno najprv vymenovať a potom zoradiť do poradia od
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najvšeobecnejších po najkonkrétnejšie. Hoci toto poradie môže byť len približné,
napomáha naštartovať proces konštruovania pojmovej schémy.
Výskumy ukázali, že najväčšou výzvou a zároveň najväčším problémom pre žiakov je
konštrukcia prepojení, preto žiakom možno poskytnúť istý „minimálny“ zoznam pojmov,
ktoré má pojmová schéma obsahovať. Učiteľ tak získa náhľad, ktoré z uvedených pojmov
nevedia žiaci zaradiť, prepojiť s ostatnými. Neschopnosť prepojiť pojem s ostatnými
indikuje neporozumenie pojmu.
3.

Vytvoriť predbežnú pojmovú schému – ako pomôcku možno použiť napísanie všetkých
pojmov na lepiace kartičky, alebo použiť niektorý z počítačových programov (napr.
CmapTools, MindManager). Lepiace kartičky dovoľujú skupine pracovať na tabuli
a ľahko presúvať pojmy. Počítačové programy umožňujú presúvať pojmy aj so
spojovacími tvrdeniami alebo pohybovať celými skupinami pojmov.
Niektoré pojmy môžu zostať mimo schémy, ak jej tvorca nevidí dobré spojenie medzi
týmito pojmami a pojmami, ktoré v schéme použil.

4.

Revidovať predbežnú pojmovú schému - Je dôležité uvedomiť si, že pojmová schéma nie
je nikdy ukončená. Po vytvorení predbežnej schémy je vždy potrebné revidovať ju
(pridať ďalšie pojmy, spojenia, zmeniť usporiadanie...). Dobré schémy sú zvyčajne
výsledkom troch alebo viacerých revízií.

Žiaci majú najväčšie problémy s označením vzťahov medzi pojmami. Je to dôsledok slabého,
nedostatočného pochopenia vzťahov medzi pojmami alebo nepochopenia významu daného
pojmu. Keď žiak pochopí význam prepojení v schéme, zistí, že každý pojem môže byť
prepojený s ktorýmkoľvek iným pojmom v schéme, čo tiež môže viesť k istej frustrácii.
Východiskom z týchto ťažkostí je identifikácia najdôležitejších a najužitočnejších prepojení,
čo si vyžaduje najvyššiu operačnú úroveň poznatkov, schopnosť evalvácie a syntézy
poznatkov.
Pre žiakov je dôležité poznanie, že na ohniskovú otázku spravidla neexistuje iba jediná
„správna“ odpoveď.
Ako pomôcku možno pri tvorbe žiackych pojmových schém využiť schémy expertov –
odborníkov v danej oblasti, ktorí sú schopní vytiahnuť najdôležitejšie pojmy a vystihnúť
vzťahy medzi nimi. Žiaci potom rozpracovávajú poskytnutú schému – dopĺňajú do nej ďalšie
pojmy, resp. vytvárajú subschémy, čo im umožňuje hlbšie pochopiť prezentovanú oblasť.
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Výhodou použitia pojmových schém v procese poznávania je, že:
-

poskytujú východiskový koncepčný rámec pre učenie sa;

-

transformáciou nevyslovených (neuvedomených) poznatkov do organizovanej vedomej
štruktúry pomáhajú tvoriť nové poznatky;

-

sumarizujú kľúčové pojmy, ich vzťahy a hierarchiu;

-

porovnaním východiskovej a rekonštruovanej pojmovej schémy umožňujú zhodnotenie
procesu učenia, resp. učenia sa;

-

podporujú zmysluplné učenie sa;

-

podporujú skupinovú tvorbu poznatkov;

-

pomáhajú pri mapovaní a komunikácii expertných poznatkov;

-

pomáhajú pri prezentácii komplexných myšlienok a argumentov;

-

napomáhajú metakogníciu (učenie o učení sa, premýšľanie o poznatkoch).

Pojmové schémy sa používajú na stimuláciu tvorby myšlienok ako prostriedok podpory
tvorivosti.
Ukážka

Obr. 5 Utváranie Newtonovskej koncepcie mechaniky znázornené pojmovými schémami (podľa Dykstra, 1992).
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Okrem označenia „pojmová schéma“, prípadne „pojmová mapa“ sa možno v odbornej
literatúre stretnúť aj s označením „kognitívna“, „mentálna“, či „vedomostná“ schéma, resp.
mapa. Hlavné rozdiely medzi „pojmovou schémou“ a častejšie používanou „myšlienkovou
mapou“ sú:
-

Štruktúra - Myšlienkové mapy sa obmedzujú na stromovú štruktúru. Často ju tvoria len
lúče / rozvetvenia vychádzajúce z ústredného pojmu (slova alebo obrázku). Pojmová
schéma sa rozvíja v hraniciach kontextového rámca, definovaného ústrednou otázkou –
ohniskom. Môže obsahovať niekoľko centier a zhlukov.

-

Rýchlosť tvorby a miera spontánnosti pri tvorbe - Myšlienková mapa vyjadruje, čo si
myslí jedinec o jednej téme. Pojmová schéma vyjadruje systémový pohľad na reálny
alebo abstraktný systém, či na súbor pojmov. Tvorba myšlienkovej mapy je preto
spontánnejšia a časovo menej náročná ako v prípade pojmovej schémy.

Metóda Delphi
Metóda Delphi pracuje s názormi expertov. Možno ju použiť na vytipovanie kľúčových
pojmov, na ktoré sa treba v procese vyučovania zamerať (Streveler a kol., 2003). Pôvodne
bola vyvinutá ako technika rozvoja tvorivosti na predpovedanie vynálezov, vývoja nových
technológií a pod.
Ide o skupinovú metódu, ktorú možno rozdeliť na päť fáz:
1.

výber témy a expertov výskumníkom / koordinátorom - vhodný je počet 15 – 30
expertov, komunikácia s nimi prebieha prostredníctvom internetu, e-mailu, garantuje sa
anonymita;

2.

generovanie zoznamu problematických pojmov expertmi a následný výber tých, ktoré sa
vyskytli u najmenej dvoch expertov;

3.

zhodnotenie jednotlivých vybraných pojmov každým expertom (napr. na stupnici 0-10
podľa miery pochopenia pojmu medzi žiakmi a podľa významu, ktorý má pochopenie
pojmu – každému pojmu sú tak každým expertom pridelené dve hodnoty), výskumník
spraví zo všetkých získaných hodnôt priemery, rozpošle expertom naspäť;

4.

opakované zhodnotenie jednotlivých pojmov každým expertom - keďže expert vidí
priemerné hodnotenie, môže svoj názor zmeniť; ak zmení názor o viac ako dohodnutú
hodnotu, musí zdôvodniť, prečo;

5.

vytvorenie zoznamu najmenej pochopených ale pritom najdôležitejších pojmov.
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Medzi hlavné výhody metódy Delphi patrí, že minimalizuje subjektívny názor jedného
experta a že všetci účastníci majú rovnaký status, neovplyvňujú názory iných zo svojej
pozície (profesor, má meno, ...).

Metódy rozpoznávania alternatívnych predstáv v školskej praxi
Prostredníctvom štúdia odbornej literatúry sa učiteľ môže oboznámiť s typickými
alternatívnymi predstavami žiakov a zohľadniť ich pri celkovom plánovaní poznávacieho
procesu. Ak však chce odhaliť špecifické alternatívne predstavy svojich žiakov, musí počas
vyučovania vytvoriť podmienky, v ktorých žiaci budú ochotní svoje predstavy prejaviť.
Prvoradým predpokladom na rozpoznávanie alternatívnych koncepcií v školskej praxi je preto
otvorená partnerská atmosféra ako na úrovni učiteľ – žiak, tak aj medzi žiakmi navzájom.
Pre inventarizáciu žiackych alternatívnych predstáv je najúčinnejšie porovnávanie podobností
a rozdielov medzi dvomi a viac objektmi, resp. javmi. Alternatívne predstavy sa tiež
výraznejšie prejavujú pri kvalitatívnych úvahách. Ak žiaci prechádzajú prirýchlo
k memorovaniu a používaniu formálnych zákonov, nie sú schopní kvalitatívneho uvažovania.
Učiteľ môže na vylákanie alternatívnych predstáv použiť niektorú z nasledujúcich metód:

Triedenie
Žiaci dostanú kartičky znázorňujúce (resp. opisujúce) javy spadajúce do dvoch alebo
viacerých kategórií a ich úlohou je roztriediť ich.
Napríklad kartičky obsahujúce príklady rozpúšťania a topenia látok – javov, ktoré sú
žiakmi často zamieňané.
Napíš 5 tvrdení, ktoré obsahujú slovo ...
Žiaci najprv samostatne píšu svoje vyjadrenia na pásiky papiera. Potom žiaci vytvoria
skupinky. Každá skupinka si zvolí svoje vlastné kritériá, podľa ktorých roztriedi tvrdenia,
ktoré priniesli jednotliví členovia skupinky. Napokon prezentujú svoje myšlienky ostatným
žiakom triedy.
Napríklad tvrdenia obsahujúce slovo „energia“ môžu žiaci rozdeliť podľa toho, či sa
týkajú pohybu, potravy, zdrojov energie, úspory energie, ...
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Poster
Žiaci v malých skupinách tvoria postre znázorňujúce odpovede na danú otázku. Spolu
diskutujú o odpovedi, sumarizujú svoje myšlienky. Napokon poster prezentujú zvyšku triedy.
Napríklad poster na tému: „Ako sa šíri svetlo?“
Myšlienkový experiment
Učiteľ žiakom prezentuje problém. Žiaci o ňom diskutujú v malých skupinách a pripravia
správu pre zvyšok triedy.
Napríklad myšlienkový experiment k problému: „Postavím sa na Mesiaci a pustím
z ruky kameň. Čo sa s ním stane a prečo?“

Predpovedaj a vysvetli
Žiaci majú predpovedať vývoj udalosti a vysvetliť svoje očakávania.
Napríklad „Bude paradajka vo vode plávať?“ alebo „Čo sa stane, ak z loďky
plávajúcej na vode vyskočím smerom k brehu?“

Navrhni a urob
Žiaci sú vyzvaní, aby použili ľubovoľný materiál na vyriešenie problému.
Napríklad „Udržte vodu v pohári čo najteplejšiu čo najdlhší čas“.

Realizuj experiment
Žiaci majú za úlohu demonštrovať určený jav a experimentálne overiť dané závislosti.
Napríklad „Pomocou guľôčky a plastového žliabku demonštrujte rovnomerný
a zrýchlený pohyb a pomocou merania dokážte, že ste dosiahli určený typ pohybu.“
Využitie testov, resp. dotazníkov s možnosťou výberu odpovede, využitie príbehov baróna
Prášila a pojmových komiksov vo vyučovaní je rozpracované podrobnejšie.

Dotazníky s možnosťou výberu odpovede
Dotazník je metóda skúmania subjektívnych názorov, založená na písomnom kladení vopred
pripravených otázok /položiek/ a získaní odpovedí. Umožňuje pomerne jednoducho získať
informácie od veľkého počtu jedincov v krátkom čase a zároveň umožňuje relatívne
jednoduché a rýchle spracovanie získaných informácií.
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Každá položka dotazníka sa skladá z podnetovej a odpoveďovej zložky. Podnetová zložka
môže mať vo všeobecnosti:
a) formu otázky,
b) formu oznamovacej vety s doplňovanou (vpisovanou) odpoveďou,
c) formu tvrdenia s voľbou z ponúkaných alternatív odpovede.
Rovnako ako pri interview, aj v dotazníku je dôležité presné a zrozumiteľné formulovanie
podnetov. Podnety by mali byť logicky usporiadané, stupňované, ale nie nápovedné,
prispôsobené veku a schopnostiam respondentov, zaručujúce anonymitu.
Odpoveďová časť môže mať formu:
-

voľného miesta na vpísanie odpovede,

-

ponúknutých alternatív odpovede

-

kombinovanú formu – ponúknuté alternatívy s priestorom na doplnenie, resp.
vysvetlenie výberu.

Testy na učenie, vyučovanie a hodnotenie SCHOLA LUDUS sú navrhnuté tak, aby
podporovali pochopenie vybraného fyzikálneho javu prostredníctvom série otázok.
Východiskom je kľúčový prípad - atraktívna reálna demonštrácia nenáročná na
realizáciu. Pochopeniu kľúčového prípadu pomáhajú paralelné prípady umožňujúce
uvedomiť si rôzne aspekty sledovaného javu. Následnosť otázok je volená tak, aby
podporila u riešiteľa kognitívny posun.
Testové úlohy sú kombináciou otázok s výberom a s voľnou tvorbou odpovede. Prvá
časť – výber z ponúkaných možností umožňuje rýchle získanie základnej informácie
o náhľadoch žiakov; voľné zdôvodnenie výberu umožňuje odhaliť prekoncepcie
a miskoncepcie žiakov a dedukovať ich korene (Biznárová, 2004a).

Ukážka
Séria testov na učenie, vyučovanie a hodnotenie SCHOLA LUDUS – Prípad otočený pohár
pozostáva z troch častí, ktoré sú žiakom predkladané postupne.
1. test = 1. otázka, 2. test = 2. – 5. otázka, 3. test = 6. – 9. otázka.
1. Čo myslíš, môže držať podložka na prevrátenej nádobe s vodou bez toho, aby sme ju držali
tak, aby pritom voda nevytiekla? Svoju odpoveď zdôvodni.
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pohár s vodou
papier
áno / istú dobu / nie

pohár s vodou
gáza
áno / istú dobu / nie

navlhčený pohárik
plechové viečko
áno / istú dobu / nie

fľaša s vodou
papier
áno / istú dobu / nie

fľaša s vodou
papier
áno / istú dobu / nie

2. Podložka na prevrátenej nádobe s vodou iste drží. Čo ju „drží“? Kladné odpovede vyznač “x”.
Ak si myslíš, že treba vyznačiť viac odpovedí súčasne, vyznač ich!
Ak si myslíš, že len “x” nestačí, že uvedená odpoveď nie je úplná alebo nie je jednoznačná,
doplň čo chýba slovom

Pohár s vodou
papier

pohár s vodou
gáza

navlhčený
pohárik
plechové viečko

fľaša s vodou
papier

fľaša s vodou
papier

Rovnováha síl
ak áno, ktorých?
nerovnováha síl
ak áno, ktorých?
iné – vymenuj

3. Ktoré ďalšie vplyvy sú dôležité? Vymenuj všetky, o ktorých si myslíš, že hrajú úlohu.
4. Robil si už niekedy niektorý z vyššie uvedených pokusov? Ak áno, označ ktorý.

5. Máš skúsenosti s podobnými pokusmi alebo s pokusmi, ktoré pomáhajú porozumieť
prebiehajúcim javom? Ak áno, načrtni ich a stručne výstižne popíš.
6. Ktorý obrázok znázorňuje otočený pohár s vodou prikrytý papierom?
Vymenuj všetky dôvody, ktoré ovplyvnili Tvoj výber.
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7. Tlak a tlaková sila
a) Je medzi nimi rozdiel? Aký?
b) Môžeš ich pomenovať a znázorniť do obrázku.

8. Čo myslíš, aký tlak má vzduch v pohári? Vysvetli.

9. Aj keď podložka na nádobe drží, voda stále pomaličky odteká. Ako je to možné?
Dokedy môže voda odtekať? Koľko vody môže / musí najmenej ostať v pohári?
Zistenia
Test bol odskúšaný na vzorke 80 žiakov prvého až tretieho ročníka gymnázia.
Test 1 – zameraný na predpovedanie vývoja: „Čo myslíš, môže držať podložka na prevrátenej
nádobe s vodou bez toho, aby sme ju držali? Svoju odpoveď zdôvodni.“
Prehľad odpovedí

Áno;
istú dobu
Nie

pohár s vodou
papier

pohár s vodou
gáza

fľaša s vodou,
papier

Fľaša s vodou,
papier

24 %

navlhčený
pohárik, plechové
viečko
54 %

75 %

64 %

45 %

25 %

76 %

46 %

36 %

55 %

Zdôvodnenie aspoň jednej predpovede uviedlo 62 žiakov. Z nich 23 uvažovalo v pojmoch tlak,
resp. podtlak. Iba traja žiaci uvažovali v pojmoch silového pôsobenia. Z porovnania
predpovedí vývoja posledných dvoch znázornených situácií sme zistili, že 46% žiakov si myslí,
že keď je vo fľaši viac vody, papier drží horšie („tlačí naň zhora väčšia sila“). 28% žiakov
zastáva opačný názor („keď je vo fľaši viac vody, môže vzniknúť väčší podtlak“).
Test 2 - zameraný na zistenie predstáv žiakov o pôsobiacich silách, ako aj na zistenie
predchádzajúcich skúseností so sledovanými javmi.
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V odpovedi na otázku, čo drží podložku na prevrátenej nádobe, žiaci najčastejšie uvažovali
o gravitačnej sile pôsobiacej na kvapalinu (resp. o tiaži kvapaliny) a o „vztlakovej sile
vzduchu“. Ďalšie uvažované „sily“ boli: tlaková sila okolitého vzduchu, tlak a povrchové
napätie; medzi „iné“ žiaci zaraďovali „priľnutie“ a vákuum. Nikto explicitne neuviedol
tlakovú silu vzduchu v nádobe. Žiaci, ktorí si pôvodne mysleli, že podložka sa udrží, hľadali
skôr rovnováhu síl, žiaci, ktorí si pôvodne mysleli, že podložka držať nebude, hľadali skôr
nerovnováhu síl.
V odpovedi na otázku „Ktoré ďalšie vplyvy sú dôležité?“ žiaci najčastejšie uvádzali tlak
vody, atmosférickú tlakovú silu; množstvo a druh kvapaliny, materiál, tvar a rozmery nádoby
a podložky. Dvaja žiaci uvažovali o vplyve teploty, jeden žiak explicitne uviedol vplyv
vzduchu v nádobe.
Až polovica žiakov uviedla, že sa v minulosti nestretli ani s jedným z uvedených pokusov.
75% žiakov uviedlo, že nemá skúsenosti ani s pokusmi, ktoré by mohli pomôcť porozumeniu
prebiehajúcich procesov. Ostatní uvádzali demonštráciu závislosti veľkosti hydrostatického
tlaku od hĺbky, nevytekanie vody otvorom v dne zaštupľovanej fľaše, kľúčový prípad vo
verzii s pohárom plným vody a demonštrácie vlastností povrchovej vrstvy kvapaliny.
Test 3 - zameraný na zistenie schopnosti žiakov predstaviť si postupný vývoj javu a na
zistenie kvalitatívnych predstáv žiakov o tlakových silách, hydrostatickom tlaku vody, o tlaku
uzavretého vzduchu, atmosférickom tlaku a vzťahoch medzi nimi.
Žiaci mali vybrať, ktorá z troch znázornených situácií môže predstavovať pohár s vodou
prikrytý papierom a otočený hore dnom.
1. otázka 3. testu: „Ktorý obrázok znázorňuje otočený pohár s vodou prikrytý papierom?
Vymenuj všetky dôvody, ktoré ovplyvnili tvoj výber.“
Prehľad odpovedí:

túto možnosť
označilo.......................20
zavrhlo...........................6

túto možnosť
označilo...............50
zavrhlo...................2

túto možnosť
označilo...............18
zavrhlo...................5

Päť žiakov označilo dve možnosti, ale s nesprávnou časovou následnosťou. Jeden žiak
uviedol, že za istých podmienok by mohla nastať každá zo situácií, nepostrehol však možnú
časovú následnosť. Svedčí to o prevládajúcom statickom pohľade.
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Žiaci, ktorí označili prvú možnosť, svoj výber zdôvodňovali zväčša silovým pôsobením
vodného stĺpca, z čoho dedukujeme, že nemajú vžitú predstavu o pôsobení tlakovej sily
vzduchu. Žiaci, ktorí si vybrali druhú možnosť, zvažovali okrem tlakovej sily vody aj „silu
pôsobiacu zvonku“, stále však chýbala úvaha o vplyve vzduchu uzavretého v pohári.
U žiakov, ktorí si vybrali tretiu možnosť, predpokladáme, že uvažovali aj o vplyve vzduchu
v pohári (explicitne to vyjadrili len traja).
V odpovedi na otázku, či a aký je rozdiel medzi tlakom a tlakovou silou, 90% žiakov uviedlo,
že rozdiel tu je. Žiaci, ktorí svoj názor aj fyzikálne zdôvodnili, uvádzali, že tlak niekde je,
tlaková sila pôsobí (14%), tlak je dôsledkom tlakovej sily (6%), tlaková sila je dôsledkom
tlaku (4%), tlak pôsobí všetkými smermi, sila iba jedným (5%), merajú sa v rôznych
jednotkách (5%).
3. otázka 3. testu: „Čo myslíš, aký tlak má vzduch v pohári? Vysvetli.“
Prehľad odpovedí

žiaden..............................14
atmosférický.....................31
najväčší z uvedených .......11

žiaden ...................7
atmosférický..........23
menší ako vľavo....20
väčší ako vľavo.......2

atmosférický............ 4
najväčší ................20
najmenší ...............11

Dvaja žiaci uviedli, že vo všetkých troch prípadoch je tlak vzduchu v pohári rovnaký, ďalší
deviati uviedli, že v prvých dvoch prípadoch je tlak vzduchu v pohári atmosférický a v treťom
prípade o trochu nižší („odtiekla voda“, „sila pôsobiaca zdola je vyrovnaná silou vody
a uzavretého vzduchu“).
Na 4. otázku „Aj keď podložka na nádobe drží, voda stále pomaličky odteká. Ako je to
možné?“ uvádzali žiaci najčastejšie odpovede poukazujúce na presakovanie a „netesnosť
podložky“ (21%), rovnováhu tlakov / síl (10%) a smerovanie k nastoleniu rovnováhy tlakov /
síl (10%). Na otázku, dokedy môže voda odtekať, žiaci odpovedali najčastejšie: „kým nebude
pohár prázdny“ (9%), ďalšie odpovede boli „papier sa udrží, len kým bude v pohári viac vody
ako vzduchu“, „kým sa tam nedostane vzduch“.
Okrem odhalenia vyššie uvedených miskoncepcií je pozoruhodný nárast počtu žiakov, ktorí
v odpovediach na neskôr položené otázky, uvažovali o vplyve vzduchu uzavretého v pohári,
čo svedčí o kognitívnom posune respondentov vplyvom riešenia predložených otázok.
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Príbehy baróna Prášila
Fantastické príbehy vystatovačného baróna, ktorý v každom rozprávaní premieša pravdu
s výmyslami sú určené na vyvolanie otvorenej diskusie. Žiaci sa pri rozprávkovo znejúcich
príbehoch uvoľnia, nemajú zábrany hľadať neštandardné vysvetlenia. Každý príbeh končí
otázkou: Čo je pravda a čo lož? Úlohou žiakov je identifikovať v príbehu jednotlivé prírodné
javy a posúdiť pravdivosť barónových tvrdení – či už opisujúcich priebeh javov alebo
ponúkajúcich ich vysvetlenia.
Príbehy môžu mať rôznu náročnosť prispôsobenú schopnostiam a záujmom žiakov. Môžu to
byť krátke monotematické príbehy uvádzajúce tému vyučovacej hodiny, ale aj príbehy so
širším záberom prepájajúce viacero tém aj z interdisciplinárneho hľadiska (Duenbostl a kol.,
1998).
Z hľadiska použitia na vyučovacej hodine je vhodné, aby samotné čítanie príbehu netrvalo
viac ako 2-3 minúty, a aby diskusia bola podporená vlastnou experimentálnou činnosťou
žiakov.

Ukážka
Barón Prášil na planéte Ferum
Na svojich potulkách vesmírom som cestoval od hviezdy k hviezde, z planéty na planétu. Bol
som taký nadšený tým, čo som okolo seba videl, že som si vôbec nevšímal ručičku palivovej
nádrže nebezpečne sa blížiacu k nule. Až zrazu sa ozval výstražný signál. Mal som už len
toľko paliva, aby som bezpečne pristál na najbližšej planéte. Prebleslo mi hlavou naraz tisíc
otázok: Ktovie, či táto planéta bude obývaná? Sú jej obyvatelia priateľskí? Ako sa dostanem
domov?
Ako sa čoskoro ukázalo, planéta Ferum bola veľmi podobná Zemi, mohol som sa tu bez obáv
pohybovať bez skafandra. Obyvatelia však boli veľmi nedôverčiví. Neverili môjmu
rozprávaniu o ceste vesmírom. Mysleli si, že som pomätený. Nanajvýš čudná im bola moja
nechuť ku klincom - ich najobľúbenejšej gastronomickej pochúťke a životnej nevyhnutnosti
zároveň. Kostra Ferumčanov bola totiž tvorená prevažne zo železa. Aby mali kostru správne
vyvinutú a pevnú, museli jesť klince.
Hoci Ferumčania ma pokladali za blázna, boli ku mne veľmi milí. Poukazovali mi celé okolie,
len k vzdialenej hore na obzore so mnou ísť nechceli. Vraveli, že sa odtiaľ ešte nikto živý
nevrátil.
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Jedného dňa, asi týždeň po mojom príchode postihlo Ferumčanov veľké nešťastie. Vyhliadkový
balón plný malých detí sa nešťastnou náhodou uvoľnil a vietor ho zahnal smerom
k nebezpečnej hore. Nikto sa neodvážil ísť im na pomoc. Ja som však už tušil, v čom tkvie
nebezpečenstvo hory a tak som nedal nič na varovania svojich nových priateľov. Trval som na
tom, že pôjdem a deti privediem späť.
Keď som sa priblížil k hore, zistil som, že kovové gombíky na mojom kabáte sú priťahované
ku skalám. Podarilo sa mi vystúpiť na najvyšší vrchol. Rozhliadol som sa a zbadal kôš balóna
plný ustrašených detí akoby prilepený na okraji priepasti. Deti sa snažili dostať preč, ale silu,
ktorá ich priťahovala k hore, nevedeli prekonať. S vypätím všetkých síl som odtŕhal deti po
jednom od skaly a odnášal do bezpečnej vzdialenosti od hory.
Po návrate do mesta som Ferumčanom vysvetlil, ako sa mi podarilo deti zachrániť. Vďační
Ferumčania mi sľúbili, že mi pomôžu nazhromaždiť toľko energie, aby som mohol odletieť na
ďalšiu cestu vesmírom.
Čo je pravda a čo lož?
(Viera Biznárová pre letný fyzikálny tábor SCHOLA LUDUS: Experimentáreň 2003)
Príbeh bol použitý ako úvod k poznávaniu magnetizmu. Deti vo veku 9 – 15 rokov reagovali
na príbeh pozitívne. Bez zaváhania uviedli, že hora bola určite z magnetu a hoci boli
presvedčení, že bytosti zo železa sú vymyslené, rozprúdili diskusiu o tom, ako by na nich hora
mohla pôsobiť, aký môže mať na priťahovanie vplyv, či ide o dieťa alebo dospelého
Ferumčana, aký je vplyv vzdialenosti na priťahovanie, ako by sa Ferumčania mohli pred
priťahovaním hory obrániť. V miestnosti, kde diskusia prebiehala, boli voľne položené rôzne
magnety a telesá z rôznych materiálov, rôznych veľkostí. Deti počas argumentovania spontánne
prešli k experimentovaniu. Kládli nové otázky, pýtali si ďalšie pomôcky, poznávali.
Medzi najvýraznejšie sa prejavujúce miskoncepcie patrili presvedčenie, že magnet pôsobí na
všetky kovy a presvedčenie, že sila, ktorou magnet pôsobí, závisí od jeho veľkosti.

Pojmové komiksy - Concept Cartoons
Pojmové komiksy (Naylor, Keogh, 2000) sú určené predovšetkým na použitie v školskej
triede na vylákanie predstáv, na poskytnutie kontextu pre diskusiu o vedeckých poznatkoch.
Motivovanie žiakov, ich priame zapojenie a stimulovanie experimentovania robia
z pojmových komiksov účinný nástroj podpory vyučovania.
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Komiksová kresba znázorňujúca niekoľko postáv debatujúcich o každodennej situácii je
navrhnutá tak, aby provokovala k diskusii a stimulovala vedecké myslenie
Typický pojmový komiks má nasledujúce znaky:
-

vizuálna reprezentácia vedeckých myšlienok;

-

minimum textu vo forme dialógu;

-

rovnocenná prezentácia alternatívnych pohľadov na situáciu a vedecky akceptovateľného
pohľadu;

-

aplikovanie vedeckých ideí na každodenné situácie, s ktorými majú adresáti autentickú
skúsenosť;

-

odpoveď často závisí od zadefinovania premenných – komiks nemusí obsahovať
jednoduchú vedecky správnu odpoveď.

Pojmové komiksy vychádzajú z početných výskumov zameraných na zisťovanie stavu
alternatívnych predstáv žiakov v rôznych oblastiach vedy a z výskumu zameraného na
využitie kreslených obrázkov a komiksov vo vyučovaní prírodných vied.
Výhodou použitia pojmových komiksov je priame prepojenie fázy vylákania začiatočných
predstáv a fázy reštrukturovania predstáv (pozri str. 14). Pojmové komiksy totiž nielen
diagnostikujú úroveň porozumenia vedeckých pojmov, ale zároveň napomáhajú rekonštrukciu
poznatkov a porozumenia. Niekedy žiaci zmenia svoje predstavy už počas diskusie, niekedy
ich diskusia vyprovokuje ku skúmaniu vedúcemu následne k rekonštrukcii predstáv (bez
priamej výzvy alebo ďalšieho navádzania učiteľom). 69% študentov učiteľstva potvrdilo, že
im pojmové komiksy pomohli premýšľať o prezentovaných situáciách inak a naštartovať
proces reštrukturalizácie predstáv (Naylor a kol., 2001).
Výskum (Keogh, B., Naylor, S., 1996) preukázal, že pojmové komiksy vyvolávajú u žiakov
záujem o vedu, v niektorých prípadoch vedú k praktickému experimentovaniu s cieľom zistiť
viac o prezentovanej situácii a ujasniť si svoje myšlienky. Rozhodnutie, čo a ako skúmať, sa
stáva záujmom a rozhodnutím žiakov, nie je pokynom učiteľa. Debata o prezentovanej
situácii a alternatívnych predstavách pokračuje často aj za rámec vyučovacej hodiny. Rozvíja
sa schopnosť argumentácie (vnútornej, aj v rámci diskusie s ostatnými žiakmi). Pojmové
komiksy boli úspešne použité aj vo vyučovaní žiakov so zvláštnymi vzdelávacími potrebami
a žiakov s problematickým správaním.
Vyššie uvedené efekty závisia od metodiky použitia pojmových komiksov – či majú žiaci
možnosť diskutovať po tom, ako si vyhodnotia svoje vlastné predstavy, či dostávajú zadania
domov na premyslenie a pod.
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Zisťovanie poznatkov pomocou pojmových komiksov je žiakmi vnímané v porovnaní s inými
druhmi testov relatívne pozitívne. Má odozvu aj u žiakov, ktorí nie sú obyčajne ochotní
vyjadriť svoje názory a myšlienky, znižuje výskyt „neodpovedania“.
Podľa zahraničných skúseností používanie pojmových komiksov v školskej praxi vyvoláva
u učiteľov ďalšie zmeny vo vyučovacích prístupoch, podporuje konštruktivistický prístup
k učeniu.
Pojmové komiksy boli použité aj v mestskej hromadnej doprave s cieľom podporiť chápanie
vedy verejnosťou, stimulovať záujem verejnosti o vedu a pomôcť pochopiť, ako vedecké
myšlienky súvisia s každodenným životom bežných ľudí. Pasažieri v Londýnskom metre
(neskôr sa projekt realizoval aj v ďalších mestách a krajinách) sa stretávali v priebehu jedného
mesiaca so štyrmi rôznymi pojmovými komiksmi. Nemali k dispozícii odpovede, ale ak ich
komiks zaujal, mohli zavolať na telefónne číslo „vedeckej“ linky, získať leták v Múzeu
dopravy alebo prostredníctvom webstránky a dozvedieť sa o prezentovanom probléme viac.

Ukážka

© Keogh, B., Naylor, S.
Veľmi častou mylnou predstavou je, že existujú materiály, ktoré majú vlastnosť zohrievať iné
predmety. To, že nosíme kabát, aby nám bolo teplo, vedie niektorých žiakov k presvedčeniu,
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že kabát zohreje aj snehuliaka a ten sa rýchlejšie roztopí. V skutočnosti kabát pôsobí ako
tepelný izolant – znižuje prenos tepla. U človeka kabát udržuje teplo vnútri, kým v prípade
snehuliaka zabraňuje prechodu tepla dovnútra ku snehuliakovi. Snehuliak sa preto neroztopí
skôr, ak naň dáme kabát.
Situáciu možno experimentálne preskúmať s použitím skutočného snehu, alebo ľadu. Vodu
môžeme zamraziť v plastovej fľaši alebo pohári a použiť ju ako model snehuliaka. Stará
rukavica alebo ponožka môžu poslúžiť ako model kabáta. Užitočným rozšírením je
sledovanie vplyvu ďalších faktorov - napríklad materiálu, farby a hrúbky kabáta. (Keogh,
Naylor, 1999)
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IV. Koncepčné učenie

Ako už bolo uvedené v kapitole II., nový poznatok môže mať k východiskovým predstavám
jedinca rôzny vzťah:
a) nový poznatok ostane izolovaný, nevytvorí sa vzťah k už existujúcim koncepciám;
b) nový poznatok sa asimiluje (začlení) do existujúcej koncepcie bez vyvolania ďalších
zmien;
c) nový poznatok vyvolá proces akomodácie – rekonštruovania existujúcej koncepcie
alebo viacerých existujúcich koncepcií.
Predpokladom koncepčného učenia, kedy prvotnú predstavu nahrádza predstava bližšia
vedeckej koncepcii, je navodenie situácie, ktorú učiaci sa nie je schopný interpretovať
koherentným spôsobom, má alternatívne interpretácie alebo vôbec nie je schopný situáciu
zmysluplne interpretovať. To vedie učiaceho sa k potrebe konštruovať nové alebo
rekonštruovať existujúce koncepcie. Rekonštruovanie existujúcej koncepcie sa môže
uskutočniť rozpracovaním existujúcej koncepcie alebo koncepčnou zmenou.

Rozpracovanie existujúcej koncepcie
Najvýznamnejšími formami rozpracovania existujúcej koncepcie – myšlienkovej štruktúry – sú:
a) Pridanie novej subkategórie do existujúcej štruktúry.
Pridaná subkategória zapadá do existujúcej štruktúry, pričom pôvodná všeobecnejšia
kategória zostáva naďalej v platnosti.
b) Pridanie všeobecnejšej kategórie do existujúcej štruktúry.
Na základe abstrakcie vlastností spoločných pre niekoľko špecifických kategórií sa vytvorí
nová všeobecnejšia kategória, pričom špecifické kategórie nezanikajú.

Koncepčná zmena
Koncepčná zmena znamená vytvorenie v podstate novej koncepcie prostredníctvom
reštrukturalizácie prvkov už existujúcich koncepcií. Vyžaduje koordinované zmeny mnohých
prvkov a ich vzťahov v rámci mentálnej štruktúry.
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Najvýznamnejšie formy koncepčných zmien sú (Gale, 2002):
- Koncepčná diferenciácia - je charakteristická tým, že novšia (vznikajúca) teória používa
dve rôzne koncepcie na mieste, kde pôvodná teória používala len jednu (napríklad
Galileiho rozlíšenie priemernej a okamžitej rýchlosti, Blackovo rozlíšenie tepla a teploty,
alebo u detí rozlíšenie hmotnosti a hustoty).
Pri koncepčnej diferenciácii sa pôvodná koncepcia začne javiť ako nekoherentná
a v novšej teórii už nemá zmysel.
- Koncepčné zlúčenie - je charakteristické tým, že v novšej (vznikajúcej) teórii sa uplatňuje
nová koncepcia, ktorá spája koncepcie predtým (v pôvodnej teórii) vnímané ako
principiálne odlišné (napríklad Newton spojil pohyb po kružnici, planetárny pohyb, voľný
pád a pohyb náboja do novej kategórie zrýchlený pohyb).
Pri koncepčnom zlúčení sú pôvodné koncepcie vnímané ako principiálne odlišné
a vlastnosti, ktoré sa stávajú rozhodujúce pre definovanie novej koncepcie neboli vnímané
ako podstatné vlastnosti pôvodných koncepcií.
Tieto dve základné formy koncepčných zmien sa navzájom podporujú. Koncepčné zlúčenie
(napr. vytvorenie koncepcie zrýchleného pohybu) je obyčajne sprevádzané koncepčnou
diferenciáciou (napr. odlíšením pojmov rovnomerný a zrýchlený pohyb).
Ďalšími formami koncepčných zmien sú napríklad re-analýza ústredných vlastností alebo
východiskových štruktúr alebo nadobudnutie nového presvedčenia o vzťahoch medzi
pojmami.
Uskutočnenie koncepčnej zmeny je spravidla dlhodobý proces, ktorý zahŕňa aj vývoj
prechodných, premosťujúcich konštrukcií a nemôže sa uskutočniť v priebehu jednej, či
niekoľkých vyučovacích hodín. Naviac, pri koncepčnej zmene neexistuje jednoduché
priradenie prvkov medzi prvkami novej a pôvodnej koncepcie.

Podstata a úloha kognitívneho konfliktu v koncepčnom učení
Učenie vedúce k (re)konštrukcii koncepcií využíva skutočný alebo potenciálny kognitívny
konflikt medzi akceptovanou vedeckou teóriou a predstavami, ktoré prinášajú učiaci sa do
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triedy alebo kognitívny konflikt medzi vedeckou koncepciou a predstavami, ktoré si môžu na
základe prvotných predstáv učiaci sa vytvoriť.
Bez uvedomenia si prvkov existujúcich predstáv, z ktorých učiaci sa odvíjajú svoje
poznávanie nie je možné plné uvedomenie si rozpornosti situácie. Prvým krokom
k vytvoreniu kognitívneho konfliktu je preto explicitné vyjadrenie žiackych predstáv (metódy
rozpoznávania alternatívnych predstáv sú uvedené v kapitole III.)
Kognitívny konflikt je najčastejšie používaný ako signál pre vyvolanie potreby rekonštrukcie
aktuálnych predstáv. Vzniká napríklad vtedy, ak existujúca koncepcia zlyháva pri
predpovedaní vývoja, pri narábaní s dôležitými údajmi alebo pri riešení problémov.
Kognitívny konflikt – mentálnu nerovnováhu možno vyvolať aj nastolením problémov, ktoré
sú za hranicou aktuálnych koncepcií alebo odhalením vnútornej nekonzistentnosti v myslení.
Vonkajšie poukázanie na rozpor, nekonzistentnosť predstáv na vyvolanie kognitívneho
konfliktu nepostačuje. Aj keď učiteľ zámerne pripraví ku konfliktu vedúcu učebnú situáciu,
môže sa stať, že žiaci si ju celkom neuvedomia. Dokonca aj keď je konflikt nejakým
spôsobom zvýraznený, nemožno garantovať, že žiaci uznajú jeho existenciu a/alebo docenia
jeho význam. Úspech učenia tak závisí od ochoty a schopnosti učiacich sa rozoznať
a odstrániť, vyriešiť kognitívny konflikt.
Podľa úlohy kognitívneho konfliktu v procese učenia možno rozlíšiť tri skupiny stratégií
učenia:
1.

Stratégie, v ktorých musí byť konflikt rozpoznaný žiakom v začiatočnom štádiu učenia.

2.

Stratégie, v ktorých je predstavený alternatívny spôsob myslenia a konflikt je zdôraznený
neskôr.

3.

Stratégie, v ktorých môže vniknúť konflikt, ale nie je vnímaný ako podstatný pre proces
učenia (napríklad stratégia analógií má za cieľ budovať užitočné koncepcie, nie
podrobovať miskoncepcie skúške).

Možno sa tiež stretnúť so stratégiami učenia, ktorých cieľom je vyhýbať sa konfliktom.
Zdôrazňujú, že kognitívny konflikt môže spôsobiť stratu sebavedomia u učiacich sa
a v niektorých prípadoch môže viesť k regresii myslenia (k návratu k prvotným predstavám).
Žiaci si podľa týchto stratégií nemajú byť vedomí konfliktu, nemajú si uvedomovať
prebiehajúci učebný proces.
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(Re)Konštrukcia predstáv
Výskumníci v oblasti prírodovedného poznávania majú rôzne názory na možnosť vzniku
vedeckej koncepcie, alebo novej alternatívnej predstavy bližšej k vedecky akceptovanej
koncepcii. Kým jedna skupina zastáva názor, že alternatívna koncepcia bližšia k vedeckej
vznikne medzi žiakmi prostredníctvom diskusie a experimentovania, druhá skupina tvrdí, že
akceptovateľnú alternatívu musí navrhnúť učiteľ.
V jednotlivých stratégiách učenia sa preto uplatňuje viacero spôsobov (re)konštrukcie
predstáv. Na jednom konci spektra je metóda, keď žiaci s použitím rôznych tvorivých
a heuristických techník navrhujú životaschopnejšie, funkčnejšie koncepcie, uvažujú o okruhu
možných interpretácií sledovaného javu alebo udalosti a následne ich podľa dohodnutých
kritérií za pomoci učiteľa zhodnocujú. Alebo učiteľ nepriamo vedie žiakov k vedeckej
predstave tým, že niektoré predstavy podporí a od niektorých predstáv učiacich sa odradí.
Inou možnosťou je podpora procesu (re)konštrukcie predstáv starostlivým výberom analógií.
Na druhom konci spektra sú stratégie učenia, v ktorých novú koncepciu predstavuje učiteľ
a úlohou žiakov je zhodnotiť ju. (Watson, Kopnicek, 1990)
Tvorba vedeckej koncepcie je komplexným procesom, zahŕňa ustálenie širokej série pojmov
a ich vzájomných vzťahov. To si vyžaduje dlhší čas, počas ktorého žiaci môžu (bez toho, aby
si to uvedomili) interpretovať skúsenosti prvotnými predstavami o danej oblasti.
V prípade, že novú koncepciu žiakom sprostredkuje učiteľ, žiaci ju prijmú, až keď si vytvoria
vlastnú vnútornú interpretáciu tejto koncepcie, keď ju začnú považovať za zrozumiteľnú.

Zhodnotenie (re)konštruovaných predstáv
Významnou súčasťou procesu (re)konštrukcie predstáv je hodnota, ktorú jej učiaci sa dajú.
Proces zhodnotenia novej koncepcie zahŕňa porovnávanie dvoch alebo viacerých
konkurenčných koncepcií podľa rôznych kritérií. Žiaci preto potrebujú príležitosť uvážiť
nielen jeden vybraný jav, ale širokú škálu príkladov. Okrem toho tak, ako sa líšia každodenné,
bežné koncepcie od vedeckých, líšia sa aj kritériá, ktorými ich posudzujeme. Pri bežných
predstavách je rozhodujúcim kritériom reprezentácia fungovania sveta (ontologické
kritérium), relevantnosti, užitočnosť pri riešení konkrétnych situácií a štandardných
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problémov, presvedčenie o fungovaní sveta. Pri hodnotení vedeckých koncepcií pribúda
hodnotenie

zrozumiteľnosti,

úspornosti

a konzistentnosti.

Súčasťou

prírodovedného

vzdelávania preto musí byť aj uvedenie žiakov do vedeckej kultúry.

Otázka relevantnosti vedeckých koncepcií
Žiaci často pripúšťajú spolužitie dvoch koncepčných systémov, dvoch spôsobov nazerania –
bežného = každodenného a školského = „vedeckého“ (v skutočnosti však nemusí mať
s vedeckým veľa spoločného).
Pokiaľ nie sú alternatívne koncepcie prezentované adresne, pokiaľ žiaci nevnímajú význam
nových poznatkov, nových spôsobov nazerania na javy v ich každodennom živote, môžu
operovať rôznymi koncepčnými systémami v závislosti od kontextu, alebo môžu operovať
prvotnými koncepciami obohatenými o „vedecký slovník“ (Watson, Kopnicek, 1990).
Otázka konzistentnosti
Potreba konzistentnosti v bežnom živote je oveľa menšia ako vo vede. V každodennom
uvažovaní sa možno stretnúť takmer u každého človeka s určitými ideologickými, či
politickými protirečeniami. Vo vede je však kritérium konzistentnosti – vnútorného súladu
jedným z hlavných kritérií. Aj učiteľ by mal nabádať žiakov k overovaniu konzistentnosti
nových vzorov myslenia. V prípade potreby by mal taktne upozorniť na nesúlad v myslení
a vyzvať žiakov, aby uvažovali o tom, ako môžu byť dve protichodné tvrdenia zároveň obe
pravdivé. Niektorí žiaci budú aj napriek upozorneniu protirečenia ignorovať, no niektorí
v konfrontácii

s nekonzistentnosťou

svoje

myslenie

zmenia.

Rozvoj

logického

a konzistentného myslenia je tak vedľajším efektom vyučovania zameraného na koncepčnú
zmenu.

Bariéry koncepčných zmien
Ak je žiak konfrontovaný s dôkazom, ktorý protirečí jeho očakávaniam, v ideálnom prípade
akomoduje svoje myslenie tak, aby bolo v súlade s poslednými pozorovaniami. Ale nahradiť
jednu koncepciu inou nie je jednoduché ani v prípade, keď všetky nové informácie alebo
schopnosti potrebné pre koncepčnú zmenu ležia v konštrukčnej zóne, nazývanej aj zóna
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blízkeho vývoja1, zahŕňajúce to, čo je dieťa pripravené uvážiť. Ak má nastať koncepčná
zmena, treba často prekonávať poznávacie bariéry (Watson, Kopnicek, 1990; Golab-Meyer,
1996).

Bariéra prvých predstáv - neochota pripustiť potrebu zmeny
Jednou z najväčších bariér je neústupčivosť, neochota pripustiť, že naše predstavy, „teórie“
môžu byť nesprávne.
Ak pozorovania odporujú očakávaniam, pridŕžajú sa žiaci často svojich pôvodných predstáv
a navrhujú experimenty, ktoré len posilnia tradičný spôsob myslenia. Žiaci, ktorých sa len
málokedy pýtame na ich názor, sú zvlášť neochotní pripustiť chyby vo svojom myslení. Ak
nie sú schopní odvolať sa na vedecký poznatok, aby vysvetlili odporujúci dôkaz, často
označia rozpornú udalosť za “zázrak”, anomáliu. Keď už musia zmeniť svoje predstavy,
ochotnejšie menia koncepcie nižšej hierarchie ako kľúčové, referenčné koncepcie. Pre
mnohých žiakov sa tak porozumenie klasickej fyzike môže stať bariérou pri štúdiu teórie
relativity alebo kvantovej mechaniky.
Účinným nástrojom na prekonanie bariéry prvých predstáv je požadovanie predpovedania
výsledku, vývoja. Žiaci, ktorí sú vyzvaní, aby predpovedali výsledky experimentov sú
ochotnejší zmeniť svoje myslenie, než žiaci, ktorí sú len pasívnymi nezainteresovanými
pozorovateľmi. Predpovedanie tiež umožňuje reflexiu vlastného myslenia, bez ktorej nie je
možné uvedomelé učenie sa.
Významnú úlohu pri prekonávaní bariéry prvých predstáv môže zohrať uvádzanie
konkrétnych príkladov z histórie vedy, kedy vedci zmenili svoje koncepcie (napríklad ako
Galileiho skúmanie padajúcich telies viedlo k nahradeniu dovtedajšieho aristotelovského
presvedčenia o prirodzenom pohybe telies). To umožní žiakom uvedomiť si, že zmeniť svoje
predstavy je legitímne.

Bariéra zmyslového vnímania
Aj samotné zmyslové vnímanie môže blokovať koncepčnú zmenu. Hovorí sa, že vidieť
znamená uveriť, ale ľudské zmysly sú subjektívne. Napríklad v bežnom živote „meriame“
teplotu porovnávaním – dotykom ruky, čo je z vedeckého hľadiska neprijateľné.

1

Zone of praximal development (Vygotsky, 1978, s. 86)
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Ďalšou bariérou je preceňovanie priameho (zmyslového) pozorovania nad kritickú analýzu.

Jazyková bariéra
Vzájomné ovplyvňovanie sa každodenného a vedeckého jazyka
Vzájomné ovplyvňovanie sa každodenného a vedeckého jazyka je veľmi významnou
poznávacou prekážkou najmä v oblastiach, v ktorých majú žiaci bohaté každodenné
skúsenosti (napríklad v mechanike alebo náuke o teple). Slová ako sila, práca, alebo energia
majú v každodennom jazyku široký, nie dobre definovaný význam.
Napríklad pojem sila v bežnom jazyku je bližší k vedeckému pojmu potenciálna alebo
vnútorná energia; hybnosť v bežnom ponímaní je bližšia skôr vedeckému pojmu
kinetická energia a bežné používanie slova teplo zodpovedá skôr vedeckému pojmu
entropia.
Najmä na začiatku prírodovedného vzdelávania tak vzniká rozpor, kedy nie je možné
používať vedecký jazyk. So žiakmi často hovoríme jazykom, ktorému rozumejú, hoci tento
jazyk používa fyzikálne pojmy nesprávne. Účinným prostriedkom na prekonanie tejto bariéry
je dôsledné zdôrazňovanie “takto to povieme v bežnom živote“ a následné preformulovanie
tvrdenia s použitím vedeckého jazyka.
Slová cudzieho pôvodu
Vedecký slovník obsahuje veľa slov cudzieho pôvodu, najmä z latinčiny a gréčtiny. Dnešní
žiaci už tieto jazyky neštudujú a tak nepoznajú význam predpôn ako „equi“, „iso“, „bi“, „dis“,
„anti“, „a“, „pro“, „kontra“. Často nechápu význam slov globálny, lokálny, univerzálny,
zjednotený, deterministický, implikácia, alternatíva, indukcia, homogénny, heterogénny
a mnohých ďalších pojmov užitočných nielen vo fyzike. Učia sa ich z kontextu. S novým
slovom sa často stretnú v kontexte nového fyzikálneho pojmu, ktorý ešte neovládajú, čo ich
ťažkosti s pochopením cudzieho slova ešte znásobí.

Jazyk logiky
Význam logických spojok v každodennom jazyku je odlišný od ich používania v jazyku vedy.
Alternatíva je v bežnom jazyku zvyčajne chápaná ako vylúčenie. Rozlišovanie medzi
implikáciou a identitou je závislé od kontextu.
Používanie logických pravidiel oddelene od kontextu formálnym, vedomým spôsobom si
vyžaduje plne rozvinuté formálne myslenie, ktoré mnohí žiaci nemusia vôbec dosiahnuť.
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Predčasná verbalizácia, formalizácia
Predčasná verbalizácia vedie nielen k memorovaniu, ale blokuje myslenie vo všeobecnosti.
Ak sú pojmy verbalizované skôr, ako sú na ne žiaci pripravení, ak je presná definícia
odhalená bez vhodného odôvodnenia jej koreňov vo fyzikálnej realite, existuje len malá
šanca, že žiak bude schopný vykonať inverznú operáciu, t.j. použiť pojem na popis reality.
Pochopiť vedeckú koncepciu tiež znamená rozumieť abstraktným pojmom, vedieť ich
usporiadať do štruktúr. Podľa teórie konštruktivizmu na to mnohí (najmä mladší) žiaci nie sú
dostatočne zrelí - fyzika je zaradená do učebných osnov pre žiakov, ktorí sú ešte na úrovni
konkrétneho myslenia. Na tejto úrovni myslenia žiak môže primerane uvažovať
o konkrétnych situáciách, pripravovať sa na vedecké poznávanie a rozvíjať schopnosť
formálneho myslenia. Preto sú vo vekovej skupine (10 – 15 rokov) úspešné najmä objavné
metódy poznávania.

Bariéra matematických poznatkov
V praxi je pri vyučovaní prírodných vied, najmä fyziky nevyhnutné oboznámiť žiakov
s niektorými matematickými pojmami. Veľmi dôležité je dosiahnutie istej matematickej
zručnosti a návykov. Pre pochopenie nových fyzikálnych pojmov je dôležitý primeraný
matematický základ. Napríklad pochopenie pojmu rýchlosť obsahuje v sebe matematické
chápanie limity, ako aj prvky diferenciálneho a integrálneho počtu.
Bariéra matematických poznatkov sa prejavuje najmä vtedy, keď vzhľadom na aktuálnu
úroveň matematických poznatkov a zručností

žiakov nie je možné použiť vhodný

matematický aparát. Veľmi vážnou chybou je používanie chybných matematických
zjednodušení. Nielenže nevedie k lepšiemu porozumeniu, ale spôsobuje zdanlivé pochopenie,
ktoré je vážnou bariérou ďalšieho poznávania.
Z preceňovania ťažkostí žiakov s matematikou pramení snaha vyhnúť sa matematickému
popisu za každú cenu. To je však (prinajmenšom v niektorých oblastiach fyziky) len
krátkodobým riešením, z dlhodobého hľadiska celkom neúčinným.
Pri starostlivo tvorených osnovách a koordinácii medzi jednotlivými predmetmi sa bariére
matematických poznatkov dá do značnej miery predísť.
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Bariéra prekračovania stupníc, mierok
Človek sa predovšetkým zaujíma o veci, ktoré ležia v jeho dosahu. Oblasť prístupných
udalostí sa s rozvojom osobnosti rozširuje. Bez zvláštneho úsilia zo strany žiaka, bez
vedomého učenia sa, však ostáva ohraničená na javy makrosveta, na úzky pás priestoročasu
a energetického spektra.
Fyzikálne jednotky sú väčšinou volené tak, aby bolo možné známe javy opísať malými
číslami. Preto množstvo múky potrebnej na upečenie koláča udávame v dekagramoch
a hmotnosť vlaku v tonách, tlak vzduchu v hPa, elektrický prúd v mA a kapacitu v pF. Veľká
jednotka často funguje oddelene od základnej - napr. meter a svetelný rok, sekunda a deň.
Schopnosť prevádzať tieto jednotky si vyžaduje skúsenosti a cvik.
Existuje viacero pomôcok na prekonanie bariéry prekročenia mierky. Známy je vizuálny
príklad odvíjajúci sa od znázornenia bežného javu v dobre predstaviteľnej mierke (napríklad
fotografia človeka alebo jablka), nasledovaný obrázkami sveta vo zväčšujúcej sa mierke až po
vzdialené galaxie a na druhej strane obrázkami sveta v zmenšujúcej sa mierke až do hĺbky
atómových jadier. Užitočné je odhadovanie, ktoré oboznámi žiakov s rôznou veľkosťou čísel.
Osvedčené je tiež použitie modelov (napr. Slnečnej sústavy) alebo „šokujúcich“ príkladov
(napr. keby sme jadro atómu zväčšili na rozmer tenisovej loptičky, atómový obal by siahal do
vzdialenosti niekoľkých kilometrov).
Niektoré bariéry sú spoločné pre deti aj dospelých, niektoré sú vývojovo podmienené. Žiaci
na druhom stupni základnej školy len začínajú používať formálne operácie. Keď sú
konfrontované s novými dôkazmi, majú tendenciu vrátiť sa späť na nižší stupeň – na úroveň
konkrétnych operácií. Môžu sa u nich prejaviť ťažkosti pri meraní a logickom uvažovaní,
uprednostňovanie náhodného postupu pokus – omyl, zovšeobecňovanie na základe
nepodstatných znakov. Žiaci na tejto úrovni majú obmedzené skúsenosti s vedeckou metódou.
Majú snahu interpretovať experimenty tak, aby ich prispôsobili svojmu presvedčeniu, nie
zmeniť svoje presvedčenie tak, aby zodpovedalo experimentálnym dôkazom.

Príklady stratégií učenia podporujúcich koncepčné zmeny
Čítanie alebo pozorovanie vedeckých princípov samo osebe nevedie ku koncepčnej zmene.
Dokonca ani vlastná experimentálna činnosť žiakov nemusí viesť k zmene alternatívnych
koncepcií, s ktorými žiaci prichádzajú do triedy.
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Od 80-tych rokov dvadsiateho storočia bolo v oblasti výskumu prírodovedného vzdelávania,
vrátane fyzikálneho, navrhnutých a odskúšaných viacero stratégií učenia, ktorých cieľom je
podporiť učenie vedúce ku koncepčným zmenám. Základným princípom týchto stratégií
učenia je uznanie predstáv žiakov.

Stratégie učenia založené na kognitívnom konflikte a jeho riešení
Spoločným znakom stratégií učenia založených na kognitívnom konflikte a jeho riešení je
aktívne zapojenie učiaceho sa do reorganizácie vlastných poznatkov. Zahŕňajú fázu, v ktorej
žiaci majú príležitosť zreteľne vyjadriť, objasniť svoje predstavy. Následne sú identifikované
rozdiely medzi predstavami žiakov a vedeckým pohľadom.
Stratégia rozporných udalostí
Stratégia stavia na konflikte vyvolanom nečakaným vývojom javu – rozpornou udalosťou.
Možno ju rozčleniť na 5 fáz:
1.

začiatočná identifikácia prvotných predstáv učiacich sa o vybranom jave, uvedomenie si
svojich vlastných predstáv a predstáv ostatných žiakov;

2.

prežitie kognitívnej nerovnováhy, mentálneho konfliktu prostredníctvom pokusu vysvetliť
nečakanú, rozpornú udalosť - mentálny konflikt signalizuje potrebu vystúpiť
z normálneho, bežne zaužívaného spôsobu uplatňovania koncepčného rámca;

3.

aktívna snaha objaviť alebo skonštruovať alternatívny koncepčný systém použitím
tvorivých a heuristických procedúr a symbolických nástrojov.
Tvorivé a heuristické postupy umožňujú konštrukciou nových modelov rozširovať,
kombinovať a modifikovať existujúce predstavy. Symbolické nástroje (napr. algebraické
alebo grafické reprezentácie) umožňujú explicitne vyjadriť kľúčové vzťahy v novom
koncepčnom systéme.

4.

zhodnotenie vhodnosti možných alternatívnych predstáv - medzi hodnotiacimi kritériami
môže byť zrozumiteľnosť, schopnosť novej koncepcie vysvetliť rozpornú udalosť, ako aj
ďalšie javy v skúmanej oblasti, vnútorná konzistentnosť a súlad s inými relevantnými
poznatkami, užitočnosť v navrhovaní nových oblastí skúmania;

5.

zavŕšením koncepčnej zmeny je uplatnenie zmenenej koncepcie v novej situácii.
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Konflikt medzi predstavami (odhalenie nekonzistentnosti v myslení)
Základom je konflikt medzi dvomi rôznymi kognitívnymi štruktúrami vzťahujúcimi sa k tej
istej realite (napríklad kvalitatívno-intuitívne a kvantitatívno-numerické systémy riešenia
problému zmiešavania kvapalín s rovnakou alebo rôznou teplotou - získame zmiešaním vody
s teplotou 30°C a vody s teplotou 30°C vodu s teplotou 60°C?).
Táto stratégia učenia je postavená na pracovných listoch a praktickej činnosti žiakov so
zámerom, aby si žiaci sami uvedomili konflikt existujúci v ich myslení.
Stratégia následného konfliktu
Táto stratégia vychádza z filozofie vedy, z tvrdenia, že konštrukcia lepšej teórie nemusí
obsahovať bezprostrednú konfrontáciu s poznatkom, ktorý jedinec spontánne považuje za
relevantný. Žiaci sa oboznámia s novou koncepciou a až následne je poukázané na rozdiely
medzi prvotnými predstavami a novou koncepciou.
1.

Ujasnia sa predstavy, ktoré žiaci považujú za relevantné k problémovej situácii (zachytia
sa do „papierovej pamäte“ pre neskoršie spracovanie).

2.

Žiakom je povedané, že sa budú učiť teóriu, ktorá môže vyriešiť daný problém a že sa pri
tom bude očakávať ich pomoc pri konštrukcii tejto teórie, ako aj pri jej zhodnotení voči
alternatívam, ktoré boli navrhnuté v prvom kroku.

3.

Učiteľ prezentuje novú koncepciu s prepojením na základné poznatky, ktoré už žiaci
majú.

4.

Žiaci sú vyzvaní, aby aplikovali novú teóriu na riešenie problému (písomný záznam je
druhou „papierovou pamäťou“).

5.

Každý žiak porovná svoje „papierové pamäte“ z krokov 1. – 5. a zhodnotí kvalitu
myšlienok. Následne je hodnotenie rozšírené na čo najväčší počet ďalších relevantných
situácií.

Stratégie učenia založené na rozvoji predstáv konzistentných s vedeckým pohľadom
Koncepčné učenie môže nastať aj prostredníctvom rozvoja existujúcich názoroch žiakov a ich
rozšírenia smerom k vedeckým predstavám, pričom učiteľ sprostredkúva žiakom nový spôsob
myslenia, poskytuje im „lešenie“.
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Učenie analógiou
Cieľom je rozšíriť okruh používania užitočných intuitívnych predstáv a potlačiť používanie
škodlivých intuitívnych predstáv. Stratégia učenia analógiou predpokladá, že koncepčná
zmena môže byť u žiakov podporená budovaním kvalitatívno-intuitívneho pochopenia javov
pred osvojením si kvantitatívnych princípov. Toto pochopenie je rozvíjané prostredníctvom
analógie medzi nepoznaným, resp. nesprávne chápaným prípadom a „ukotvujúcim“
príkladom vychádzajúcim zo správnych intuitívnych poznatkov žiakov.
Stratégiu učenia analógiou možno rozčleniť na 4 fázy:
1.

Učiteľ kladením otázok pomáha odhaliť žiacke miskoncepcie viažuce sa k uvažovanej
oblasti.

2.

Učiteľ predstaví prípad, ktorý vidí ako analogický, a ktorý zodpovedá intuitívnym
predstavám žiakov a je kompatibilný s akceptovanou vedeckou teóriou (tento prípad je
označovaný ako „ukotvujúci“).

3.

Žiaci porovnávajú skúmaný a ukotvujúci prípad, utvrdzuje sa vzťah analógie.

4.

Ak žiaci neakceptovali analógiu, učiteľ sa pokúsi nájsť premosťujúcu analógiu (alebo
sériu premosťujúcich analógií) stojacu koncepčne medzi cieľom a ukotvujúcim
prípadom.

„Nová filozofia vedy“
Cieľom tejto stratégie nie je nahradiť žiacke teórie vedeckými, ale umožniť žiakom dospieť
k uvedomeniu si oboch. Žiaci sa učia vedecké koncepcie poznávaním rozdielov medzi
každodenným a vedeckým myslením. Východiskom stratégie je analýza a výber koncepcií
a nástrojov, ktoré majú byť žiakom priblížené. Samotnú stratégiu učenia možno rozčleniť na
štyri fázy:
1.

Predstavenie, prezentácia problému – formulácia otázok alebo hypotéz, plánovanie
a realizácia experimentov, pozorovanie, teoretická diskusia, formulácia zistení.

2.

Diskusia zistení - celotriedne fórum.

3.

Porovnanie s vedou – zistenia triedy sú porovnávané s podobnými historickými alebo
modernými teóriami, diskutujú sa možné príčiny rozdielov.

4.

Reflexia – žiaci sú nabádaní, aby sa pozreli späť na prezentovanie problému a uvážili
konkrétne otázky alebo ťažkosti, ktoré počas poznávania vyvstali.

Učiteľ je ten, kto ponúka žiakom integrujúci nadhľad, sprístupňuje žiakom vedecké koncepcie
a teórie.
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Požiadavky na žiakov
Nutnou podmienkou koncepčného učenia je prijatie tohto spôsobu učenia žiakmi. Žiaci musia
chápať podstatu konštrukcie poznatku a význam prezentovanej plurality názorov. Ak žiaci
veria v prenos hotového poznatku, úloha zvážiť vlastné predstavy a porovnávať ich
s ostatnými, pre nich nemá zmysel. Podobne koncepčnému učeniu bráni aj presvedčenie, že
vždy existuje „jednoznačná správna odpoveď“.
Väčšina stratégií učenia vedúcich ku koncepčnej zmene je postavená na porovnávaní predstáv
žiaka s predstavami ostatných žiakov, alebo s koncepciami predstavenými učiteľom. Žiak má
uvážiť celé spektrum pohľadov a priradiť im určité hodnoty. K tomu je nevyhnutné, aby bol
žiak schopný verbalizovať vlastné predstavy, aby bol schopný aktívne počúvať, analyzovať,
porovnávať, hodnotiť a argumentovať, aby bol prístupný zmeniť svoj pohľad. Rozhodujúce je
nielen to, s akými prvotnými predstavami žiak prichádza na vyučovanie, ale aj to, aké sú jeho
prístupy.
Stratégie využívajúce kognitívny konflikt môžu viesť k problémom najmä u neúspešných
žiakov. Títo sa bránia konfliktom, vnímajú ich ako ďalšie vlastné zlyhanie.

Požiadavky na učiteľov
Učitelia musia byť citliví, vnímaví k predstavám žiakov. V niektorých situáciách musí učiteľ
zastávať neutrálnu úlohu „konzultanta“. Niekedy musí učiteľ priamo odpovedať na predstavy
žiakov.
Základnou požiadavkou je, aby učiteľ vedel vytvoriť prostredie, v ktorom sa žiaci budú cítiť
bezpečne a isto a budú schopní vyjadriť svoje názory a otvorene o nich diskutovať. Učiteľ
preto musí byť citlivý k potrebám a pocitom žiakov, musí byť schopným manažérom.
Od učiteľa sa očakáva, že:
-

si uvedomuje predstavy žiakov v uvažovanej oblasti;

-

si uvedomuje možné spôsoby vývoja koncepcií v uvažovanej oblasti;

-

je vnímavý k pokrokom žiakov v učení;

-

je schopný tvoriť učebné úlohy, ktoré povzbudia a podporia učebný proces;

-

si dostatočne dôveruje, čo sa týka jeho vlastného pochopenia predmetu a je schopný
uznať aj iné názory a reagovať na ne;

-

je schopný organizovať a manažovať triedu tak, aby umožnil koncepčné učenie;

-

je schopný vybrať a realizovať vhodnú stratégiu učenia. Pri rozhodovaní o vhodnej
stratégii učenia by mal učiteľ uvážiť:
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1. prvotné predstavy a prístupy žiakov;
2. charakter (podstatu) učiva a zamýšľaných učebných výstupov;
3. intelektuálne požiadavky kladené na žiakov pri rozvoji alebo zmene ich koncepcií;
4. možné stratégie učenia, ktoré by mohli pomôcť žiakom pri zmene ich existujúcich
predstáv smerom k vedeckým.

Učebné osnovy pri koncepčnom učení
Vyučovanie konštruktivistickým spôsobom je pomalšie, zahŕňa realizáciu demonštrácií,
vlastnú experimentálnu činnosť žiakov, diskusie, pretváranie myšlienok. Naviac, učebné
osnovy v konštruktivistickej triede sa vyvíjajú v závislosti od prvotných predstáv
a následných konštrukcií žiakov, v závislosti od ich otázok. Pokrývajú menej učiva, žiaci si
zapamätajú menej faktov na testovanie a pokrok je niekedy nesmierne pomalý.
Alternatívou je plne pokryť predpísaný učebný obsah s vedomým, že žiaci môžu maskovať
chýbajúci koncepčný rast tým, že sa naučia dať učiteľovi to, čo chce - memorovať definície
z učebnice, vyhotoviť protokol z laboratórnej práce v určenom formáte (Watson, Kopnicek,
1990).
Vzniká tak dilema: Má fyzikálne vzdelávanie pokryť celý rozsah fyziky ako vedy, keď vieme,
že učivo bude pochopené povrchne? Alebo máme rezignovať na pokrytie obsahu a pomôcť
žiakom rozvíjať ich koncepcie, ak vieme, že obetujeme šírku hĺbke? Existuje „zlatá stredná
cesta“?
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V. Príklady alternatívnych predstáv
ovplyvňujúcich poznávanie fyziky
Od 80-tych rokov 20. storočia sa alternatívnym žiackym predstavám venovali početné
výskumy. V tejto kapitole sú uvedené príklady najčastejších zmapovaných alternatívnych
koncepcií viažucich sa k vede všeobecne (Project 2061, 2009) a k jednotlivým oblastiam
fyziky (Hapkiewicz, 1992, Hapkiewicz, 1999, Driver a kol. 2002, Driver a kol 2003).

Vedecké poznanie, veda
V chápaní vedeckého poznania a vedy možno u žiakov základných a stredných škôl
pozorovať niekoľko typických predstáv:
Čo je veda?
Medzi žiakmi každého veku možno pozorovať názor, že veda predovšetkým objavuje veci,
alebo rieši praktické problémy. Menej častý je názor, že veda objavuje a snaží sa porozumieť
svetu.
Imidž vedy
Keď sú žiaci vyzvaní, aby vyjadrili svoj pohľad na vedu vo všeobecnosti, vykresľujú ju ako
veľkolepú, vznešenú a dôležitú. Ak však majú hovoriť o vede ako o možnosti svojej kariéry,
odpovedajú negatívnym obrazom vedeckej práce a vedcov – opisujú vedeckú prácu ako
nudnú, jednotvárnu, zriedkavo odmenenú a vedcov ako bradatých, plešivejúcich, izolovaných,
pracujúcich osamote v laboratóriu. Tento názor je však skôr dôsledkom spoločenského
stereotypu, než osobného názoru.
Chápanie histórie vedy
Ukazuje sa, že začlenenie histórie do vyučovania vedy má vplyv na lepšie porozumenie
podstate vedy a napomáha zmenu obrazu vedy u žiakov.
Ešte aj stredoškoláci majú ťažkosti porozumieť názorom ľudí v minulosti. Môžu považovať
svojich predkov za intelektuálne a morálne menejcenných, nerozumejú tomu, že hodnoty,
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presvedčenia a prístupy ľudí v minulosti boli často iné ako tie súčasné, že ľudia z rôznych
kultúr môžu mať rôzne predstavy, pretože sú v rôznych situáciách.
Pôvod poznatkov
Predstavy žiakov o pôvode poznatkov a o tom, ako sú poznatky overované, prechádzajú cez
niekoľko stupňov – od začiatočného vnímania „správne/nesprávne“, cez názor, že poznatky
sú len „obyčajné domnienky“ až po predstavu poznatku podporeného zdôvodnením.
Kým žiaci vnímajú poznatky len v kategóriách správne/nesprávne, neporozumejú tomu, že
vedci môžu legitímne vysvetľovať tie isté pozorovania rôzne.

Ako sa menia poznatky
Väčšina žiakov si myslí, že vedecké poznatky sa menia, avšak typická predstava je, že sa
mení vecná, obsahová stránka poznatku a to vďaka inováciám v oblasti technológií
používaných pri pozorovaní a meraní. Nechápu, že zmena teórie si vyžaduje nové
pozorovania alebo reinterpretáciu predchádzajúcich pozorovaní.

Experiment
Žiaci základných škôl nevnímajú experiment ako metódu na testovanie ideí, ale ako metódu
na odskúšanie vecí, alebo na získanie želaného výsledku.
Počas laboratórnych prác žiaci vyjadrujú sklamanie, ak experiment „nevyjde“. Nevnímajú
potrebu interpretácie negatívneho výsledku experimentu a jeho dôsledkov pre zhodnotenie
hypotézy. V zmysle overovania hypotézy v skutočnosti „funguje“ každý experiment, aj keď
nie vždy tak, ako sme očakávali.
Meranie – Najmä u mladších žiakov základných škôl sa možno stretnúť s presvedčením, že
ľudské zmysly sú spoľahlivé a vhodné na objektívne meranie. Medzi žiakmi základných škôl
sa možno často stretnúť s názorom, že ak niekto aspoň raz v živote použil nejaký merací
prístroj, vie ním merať. Napriek tomu aj žiaci, ktorí pri položení priamej otázky poznajú
meracie prístroje a postupy, ich samostatne počas skúmania nepoužívajú. Aj vtedy, ak žiak
dostane za úlohu niečo skúmať a dostane k tomu aj potrebné zariadenie, vrátane meracích
prístrojov, urobí často len kvalitatívne porovnanie. Ukazuje sa, že žiaci často teoreticky vedia
ako majú merať, ale nevedia čo a kedy.
Väčšina žiakov stredných škôl je presvedčená, že každé meranie je lineárne a že ľubovoľnú
veličinu môžeme odmerať tak presne, ako chceme. Zároveň ale tvrdia, že najmenšia hodnota
veličiny, ktorú môžeme meracím prístrojom odmerať, je rovná najmenšiemu dieliku
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meracieho prístroja. Mnohí žiaci sa domnievajú, že ak chceme merať niektorú charakteristiku
telesa, musíme sa ho „dotknúť“. Charakteristiky vzdialených a nedostupných objektov preto
podľa nich nie je možné merať.
Kontrola premenných – U žiakov každého veku možno pozorovať prehliadanie potreby meniť
pri experimente len jedinú premennú a všetky ostatné zachovávať konštantné. A to aj napriek
tomu, že už žiaci prvého stupňa sú schopní pochopiť, kedy je porovnanie korektné, čo je
nevyhnutný predpoklad pochopenia myšlienky „kontrolovaného experimentu“.
Žiaci základných škôl vedia posúdiť experiment, v ktorom zrejmá rozhodujúca premenná nie
je kontrolovaná, ako nefér. Koncepcia „férovosti“ sa intuitívne rozvíja už vo veku 7 – 8
rokov, avšak toto intuitívne chápanie sa do jasného všeobecne použiteľného prístupu
v plánovaní experimentu nerozvinie spontánne. Žiaci často nevedia identifikovať všetky
dôležité premenné a zväčša kontrolujú len tie z nich, o ktorých sú vopred presvedčení, že
ovplyvňujú výsledok.
Interpretácia údajov – Žiaci každého veku nekriticky odvodzujú príčinnosť z korelácie,
dokonca aj vtedy, keď sa jedna z premenných vôbec nemení. Majú ťažkosti odlíšiť premennú,
ktorá nijako neovplyvňuje výsledok a premennú, ktorá koreluje s výsledkom opačným
spôsobom ako pôvodne predpokladali.
Grafy funkcií
Medzi žiakmi každého veku možno pozorovať častú interpretáciu grafov ako doslovných
obrázkov, nie ako symbolickej reprezentácie situácie. Napríklad grafické znázornenie dráhy
v závislosti od času interpretujú ako trajektóriu.
Niektorí žiaci si myslia, že mierky na x- a y-osi musia byť rovnaké. Nechápu, aký dôsledok
na tvar grafu má zmena škály. Žiaci čítajú graf bod za bodom a ignorujú jeho všeobecné
znaky.
Mikropočítačom podporované laboratóriá zlepšujú rozvoj schopnosti interpretovať grafy.

Odhad
Žiaci základných a dokonca aj stredných škôl majú obmedzené chápanie podstaty
odhadovania. Často si myslia, že odhad je menejcenný ako presný výpočet a prirovnávajú ho
k hádaniu, takže nepovažujú odhad za užitočný.
Na druhej strane žiaci, ktorí vnímajú odhad ako významný spôsob získavania informácií,
používajú odhad častejšie a úspešnejšie.
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Žiaci, ktorí vedia robiť odhady, zároveň rozumejú hodnotám číslic a významu matematických
operácií a sú zruční v počítaní v duchu. Do veku 12 rokov majú žiaci málo možností získať
zručnosť v odhadovaní na základe prirodzených skúseností.
Zachovávanie
Koncepcia zachovávania sa rozvíja postupne. Žiaci obyčajne rozumejú zachovávaniu dĺžky
a množstva vo veku 7/8 rokov, zachovávaniu povrchu vo veku 8 – 10 rokov, zachovávaniu
hmotnosti vo veku 9 – 11 rokov a zachovávaniu premiestneného objemu vo veku 13 – 14
rokov.
Zachovávaniu hmotnosti v niektorých typoch úloh nerozumejú ani starší žiaci. Najčastejšie je
to pri uvažovaní o zmenách skupenstva z kvapalného na plynné alebo pevné. Zložitejšie
zmeny, ako napríklad chemické reakcie, obzvlášť tie, kedy dochádza k absorpcii plynu sú pre
žiakov ešte ťažšie pochopiteľné.
Teória a dôkazy
U žiakov každého veku vrátane študentov vysokých škôl sa objavujú ťažkosti s rozlišovaním
teórie a jej dôkazu, alebo medzi opisom dôkazu a jeho interpretáciou.
Žiaci sa často odvolávajú na osobné skúsenosti ako na dôkazy potvrdzujúce hypotézy. V ich
predstavách sú dôkazy vybrané z toho, čo už je známe alebo z osobnej skúsenosti. Môžu to
byť tiež informácie z druhej ruky, nie nutne informácie získané experimentom.
Naviac žiaci majú tendenciu všímať si a akceptovať len dôkazy, ktoré sú v súlade s ich
prvotnými predstavami. Dôkazy, ktoré nie sú v súlade s ich predstavami, žiaci skresľujú alebo
ich prehliadajú. S časom a narastajúcimi skúsenosťami sa tieto ťažkosti zmierňujú.
Neadekvátnosť argumentov - Väčšina žiakov stredných škôl akceptuje aj argumenty založené
na neprimeranej vzorke, príčinnosť odvodenú zo styčných udalostí a závery založené na
štatisticky nevýrazných rozdieloch. Po informácii, že závery sú chybné a zadaní úlohy:
„Zistite prečo,“ mnohí žiaci uznajú neadekvátnosť takýchto argumentov.
Systém
Niektorí žiaci základných škôl sú presvedčení, že systém objektov musí niečo robiť, aby bol
systémom, alebo že systém aj po strate nejakej svojej časti ostáva stále tým istým systémom.
Žiaci každého veku majú snahu interpretovať javy skôr prostredníctvom vlastností
jednotlivých objektov, než sledovaním interakcií medzi časťami systému. (Napríklad sila je
vnímaná ako vlastnosť telesa, nie ako interakcia medzi telesami.)
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Model
Typickou predstavou žiakov stredných škôl o modeloch je, že sú to kópie reality, nie
koncepčné reprezentácie.
Žiakom chýba predstava, že užitočnosť modelu môže byť testovaná porovnávaním jeho
implikácií a skutočných pozorovaní. Žiaci nemusia akceptovať vysvetľujúcu úlohu modelu,
ak má model s javom spoločnú iba abstraktnú formu, akceptujú ju však, ak majú spoločné aj
materiálne znaky.
Niektorí žiaci stredných škôl si myslia, že všetko, čo sa v škole učia na hodinách prírodných
vied je skutočné a presné, a preto nie sú schopní rozlišovať medzi pozorovaním a teóriou,
resp. modelom.

Chápanie relevantnosti prírodovedného vzdelávania
Postavenie vedy a technológie v spoločnosti je rôzne v čase, ako aj v jednotlivých krajinách.
V rozvojových krajinách má veľa mladých ľudí záujem o kariéru v oblasti vedy a technológie,
kým rozvinuté krajiny zaznamenávajú klesajúci záujem o štúdium v týchto oblastiach, najmä
o štúdium technologických, inžinierskych, fyzikálnych a niektorých chemických odborov.
Počet chlapcov prevyšuje počet dievčat študujúcich vedecké a technické odbory, zastúpenie
dievčat je vyššie v odboroch medicíny, veterinárnej medicíny, environmentalistiky a biológie.
Najväčšou bariérou sa javí skutočnosť, že žiaci nevnímajú obsah učebných osnov vedeckých
a technických predmetov ako dôležitý a užitočný vo vzťahu k ich životu a práci.
Výskumný projekt ROSE (Schreiner, Sjoberg, 2004) sledoval afektívne faktory ovplyvňujúce
zapojenie žiakov do vyučovania vedeckých a technologických predmetov a ich názory na
budúce zamestnanie vo vede a technológii. Cieľom bolo zistiť typické postoje u 15-ročných
žiakov. Do výskumu sa zapojilo 40 krajín z Európy, Ázie a Afriky.
Východiskovou hypotézou výskumu bolo, že napriek malému počtu žiakov, ktorí sa
zaujímajú o kariéru v oblasti vedy a technológie a napriek malej obľúbenosti prírodovedných
predmetov, bude veľa mladých ľudí považovať aspekty vedy a technológie za zaujímavé.
Predpokladom bolo, že poznanie záujmov a priorít mladých ľudí napomôže oživiť, obohatiť
a rozšíriť záujem žiakov o štúdium vedy.
Ďalšou z hypotéz bolo, že malý záujem o štúdium vedy a technológie môže byť spôsobený
negatívnym vnímaním úlohy vedy a technológie v spoločnosti a ich obviňovaním z katastrof
a rizík (napríklad havária v Černobyle, choroba BSE, globálne otepľovanie).
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Výsledky ROSE však ukázali, že mladí ľudia vnímajú vedu pozitívne – vyjadrili súhlas
s tvrdeniami, ako napríklad „Vďaka vede a technológii budú mať nasledujúce generácie
väčšie príležitosti“, „Nové technológie urobia prácu zaujímavejšou“, „Prínos vedy je väčší
ako škodlivé dôsledky, ktoré prípadne môže mať“, „Veda a technológie robia náš život
zdravší, ľahší a pohodlnejší“.
Pri tvrdení „Chcem sa stať vedcom“ sa objavili výrazné rozdiely medzi krajinami. Kým vo
vyspelých krajinách mladí ľudia s týmto tvrdením skôr nesúhlasili (dievčatá výraznejšie),
v rozvojových krajinách vyjadrovali skôr súhlas.

Čím vyššia je úroveň rozvoja krajiny

(porovnával sa index HDI = Human Development Index), tým menší záujem vyjadrovali žiaci
o učenie sa tém z oblasti vedy a technológie.
Medzi najpreferovanejšie oblasti záujmu patrili u dievčat otázky týkajúce sa zdravia,
medicíny a ľudského tela. Chlapci prejavili najväčší záujem učiť sa o dramatických aspektoch
fyziky a chémie (atómové zbrane, chemické explózie, biologické a chemické zbrane)
a o fungovaní moderných technológií (počítač, DVD).

Sila a pohyb
Žiadnej inej oblasti fyziky nebola pri výskume alternatívnych koncepcií venovaná taká
pozornosť ako základnej mechanike. Práve výskumy prekoncepcií a miskoncepcií spájajúcich
sa s pojmami pohyb a sila sa stali východiskom pre dnes už širšie overené tvrdenia, že žiaci
na celom svete si aj napriek rôznym školským skúsenostiam, jazykovým a kultúrnym
rozdielom vytvárajú alternatívne koncepcie rovnakého druhu.
Prvotné predstavy súvisiace s pohybom sa často označujú ako aristotelovské, alebo
zodpovedajúce stredovekej teórii impeta2. Prvotné predstavy žiakov však nemajú šírku ani
vnútornú konzistenciu týchto teórií. Pomenovanie „aristotelovské“ skôr poukazuje na fakt, že
predstavy sú svojimi držiteľmi, rovnako ako Aristotelovská teória, či teória impeta vo svojej
dobe, považované za logické a opodstatnené.
Medzi všeobecne rozšírené intuitívne pravidlá opisujúce pôsobenie síl patria:
a) Silové pôsobenie sa týka živých objektov.
Táto prvotná predstava bežná u malých detí sa neskôr transformuje do animizmu pri
opisovaní pohybu. Napríklad „teleso vrhnuté nahor sa snaží prekonať gravitáciu“.
2

Teória impeta pracovala s predstavou „hnacej sily“, ktorá je na začiatku pohybu dodaná telesu a počas pohybu
telesa sa postupne míňa.
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b) Nemenný pohyb si vyžaduje stále silové pôsobenie.
S toto predstavou je spojené vnímanie sily ako charakteristiky telesa, ktorá sa počas
pohybu postupne „míňa“. V istom okamihu pohybu potom môže prevážiť iná sila
(napríklad gravitačná) a zmeniť smer pohybu telesa.
c) Miera pohybu je priamo úmerná veľkosti sily.
Inak povedané: čím silnejšie potlačíme teleso, tým rýchlejšie (tým ďalej) sa bude
pohybovať.
d) Ak sa teleso nepohybuje, nepôsobí naň žiadna sila.
e) Ak sa teleso pohybuje, znamená to, že na teleso pôsobí sila v smere pohybu.
Smer sily pri tejto predstave nemusí byť vždy vyjadrený priamkou (napríklad pri
krivočiarych pohyboch).

Kinematika
Jednou z najčastejších mylných predstáv pri opisovaní pohybu je presvedčenie, že polohu
telesa možno opísať určením vzdialenosti od určitého bodu bez ohľadu na smer. Podobne je aj
rýchlosť vnímaná ako absolútna a nezávislá od vzťažnej sústavy. Dôsledkom uvedenej
miskoncepcie je predstava absolútneho pokoja.
Niekedy sa možno stretnúť aj s predstavou, že dve telesá, ktoré sa vyskytujú vedľa seba,
musia mať rovnakú rýchlosť.
Hoci pojem rýchlosť sa bežne používa aj v každodennom jazyku, vo fyzikálnom kontexte sa
možno stretnúť so zamieňaním pojmu rýchlosť s pojmami sila alebo zrýchlenie.
Nediferencovanie pojmov rýchlosť a zrýchlenie vedie k mnohým mylným predstavám.
Napríklad:
– Rýchlosť je rovnaká ako zrýchlenie.
– Ak je rýchlosť nulová, musí byť nulové aj zrýchlenie.
– Rýchlosť a zrýchlenie majú vždy ten istý smer.
– Ak sa teleso pohybuje so zrýchlením, jeho rýchlosť narastá.
– Vo vákuu padajú telesá konštantnou rýchlosťou.
Okrem toho si žiaci stredných škôl často predstavujú, že zrýchlenie je vždy priamočiare,
prípadne, že nemôže meniť smer, alebo že má vždy rovnaký smer, ako je smer pohybu telesa.
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V súvislosti s pohybom voľne padajúcich telies sa možno stretnúť s dvomi dominantnými
mylnými predstavami:
-

ak začne vodorovne pohybujúce sa teleso padať, pohybuje sa ešte chvíľu vodorovne,
postupne jeho rýchlosť vo vodorovnom smere klesá („míňa sa hnacia sila“), až v istom
okamihu preváži silové pôsobenie Zeme a trajektória telesa sa zakriví;

-

voľne padajúce telesá sa môžu pohybovať iba smerom nadol, bez ohľadu na
predchádzajúci pohybový stav.

V súvislosti s pohybom po kružnici žiaci základných a stredných škôl často tvrdia, že teleso
pohybujúce sa po kružnici konštantnou rýchlosťou má nulové zrýchlenie, a že teleso
pohybujúce sa po kružnici (napríklad guľôčka na šnúrke) bude pokračovať v kruhovom
pohybe aj po pretrhnutí väzby.

Dynamika
Ako už bolo uvedené vyššie, jednou z najrozšírenejších intuitívnych predstáv nielen medzi
žiakmi základných škôl, ale v celej populácii je, že na to, aby sa teleso pohybovalo
konštantnou rýchlosťou, musí naň pôsobiť sila. Táto predstava je prirodzeným vysvetlením
každodennej skúsenosti, že ak chceme, aby sa teleso pohybovalo konštantnou rýchlosťou,
musíme naň pôsobiť stálou silou. Je dôsledkom toho, že žiaci nemajú ujasnenú predstavu
trecej sily, ani pojem výslednica pôsobiacich síl. Do rovnakej kategórie patrí predstava, že
keď prestane na teleso pôsobiť sila, napokon každé teleso zastaví; alebo predstava, že ak je
teleso v pokoji, nepôsobí naň žiadna sila.
Žiaci základných a stredných škôl majú ťažkosti s chápaním samotného pojmu sila. Prvotnou
predstavou detí je, že silou pôsobia len živé veci - ľudia, zvieratá; kým pasívne telesá - stôl,
podlaha - silou nepôsobia. U žiakov druhého stupňa základných škôl je dominantná predstava, že
sila, ktorou na teleso pôsobila napríklad ruka, stále pôsobí na teleso, aj keď toto už opustilo
ruku. Sila je tu vnímaná ako čosi, čo sme rukou uložili do telesa a kým sa to neminie, určuje
to pohyb telesa.
U mladších žiakov sa objavuje predstava, že väčšie teleso pôsobí väčšou silou ako menšie
teleso. U žiakov každého veku sa možno stretnúť s predstavou, že teleso sa vždy pohybuje
v smere pôsobenia (výslednej) sily.
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Tradičné školské vyučovanie často vedie k predstave, že trenie je nežiadúce, bráni pohybu
a preto ho chceme vždy odstrániť. Pôvod trecej sily vidia žiaci výlučne v nepravidelnosti
povrchov pohybujúcich sa proti sebe.
Žiaci základných a stredných škôl majú ťažkosti aj s chápaním zotrvačných síl, ktoré
považujú za skutočné sily.
Medzi často neujasnené pojmy patrí aj zotrvačnosť. Väčšina žiakov vníma zotrvačnosť ako
silu, ktorá udržuje teleso v pohybe (resp. v pokoji). Niektorí žiaci sa domnievajú, že ak
nepôsobí gravitácia, neprejavuje sa, „nepôsobí“ ani zotrvačnosť a všetky telesá možno uviesť
do pohybu rovnako ľahko.
Problémy sa objavujú aj pri chápaní tretieho pohybového zákona. Žiaci základných škôl, ale
aj mnohí stredoškoláci si myslia, že sila akcie a sila reakcie pôsobia na to isté teleso; nechápu
potom, prečo sa svojim účinkom nerušia. Reaktívny pohon žiaci často vysvetľujú tým, že
plyny unikajúce z rakety tlačia na niečo za raketou a raketu vlastne odtláčajú.

Mechanika tekutín
V mechanike tekutín sa k nejasnostiam súvisiacim s pojmom sila pridružujú ťažkosti
s chápaním pojmu tlak. Žiaci základných a stredných škôl vôbec nerozlišujú, alebo rozlišujú
len nedostatočne kľúčové pojmy tlak a tlaková sila - nevnímajú rozdiel medzi tlakom ako
stavovou veličinou a tlakovou silou ako veličinou popisujúcou vzájomné pôsobenie. Často
používajú vyjadrenie „tlak pôsobí“.
Žiaci často tlaku pripisujú vektorové vlastnosti a závislosť veľkosti tlaku od hĺbky kvapaliny
uplatňujú správne len vtedy, ak odpovedajú na priamu otázku v jednoduchom kontexte. Pri
vysvetľovaní príčin pohybu tekutín používajú jednu z dvoch dominantných mylných predstáv:
-

tekutina sa hýbe, aby vyplnila prázdno;

-

tekutina sa hýbe, ak vytvoríme tlak.

Okrem zamieňania pojmov tlak a tlaková sila sa možno u žiakov základných škôl stretnúť aj
s používaním pojmu tlak v zmysle pretlak, alebo stlačený vzduch. Pojmom atmosférický tlak
niektorí žiaci označujú akýkoľvek tlak vzduchu (Biznárová, 2004b).
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Mnohí žiaci chápu Pascalov zákon izolovane od hydrostatického tlaku a predpokladajú, že
dôsledkom pôsobenia tlakovej sily na voľnú hladinu kvapaliny je, že kvapalina bude mať
v každom bode rovnaký tlak (namiesto tlak kvapaliny v každom bode vzrastie o rovnakú
hodnotu).
Pri chápaní Archimedovho zákona je najčastejším problémom chýbajúca predstava pôvodu
vztlakovej sily. Žiaci základných škôl a často ani stredoškoláci nevnímajú vztlakovú silu ako
prejav gravitačnej sily pôsobiacej na kvapalinu. Neuvedomujú si, že vztlaková sila závisí od
vlastností kvapaliny, gravitačného poľa a veľkosti ponorenej časti telesa, nie od hustoty
ponáraného telesa.
Ako dôsledok nediferencovaného používania pojmov hmotnosť a hustota mladší žiaci (8-11
rokov) tvrdia, že telesá plávajú na vode, pretože sú ľahšie ako voda. V tomto veku je tiež
časté neprimerané zovšeobecnenie v tvrdeniach „drevo pláva a kov sa potápa“, prípadne
„všetky telesá obsahujúce vzduch plávajú“.
Žiaci základných škôl a mnohí stredoškoláci intuitívne predpokladajú, že kvapaliny, ktoré
horšie tečú (majú veľkú viskozitu), majú zároveň vysokú hustotu.

Elektrické javy
Mnoho dospelých sa priznáva, že elektrickým javom nikdy nerozumeli (na rozdiel od
mechaniky, o ktorej sú zväčša presvedčení, že jej rozumejú). Hlavný problém spočíva v tom,
že pri opise a vysvetľovaní elektrických javov sa používajú abstraktné pojmy ako napríklad
elektrický prúd, napätie, či energia. Deti si už pri prvom stretnutí s elektrickými javmi
vytvárajú rôzne koncepčné modely, ktoré sú mimoriadne odolné voči zmenám.

Elektrický náboj
Pri uvažovaní o elektrickom náboji väčšina žiakov predpokladá, že môže dosiahnuť
ľubovoľnú hodnotu, že je spojitý. Žiaci vnímajú označenie kladného a záporného elektrického
náboja za absolútne, nie za všeobecne prijatú dohodu.
Pri uvažovaní o nabitých telesách si niektorí žiaci základných škôl myslia, že elektricky
nabité teleso obsahuje len jeden druh elektrických nábojov. Väčšina žiakov základných škôl
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predpokladá, že teleso sa stáva kladne nabitým prijatím protónov (bez uváženia štruktúry
atómov). Keďže väčšina žiakov základných škôl a mnohí žiaci stredných škôl nemajú
vytvorenú koncepciu zachovávania elektrického náboja, myslia si, že teleso možno kladne
nabiť zničením elektrónov v tomto telese.

Elektrické pole
Siločiarový model elektrického poľa vedie k mnohým miskoncepciám. Mladší žiaci často
považujú siločiary za reálne objekty (hoci nehmotné a neviditeľné), ktoré vychádzajú
z kladného elektrického náboja a končia v zápornom elektrickom náboji. Tvrdia, že ich je
konečný počet, nechápu že sú len modelom opisujúcim elektrické pole.
Niektorí žiaci si myslia, že siločiara elektrického poľa môže začínať alebo končiť kdekoľvek v ľubovoľnom bode.
Inou častou miskoncepciou je vnímanie siločiar elektrického poľa ako ciest, po ktorých sa
môže pohybovať elektrický náboj, resp. že elektrický náboj sa pohybuje vždy v smere siločiar
elektrického poľa a náboj pri tomto pohybe zrýchľuje.
Dôsledkom používania výlučne dvojrozmerných učebných pomôcok býva presvedčenie, že
elektrické pole je plošné, že siločiary elektrického poľa existujú len v dvojrozmernom
priestore.
Pojmy elektrické pole a elektrická sila sú často používané nediferencovane. Niektorí žiaci si
myslia, že elektrické pole neexistuje, kým nemáme niečo, čo by ho detekovalo a naopak, že
elektrická sila existuje v nejakom bode aj bez toho, aby v tomto bode bol elektrický náboj, na
ktorý by pôsobila.
Niektorí mladší žiaci si myslia, že elektrická sila je istým druhom gravitačnej sily.

Elektrický obvod
Elektrické napätie
Pojem elektrického napätia je pre žiakov základných škôl veľmi abstraktný a spája sa s ním
veľa miskoncepcií. Najčastejšou je predstava, že elektrické napätie nemôže existovať mimo
uzavretého elektrického obvodu, ktorým preteká prúd. Často sa tiež možno stretnúť
s vyjadreniami, že elektrické napätie preteká obvodom alebo, že elektrické napätie je energia.
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Elektrický prúd
U žiakov do 12 rokov prevláda predstava, že elektrický prúd sa v obvode spotrebúva z batérie vyteká najväčší prúd, ktorý sa pri prechode každým spotrebičom zmenšuje,
z posledného spotrebiča do batérie tečie najmenší prúd, resp. netečie už žiaden elektrický
prúd. Žiaci s takouto predstavou nemajú potrebu elektrický obvod uzavrieť, v ich predstavách
nemusí mať elektrický obvod podobu uzavretej slučky.
Žiaci po skončení základnej školy formálne spájajú elektrický prúd s pohybom elektrónov.
Častá je u nich predstava, že zdrojom elektrónov je batéria a elektróny sa v obvode pohybujú
veľmi rýchlo (rýchlosťou svetla). V prípade striedavého prúdu sa potom možno stretnúť
s predstavou, že elektróny prechádzajú celým obvodom tam a späť. U niektorých žiakov aj na
strednej škole pretrváva predstava spotreby prúdu – časť elektrónov sa zachytí v spotrebiči, zo
spotrebiča vyteká menší prúd, ako doňho vchádza.
Podľa jednej nemeckej štúdie (Driver a kol., 2002, s. 35) 85% študentov vo veku 13-15 rokov
a 40% vysokoškolských študentov učiteľstva fyziky súhlasilo s tvrdením, že v každej novej
batérii je uskladnené isté množstvo elektrického prúdu, ktorý postupne spotrebujú elektrické
spotrebiče.
Elektrický odpor
Žiaci na druhom stupni základných škôl často majú predstavu, že elektrické vodiče
(spojovacie káble) nemajú elektrický odpor. V prípade rezistora uvažujú, že jeho odpor je tým
väčší, čím väčšie sú geometrické rozmery rezistora ako telesa. V prípade paralelnej
kombinácie rezistorov je častá predstava, že výsledný odpor je väčší ako odpor najväčšieho zo
zapojených rezistorov.

Použitie analógie
Mnohí učitelia používajú na priblíženie jednoduchého elektrického obvodu analógiu
s vodným okruhom. Pre žiakov, ktorých kognitívne schopnosti sú na úrovni konkrétnych
operácií však analógie nie sú užitočné, keďže nie sú schopní prenášať logické úsudky
z jedného fyzikálneho systému do iného fyzikálneho systému. Problémom tiež môže byť
nedostatočné porozumenie prúdenia vody.
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Magnetické javy
Alternatívne predstavy žiakov ovplyvňujúce poznávanie magnetických javov sú relatívne
menej preskúmané. Podľa jednej izraelskej štúdie (Driver a kol., 2003, s. 126) 40% žiakov vo
veku 9-14 rokov je presvedčených, že magnetické pôsobenie sprostredkúva médium (vzduch),
20% považuje magnetizmus za istý druh gravitácie. Možno sa tiež stretnúť s tvrdením, že
magnetické pole nás drží na Zemi.
Častou mylnou predstavou je stotožňovanie polohy magnetického a geografického pólu Zeme
a predstava, že magnetický pól Zeme na severnej pologuli je severný magnetický pól a na
južnej pologuli je južný magnetický pól.
U žiakov základných škôl sa možno stretnúť s presvedčením, že magnety priťahujú všetky
strieborne sfarbené predmety, prípadne všetky kovové predmety. Časté je tiež presvedčenie,
že väčšie magnety sú silnejšie ako menšie magnety.
Učiteľmi často používaná analógia magnetického a elektrického poľa vedie niektorých žiakov
k stotožňovaniu magnetického a elektrického poľa, severný a južný magnetický pól sú
stotožňované s kladným a záporným elektrickým nábojom.
Väčšina žiakov je presvedčená, že magnetické póly môžu existovať len na koncoch
magnetov, že magnetické póly je možné izolovať.
Siločiary magnetického poľa sú často chápané ako reálne objekty (hoci nie vždy viditeľné)
existujúce v okolí magnetu, vznikajúce v jednom magnetickom póle a končiace v druhom
póle, neexistujúce vnútri magnetu.

Elektromagnetizmus
Podľa výskumu predstáv žiakov v širokom vekovom rozpätí, si len 10% žiakov uvedomuje
magnetické účinky elektrického prúdu. Výskume 13-ročných žiakov ukázal, že až 68% z nich
si myslí, že cievka z izolovaného drôtu nemôže vytvoriť elektromagnet (Driver a kol., 2003,
s. 127).
Na druhej strane sa možno stretnúť s predstavou, že aj elektrický náboj v pokoji interaguje
s magnetickým poľom, alebo že voľné elektrické náboje sa pohybujú smerom k pólom
magnetu.
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Svetelné javy
Pôvod a podstata svetla
Deti a žiaci základných a stredných škôl väčšinou uvažujú o existencii svetla len v situáciách,
kedy je svetlo dostatočne intenzívne a vyvoláva postrehnuteľný, viditeľný efekt.
V predstavách detí predškolského veku svetlo nevzniká, nemá pôvod, jednoducho je. Svetlo
sa podľa detí nezachováva – môže zmiznúť, rozplynúť sa alebo sa zosilniť. Zo žiarovky „ide“
iba po istú vzdialenosť, potom sa zastaví. Ako ďaleko sa šíri, závisí od jasnosti žiarovky.
Mladší žiaci (10 - 11 rokov) väčšinou stotožňujú svetlo buď s jeho zdrojom alebo efektom,
ktorý svetlo vyvolá. Spravidla sa odvolávajú na jednu alebo druhú predstavu v závislosti od
situácie, alebo medzi nimi prepínajú aj počas vysvetľovania jedného javu. Títo žiaci ani
neuvažujú o šírení svetla v priestore od zdroja k predmetu, resp. od jedného bodu k druhému.
Svetlo môže byť podľa nich okamžite v ľubovoľnom bode priestoru - šíri sa nekonečnou
rýchlosťou. U 13 - 14-ročných žiakov sa objavuje predstava svetla existujúceho nezávisle
v priestore, hoci len v pomerne úzkom okruhu situácií (napríklad v prípade veľmi veľkých
vzdialeností, alebo pri vysvetľovaní vzniku tieňa). Predstava svetla šíriaceho sa priestorom
môže byť ešte spojená s predstavou „materiálneho“ obrazu.
Dôsledkom skutočnosti, že žiaci neuvažujú o svetle ako o samostatnom jave v priestore, je
neschopnosť uvažovať o šírení svetla v prostredí, o odraze, lome, či absorpcii svetla.

Šírenie svetla, tiene
Predstava priamočiareho šírenia svetla je nezávislá od predstavy šírenia svetla v závislosti od
času. Pre mladších žiakov (10 – 11 rokov), ktorí neuvažujú o svetle ako o nezávislej entite
v priestore ešte nemá otázka šírenia svetla zmysel. U starších žiakov, ktorí už uvažujú
o konečnej rýchlosti šírenia svetla sa objavuje miskoncepcia o nemennej rýchlosti svetla za
akýchkoľvek podmienok.
Pre malé deti je tieň niečo, čo existuje samo o sebe. Žiaci vo veku 7-8 rokov už viažu vznik
tieňa na zdroj svetla – „svetlo tieň vytláča od telesa na stenu“, na podložku alebo inú plochu,
na ktorej tieň potom leží.
10-11 roční žiaci majú správne predstavy o relatívnej pozícii zdroja svetla, telesa a jeho tieňa,
hoci väčšinou ešte nemajú vytvorený model, ktorý by vznik tieňa vysvetľoval. Príčinu vzniku
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tieňa vidia v zdroji svetla a predmete, ktorý svetlo neprepúšťa. Tvar tieňa je však podľa nich
len reprodukciou tvaru predmetu a nie je ovplyvnený zdrojom svetla.
Väčšina 10-11 ročných žiakov, ale ešte aj niektorí 14-roční žiaci odpovedajú na otázku, či je
na stoličke stojacej v tieni svetlo, záporne. Neuvažujú o odrazenom svetle dopadajúcom na
predmety v tieni.

Interakcia svetla s látkou
Odraz svetla, zobrazovanie zrkadlami
Keďže žiaci vo veku 10-11 rokov nemajú predstavu svetla ako entity v priestore, nemajú
vybudovanú ani predstavu odrazu svetla od zrkadla. O „odraze svetla“ od zrkadla hovoria
spontánne iba v prípade, ak je zobrazovaným predmetom zdroj svetla (čo môže súvisieť so
stotožňovaním svetla s jeho zdrojom, resp. efektom).
Typickou predstavou u starších žiakov je, že svetlo sa odráža len od lesklých povrchov – pri
dopade na papier sa zastaví, pri dopade na zrkadlo sa odrazí. Žiaci túto koncepciu zdôvodňujú
pozorovaním zábleskov slnečného svetla alebo svetla lampy pri nakláňaní zrkadla, ktoré však
pri nakláňaní papiera nevidieť, alebo sa odvolávajú na fakt, že v zrkadle sa vidia a na papieri
nie. Zároveň si však niektorí žiaci aj napriek týmto osobným skúsenostiam myslia, že svetlo
sa odráža od lesklých povrchov ľubovoľným smerom.
Pri spontánnom opisovaní vzniku zrkadlového obrazu sa možno u 13 – 14-ročných žiakov
stretnúť s predstavou, že teleso vysiela „potenciálny obraz“, ktorý sa pohybuje v priestore.
Keď „potenciálny obraz“ dosiahne zrkadlo, je od zrkadla odrazený, pričom dôjde k jeho
prevráteniu, resp. v prípade krivého zrkadla aj k deformácii. Tejto predstave zodpovedá aj
presvedčenie, že zrkadlový obraz vzniká a je lokalizovaný na povrchu zrkadla.
Ak majú žiaci vysloviť podmienky, za ktorých vzniká obraz predmetu v zrkadle, často tvrdia,
že na to, aby sa dal obraz telesa pozorovať v zrkadle, musí byť teleso priamo pred zrkadlom,
alebo medzi pozorovateľom a zrkadlom. Žiaci tiež tvrdia, že keď sa budú pohybovať bližšie
alebo ďalej od zrkadla, uvidia v zrkadle zo seba väčšiu alebo menšiu časť.
O zakrivených zrkadlách žiaci predpokladajú, že skresľujú všetky rozmery bez ohľadu na tvar
zrkadla. Väčšina žiakov stredných škôl nie je schopná samostatne dedukovať akým spôsobom
bude deformovaný obraz vytvorený valcovým zrkadlom.
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Lom svetla, zobrazovanie šošovkami
Žiaci spontánne neuvažujú o lome svetla. Predpokladajú, že svetlo prechádza priehľadnými
materiálmi vždy priamo, neláme sa. Dôsledkom toho je predstava, že ak sa na predmet
pozeráme cez priehľadný materiál, vidíme ho presne na mieste, kde sa skutočne nachádza
(napríklad kameň vo vode).
Mladší žiaci predpokladajú, že keď svetlo prechádza hranolom, pridáva sa doň farba. Starší
žiaci sa pri uvažovaní o lome svetla často domnievajú, že dochádza k zmene charakteristík
svetla - k zmene frekvencie a tým aj k zmene farby svetla.
Väčšina 13 – 14-ročných žiakov používa niektorý z dvoch typov predstáv na vysvetlenie
činnosti lupy:
-

„lupa zosiluje svetlo“ (túto predstavu možno ešte rozdeliť na dve podskupiny – „za
lupou je viac svetla“ a „za lupou je rovnaký počet lúčov, ale sú silnejšie“);

-

„lupa koncentruje, sústreďuje svetlo“.

Ani druhá uvedená predstava nemusí byť v skutočnosti konzistentná s vedeckou koncepciou
lomu svetla, ale už zahŕňa predstavu zachovávania celkového množstva svetla
prechádzajúceho lupou.
Mladší žiaci predpokladajú, že obraz vždy vzniká v ohnisku šošovky a jeho veľkosť závisí od
veľkosti (polomeru) použitej šošovky. Takmer všetci žiaci základných aj stredných škôl
predpokladajú, že zakrytie časti plochy šošovky spôsobí zakrytie príslušnej časti obrazu.
V súvislosti so zobrazovaním šošovkami sa tiež možno stretnúť s predstavami, že účelom
tienidla je zachytiť obraz tak, aby bol viditeľný, že bez tienidla nie je ani obraz, prípadne že
na tienidle je vidieť obraz bez ohľadu na to, kam (vzhľadom na šošovku) tienidlo umiestnime.
Jedným z dôsledkom týchto predstáv je presvedčenie, že na to, aby sme videli na tienidle
väčší obraz, stačí tienidlo posunúť ďalej.
Niektorí žiaci stredných škôl si zamieňajú pojmy lom a ohyb svetla.

Videnie
Pre veľkú väčšinu detí a žiakov je videnie zviazané s potrebou svetla. Zriedkavo sa možno
stretnúť s názorom, že svetlo nie je na videnie nevyhnutné, pretože aj v tmavej miestnosti
predsa trochu vidíme, alebo že jednoducho stačí, že sa pozeráme.
Medzi 12 – 15-ročnými žiakmi boli po vyučovaní elementárnej optiky aj napriek schopnosti
schematicky znázorniť vznik obrazu predmetu v oku identifikované 4 druhy predstáv:
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1. „Predmet vidíme, pretože je svetlo“; bez uváženia o tom, že svetlo sa musí pohybovať
medzi telesom a pozorovateľovým okom.
2. „Predmet vidíme, pretože je osvetlený“; naďalej bez uváženia potreby šírenia svetla
medzi predmetom a okom.
3. „Predmet vidíme, pretože sa naň pozeráme“; oko, resp. pohľad je chápaný ako aktívny
činiteľ, predmet je akoby ohmatávaný pohľadom.
4. „Predmet vidíme, pretože svetlo, ktoré naň dopadá sa odráža do nášho oka.“
Prvé dve predstavy sa vyskytujú najčastejšie, ďalšie dve sú relatívne zriedkavé. Tretia
predstava zodpovedá Galénovej koncepcii videnia (2. stor. n.l.). Štvrtá uvedená predstava
zodpovedajúca vedeckej koncepcii videnia sa objavuje obyčajne najprv pre predmety, ktoré
sú samé zdrojom svetla, až neskôr pre predmety, ktoré svetlo nevyžarujú.
V súvislosti s videním majú žiaci aj viaceré mylné predstavy o štruktúre a fungovaní oka.
Častá je predstava, že zrenička je čierna škvrna umiestnená na povrchu oka, že šošovka je
jediná časť oka zodpovedná za sústredenie svetla, že šošovka vytvára na sietnici vzpriamený
obraz. Oko je považované za jediný orgán potrebný pre videnie, mozog je len na myslenie.

Farby
Žiaci každého veku len zriedkavo spontánne uvažujú o farbe ako o vlastnosti svetla. Vnímajú
farbu ako vlastnosť telesa, nezávislú od svetla, ktoré predmet osvetľuje a nezávislú od
vlastností systému oko-mozog resp. iného prijímacieho systému. Žiaci tiež predpokladajú, že
ak je predmet osvetlený farebným svetlom, za predmetom vzniká tieň rovnakej farby ako je
svetlo.
Slnečné svetlo považujú žiaci základných škôl za iné ako svetlo z iných zdrojov, pretože je
„biele“, neobsahuje farby. Farebné svetlo je považované tmavšie ako biele svetlo.
Mnohí mladší žiaci predpokladajú, že pri prechode svetla cez filter sa do svetla pridáva farba.
Mnohé mylné predstavy sa objavujú aj v súvislosti s miešaním farieb. Žiaci predpokladajú, že
pravidlá pre miešanie farieb pri maľovaní sú rovnaké ako pravidlá pre akékoľvek miešanie
farieb, t.j. aj pre miešanie farebných svetiel. Niektorí žiaci základných škôl predpokladajú, že
zložením všetkých farieb svetla vznikne čierna farba.
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Niektorí žiaci si myslia si, že stupne šedej pri čiernobielej tlači sú vyrobené použitím farbív
rôznych odtieňov šedej. Podobne sa domnievajú, že rôzne odtiene na farebnom obrázku sú
vytvorené použitím rôznych farbív zodpovedajúcich jednotlivým farbám.

Vlnové vlastnosti svetla, časticovo – vlnový dualizmus
Väčšina žiakov základných a stredných škôl je presvedčená, že svetelné vlnenie, röntgenové
lúče, ultrafialové svetlo, viditeľné svetlo, infračervené svetlo, mikrovlny a rádiové vlny sú
všetko principiálne iné druhy vlnenia.
Niektorí žiaci stredných škôl predpokladajú, že vo vrchole vlny je svetlo a v minime je tma,
že tieto vrcholy a minimá sa zviditeľňujú pri interferencii na dvojštrbine. Možno sa tiež
stretnúť s mylným stotožňovaním lúča a čela vlny.
Žiaci stredných škôl majú predstavu, že svetlo je buď častica alebo vlna; alebo raz častica, raz
vlna; alebo že je zmesou častíc a vlnenia. Niektorí žiaci majú predstavu, že fotóny s vyššou
frekvenciou sú väčšie ako fotóny s nižšou frekvenciou.

Zvuk
Žiaci často nevidia podobnosť medzi svetlom a zvukom a nie sú preto schopní samostatne pri
uvažovaní o zvuku využívať analógiu s poznatkami o svetle (napríklad pri uvažovaní o odraze
zvuku, o lome zvuku – zvukových šošovkách alebo o ohybe, či interferencii zvuku).

Pôvod a podstata zvuku
Väčšina žiakov opisuje zvuk ako chvenie hmotného objektu. Možno sa však stretnúť aj
s predstavou, že zvuk sa dá vytvoriť aj bez použitia materiálnych objektov.
Keďže žiaci majú skúsenosť, že chvenie rôznych telies je sprevádzané rôznymi zvukmi, často
si predstavujú, že zvuk ľudského hlasu je tvorený veľkým počtom hlasiviek, pričom každá
hlasivka vytvára iný zvuk.
Ťažkosti s vnímaním vzduchu ako hmoty môžu spôsobiť mylnú predstavu, že v dychových
nástrojoch je zdrojom zvuku vibrácia samotného tela nástroja a nie vibrácia vnútorného
vzduchového stĺpca.
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Zvukové vlny si niektorí žiaci predstavujú ako priečne vlny (podobne ako svetlo).

Tón, výška tónu
Základnými vlastnosťami tónu sú výška, dĺžka, hlasitosť a farba. Mladší žiaci nerozlišujú
medzi hlasitosťou a výškou tónu. Niektorí starší žiaci základných škôl majú predstavu, že
medzi hlasitosťou a výškou tónu je korelácia, myslia si, že hlasnejšie tóny sú zároveň vyššie.
Dôsledkom tejto predstavy je domnienka, že ak udrú do telesa silnejšie, zmení sa výška
vzniknutého tónu.
Ľudia, ktorí sa aktívne nezaujímajú o hru na hudobný nástroj spravidla nemajú predstavu
o pojme farba tónu. Vedia, že tón tej istej výšky zahraný rôznymi nástrojmi znie inak, ale
nevedia túto skúsenosť vysvetliť.
V súvislosti s hudbou je veľmi rozšírená predstava, že hudba je iba formou umenia a nemá nič
spoločné s vedou.

Šírenie zvuku
Žiaci prvého stupňa základných škôl majú niekedy predstavu, že zvuk sa šíri nekonečnou
rýchlosťou - je okamžite všade, alebo sa šíri aspoň rovnako rýchlo ako svetlo. Dôsledkom je
predstava, že aj vzdialené udalosti vidíme a počujeme naraz, v tom istom čase.
Veľmi častou predstavou (aj medzi dospelými) je, že zvuk sa šíri aj vo vákuu a dôvod, prečo
by sme nepočuli výbuch uskutočnený na Mesiaci, je veľká vzdialenosť Mesiaca od Zeme
a s ňou súvisiace utlmenie zvuku.
Aj v prípade, keď žiak tvrdí, že zvuk sa môže šíriť iba v hmotnom prostredí, môže si
predstavovať, že zvuku sa šíri medzi časticami látky (v prázdnom priestore), nie
prostredníctvom pohybu častíc látky. Inou alternatívou predstavou je, že pri vlnení sa
pohybuje hmota v smere šírenia vlnenia.
Pomerne často sa tiež možno stretnúť s predstavou, že zvuk sa môže šíriť iba v plynoch, nie
v kvapalinách a v pevných látkach. Prípadne, ak sa šíri aj v kvapalinách a pevných látkach,
nemôže prejsť cez rozhranie látok s rôznymi skupenstvami, pretože ak zvuk narazí na takéto
rozhranie, „vlny sa zničia“.
Medzi staršími žiakmi sa možno stretnúť s presvedčením, že v kvapalinách a pevných látkach
sa zvuk šíri lepšie. Je pravda, že zvuk sa tu šíri väčšou rýchlosťou, ale rýchlejšie neznamená
lepšie. Túto mylnú predstavu podporuje, ak sa na demonštráciu vedenia zvuku v pevných
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látkach využíva pevná tyč, ktorá funguje pre zvuk podobne ako optické vlákno pre svetlo zvuk sa na rozhraní tyče so vzduchom odráža.
Niektoré deti sa domnievajú, že pri telefonovaní sa drôtmi prenáša priamo zvuk.
Deti môžu mať skúsenosť s počúvaním hudby pod hladinou vody vo vani alebo v bazéne.
Skutočnosť, že vo vode je dominantnejšie vnímanie zvuku prostredníctvom kostí lebky než
prostredníctvom ucha, vedie k presvedčeniu, že zvuk vo vode mení svoju výšku, stane sa
hlbším.

Hlasitosť, hluk a jeho škodlivé účinky na ľudský organizmus.
Pomerne častým názorom aj medzi dospelou populáciou je, že hlukové znečistenie je síce
obťažujúce, ale je v podstate neškodné.
Žiaci sa často domnievajú, že pokiaľ im hluk nespôsobuje bolesť, je neškodný. Väčšina ľudí
má prah bolesti v pásme 120 – 140 dB, ale poškodenie sluchu spôsobuje pri dlhšom pôsobení
(8 hodín) už zvuk s hlasitosťou od 85 dB. Rozhodujúca nie je len hlasitosť zvuku, ale aj čas,
po ktorý sme danému hluku vystavení.
Častou predstavou mladých ľudí je, že poškodenie sluchu spôsobené hlasným zvukom je
dočasné. V skutočnosti ide väčšinou o trvalé následky. Tieto sa nemusia prejaviť hneď, ale až
po naakumulovaní väčšieho počtu poškodení. Medzi znaky poškodenia sluchu patria:
zvonenie v ušiach, hučanie v ušiach, ťažkosti pri komunikácii cez telefón alebo problémy pri
komunikácii v prostredí s výrazným šumom (napr. v reštaurácii). Keďže poškodenia sluchu sa
prejavujú kumulatívne, prejavujú sa častejšie vo vyššom veku. Ľudia sa potom mylne
domnievajú, že príčinou poškodenia sluchu je vyšší vek.
Niektorí ľudia sa domnievajú, že poškodenie sluchu možno odstrániť pomocou liekov,
chirurgicky, alebo načúvacím aparátom. Hoci chirurgický zásah alebo načúvací aparát môžu
postihnutému pomôcť, jeho sluch už nikdy nedosiahne pôvodné kvality. Poškodenie sluchu
natrvalo zasahuje do života a v niektorých prípadoch ovplyvňuje aj pracovné uplatnenie
jedinca (napr. u hudobníkov, zvukových technikov, letcov, leteckých dispečerov,
profesionálnych vodičov).
Ľudia väčšinou uvažujú iba o vplyve hluku na sluch. Vystavenie hlasnému alebo dlhodobému
hluku však spôsobuje aj zmeny v činnosti srdca, ovplyvňuje zrak, reakčný čas a môže
spôsobovať agresivitu.
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Termika, tepelné javy
Väčšina detí aj dospelých používa pojmy teplo a teplota nediferencovane.

Predstavy o teple
Deti vo veku 8 – 9 rokov používajú slovo teplo na vyjadrenie „stupňa horúcosti“ telesa,
niektoré deti vnímajú „chlad“ ako opačnú časticu k „teplu“.
Väčšina detí do 12 rokov si spája pojem teplo so živými objektmi, so zdrojmi tepla alebo
so zmenou skupenstva látok. Teplo býva ešte stále chápané ako druh látky.
Vo veku 12-16 rokov žiaci popisujú teplo pomocou pojmu energia. Asi jedna tretina spája
teplo s horúcim telesom alebo s uvoľňovaním zo zdroja tepla. Studené teleso býva opisované
ako teleso, ktoré nemá žiadnu tepelnú energiu.
Chýba predstava tepla ako veličiny popisujúcej interakciu.

Prenos tepla
Žiaci prvého stupňa základných škôl väčšinou popisujú prenos tepla pomocou „vlastnej
hybnej sily“ – „teplo sa šíri, aby bolo všade“. Mnohí uvažujú o nevyhnutnosti média
(najčastejšie vzduchu) na prenos tepla z jedného telesa na druhé, ale aj v rámci jedného telesa.
Pozorovanie ohrievania rôznych telies a zistenie, že napríklad drevo sa nestane ľahko
horúcim, ak je v kontakte s horúcou platňou, býva vysvetľované tým, že „teplo nebolo dosť
silné“, aby preniklo do dreva.
Takmer všetci žiaci majú skúsenostný poznatok, že horúce teleso môže ohriať chladnejšie
teleso, ak sú v priamom kontakte. U mladších žiakov je v tejto súvislosti častá hypotéza
látkového prenosu, predstava tepla ako hmotných častíc. V tomto ponímaní teplo a chlad
prúdia ako kvapaliny.
Pri predpovedaní vývoja situácie, keď sú rôzne materiály ohrievané súčasne rovnakým
zdrojom a za rovnakých podmienok, sa objavujú dve dominantné hypotézy:
-

kov bude horúci skôr ako drevo, pretože viac priťahuje teplo, lepšie drží teplo;

-

vzduch sa ohreje najrýchlejšie a kov najpomalšie, lebo kov je pevnejší.

Rôzne pociťovanie dotyku ruky s telesami z rôznych materiálov pri izbovej teplote deti
nevysvetľujú prostredníctvom vedenia tepla, ale pomocou vnútornej vlastnosti materiálov.
Napríklad kovy „priťahujú chlad“, alebo „strácajú teplo tým, že ho odovzdávajú vzduchu“.
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Ďalšou častou predstavou je, že „kov je prirodzene studený“, alebo že „kov je studený,
pretože je hladký, lesklý“. Aj u žiakov na vyššom strednom stupni vzdelávania sa môžeme
stretnúť s predstavou, že sveter alebo kožuch nás zohrievajú. Dôsledkom je častá mylná
predstava, že ohrievania a ochladzovania telies sú nezávislé javov. Môžeme sa stretnúť
s tvrdením, že telesá, ktoré sa ľahko stanú teplými (tepelné vodiče) sa nestanú ľahko
studenými. Telesá s rôznou teplotou, ktoré sú v stálom vzájomnom kontakte nemusia
smerovať k vyrovnaniu teploty.

Predstavy o teplote
Slovo teplota poznajú už 5 – 7 ročné deti z diskusií o počasí resp. o varení, ale na rozdiel
od slova „teplo“ ho v konverzácii spontánne nepoužívajú. Deti skôr kvalitatívne porovnávajú
„stupeň horúcosti“.
Žiaci vo veku 8 – 12 rokov sú schopní používať teplomer, ale pri usudzovaní o teplote telesa
predpokladajú, že rôzne predmety v tej istej miestnosti majú rôznu teplotu.
Častou mylnou predstavou o veličine teplota je predstava o jej závislosti od veľkosti telesa
(veľká kocka ľadu má nižšiu teplotu ak malá kocka ľadu), alebo že teplota je mierou
množstva tepla, resp. chladu, ktoré má teleso. Obe tieto predstavy vedú k aditívnemu
chápaniu zmiešavania vody.
Aj u dospelých ľudí prevláda predstava, že pokožka je vhodná na určovanie teploty
a predstava, že neexistuje dolné ohraničenie teploty – neexistuje najnižšia teplota.

Fázové premeny
Intuitívna predstava žiakov o vývoji teploty pri fázovej premene predpokladá jej rovnomerný
nárast (ak teplomer ukazuje konštantnú teplotu, žiaci to interpretujú ako chybu teplomera).
Žiaci na druhom stupni základných škôl len zriedkavo uvažujú o tom, že ľad môže mať rôznu
teplotu, že môže meniť teplotu bez toho, aby sa roztopil.
Na otázku, či sa môžu pevné látky zmeniť na kvapalné dostatočným zvýšením teploty,
väčšina 12-ročných žiakov odpovedala, že niektoré áno (napríklad železo alebo olovo)
a niektoré nie (napríklad diamant alebo soľ). V tomto veku je tiež častá predstava, že všetky
kvapaliny vrú pri teplote 100°C a zamŕzajú pri 0 °C. Niekedy sa tiež možno stretnúť
s predstavou, že teplota varu je najvyššia teplota, akú vôbec môže látka dosiahnuť.
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Časticové zloženie látok, štruktúra a vlastnosti látok rôznych skupenstiev
Časticové zloženie látok
Niektoré deti si spontánne vytvárajú predstavu, že látky sú zložené z menších častí,
„čiastočiek“. Detská predstava „čiastočiek“ sa však výrazne líši od vedeckej koncepcie
atómov a molekúl. „Čiastočky“ sú chápané ako zmenšeniny látky – majú rovnaké vlastnosti
ako materiály, ktoré sú z nich zložené. Napríklad „čiastočky“ vody sú malé kvapôčky,
„čiastočky“ diamantu sú tvrdé, nepohybujú sa, „čiastočky“ plynov sú priehľadné. Táto
predstava často pretrváva aj po systematickej školskej výučbe, len slovo „čiastočky“ sa zmení
na atómy, resp. molekuly. U žiakov základných škôl sa možno stretnúť s predstavou, že
medzi molekulami nie je prázdny priestor, ale prach, mikróby, alebo „vzduch“ (aj medzi
časticami vzduchu). Používanie pojmov atóm, molekula, prvok, zlúčenina, zmes, roztok je
často nediferencované.
Model atómu
V súvislosti s poznávaním štruktúry látok sa u žiakov základných aj stredných škôl možno
stretnúť s mylnými predstavami, že vodík je typický atóm a že vedci v súčasnosti poznajú
„správny“ model atómu.

Vlastnosti látok rôznych skupenstiev
Plyny
Žiaci na prvom stupni základných škôl často stotožňujú plyn so „vzduchom“. Tvrdia, že ho
nemožno vidieť, nemožno sa ho dotknúť, že sa dostane tam, kde sa žiadne iné látky nemôžu
dostať. Aj neskôr pretrváva predstava, že plyny zaberajú všetok dostupný priestor.
U detí vo veku 11 - 13 rokov sa ešte možno stretnúť s predstavou, že vzduch nemá hmotnosť,
prípadne, že čím viac vzduchu je v balóne, tým je balón ľahší. V prípade viditeľných,
farebných plynov žiaci problém s prisúdením hmotnosti väčšinou nemajú.
Časť žiakov v tomto veku ešte nemá vybudované predstavy zachovávania a pri zmene objemu
uzavretého vzduchu (napr. stlačenie uzavretej striekačky) hovorí o zmene množstva vzduchu.
Väčšina žiakov si myslí, že pri vynaložení dostatočnej sily možno stlačiť plyny na nulový
objem.
V kontexte zohrievania uzavretého vzduchu sa možno stretnúť s predstavou, že zohrievaním
sa vzduch mení na iný plyn (napr. oxid uhličitý).
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Vo veku 12 – 15 rokov sa postupne diferencuje používanie pojmov vzduch, plyn a kyslík.

Kvapaliny
U detí je vzorom kvapaliny voda. Na prvom stupni základných škôl používajú žiaci často
slovo „voda“ na označenie ľubovoľnej kvapaliny. Väčšina žiakov má potom ťažkosti
s klasifikáciou skupenstva v prípade kvapalín s väčšou viskozitou (zubná pasta, med a pod.)
Aj na strednej škole je ešte časté nediferencované používanie pojmov hustota a viskozita.
Kvapaliny, ktoré horšie tečú, t.j. majú väčšiu viskozitu, sú označované ako „hustejšie“.
Väčšina žiakov si myslí, že kvapaliny, ktoré majú veľkú viskozitu, majú zároveň aj veľkú
hustotu. Pri pretrvávaní tejto nediferencovanosti zohráva úlohu podobnosť slov „hustý“
z bežného jazyka a fyzikálneho pojmu „hustota“.
V porovnaní s plynmi je v prípade kvapalín predstava, že ide o kontinuum silnejšia a častejšie
pretrváva aj po oboznámení sa s kinetickou teóriou stavby látok.
Pevné látky
Žiaci na druhom stupni základných vedia charakterizovať pevné skupenstvo látok ako
usporiadanú molekulovú štruktúru, nevedia však vysvetliť, čo túto štruktúru spôsobuje, ani
neustály kmitavý pohyb molekúl. Ešte aj vo veku 17 rokov používa približne 20% žiakov
predstavu pevnej látky ako kontinua (Driver a kol., 2003, s. 93).

Zmeny skupenstva látok
Žiaci na prvom stupni základných škôl si ešte len budujú zákony zachovania, preto sa aj u 10ročných žiakov môžeme stretnúť s predstavou, že ľad pri topení stráca hmotnosť, prípadne, že
voda pri vyparovaní mizne.
Zmeny skupenstva v bežnom živote najčastejšie pozorujeme v prípade vody. Pre mladších
žiakov sa preto topenie, tuhnutie, var, vyparovanie a kvapalnenie často spája iba so zmenami
skupenstva vody.
Žiakom na základnej škole často chýba predstava špecifickej teploty potrebnej pre topenie
alebo var. Pri pozorovaní konštantnej teploty počas varu tvrdia, že niečo „nie je v poriadku“.
Bubliny vo vriacej vody podľa predstáv niektorých žiakov obsahujú „vzduch“, „kyslík“, alebo
„nič“. Paru nad vriacou vodou považujú za viditeľné molekuly plynnej vody.
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Žiaci majú často mylné predstavy o zložení vzduchu a preto nevedia napríklad vysvetliť,
odkiaľ pochádza rosa na pohári s chladeným nápojom, alebo považujú „dym“ okolo suchého
ľadu za pary oxidu uhličitého.
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