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Abstrakt (SJ) 
TRENČAN, Jozef: Využitie terénnych experimentov s dataloggermi pri dosahovaní cieľov 

fyzikálneho vzdelávania – Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta matematiky, 

fyziky a informatiky. Študijný program: učiteľstvo fyziky. Študijný odbor: 4.1.13 Teória 

vyučovania fyziky. Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. Bratislava: FMFI UK, 2019. 

Dizertačná práca je zameraná na začlenenie terénnych experimentov s datalogerom do 

vyučovania fyziky pre stredné školy. Začlenenie terénnych experimentov do vyučovania je 

prínosom nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľa. Žiaci pri ňom upevňujú sociálne vzťahy, má 

pozitívny vplyv na ich zdravie, hlbšie si osvojujú diskutované učivo, rozvíjajú vedecké 

zručnosti a uvažovanie iným spôsobom, ako v triede, prepájajú učivo, ktoré si osvojili na 

vyučovaní v triede s vonkajším prostredím a to je pre nich prínosom do každodenného života. 

Učitelia vo vonkajšom prostredí musia použiť iný prístup  ku žiakom, ako pri vyučovaní 

v triede, čo vedie k ich profesionálnemu rastu. 

Abstract (AJ) 
TRENČAN, Jozef: Use of outdoor activities with dataloggers for fulfilling of the objectives of 

physics education – Comenius University in Bratislava. Faculty of Mathematics, Physics and 

Informatics. Study programme: Physics teaching. Branch of study: 4.1.13 Theory of teaching 

physics. Bratislava: FMFI UK, 2019. 

The dissertation is focused on the integration of outdoor experiments with datalogger into the 

teaching of physics for secondary schools. The integration of outdoor experiments into 

teaching is beneficial not only for pupils but also for teachers. Pupils strengthen their social 

relationships, have a positive impact on their health, deepen their learning skills, develop 

scientific skills and thinking differently than in the classroom, linking the curriculum they 

have learned in classroom with the outside world, and it benefits them into their daily lives. 

Teachers must use a different approach to pupils in the outside than they use in classroom, 

which leads them to their professional growth. 

 

 



Úvod 
V práci sa venujeme začleneniu Terénnych experimentov s datalogerom do vyučovania 

s ohľadom na ciele fyzikálneho vzdelávania. Terénnym experimentom, ich zozbieraniu, 

tvorbe a začleneniu sa venujeme od začiatku doktorandského štúdia. Téma terénnych 

experimentov vo fyzike bola pre nás sama o sebe zaujímavá. Ukázalo sa, že je však pomerne 

málo opísaná v rámci teórie vyučovania fyziky. Ako prvý produkt nášho doktorandského 

štúdia sme vytvorili zbierku terénnych experimentov, ktoré sú uvedené v našej rigoróznej 

práci (Trenčan, 2016) čím sme vytvorili predpoklad ich existencie, ktorý je potrebný na ich 

uplatnenie v praxi. V tejto práci sa venujeme ich využitiu vo vyučovacom procese, možnému 

prínosu terénnych experimentov začlenených do vyučovania ale aj možným úskaliam, ktoré 

terénne experimenty s datalogerom majú. 

V práci hľadáme faktory, ktoré  bránia začleneniu terénnych experimentov s datalogermi 

do vyučovania. Osobitne sa venujeme tým faktorom, ktoré môžu spôsobiť, že by bol terénny 

experiment s datalogerom zbytočný z pohľadu vzdelávania sa. Pomenovaním týchto faktorov 

sa snažíme napomôcť tomu, aby sa učiteľ mohol vyhnúť tomu, že by bol uskutočnený terénny 

experiment iba voľnočasovou aktivitou, ktorú by žiaci nevnímali ako súčasť vyučovania, 

prípadne by sa pre žiaka stal nezmyslenou chaotickou činnosťou. 

V rámci výskumu sme uskutočnili so žiakmi aktivity s datalogermi a tiež terénne experimenty 

s  datalogermi. Hodnotenie prospešnosti týchto aktivít sme overovali pomocou testu. Spolu 

s aktivitami žiakov sme uskutočnili rozhovor s ich učiteľmi ohľadom vyučovacích 

podmienok, o použití datalogerov vo vyučovaní a o začlenení terénnych experimentov do 

vyučovacieho procesu. Tieto aktivity a rozhovory sme následne analyzovali. 

Touto prácou poukazujeme na to, že začlenenie terénnych experimentov je pre žiaka a aj 

učiteľa prospešné a nedá sa plne nahradiť iným spôsobom vyučovania. 

 

Výskumný problém 
V rámci nášho výskumu sa venujeme týmto oblastiam: 

 Možnosti začlenenia terénnych experimentov do vyučovania fyziky. 

Už od začiatku sme sa stretali s tým, že terénne experimenty učitelia do vyučovania zaradili 

len výnimočne, a to najmä z dôvodov nedostatku času a pripravených aktivít. Snažili sme sa 

nájsť priestor, kde by bolo možné terénne experimenty vhodne uplatniť a navrhnúť také 

aktivity vo vonkajšom prostredí, ktoré by učitelia mohli využiť aj počas bežnej vyučovacej 

hodiny. 

 Prínos terénnych experimentov pre vyučovací proces.  

Počas doktorandského štúdia sme sa viackrát stretli s názorom, že aktivita vo vonkajšom 

prostredí slúži len na vyplnenie voľného času a neprináša osoh pre vzdelanie žiaka. Toto 

tvrdenie neplatí, pokiaľ je vonkajšia aktivita dobre pripravená a uskutočnená. V rámci tejto 

práce sme sa zaoberali tým, ako pomáha terénny experiment rozvoju osobnosti žiaka, jeho 

vedomostí a spôsobilosti vedeckej práce. 



 Prekážky, ktoré bránia efektívnemu začleneniu terénnych experimentov 

s datalogerom do vyučovania fyziky.  

Hľadali sme prekážky, aby sme mohli nájsť riešenie, ako ich prekonať. V rámci komunikácie 

s učiteľmi sa ukazovali ako hlavné prekážky pre začlenenie datalogerov neexistujúce 

datalogerové vybavenie na niektorých školách a nedostatočná časová dotácia vyučovania 

fyziky.  Pri našich prvých skúsenostiach s datalogerom vo vyučovaní, sme si všimli 

pomyselnú nultú prekážku, ktorá sa vzťahuje na to, že nestačí mať dobré vybavenie alebo 

nápad. Aktivitu, ktorú zadáme žiakom je potrebné riadne pripraviť, aby sa z nej nestala len 

zaujímavá voľnočasová aktivita, ale aby sa pri nej aj niečo naučili. Videli sme, že samotné 

začlenenie terénneho experimentu s datalogerom do vyučovacieho procesu nemusí poskytnúť 

žiakovi žiaden prínos, tak sme sa rozhodli hľadať spôsob, ako docieliť to, aby bol terénny 

experiment zmysluplnou aktivitou. 

 Odborná podpora (pomoc) pre učiteľov pri zavádzaní terénnych experimentov 

s datalogerom do vyučovania. Hľadali sme spôsoby, ako efektívne inštruovať 

učiteľov k tomu, aby vedeli uskutočniť pre žiaka prínosný terénny experiment s 

datalogerom. V rámci nášho doktorandského štúdia sme sa venovali tvorbe 

metodických materiálov a uskutočneniu odborných školení. 

Požiadavky na vzdelávací systém vo vedomostnej dobe 
V posledných desaťročiach prebehla v mnohých krajinách premena z  doby industriálnej 

na dobu vedomostnú (tvorivú). Samotné štáty si uvedomujú, že je potrebné zmeniť systém 

vyučovania, ktorý bol nastavený na starú dobu a nevyhovuje dobe, ktorá už nie je 

industriálna. 

Vo vedomostnej ekonómii memorovanie faktov a procedúr už nie je dostatočné k úspechu 

jednotlivca. Vzdelaní absolventi potrebujú mať hlboké konceptuálne porozumenie 

komplexných pojmov a schopnosť pracovať s nimi tvorivo pri zrode nových myšlienok, 

nových teórií, nových produktov a nových poznatkov. Potrebujú byť schopní kriticky 

vyhodnotiť to, čo prečítajú, aby sa dokázali čisto vyjadrovať aj slovne, aj v písanej podobe, 

tiež aby boli schopní pochopiť vedecké a matematické myslenie. Potrebujú sa naučiť 

integrované a  použiteľné vedomosti namiesto súboru zaškatuľkovaných faktov bez kontextu 

osvojených pomocou inštruktivizmu. Potrebujú byť schopní prijať zodpovednosť za ich 

pokračujúce, celoživotné vzdelávanie. Tieto schopnosti sú dôležité pre ekonomiku, pre 

úspešné pokračovanie participatívnej demokracie a pre žitie napĺňajúceho a zmysluplného 

života v súčasnej dobe. 

Redefinícia pojmu učenia sa 
V rámci štandardného modelu vzdelávania učenie sa znamená  zapamätať si istý súbor 

poznatkov alebo sa naučiť vykonať postup na vykonanie konkrétnej činnosti. Kvôli zmene 

doby na vedomostnú, potrebujeme pozmeniť naše vnímanie toho, čo znamená učiť sa, 

čo znamená niečo poznať. 

K dosiahnutiu hlbšieho porozumenia v mnohých oblastiach dnešnej doby je štandardný model 

nedostatočný a rovnako tak aj z neho vyplývajúce definície učenia sa a porozumenia veciam.  



Pri aktivite vo vonkajšom prostredí dávame žiakom podnety na prepojenie vedomostí 

nadobudnutých v škole s prostredím v ktorom sa pohybujú. Je to dôležité, lebo deti lepšie 

obsiahnu materiál a sú schopné ho využiť v širších kontextoch (vo viacerých situáciách), keď 

sa učia hlbšie vedomosti (deep knowledge) viac ako povrchové vedomosti (surface 

knowledge), a keď sa učia ako použiť tieto vedomosti v reálnom svete, v ich sociálnej a 

praktickej situácii. (Sawyer, 2008) 

Počas nášho doktorandského štúdia, sme si osvojili definíciu učenia sa W. Harlenovej,  

„Učenie sa je dávanie zmyslu novej skúsenosti dieťaťa v spolupráci s inými.“ (Harlen, 2006) 

Dôsledne používanie tejto definície nám pomáha aj v rámci našej vlastnej vyučovacej činnosti 

pri vedení žiakov k hlbšiemu pochopeniu práve diskutovaného učiva. 

Vyučovacie aktivity vo vonkajšom prostredí dávajú priestor na vytváranie príležitostí pre 

žiakov na učenie sa hlbšiemu porozumeniu svetu, v ktorom sa pohybujú. K hlbšiemu 

porozumeniu dochádza vďaka priamemu kontaktu s objektmi a javmi, s ktorými sa vo 

vonkajšom prostredí môžu stretnúť a aj vďaka spolužiakom a učiteľom, spolu s ktorými tieto 

objekty a javy spoznávajú.  

Princípy, ako dosiahnuť, aby si žiaci lepšie (hlbšie) osvojili vedomosti a zručnosti 
V práci poukazujeme na 3 princípy, ako dosiahnuť, aby si žiaci lepšie (hlbšie) osvojili 

vedomosti a zručnosti (fakty a postupy), ktoré nadobúdajú počas vyučovania v škole. Sú to:   

 budovanie vedomostí na základe predchádzajúcich vedomostí, 

 reflexia študenta  na to, čo sa práve učí (najmä verbálna artikulácia), 

 scaffolding, podpora od učiteľa pre žiakov počas procesu učenia sa. 

(Sawyer, 2008) 

Pri terénnych experimentoch sa tieto prvky budovania žiackych vedomostí vynárajú 

na povrch takmer automaticky. Je nám ťažké si predstaviť uskutočnenú aktivitu vo vonkajšom 

prostredí, kde by niektorý zo spomenutých princípov nebolo potrebné použiť. Výhodou 

terénneho experimentu je, že pomocou spomenutých princípov upevňujeme a prehlbujeme 

nadobudnuté vedomosti a zručnosti. 

Výučbu vo vonkajšom prostredí vnímame ako laboratórium, kde sa učiteľ týmto princípom 

budovania žiackych vedomostí musí venovať, čím si ich osvojuje a následne ich môže vyučiť 

aj v rámci bežného vyučovania v triede. 

Budovanie na predchádzajúcich vedomostiach 
Žiaci vstupujú do triedy s už čiastočne vyformovanými predstavami až priamo  

miskoncepciami o tom ako svet funguje – nazvime to „naivná“ fyzika, matematika alebo 

biológia. Tento predpoklad štandardný model vzdelávania v sebe nemá. Štandardný model je 

založený na behavioristickom predpoklade, že deti vstupujú do školy s prázdnou hlavou 

a úlohou školy je naplniť tieto hlavy vedomosťami. 

Z pohľadu učiteľa sa to tak môže javiť, avšak keď sa pozrieme na svet pohľadom žiaka, 

uvidíme ho inak. Pokiaľ staviame na predchádzajúcich vedomostiach umožňujeme žiakom 



lepšie si dané učivo zapamätať a hlbšie ho pochopiť, vďaka tomu, že si ho môžu začleniť 

do svojho sveta. (Sawyer, 2008) 

 

Reflexia 
Najlepšie sa žiaci naučia vedomosť, keď ju artikulujú ešte nevyformovanú a stále rozvíjajú jej 

porozumenie, a pokračujú aj naďalej v artikulácii počas celého procesu učenia sa. Artikulácia 

a učenie sa idú ruka v ruke a vzájomne sa podporujú. 

V mnohých prípadoch sa žiaci nevedia naučiť niektoré konkrétne vedomosti, pokiaľ ich 

nezačnú artikulovať. (Sawyer, 2008) (alebo inými slovami: ak rozmýšľajú nahlas, učia sa 

rýchlejšie a hlbšie ako pri tichom štúdiu) 

Jedným z dôvodov, prečo je artikulácia tak prospešná pri učení sa, je to, že robí možným 

spätnú reflexiu alebo metakogníciu – uvažovanie o procese učenia sa  uvažovania nad 

vedomosťami. V ďalšej časti budeme spomínať aj Bloomovu taxonómiu, kde sa táto činnosť 

nachádza v znalostnej dimenzii na najťažšej úrovni, čo ilustruje to, že   začlenením žiackej 

reflexie do vyučovacieho procesu usmerňujeme žiakov na dosahovanie hlbších vedomostí. 

Jeden z centrálnych problémov, ktoré riešia dnešné výskumy vo vede o učení je ako podporiť 

študentov vo vzdelávaniu-prospešnej reflexii. Efektívnou metódou ako podporiť reflexiu, 

je metóda scaffoldingu (podporovaného vyučovania). (spracované podľa Sawyer, 2008) 

 

Scaffolding  -  Podporované riadené skúmanie 
Artikulácia poznatkov je efektívnejšia, ak je scaffoldovaná (podporená) - je vyzývaná k tomu, 

aby určité druhy vedomosti boli artikulované v danej forme tak, aby čo najpravdepodobnejšie 

viedli k užitočnej reflexii. (Sawyer, 2008) 

Scaffolding je pomoc poskytnutá žiakovi, ktorá je nasmerovaná na potreby žiaka 

v  dosahovaní jeho momentálnych cieľov. Povedať niekomu, ako spraviť niečo alebo 

urobenie to pre neho mu môže pomôcť dosiahnuť jeho okamžitý cieľ, avšak toto nie je dobrý 

scaffolding, lebo poučená osoba sa pri tom  aktívne nezapája do budovania vlastnej 

vedomosti. V práci dávame do popredia efektívny scaffolding, ktorý poskytuje žiakom 

povzbudenia, otázky, tipy a nápovedy, ktoré pomáhajú žiakovi vyriešiť problém ním samým.  

Potreba začlenenia vyučovania vo vonkajšom prostredí – zdravie žiakov 
Na dnešných žiakoch základných a stredných škôl pomerne často sledujeme, že nevyrastajú 

vo vonkajšom prostredí. Väčšinou sa nachádzajú v nejakej budove alebo dopravnom 

prostriedku a ich kontakt s okolím je obmedzený. Ak aj idú von, tak idú do školy alebo na 

krúžky, kde ich rodičia často odvezú autom až ku dverám. Týka sa to najmä žiakov v 

mestách, kde  prichádzajú o kontakt s okolitým svetom, s prírodou a tým aj s realitou. Treba 

vytvoriť taký priestor a také aktivity, ktoré by žiaci robili vo vonkajšom prostredí. Pobyt 

vonku je pre nich prínosom nielen po zdravotnej stránke. Má  prínos aj pre psychologický, 

osobnostný, sociálny a profesionálny rozvoj človeka. (Trenčan, 2015) 

 



Podľa výskumov v Anglicku  iba 8 % detí vo veku od 5 do 16 rokov navštívilo prírodné 

prostredie v rámci vyučovania. V mimoškolskom čase sa zredukoval priestor, v ktorom sa 

tieto deti pohybujú, ktorý objavujú a v ktorom sa môžu hrať až o 90 % za posledných 20 

rokov. (National Statistics, 2015). Tisícky detí (do úvahy boli brané aj deti v predškolskom 

veku od 3 do 5-tich rokov) v Anglicku neboli na ich lokálnej pláži, lese alebo parku. Tieto 

trendy súvisia s problémami, ktorým čelí dnešná spoločnosť: nárast detskej obezity, mentálne 

zdravotné problémy a neschopnosť vybudovať v spoločnosti zmysel pre lokálnu a komunitnú 

príslušnosť. (Waite et al., 2016) S podobnou situáciou sa autor tejto práce stretáva pomerne 

často aj na Slovensku, konkrétne v Bratislave (v mestskom prostredí). 

Dať deťom príležitosť objavovať, spoznávať a zažiť vonkajší (prírodný) svet je mimoriadne 

dôležité: pomáha to vytvoriť zmysel pre príslušnosť zakotvenú na miestnom prostredí, 

povzbudzuje sa tým ich zdravotný stav, spokojnosť a vzdelávacie výsledky. Ak majú žiaci 

k dispozícii väčšie miesto prírodného priestoru okolo miesta, kde žijú alebo sa učia, spája sa 

to s ich väčšou fyzickou aktivitou, lepšou emocionálnou vyrovnanosťou, lepším správaním sa, 

lepšími  kognitívnymi výstupmi a vytvára u detí väčší zmysel prepojenia sa s prírodou. 

(Waite et al., 2016) Autori tejto práce vidia veľký potenciál v možnostiach začlenenia 

vyučovania vo vonkajšom prostredí do bežného vyučovacieho procesu. Spolu so začlenením 

vyučovacích aktivít možno očakávať prínos nielen pre žiaka, ale aj pre učiteľa. 

Dôležitosť vonkajšieho prostredia pre fyzikálne vedy 
V rámci fyziky sa nachádzajú odbory, ktoré uskutočňujú merania vo vonkajšom prostredí 

na základe objektu, ktorý skúmajú. Sú nimi napríklad: meteorológia, seizmológia, astronómia. 

Tieto odbory sú dôkazom, že fyzika ako taká presahuje možnosti laboratória a triedy, čo nás 

utvrdzuje v myšlienke, že vyučovanie fyziky by malo pravidelne presahovať hranice budovy 

školy. 

Zhrnutie prínosu vyučovania vo vonkajšom prostredí 
Vyučovanie vo vonkajšom prostredí je prínosné aj pre žiaka, aj pre učiteľa: (Waite et al., 

2016): 

 Prínos pre žiaka zahŕňa väčšie zainteresovanie do učenia sa, radosť z vyučovacej 

hodiny, je prínosom pre zdravie, spokojnosť v živote, tiež pre rozvoj charakteru 

a prejavuje sa aj lepšími kognitívnymi výstupmi. 

 Prínos pre učiteľa zahŕňa pozitívny dopad na vyučovaciu prax, profesionálny rozvoj, 

profesionálne skúsenosti, zdravie, spokojnosť v živote a spokojnosť v práci. 

Výsledky výskumov poukazujú na to, že z porovnania rozličných vzdelávacích programov sú 

prínosnejšie tie programy, ktoré začleňujú širokú škálu starostlivo štruktúrovaných 

vzdelávacích aktivít vo  vonkajšom prostredí. (Rickinson, 2004) 

 

Na základe týchto poznatkov si myslíme, že je vhodné sa venovať začleneniu vonkajších 

aktivít do vyučovacieho procesu. V prvom rade je vhodné začleniť vonkajšie aktivity 

do vyučovania fyziky z dôvodu, že veda (fyzika) opisuje zákony, podľa ktorých funguje celý 

okolitý svet, v ktorom sa žiaci pohybujú. 



Prínos terénneho experimentu: 
Na základe vyššie spomenutých možných prínosov vyučovania vo vonkajšom prostredí, a tiež 

vyplývajúc z poznatkov z vied o vzdelávaní sme v rigoróznej práci zhrnuli prínos terénneho 

experimentu nasledovne (Trenčan, 2016): 

 Začlenením terénneho experimentu do vyučovania vytvárame autentické 

vzdelávacie podmienky pre žiakov; poskytujeme žiakom príležitosť stretnúť sa 

osobne/priamo so skúmanými objektmi a javmi. (Harlen, 2006) 

 Uskutočnením terénneho experimentu poskytujeme príležitosti pre učenie sa 

v súvislostiach: 

◦ Terénnym experimentom môžeme prepojiť učivo osvojené v triede s konkrétnym 

javom alebo objektom, uskutočňujeme teda prepojenie učiva osvojeného v triede 

s okolitým svetom. 

◦ Rozvíja prepojenie žiaka s okolitým svetom, ktoré v mestskom prostredí vnímame 

ako nedostatočné. 

◦ Pri terénnom experimente umožňujeme žiakom spoznať objekt alebo jav, ktorý 

skúmame alebo budeme ďalej skúmať vo vyučovacom procese. 

 Zdôvodnenie potreby uskutočnenia laboratórneho experimentu na základe rušivých 

vplyvov na meranie vo vonkajšom prostredí: 

Vonkajšie prostredie nám poskytuje omnoho bohatšie podnety na premýšľanie 

o chybách a nepresnostiach v meraní, než pri meraní v laboratóriu. Dôležitosť 

uváženia nepresností vychádza najavo v takých prípadoch, keď dve skupiny majú 

zmerať rovnakú vlastnosť, rovnakého objektu, použitím rovnakej metódy a aj tak 

dostanú rozličné výsledky. Táto príležitosť nám umožňuje začať diskusiu 

o základných princípoch metodológie merania vo vede. (Popov, 2008) 

 Terénny experiment napomáha podnecovaniu záujmu žiakov o prebiehajúce 

vyučovanie a zvyšuje motiváciu žiakov osvojiť si dané učivo. 

 Terénny experiment poskytuje ľahko zapamätateľný kontext: 

Aktivita vo vonkajšom prostredí má kladný vplyv na dlhodobú pamäť v dôsledku 

zapamätateľných vlastností podmienok terénneho experimentu. Výnimočné prostredie 

zosilňuje emócie. Tieto emócie robia aktivitu zapamätateľnou. Reálny svet zasa 

ponúka príbeh, do ktorého možno nové skúsenosti zaradiť, vďaka čomu sa tiež 

omnoho ľahšie zapamätajú. (Buzan, 1986) 

Konkrétnejšie to vo svojej práci popísal tím na Prírodovedeckej fakulte UK: 

Pri terénnych experimentoch, a vonkajších aktivitách všeobecne, je pomerne silne 

aktivizovaná krátkodobá pamäť, alebo krátkodobý záujem, ktoré sa časom stratia. 

Avšak ukazuje sa, že ak sa žiaci zúčastnili na dobre pripravenej exkurzii, po jednom 



roku si veľa žiakov spomenulo na to, čo videli a počuli a znovu sa im vybavil 

novoosvojený prírodovedecký postoj. (Čipková et al., 2015) 

 Účasť žiaka na terénnom experimente napomáha jeho osobnostnému rozvoju: 

Efektívna terénna práca a tiež miestna skúsenosť môžu viesť ku individuálnemu rastu 

a zlepšeniu sociálnych zručností. Tiež je dôležité, že môže dôjsť ku posilneniu 

prepojenia medzi emocionálnym a racionálnym poznávaním prostredia, ktoré sa 

vzájomne ovplyvňujú a spolu vytvárajú priestor na kvalitnejšie učenie sa. 

 Terénny experiment napomáha rozvíjaniu  pozorovacích schopností. 

 Terénny experiment napomáha rozvíjaniu sociálneho rozvoja žiakov pomocou tímovej 

práce žiakov: 

Tu vychádzame z predstavy, že žiaci vo vonkajšom prostredí nepracujú samostatne, 

ale sú rozdelení do skupín (tímov), ktoré skúmajú nejaký objekt alebo jav. Do skupín 

sú rozdelení z organizačných dôvodov (ľahšie sa zadávajú inštrukcie žiakom) a 

bezpečnostných príčin (ak sa niekomu zo skupiny niečo stane, stále má so sebou 

spolužiaka, ktorý môže privolať pomoc). 

Predchádzajúce body môžeme zhrnúť v nasledujúcom tvrdení: Práca v teréne správne 

realizovaná, adekvátne naplánovaná, dobre odučená a efektívne žiakom vykonaná poskytuje  

príležitosti na rozvyvinutie ich vedomostí a zručností spôsobmi, ktoré sú prínosom ku ich 

každodennej skúsenosti v triede.  (Trenčan, 2015) (Trenčan, 2016) 

 

Hlavné faktory ovplyvňujúce začlenenie vonkajších aktivít do vyučovania 
Pri príprave aktivity treba zohľadniť tieto hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú uskutočnenie  

vonkajších aktivít vo vyučovaní: 

 programové faktory - štruktúra, trvanie a pedagogika vonkajších aktivít; 

 účastnícke faktory - charakteristika, záujmy a preferencie žiakov; 

 miestne faktory - vzťahujú sa na miesto, kde sa uskutočňuje vonkajšia aktivita. 

(Rickinson, 2004) 

Bariéry voči uskutočneniu vonkajších aktivít 
Už pri počiatočnom uvažovaní o možnostiach využitia terénnych experimentov sme si vedomí 

bariér, ktoré ich uskutočneniu bránia. Tieto bariéry sú zároveň bariérami voči uskutočneniu 

terénnych experimentov: 

 strach a obavy o bezpečnosť; 

 nedôvera učiteľov vo výučbu vo vonkajšom prostredí; 

 školské a univerzitné kurikulá svojimi požiadavkami limitujú príležitosti 

na uskutočnenie vonkajšieho vyučovania; 

 nedostatok času, finančných zdrojov a metodickej podpory. (Rickinson, 2004) 



S vyššie uvedenými bariérami sme sa mali možnost stretnúť či v rámci výskumu v 

rozhovoroch s učiteľmi, alebo v rámci našej vlastnej pedagogickej praxe. 

Zhrnutie prínosu terénnych experimentov 
Terénne experimenty považujeme ako celok za podmnožinu bádateľských aktivít. Výhodou 

terénnych aktivít  oproti iným formám výučby je podnetný, žiakom ľahko zapamätateľný 

kontext a možnosť aktívneho prepojenia učiva osvojeného v triede s reálnym svetom. Osobná 

skúsenosť kontaktu so skúmaným objektom alebo javom je nenahraditeľná ľubovoľným 

počtom kníh, pútavých ilustrácií alebo videí. Síce je možné nahradiť terénne experimenty vo 

vyučovaní fyziky  inými formami vyuovania, avšak nimi nevytvoríme priamy (osobný) 

kontakt žiaka so skúmaným objektom alebo javom.   

Začlenením bádateľských aktivít do vyučovania  napĺňame ciele a potreby vzdelávania 

v 21. storočí. Terénne experimenty sú bádateľskými aktivitami so špecifickým prínosom pre 

rozvoj žiaka v tom, že mu osobným stretnutím sa so skúmaným objektom alebo javom vo 

vonkajšom prostredí umožnia tento objekt alebo jav spoznať ako taký a hlbšie ho pochopiť. 

To inými metódami nevieme dosiahnuť, nedá sa nimi plne nahradiť osobný kontakt s daným 

objektom alebo javom vo vonkajšom prostredí. 

Kľúčové zistenia z uskutočnených terénnych experimentov s datalogerom 
Tu uvázdame naše zistenia z uskutočnených terénnych experimentov so žiakmi: 

 Žiaci vykonávali terénny experiment s väčším záujmom a nasadením, ako keď sa 

zúčastňujú bežnej vyučovacej hodiny. 

 Žiaci si vo vonkajšom prostredí poznámky nerobili samostatne. Bolo ich treba k tomu 

cielene viesť.  Nám sa v praxi osvedčili tieto pomôcky:  

◦ dopredu stanovené kritériá hodnotenia žiackych výstupov,  

◦ pracovné listy,  

◦ možnosť zaznamenať vytvorené grafy v datalogeri do mobilu pomocou 

fotoaparátu,  

◦ a vzájomná výmena údajov medzi študentami. 

 Uskutočnenie terénneho experimentu je organizačne náročnejšie ako klasická 

vyučovacia hodina, a je organizačne náročnejšie aj ako experiment v laboratóriu. 

Avšak aj tak je ho možné uskutočniť v rámci bežného vyučovania. Je však potrebné 

naň pripraviť nielen učiteľa a učebné pomôcky, ale aj žiakov: a to po vedomostnej 

stránke, aby sa vedeli odborne vyjadriť k skúmanému objektu a aj po technickej 

stránke, aby mohli viac rozmýšľať nad skúmaným objektom, ako nad tým, ako sa 

používa dané meracie zariadenie. 

 

Mohli sme sledovať len okamžitú odozvu žiakov na terénny experiment. Dlhodobý vplyv 

začlenenia terénnych experimentov do vyučovania sme zatiaľ nemali možnosť sledovať. 



Kľúčové zistenia z rozhovorov s učiteľmi: 
Okrem aktivít so žiakmi sme uskutočnili aj rozhovori z učiteľmi. Z týchto rozhovorov 

uvádzame naše kľúčoveé zistenia, ktoré sú v súlade s vyššie spomenutými bodmi. 

 Značná časť učiteľov, ktorí majú datalogery k dispozícii, ich nepoužívajú na 

vyučovaní z týchto dôvodov: 

◦ Učiteľ cíti neistotu pri používaní datalogeru na vyučovacej hodine z dôvodu 

nedostatku skúseností práce s datalogerom, 

◦ Učiteľ nemá dostatok metodickej podpory: má k dispozícii málo pripravených 

aktivít, metodických materiálov, čo spôsobuje, že učitelia nevedia, 

akými rozličnými spôsobmi by mohli použiť dataloger vo vyučovaní. 

◦ Nedostatok času na prípravu hodiny s datalogerom počas prestávky. 

◦ Pre učiteľov je jednoduché pracovať s dnešnými datalogermi, ale je pre nich ťažké  

odhodlať sa k prvej vyučovacej hodine s novou pomôckou. 

 Školy nemajú vlastné prostriedky na vybavenie laboratórií, a teda ani na kúpu 

datalogerov. K datalogerom sa jednotlivé školy dostali pomocou grantov. 

 Nedostatok času na terénne experimenty. Učitelia sú zviazaní vzdelávacími 

programami. Niektorí si dávajú za cieľ naučiť všetko učivo v prichystanom pláne. 

Terénne experimenty vo vzdelávacom pláne nemajú a nevedia ich tam dať, z dôvodu 

slabej časovej dotácie fyziky na strednej škole. 

 Učitelia, s ktorými sme sa stretli, terénne experimenty poznajú, nejaké aj so žiakmi 

uskutočnili. Avšak terénne experimenty do vyučovania fyziky na strednej škole 

začleňujú len sporadicky, takmer vôbec.  Nemajú na to čas, materiálne prostriedky  

a ani dostatok metodickej podpory, majú pomerne málo námetov na terénny 

experiment vo vyučovaní fyziky. Terénne experimenty vnímali ako doplnok na 

spestrenie vyučovania, nie ako rovnocennú vyučovaciu metódu, ktorou môžu 

špecifickým spôsobom napomôcť rozvoju žiakov. 

 Ako často sa opakujúci problém sa v rozhovoroch opakovalo, že učiteľ nemá dostatok 

času na prípravu inovatívnej metódy. 

 Učitelia spochybnili možnosť začlenenia terénnych experimentov z fyziky do 

lyžiarskych kurzov, z dôvodu, že učitelia fyziky sa týchto kurzov nezúčastňujú. 

 Učiteľom chýba podpora, a to nielen metodická a materiálna, ale aj od žiakov 

a rodičov, pre ktorých sú inovatívne metódy vyučovania nezmyselnou stratou času, 

lebo nikde nevidia jasne stanovený text, ktorý sa majú žiaci naučiť na písomku.  

Záver výskumu 
Vidíme, že terénne experimenty ponúkajú pridanú hodnotu do vyučovania spočívajúcu 

v prepojení učiva, ktoré si žiaci osvojujú v triede s vonkajším prostredím (okolitým svetom). 

Terénne experimenty ako také, sú síce v didaktike fyziky známe, avšak ich špecifický prínos 



nebol viac rozvinutý. V tejto práci sme uviedli špecifický prínos začlenenia terénnych 

experimentov do vyučovania fyziky, spolu s možnými obmedzeniami, či prekážkami, 

poukázali sme na možné riešenia vychádzajúc z dostupnej  odbornej literatúry a z vlastnej 

skúsenosti získanej počas výskumu. 

Uskutočnením aktivít vo vonkajšom prostredí dávame žiakom príležitosť na rozvoj zručností 

a na rozvoj osobnosti spôsobom, ktorý nevieme uskutočniť v triede. 

Ukázalo sa, že terénne experimenty s datalogerom je možné použiť v rámci bežnej 

vyučovacej hodiny a aj v rámci školských aktivít vo vonkajšom prostredí, ako sú napríklad 

školský výlet, škola v prírode alebo lyžiarsky kurz. Vo vonkajšom prostredí je možné skúmať 

všetky tématické oblasti fyzikálneho vzdelávania: od kinematiky až po jadrovú fyziku. 

Vytvárame tým žiakom priestor na prepojenie učiva osvojeného v triede s  okolitým, 

vonkajším svetom. 

Ako hlavné faktory, ktoré bránia začleneniu terénnych experimentov do vyučovania 

sa  ukazuje nedostatočná časová dotácia fyziky a neexistujúca metodická podpora 

pre učiteľov. Hlavné faktory, ktoré bránia začleneniu aktivít s datalogermi a tým aj terénnych 

experimentov s datalogermi sú nedostatočné technické vybavenie škôl a nízka zručnosť 

učiteľov  pri práci s datalogermi, ktorú by mohla odstrániť technická podpora učiteľov pri 

používaní datalogerov. 

To, že by bol terénny experiment zbytočný z pohľadu vzdelávania, môžu spôsobiť tieto 

faktory: nedostatočná príprava samotnej aktivity a uskutočnenie danej aktivity. 

Pri  uskutočnení terénneho experimentu sa môže stať, že žiaci prejdú danou aktivitou bez 

toho, aby sa zapojili do procesu bádania a učenia sa, lebo by danú aktivitu vnímali len ako 

výlet, ktorý sa nespája s učením sa v škole. 

Žiaci vo vonkajšom prostredí rozvíjajú spôsobilosti vedeckej práce, a to najmä tie, ktoré 

súvisia s pozorovaním a meraním. Žiaci sú aktivitou vo vonkajšom prostredí vedení k tomu, 

aby tak, ako čítajú s porozumením, videli svet okolo seba s porozumením. 

Práca vo vonkajšom prostredí je pre žiakov prínosom v zdravotnej, sociálnej, osobnostnej aj 

kognitívnej oblasti a bádateľská činnosť pripravuje  žiakov na život a prácu ľudí v 21. storočí, 

najmä tým, že u nich rozvíja spôsobilosti vedeckej práce. 

Terénny experiment a práca so žiakmi vo vonkajšom prostredí má významný prínos aj pre  

učiteľa. Konkrétne na jeho profesionálny rozvoj, vyučovaciu prax, profesionálne skúsenosti, 

zdravie a spokojnosť v práci. 

Vonkajšie prostredie je z pohľadu učiteľa, ktorý učí najmä tradičnou formou, priestorom, kde 

sa môže naučiť novým vyučovacím metódam a tie potom môže využívať pri ďalšom 

vyučovaní v triede. 

Začlenenie terénnych experimentov s datalogermi je možné a prospešné. Najmä kvôli 

technickým záležitostiam a mnohým netradičným situáciám, ktoré môžu nastať, si  vyžaduje 

aktívnu odbornú, metodologickú a osobnú podporu učiteľov. 



Vo všeobecnosti je potrebné sprevádzať učiteľov pri zavádzaní inovatívnych metód 

do vyučovania týmito spôsobmi: 

 pripravenými aktivitami, 

 metodickými materiálmi ku pripraveným aktivitám, 

 ponúknuť učiteľom účasť na vzorových hodinách, na ktorých je použitá inovatívna 

metóda vyučovania, 

 podporou priamo na mieste vyučovania, napríklad vlastnou prítomnosťou skúseného 

odborníka.        

S takouto podporou budú mať učitelia možnosť úspešne začleniť nielen terénne experimenty 

do vyučovania, ale aj ostatné inovatívne vyučovacie metódy. 
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