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ÚVOD
Študentská vedecká konferencia patrí k podujatiam, ktorých cieľom je umožniť
študentom prezentovať výsledky svojej vedeckovýskumnej práce. Zámerom prezentácie
študentskej vedeckej a odbornej činnosti prostredníctvom vedeckej konferencie je posilniť
prepojenie vzdelávania a výskumu, ktoré je typické pre kvalitné prírodovedné vzdelávanie
a štúdium v oblasti matematiky a informatiky. Sme toho názoru, že samostatná tvorivá činnosť
študentov je mimoriadne vhodným spôsobom osvojovania si trvalých vedomostí a získavania
vedeckých návykov a zručností potrebných pre budúce uplatnenie absolventov na trhu práce.
V roku 2017 sa konala Študentská vedecká konferencia spoločne organizovaná
Fakultou prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Fakultou prírodných vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Svoje práce prezentovali študenti bakalárskeho a
magisterského štúdia, ako aj študenti prvých ročníkov doktorandského štúdia. Súťažilo sa
v sekciách: Biológia, Ekológia a environmentalistika, Fyzika, Chémia a Matematika, Geografia
a regionálny rozvoj a Geológia, Informatika, Odborová didaktika. Študenti pripravili a predložili
práce vo forme vedeckých a odborných článkov. Tieto boli predmetom recenzného konania
a následne boli verejne prezentované na Študentskej vedeckej konferencii. Všetky
prezentované práce sú publikované v tomto zborníku študentských vedeckých prác.
Organizácia spoločnej Študentskej vedeckej konferencie dvomi fakultami je pozitívnym
signálom dobrej vzájomnej spolupráce obidvoch inštitúcií. Jej realizácia vytvorila aj prirodzené
konkurenčné prostredie pre študentov zapojených fakúlt, ktorí mali možnosť získať spätnú
väzbu a vymeniť si svoje skúsenosti vysokoškolského štúdia.
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
dekanka FPV UMB v Banskej Bystrici
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
dekan FPV UKF v Nitre
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BIOLÓGIA

Potenciálne účinky imela bieleho (Viscum album)
na spermie králikov in vitro
Potential Effects of Mistletoe (Viscum album)
on Rabbit Spermatozoa in vitro
Simona Baldovská1 – Marek Halenár1 – Eva Tvrdá1 – Adriana Kolesárová1
Školiteľ: Adriana Kolesárová1
1Katedra fyziológie živočíchov, FBP SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
1

xbaldovska@is.uniag.sk

in certain time periods (0h and 8h). Progressive sperm
motility is examined by using the CASA analysis, cell
viability is evaluated by using MTT assay and the
chemiluminometry is applied to quantify the ROS
generation. Negative effect of mistletoe is indicated
by rapid decline of sperm motility (*p≤0,05;
500 μg.ml-1). Results of MTT assays show a decrease of
sperm cell viability (*p≤0,05) in case of the highest
concentrations (500 μg.ml-1; 8h) compared to control.
Low concentration of mistletoe shows antioxidative
properties without statistical significance (p≥0,05), but
higher concentrations of mistletoe show a significant
increase of ROS production (*p≤0,05). The results of
the experiment in conditions in vitro indicate
a dose-dependent toxic and pro-oxidative effects of
the mistletoe extract on rabbit spermatozoa.
Key Words: sperm, mistletoe, rabbit, motility, viability

Abstrakt
Rastlinné extrakty majú svoje nezastupiteľné využitie
v tradičnej medicíne. Na druhej strane samčia
fertilizačná schopnosť môže byť negatívne ovplyvnená
podávaním prípravkov rastlinného pôvodu. Cieľom
experimentu bolo posúdenie in vitro účinkov extraktu
imela
bieleho
(Viscum
album)
v rôznych
koncentráciách (0; 1; 5; 10; 50; 100; 250; 500 µg.ml-1)
na funkčné parametre spermií králikov (pohyblivosť,
životaschopnosť, produkcia reaktívnych foriem kyslíka
– ROS) vo vybraných časových intervaloch (0h a 8h).
Progresívna motilita spermií bola hodnotená CASA
metódou, viabilita buniek bola stanovená MTT testom
a na
kvantifikáciu
ROS
bola
použitá
chemiluminometrická metóda. Zníženie motility
spermií naznačuje negatívny vplyv imela (*p≤0,05;
500 µg.ml-1). Výsledky MTT testu ukázali pokles
viability spermií (*p≤0,05) pri vysokých koncentráciách
(500 µg.ml-1; čas 8h) v porovnaní s kontrolnou
skupinou. Nízka koncentrácia imela vykazovala
antioxidačné vlastnosti bez štatistickej preukaznosti
(p≥0,05), avšak vyššie koncentrácie imela viedli
k významnému zvýšeniu produkcie ROS (*p≤0,05).
Výsledky experimentu naznačujú dávkovo-závislý
toxický a pro-oxidačný účinok extraktu imela
na spermie králikov v podmienkach in vitro.
Kľúčové slová: spermie, imelo, králik, motilita,
viabilita

Úvod
V súčasnosti je kladený čoraz väčší dôraz na profil
prírodných extraktov a ich potenciálne využitie
v prevencii proti oxidačnému stresu spermií [1]. Rôzne
štúdie uvádzajú priaznivý vplyv rastlinných prírodných
látok na kvalitu spermií a plodnosť samcov zvierat či
mužov [2]. Terapeutický účinok mnohých prírodných
extraktov je často porovnateľný s ich syntetickými
ekvivalentmi. Rastlinné výťažky sú bohatým zdrojom
antioxidantov a bránia bunky pred škodlivým
oxidačným stresom [3]. Na druhej strane plodnosť
samcov môže byť negatívne ovplyvnená podávaním
rastlinných prípravkov. Preto je nevyhnutné skúmať
toxicitu liečivých rastlín a poznať ich bezpečnostný
profil [4].
Imelo biele (Viscum album) z čeľade santálovité
(Santalaceae) je vždyzelený epifytický poloparazitický
ker s typickým guľovitým tvarom. Tento pomerne
rozšírený druh sa vyskytuje takmer v celej Európe, Ázii
a severnej Afrike [5]. Listy vyrastajú na dichotomicky
vetvených stonkách, sú žltozelené, kožovité,

Abstract
Plant extracts are very common elements used in
traditional medicine. On the other hand, they can
cause problems with male fertility. The aim of the
experiment is to examine in vitro effects of mistletoe
extract (Viscum album) at different concentrations
(0; 1; 5; 10; 50; 100; 250; 500 μg.ml-1) on the
functional parameters of rabbit spermatozoa (motility,
viability, production of reactive oxygen species – ROS)

11

Študentská vedecká konferencia 2017

BIOLÓGIA

podlhovasté. Jedovaté belavé plody – bobule
dozrievajú v decembri [6].
Imelo sa využíva pri liečbe mnohých ochorení, a to
vďaka viac ako 25 biologicky účinným látkam, ktoré
obsahuje. Najdôležitejšie z nich sú lektíny, viskotoxíny,
triterpény, fenoly, flavonoidy, alkaloidy, rastlinné
kyseliny (kyselina kávová, ferulová a i.), polysacharidy,
saponíny,
ligníny,
triesloviny,
vosky,
živice
a živicové alkoholy [7]. Po stáročia sa imelo využívalo
v ľudovej liečbe pri hypertenzii, nervovom napätí,
astme, epilepsii, bolestiach hlavy, cukrovke, rakovine,
pri
sprievodných
príznakoch
klimaktéria
a pri neplodnosti [8].
Antioxidačná aktivita fytoterapeutík, s ochranným
účinkom pred poškodením voľnými radikálmi, je
priraďovaná najmä fenolom a polyfenolovým
zlúčeninám, ktoré sú prítomné aj v imele [3].
Suplementácia látkami s antioxidačnými vlastnosťami
slúži okrem terapeutického charakteru aj ako
prevencia neplodnosti [9].
Hlavným cieľom nášho experimentu bola
determinácia in vitro účinkov rôznych koncentrácií
imela bieleho (Viscum album) na ukazovatele
pohyblivosti, životaschopnosti
spermií
králikov
a posúdenie antioxidačného vplyvu sledovaním
produkcie reaktívnych foriem kyslíka (ROS) v nultej
hodine a po 8 hodinách inkubácie.

použitia bol zásobný roztok umiestnený v chladiacom
zariadení pri teplote 4 °C [10].

1.2 Odber a spracovanie vzoriek
Vzorky ejakulátov použité v experimente pochádzali
z desiatich zdravých samcov králikov (biela
línia novozelandských brojlerových králikov; vek cca
4 mesiace; hmotnosť 4,0 ± 0,2 kg). Pokusné králiky
pochádzali z Centra výskumu živočíšnej výroby
Nitra – Lužianky (CVŽV Nitra, Slovenská republika).
Jedince boli chované klietkovým spôsobom v čiastočne
klimatizovanej
hale
pri
svetelnom
režime
16h svetlo : 8h tma (minimálna intenzita svetla
80 luxov), teplote vzduchu 20 - 24 °C a relatívnej
vlhkosti 65 %. Králiky boli kŕmené komerčne
dostupným krmivom a vodou, ktorá bola k dispozícii
ad libitum.
Ejakuláty králikov určené na experiment sme získali
počas troch nezávislých odberov. Odber ejakulátov
prebehol v skorých ranných hodinách pomocou
umelej vagíny. Na experiment sa použili len vzorky
ejakulátov spĺňajúce požadované kritériá kvality.
Z odobratých vzoriek sa pripravila heterospermická
dávka
z dôvodu
predchádzania
kvalitatívnych
a kvantitatívnych rozdielov medzi jednotlivými
ejakulátmi. Takto pripravené vzorky sa zriedili
vo fyziologickom roztoku (0,9 % chlorid sodný, Bieffe
Medical, Taliansko) a doplnili o extrakt imela
v koncentráciách 0 (kontrolná skupina); 1; 5; 10; 50;
100, 250 a 500 µg.ml-1. Pozitívna kontrola (+kontrola)
predstavovala vzorku spermií s etanolom v množstve
zodpovedajúcom najvyššej použitej koncentrácii
extraktu.
Vzorky boli inkubované pri teplote 37 °C.
Jednotlivé merania sa uskutočnili vo vybraných
časových intervaloch (0h a 8h).

1 Materiál a metodika
Experiment sme uskutočnili na Katedre fyziológie
živočíchov v spolupráci s Katedrou mikrobiológie,
Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Výskumným
centrom AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre.

1.1 Rastlinný materiál
Extrakt imela bol pripravený na Katedre mikrobiológie.
Po vysušení listov imela bieleho (Viscum album), bol
rastlinný materiál rozdrvený, zvážený a zaliaty 100 ml
etanolu (96 %, Centralchem, Bratislava, Slovenská
Republika) po dobu dvoch týždňov pri izbovej teplote
a v tme, aby sa zabránilo degradácii biologicky
aktívnych zložiek. Za účelom odstránenia zvyškov
etanolu bol extrakt imela podrobený odparovaniu
za zníženého tlaku pri 40 °C (rotačná vákuová odparka
Stuart RE300DB, Bibby Scientific Limited, UK, výveva
KNF N838.1.2KT.45.18, KNF, Nemecko). Surové
rastlinné extrakty boli pre laboratórnu analýzu
rozpustené v etanole (96 %, Centralchem, Bratislava,
Slovenská Republika), pričom výsledná koncentrácia
zásobného roztoku bola 102,4 mg.ml-1. Do doby

1.3 Hodnotenie motility spermií
Experimentálne skupiny sme analyzovali ihneď
po odbere (v nultej hodine) a po ôsmich hodinách
inkubácie pri teplote 37°C. Sledovaným znakom
kvalitatívneho hodnotenia motility spermií bolo
percento progresívne pohyblivých spermií (%; PROG;
pohyblivosť > 20 µm.s-1). Pohyblivosť spermií sme
hodnotili použitím počítačového systému CASA
(Computer - Assisted Semen Analysis; verzia 14.0 TOX
IVOS II.; Hamilton-Thorne Biosciences, Beverly, MA,
USA). Objem 10 µl z každej vzorky sme postupne
umiestnili do Maklerovej počítacej komôrky (Makler
Counting Chamber, hĺbka 10 µm, 37 °C; Sefi-Medical
Instruments, Haifa, Izrael). Analýza prebehla
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v desiatich mikroskopických poliach (minimálny počet
buniek 300) podľa nami nastavených parametrov
[11].

St. Luis, USA) v objeme 400 µl. Množstvo emitovaného
svetla sa meralo v 15 cykloch v časovom intervale
15 minút použitím prístroja GloMax Multi+ Combined
Spectro - Fluoro Luminometer (Promega Corporation,
Madison, WI, USA). Výsledky boli vyjadrené
v relatívnych svetelných jednotkách za sekundu
prepočítaných na 1 miliardu buniek spermií
(RLU. s-1. 10-9 buniek) [15].

1.4 Hodnotenie viability spermií
Životaschopnosť
(viabilita)
spermií
králikov
inkubovaných s extraktom imela sme hodnotili
testom metabolickej aktivity (MTT test). Princípom
kolorimetrickej metódy je meranie konverzie žlto
sfarbenej rozpustnej tetrazoliovej soli na formazánové
častice purpurovej farby pôsobením mitochondriálnej
sukcinát dehydrogenázy, ktorá je prítomná
v nepoškodených mitochondriách živých spermií [12].
Rozpustením 5 mg tetrazoliovej soli (SigmaAldrich, St. Louis, USA) v 1 ml PBS (Dulbecco´s
Phosphate Buffer Saline; Sigma-Aldrich, St. Louis, USA)
sme získali pracovný roztok, ktorý sme pridali
k vzorkám v komôrkach 96-jamkovej mikrotitračnej
platničky (MTP, Greiner, Nemecko) v objeme 10 µl
(celkový objem média 100 μl na jamku). Po 2 hodinách
inkubácie na trepačke (37°C) sme formazánové
kryštáliky rozpustili pridaním 150 µl okysleného
(0,08 M HCl; Centralchem, Bratislava, Slovensko)
izopropanolu (Centralchem, Bratislava, Slovensko).
Optickú denzitu sme stanovovali spektrofotometricky
pri vlnovej dĺžke 570 nm oproti 620 nm ako
referenčnej hodnote mikroplatňovým ELISA Readerom
(AnthosMultiRead 400, Rakúsko). Získané dáta sme
vyjadrili v percentách ako podiel hodnoty každej
experimentálnej skupiny v porovnaní s hodnotou
kontroly, ktorá bola štandardizovaná na 100 % [13].
100 % predstavovala optická denzita formazánu
z buniek, ktoré neboli vystavené účinkom extraktu
imela.

1.6 Štatistické vyhodnotenie výsledkov
Všetky laboratórne analýzy boli vykonané z troch
nezávislých experimentov. Štatistické spracovanie
výsledkov analýz sme vykonali pomocou štatistického
počítačového programu GraphPad Prism (verzia 3.02
pre Windows, GraphPad Software, La Jolla Kalifornia,
USA, www.graphpad.com). Úroveň signifikantnosti
rozdielov
medzi
experimentálnymi
skupinami
a kontrolnou skupinou bola analyzovaná pomocou
one-way ANOVA, ako nadväzujúci test na ANOVA bol
použitý Dunnett-ov porovnávací test. Úroveň
štatistickej významnosti bola nastavená na *p≤0,05.
Konečné hodnoty účinku rôznych koncentrácií
extraktu imela boli zaznamenané ako priemerné
hodnoty ± SEM.

2 Výsledky a diskusia
V súčasnosti existuje mnoho štúdii o priaznivom
vplyve extraktov imela, ktoré majú preukázateľné
protizápalové, protinádorové či antioxidačné účinky
a viaceré publikácie potvrdili bezpečnosť extraktov
bez zreteľnej toxicity [6], [7], [16], [17]. Avšak možné
vplyvy imela na kvalitatívne parametre spermií, ktoré
ovplyvňujú reprodukčnú schopnosť zvierat, nie sú
stále dobre preskúmané. Záznamy z in vivo štúdií
o vplyve extraktov imela na samčí reprodukčný systém
naznačujú potenciálne spermatotoxické účinky imela
[18]. Nevypovedajú však o jeho účinkoch na spermie
in vitro. Preto sme sa zamerali na posúdenie účinkov
imela (Viscum album) na funkčné pohybové
parametre spermií králikov in vitro.
Vyhodnotenie CASA analýzy ukázalo zníženie
progresívnej motility spermií králikov vo všetkých
experimentálnych skupinách v porovnaní s kontrolnou
skupinou na začiatku experimentu (0h) (Graf 1).
Najmarkantnejší pokles nastal pri najvyššej
koncentrácii imela (500 µg.ml-1) na úrovni
preukaznosti (*p≤0,05). Po 8 hodinách inkubácie
in vitro bol inhibičný vplyv imela vo všetkých vzorkách
ešte výraznejší, a to aj pri nižších koncentráciách.
Avšak, preukazné rozdiely (*p≤0,05) sme zaznamenali
len pri najvyššej koncentrácii extraktu imela

1.5 Stanovenie ROS
Hladiny
reaktívnych
foriem
kyslíka
(ROS)
v experimentálnych skupinách boli kvantifikované
použitím chemiluminometrickej metódy na báze
luminolu
(5-amino-2,3-dihydro-1,4-ftalazíndián;
Sigma-Aldrich, St. Louis, USA), ktorý slúžil ako próba
[14]. Experimentálne skupiny pozostávali z 10 μl
luminolu a 400 µl heterospermy. V negatívnej kontrole
bol ejakulát nahradený 400 µl PBS (Dulbecco´s
phosphate buffered saline, Sigma-Aldrich, St. Luis,
USA), v troch opakovaniach. Pozitívna kontrola, tiež
v troch opakovaniach, pozostávala zo 400 µl PBS
a 50 µl peroxidu vodíka (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA).
Pre správne vyhodnotenie vzoriek bol uskutočnený
slepý pokus (blank), ktorý bol tvorený čistým PBS
(Dulbecco´s phosphate buffered saline, Sigma-Aldrich,
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(500µg.ml-1) oproti kontrole. Vďaka pozitívnej
kontrole, ktorá obsahovala množstvo etanolu
zodpovedajúce najvyššej koncentrácii extraktu,
môžeme vylúčiť jeho toxické pôsobenie na spermie či
pripisovať etanolu zníženie pohybových vlastností
spermií.
Za účelom determinácie životaschopnosti spermií
králikov sme vykonali MTT test, ktorý nepreukázal
žiadne významné rozdiely oproti kontrolnej skupine
na začiatku experimentu (0 h). Po uplynutí 8 hodín
imelom obohatené experimentálne skupiny vykazovali
nižšiu životaschopnosť (Graf 2). Klesajúcu tendenciu
sme monitorovali už vo vzorkách s nižšími
koncentráciami imela, podobne ako aj v prípade CASA
analýzy. Signifikantne (*p≤0,05) cytotoxický účinok
extraktu imela sa prejavil v experimentálnej skupine
s najvyššou koncentráciou imela (500 µg.ml-1) a mal
negatívny dopad na životaschopnosť buniek.
Medzi biologicky účinné zložky imela sa radia aj
flavonoidy, ktoré sú zastúpené v imele vo veľkom
množstve a majú ochranný účinok pred poškodením
voľnými radikálmi [7]. Existuje pozitívna korelácia
medzi
antioxidačnou
kapacitou
a obsahom
flavonoidov v rastlinnom tele [19].
Štúdia zameraná na samčiu reprodukciu ukázala, že
biologicky aktívne komponenty, ktoré sa vo významnej
miere nachádzajú v imele, dokážu výrazne znížiť
peroxidáciu lipidov, zvýšiť antioxidačnú ochranu
a
obnoviť
katalázovú
aktivitu
spojenú
so spermatogenézou a životaschopnosťou spermií
[20].
Skúmanie vplyvu extraktu imela z kakaa, koky
a kávy ako hostiteľskej rastliny na kvalitu ejakulátu
dospelých samcov potkanov Wistar v in vivo
podmienkach viedlo k záverom, že dlhodobé
podávanie extraktu imela znižuje kvalitu spermií
a môže viesť k neplodnosti. Negatívne, od dávky
závislé pôsobenie imela bolo preukázané znížením
pohyblivosti, životaschopnosti a koncentrácie spermií
na úrovni štatistickej preukaznosti (p<0,05; 0,01).
Avšak, spermatotoxické komponenty prítomné
v rastline imela mohli pochádzať z hostiteľa [18]. Je
dokázané, že za zmenenou biologickou účinnosťou
môže stáť druh hostiteľskej rastliny imela, čo sa môže
odraziť na obsahu účinných látok [21], [22], [23]. Aj
v našej práci sme sledovali podobnú tendenciu
negatívneho pôsobenia imela na spermie králikov,
hoci sa imelo využíva v tradičnej medicíne pri liečbe
neplodnosti [24].
Antikoncepčné
účinky
extraktu
rastliny
Dendrophthoe falcata z čeľade imelovcovitých

(Loranthaceae) na samčiu reprodukčnú sústavu
potkanov albínov sa hodnotili po orálnom užívaní
extraktu. Po 60 dňoch sa zistila významne znížená
pohyblivosť a koncentrácia spermií, degeneratívne
zmeny v semenných kanálikoch, zastavenie
spermatogenézy a zníženie koncentrácie testosterónu
vo všetkých skupinách oproti kontrolnej skupine, čím
sa potvrdil významný negatívny vplyv na plodnosť
samcov potkanov [25].

Graf 1 Vplyv imela bieleho (Viscum album)
na progresívnu pohyblivosť spermií králikov (%)
v čase 0h a 8h. Kontrolná skupina (0) bez pridania
extraktu imela. Pozitívna kontrola (+kontrola)
s etanolom v množstve zodpovedajúcom najvyššej
použitej
koncentrácii
extraktu.
Ostatné
experimentálne skupiny s prítomnosťou imela
v rôznych koncentráciách (1; 5; 10; 50; 100; 250;
500 µg.ml-1). Údaje sú vyjadrené ako priemerné
hodnoty ± SEM. Signifikantné rozdiely (*p≤0,05)
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(250 a 500 µg.ml-1) na úrovni signifikantnosti (*p≤0,05)
v porovnaní s kontrolnou skupinou, čo sa prejavilo
nadmernou produkciou ROS (Graf 3).
Naše výsledky poukazujú na tvorbu nadmerného
množstva voľných radikálov v spermiách králikov
pri vyšších koncentráciách extraktu imela. Imelo teda
dokáže generovať ROS na významnej úrovni, čo vedie
k oxidačnému stresu, ktorý negatívne ovplyvňuje
samčie pohlavné bunky a spôsobuje pokles ich
životaschopnosti.

medzi kontrolou a experimentálnymi skupinami boli
hodnotené one-way ANOVA (Dunnett-ov test). CASA
metóda.

Graf 2 Vplyv imela bieleho (Viscum album)
na viabilitu spermií králikov (%) v čase 0h a 8h.
Kontrolná skupina (0) bez pridania extraktu imela.
Pozitívna kontrola (+kontrola) s etanolom v množstve
zodpovedajúcom najvyššej použitej koncentrácii
extraktu.
Ostatné
experimentálne
skupiny
s prítomnosťou imela v rôznych koncentráciách (1; 5;
10; 50; 100; 250; 500 µg.ml-1). Údaje sú vyjadrené ako
priemerné hodnoty ± SEM. Nesignifikantné rozdiely
(p≥0,05); 0h) a signifikantné rozdiely (*p≤0,05); 8h)
medzi kontrolou a experimentálnymi skupinami boli
hodnotené one-way ANOVA (Dunnett-ov test). MTT
test.

Graf 3 Vplyv imela bieleho (Viscum album)
na produkciu ROS v spermiách králikov (RLU.s-1.10-9)
v čase 0h a 8h. Kontrolná skupina (0) bez pridania
extraktu imela. Pozitívna kontrola (+kontrola)
s etanolom v množstve zodpovedajúcom najvyššej
použitej
koncentrácii
extraktu.
Ostatné
experimentálne skupiny s prítomnosťou imela
v rôznych koncentráciách (1; 5; 10; 50; 100; 250;
500 µg.ml-1). Údaje sú vyjadrené ako priemerné
hodnoty ± SEM. Signifikantné rozdiely (*p≤0,05) medzi

Potenciálny antioxidačný účinok imela sme
sledovali kvantifikáciou produkcie reaktívnych foriem
kyslíka (ROS). Na začiatku experimentu (0h) vykazovali
preukázateľné pro-oxidačné účinky experimentálne
skupiny
s vysokými
koncentráciami
imela
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kontrolou a experimentálnymi skupinami boli
hodnotené one-way ANOVA (Dunnett-ov test).
Chemiluminometria.
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[21] Onay-Uçar E., Karagöz A., Arda N. (2006)
Fitoterapia. 77(7-8), p. 556

V prevencii proti oxidačnému stresu spermií našiel
svoje využitie aj kurkumín, prírodný fenol
s antioxidačnými vlastnosťami. Sledoval sa jeho vplyv
na motilitu býčích spermií CASA analýzou, viabilita
buniek bola stanovená testom MTT a produkcia ROS
bola kvantifikovaná luminometricky. Ošetrenie
kurkumínom zlepšilo pohyblivosť spermií (p≤0,001),
mitochondriálnu aktivitu (p≤0,001) aj antioxidačné
vlastnosti [1]. Na druhej strane schopnosť kurkumínu
imobilizovať spermie a jeho potenciálne toxické
a antikoncepčné účinky sa potvrdili zhoršenou
pohyblivosť spermií myší vplyvom vysokých
koncentrácií (100 μM) kurkumínu, aj keď sa kurkumín
v nižších koncentráciách (1–50 μM) javil ako
antioxidant s ochranným účinok na spermie [26].
Podobnú tendenciu sme zaznamenali aj v našich
pozorovaniach.

Záver
Práca bola zameraná na posúdenie účinkov vybraných
koncentrácií imela bieleho (Viscum album)
na progresívnu pohyblivosť králičích spermií, ich
životaschopnosť a produkciu ROS vo vybraných
časových intervaloch (0h a 8h) v in vitro podmienkach.
Naše výsledky poukazujú na negatívny vplyv imela
na pohyblivosť a životaschopnosť spermií králikov
v závislosti od koncentrácie a odhaľujú pro-oxidačný
účinok vysokých koncentrácií imela.
Skúmanie účinkov niektorých rastlinných extraktov
naznačuje ich priamy vplyv nielen na pohyblivosť
a životaschopnosť spermií, ale aj morfologické zmeny
semenníkov, inhibíciu spermatogenézy či zníženie
koncentrácie testosterónu.
Naše zistené poznatky naznačujú dávkovo-závislý
negatívny vplyv na fertilizačnú schopnosť spermií
králikov. Avšak toxický účinok imela na spermie
králikov mohol byť podmienený aj druhom hostiteľskej
rastliny. Preto je potrebné túto hypotézu potvrdiť
rozsiahlejšími výskumami.
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Dynamic changes of chromatin configuration are
progressing in germinal vesicle during oocyte growth
and maturation.
Changes in germinal vesicle were studied using
Hoechst staining, which allows a clearer visualization
of nucleolus and chromatin. The chromatin of porcine
oocytes was classified into five stages, based on the
degree of chromatin condensation and nucleolus and
nuclear membrane disappearance. Detection of the
nuclear maturation stages is important for the in vitro
maturation and in vitro fertilization. During oocyte
maturation in vitro, the number of GV0, GV1 oocytes
decreased while number of GV2, GV3, GV4 and GVBD
oocytes increased.
Key Words: oocyte, nuclear maturation, GV

Abstrakt
Dozrievanie
oocytov
je
dôležitou
súčasťou
biotechnológií embrya. Vyžaduje si koordináciu
integrovaných, ale nezávislých jadrových a
cytoplazmatických udalostí, medzi ktoré zaraďujeme
rozpad zárodočného vačku, začatie a dokončenie
prvého
meiotického
delenia,
premiestnenie
cytoplazmatických organel, vznik oocytárnej polarity
a zvýšenie počtu mitochondrií a chromozómov.
Jadrové dozrievanie zahŕňa dokončenie prvého
meiotického delenia a priebeh meiózy do metafázy II.
Počas rastu a dozrievania oocytov prebiehajú na
úrovni zárodočných vačkov dynamické zmeny
konfigurácie chromatínu.
Zmeny v zárodočných vačkoch boli skúmané pomocou
Hoechst farbenia, ktoré umožňuje presnejšiu
vizualizáciu jadierka a chromatínu. Chromatín oocytov
ošípanej bol klasifikovaný do piatich štádií podľa
stupňa kondenzácie chromatínu a zmiznutia jadierka
a jadrovej membrány. Detekcia jednotlivých štádií
jadrového dozrievania je dôležitá pre in vitro
maturáciu a in vitro
fertilizáciu. Počas in vitro
dozrievania počet oocytov GV0, GV1 klesal, zatiaľ čo
počet oocytov GV2, GV3, GV4 a GVBD narastal.
Kľúčové slová: oocyt, jadrové dozrievanie, GV

Úvod
In vitro maturácia je metóda, počas ktorej dochádza
k dozrievaniu nezrelých oocytov, pochádzajúcich
z Graafových folikulov, v laboratórnych podmienkach.
Na základe narastajúceho výskumu možno povedať, že
produkcia životaschopných embryí v in vitro
podmienkach ešte stále zaostáva za dopytom [1]. Na
základe viacerých výskumov sa úspešnosť produkcie
embryí, vďaka novým poznatkom o najdôležitejších
faktoroch zapojených do tohto procesu, zvyšuje.
Jedným z vážnych problémov neúspešnej produkcie je
neúplnosť dozrievania oocytov [12]. Viaceré štúdie
preukázali, že pri izolácii oocytov má veľký význam ich
heterogenita. Izolácia oocytov z rôzne veľkých
folikulov má vplyv na ich meiotickú progresiu,
cytoplazmatické dozrievanie a následnú vývojovú
kompetenciu. Z tohto dôvodu sa morfologicky
a biochemicky získavajú kritéria určujúce kvalitu
oocytov [2].
V tejto práci sme sa zamerali na detekciu jednotlivých
štádií jadrového dozrievania v priebehu 24 hodinovej
kultivácie, počas ktorej sme sledovali zmeny
konfigurácie chromatínu. Predpokladáme, že nám
sledovanie jadrového dozrievania umožní lepšie

Abstract
Oocyte maturation is an important part of embryo
biotechnology. It involves coordination of integrated,
but independent nuclear and cytoplasmic events,
which include germinal vesicle breakdown,
resumption of first
meiotic division and its
complemention, relocation of cytoplasmic organelles
establishment of oocyte polarity and increase in the
number of mitochondria and ribosomes.
Nuclear maturation includes the completion of the
first meiotic division and meotic continuance to
metaphase II.
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pochopenie
zmien,
identifikáciu
jednotlivých
komponentov a ich vplyv na samotné dozrievanie.

jadrovej oblasti. V štádiu GV1 je jadrová membrána
a jadierko jasne viditeľné, pričom sa chromatín
formuje okolo jadierka do tvaru kruhu resp. podkovy.
V GV2 detegujeme na jadrovej membráne niekoľko
chromocentier, prochromozómov. Tie vytvárajú počas
mitózy miesta vzniku chromozómov. Chromatín začína
vytvárať guľaté zhluky okolo jadrovej membrány, čo
predstavuje prvý náznak rozpadu GV. GV3 je
charakterizované stratou zrnitosti nukleoplazmy.
Guľovité zhluky chromatínu okolo membrány sa
spájajú s chromatínom okolo jadierka a to sa stáva
menej viditeľným, pričom jadrová membrána je stále
zreteľne pozorovateľná. Zmiznutie jadrovej membrány
a jadierka sledujeme až v GV4. Chromatín je v tomto
štádiu viditeľný ako nepravidelná sieť zhlukov
[2,3,10,11].

Dozrievanie oocytov
Pred koncom rastovej fázy sa oocyty stávajú
kompetentné
a podstupujú
fázu
dozrievania.
Dozrievanie oocytov je dôležitý, zložitý a dlhotrvajúci
proces. Začína ešte pred narodením a pokračuje počas
folikulogenézy. Dozrievanie je dôležité pre úspešné
oplodnenie a následný embryonálny vývoj [12].
Umožňuje samičej gaméte získať schopnosti vedúce
ku vzniku nového a zdravého jedinca [2]. Vo
všeobecnosti možno povedať, že dozrievanie
pozostáva zo samotného zrenia oocytu a z kumulárnej
expanzie. Tá je výsledkom sekrécie extracelulárnej
matrix z kumulárnych buniek, ktoré umožňujú
oplodnenie oocytu a následný vývoj embrya [3].
Zahŕňa rad jadrových a cytoplazmatických zmien,
ktoré vedú k jadrovej reorganizácii, genomickým
modifikáciám a zmenám cytoplazmy [4].

Materiál a metodika
Získavanie oocytov
Oocyty sme získali z ovarií prasníc, ktoré boli získané
z bitúnku (PD Hlohovec- bitúnok Kľačany) a odobraté
až po smrti prasníc. Transport prebiehal v termoboxe,
ktorý nám zabezpečil konštantnú teplotu 37 °C.
Po transporte sme ovária trikrát premyli vo
fyziologickom roztoku, ktorý bol zohriaty na teplotu
38,5 °C. Následnou aspiráciou (pozostávajúcej z ihly
a injekčnej striekačky) folikulu sme docielili zisk
kumulus-oocytárnych komplexov (COC´s), ktoré sme
vyhľadali pod stereolupou. Všetky manipulácie
s oocytmi sme vykonávali v nádobách, médiách
a s nástrojmi vytemperovanými na 38,5 °C. Všetky
roztoky sme pred použitím prefiltrovali cez
antibakteriálny filter.

Jadrové dozrievanie
Jadrové dozrievanie predstavuje opätovné začatie
a dokončenie prvého meiotického delenia a priebeh
druhého meiotického delenia po metafázu II [5,6].
U cicavcov je zahájené na začiatku vývoja plodu.
Nezrelé oocyty vznikajú z mitoticky sa deliacich
primordiálnych zárodočných buniek, ktoré v tomto
štádiu nazývame oogónie. Po prechode z mitózy do
meiózy sa oogónie menia na oocyty. Jednotlivé oocyty
v profáze I sú charakterizované intaktnou jadrovou
membránou a jadrom, ktoré sa nazýva zárodočný
vačok (GV) [2,3,7,8]. V GV prebieha rad jadrových
zmien ako kondenzácia diskrétnych bivalentov, rozpad
obalu GV (GVBD), vytvorenie prvého meiotického
vretienka, oddelenie bivalentov v anafáze I, segregácia
homologických chromozómov v telofáze I, extrúzia
pólového telieska a usporiadanie chromozómov okolo
deliaceho vretienka ako znak začatia druhého
meiotického
delenia.
Výsledkom
jadrového
dozrievania je získanie meiotickej kompetencie
potrebnej pre vznik embrya [9, 10, 13].

In vitro maturácia oocytov
Na dozrievanie oocytov do štádia metafázy II sme
použili médium Dulbecco's modified Eagle's medium
(DMEM). Médium DMEM sme pred použitím nechali
hodinu ekvilibrovať v Petriho miske. Oocyty boli
premyté v médiu DMEM. Následne boli kultivované
v skupinách po 300-350 v médiu DMEM s objemom 2
ml, niekoľko hodín (viď nižšie) pri teplote 38,5 °C a 5 %
CO2

Štádia jadrového dozrievania
Počas jadrového dozrievania dochádza k zmenám
konfigurácie
chromatínu,
jadierka
a jadrovej
membrány v zárodočných vačkoch oocytov. Na
základe týchto zmien bol chromatín GV z oocytov
ošípanej do piatich štádií [2,11].
Prvé štádium, GV0, je viditeľne difúzne. Vláknité
štruktúry chromatínu sú pozorovateľné v celej

Hodnotenie jadrového dozrievania
Po štyroch, ôsmych a dvadsiatich hodinách kultivácie
v DMEM médiu, boli oocyty trikrát premyté v médiu
zloženého z PBS (phosphate buffer saline) a BSA
(bovine serum albumin) (0,4%)- mPBS. Po 10
minútovej inkubácií s Hyaluronidázou (0,5%) boli
oocyty zbavené kumulárnych buniek. Takéto oocyty
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boli zafarbené po dobu 10 minút v mPBS s 10 µg/ml
Hoechst 33342 pri teplote 38,5°C. Následne boli
oocyty prenesené na preparačné sklíčko. Jadrové
dozrievanie bolo klasifikované pomocou konfokálneho
laserového skenovacieho mikroskopu (Carl Zeiss LSM
710, Zen blue, magnification 400x).

Zmeny chromatínu počas in vitro dozrievania
oocytov
Na začiatku pozorovania (nultá hodina) bolo v štádiu
GV4 35 oocytov, čo predstavovalo 40,69%. V porovnaní
s ostatnými štádiami, GV0 ,N=9 (10,46 %), GV2, N=8
(9,30 %) a GV3,N=7 (8,14%) bol významne vyšší aj
výskyt GV1, N= 27 (31,39 %).
Počas in vitro dozrievania oocytov sme v priebehu
kultivácie pozorovali zníženie G0, pričom podiel GV1
bol významne vysoký rovnako ako v predchádzajúcich
štúdiách. Množstvo oocytov v štádiu GV2 a GV3 sa
postupom času zvyšovalo, čo sme sledovali v 8.
a 20.hodine
kultivácie.
Vysoký
podiel
GV4
s narastajúcim časom kultivácie klesal, čo je
spôsobené vysokým podielom GV4 oocytov v nultej
hodine. So zvyšujúcim časom narastal počet oocytov
v štádiu GVBD, rovnako ako aj počet degenerovaných
oocytov (graf.2).
Naše výsledky možno porovnať so štúdiou Motlíka
a Fulku (1976), ktorá preukázala podobný nárast GV2,
GV3 s časom kultivácie oocytov. Podobný výsledok sme
zaznamenali aj v štúdií Sun et.al.(2004). Naše výsledky
nie sú v úplnej zhode s vyššie uvedenými autormi
nakoľko pracujeme so živým materálom, t.j. výsledky
môžu byť ovlyvnené rôznou kvalitou vaječníkov resp.
oocytov, ako aj použitým kultivačným médiom. Preto
je nesmierne dôležité tieto pozorovania aplikovať na
každý nový systém kultivácie oocytov v podmienakach
in vitro.

Výsledky a diskusia
Naše výsledky boli založené na troch experimentoch,
počas ktorých sme sledovali zmeny v germinálnych
vačkoch v priebehu nultej, štvrtej, ôsmej a dvadsiatej
hodiny kultivácie v podmienkach in vitro.
Pri pozorovaní fluorescencie po značení Hoechstom,
sme chromatín klasifikovali až do siedmych kategórií
(obr. 1), medzi ktoré sme zaradili GV0 s neporušeným
jadierkom a chromatínom v celej jadrovej oblasti. GV1
s taktiež neporušeným jadierkom a chromatínom
v tvare podkovy. GV2 so zhlukmi chromatínu v blízkosti
jadrovej membrány. GV3 bolo charakteristické
kondenzáciou chromatínu do zhlukov a prameňov. V
GV4 došlo
k zmiznutiu
jadierka
a zhusteniu
chromatínu. V štádiu GVBD sme sledovali zmiznutie
jadrovej membrány a usporiadanie chromozómov
v ekvatoriálnej rovine. Poslednou skupinou oocytov
boli degenerované, čiže bez signálu.
jadrového

dozrievania

v in

vitro

Graf. 2 Zmena jednotlivých štádií jadrového
dozrievania v priebehu kultivácie
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Záver
Dozrievanie oocytov predstavuje neoddeliteľnú súčasť
reprodukčného cyklu v prírode. Umožňuje samičej
gaméte získať kompetenciu vedúcu k vzniku nového
života. Našou prácou sme klasifikovali jednotlivé
štádia jadrového dozrievania. Získali sme prehľad
o jednotlivých zmenách postupne dozrievajúceho
oocytu, ktoré by mohli byť prospešné pre ďalšie
experimenty
spojené
s enucleolaciou
a nucleolotransferom.
Podobné, ale nie zhodné výsledky naznačujú, že in
vitro podmienky nie sú až tak priaznivé pre úspešné
dokončenie dozrievania oocytov. Toto zistenie by
mohlo vysvetliť, prečo kvalita in vitro oocytov nie je
porovnateľná s in vivo. Avšak možno povedať, že
v porovnaní s inými štúdiami (Motlík, Fulka, 1976)
došlo k výrazným pozitívnym zmenám a zlepšeniu
techniky v rámci kultivácie dozrievajúcich oocytov.
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vascular canals was observed in males in comparison
with females. On the other hand, no significant
differences in sizes of Haversian canals, secondary
osteons and cortical bone thickness were found
between either sex.
Key Words: bone tissue, femur, microstructure,
racoon dog

Abstrakt
Psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides) je
jedným z najstarších zástupcov psovitých šeliem, ktorý
postupne rozširuje svoj areál výskytu z juhovýchodnej
Ázie až na Slovensko. Cieľom našej práce bolo
analyzovať mikroštruktúru stehnových kostí 10
subadultných jedincov tohto druhu. Na základe
kvalitatívnych histologických charakteristík bolo
kompaktné kostné tkanivo u oboch pohlaví tvorené
nepravidelným až hustým Haversovým kostným
tkanivom
v kombinácii
s primárne
cievnatým
plexiformným kostným tkanivom. Zároveň sme
zaznamenali aj výskyt bezcievnatého a primárne
cievnatého radiálneho kostného tkaniva. Pomocou
matematicko-štatistických metód sme u samcov
identifikovali
signifikatné
zväčšenie
cievnych
kanálikoch primárnych osteónov v porovnaní so
samicami. Na druhej strane sme medzi pohlaviami
nezistili žiadne preukazné rozdiely v hodnotách
Haversových kanálikov, sekundárnych osteónov a
hrúbky kompaktnej kosti.
Kľúčové slová: kostné tkanivo, stehnová kosť,
mikroštruktúra, psík medvedíkovitý

Úvod
Výskyt nepôvodných druhov, či už zvierat, rastlín
alebo mikroorganizmov na nových miestach nie vždy
vzbudzuje obavy. Niektoré podskupiny nepôvodných
druhov sa však môžu stať invazívnymi a negatívne
vplývať na biodiverzitu, ekológiu a hospodárstvo [1].
Nami skúmaný psík medvedíkovitý patrí do vyššie
spomínanej skupiny nepôvodných druhov, ktorý sa
postupne stal súčasťou slovenskej fauny. Zaraďujeme
ho do triedy cicavce (Mammalia), rad šelmy
(Carnivora), čeľaď psovité (Canidae) [2]. Jeho
prítomnosť v prírode však nie je bez rizika. Síce v jeho
potrave prevláda rastlinná zložka [3], živí sa však aj
požieraním znášok drobnej poľovnej zveri a loví
nidikolné mláďatá [4]. Ako prenášač besnoty
a pásomnice líščej je taktiež nebezpečný aj pre človeka
[5,6]. Z uvedených dôvodu má psík medvedíkovitý na
Slovensku status nežiaduceho živočícha, ktorého
možno loviť po celý rok [7]. V súčasnosti sa druh
rýchlo šíri [8], k čomu prispela aj jeho migrácia
z okolitých štátov, konkrétne z Ukrajiny [9].
Histologická analýza kostného tkaniva živočíchov
poskytuje užitočné informácie týkajúce sa identifikácie
kostrových pozostatkov v archeozoológii a forenznej
antropológii. Napriek tomu je uvedenej problematike
vo vedeckých kruhoch venovaná nedostatočná
pozornosť. Z uvedeného dôvodu bolo cieľom našej
práce podrobne analyzovať mikroskopickú stavbu
kompaktného kostného tkaniva psíka medvedíkového

Abstract
The raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) is one of
the oldest representatives of the canis, which
gradually extends its area of distribution from southeastern Asia to Slovakia. The aim of our research was
to study the compact bone tissue microstructure of 10
subadult subjects of this species. Qualitative
histological characteristics of compact bone in either
sex can be classified as irregular or dense Haversian
bone tissue and plexiform bone tissue. Also, nonvascular and primary vascular radial bone tissues were
observed. From the histomorphometrical point of
view, a significantly increased size of primary osteons’

22

Študentská vedecká konferencia 2017

na
základe
kvalitatívnych
histologických charakteristík.

BIOLÓGIA

a kvantitatívnych

2 Výsledky a diskusia
V rámci kvalitatívej histologickej analýzy kompaktného
kostného tkaniva psíka medvedíkovitého sme u oboch
pohlaví zaznamenali zhodnú mikroštruktúru vo
všetkých štyroch skúmaných oblastiach (anterior,
posterior, lateralis a medialis). Endostálna vrstva,
obklopujúca dreňovú dutinu, bola formovaná
predovšetkým bezcievnatým a primárne cievnatým
radiálnym
kostným
tkanivom.
V anteriórnej
a posteriórnej oblasti sme v tejto vrstve zaznamenali
aj prítomnosť hustého Haversového kostného tkaniva
(obr. 1 a 4). Centrálnu časť kompakty tvorilo najmä
nepravidelné až husté Haversove kostné tkanivo, pre
ktoré je charakteristický výskyt sekundárnych
osteónov, vytvárajúcich tzv. „osteon banding“, (obr. 1,
2 a 4). V antero - laterálnych úsekoch prevládalo
primárne cievnaté plexifomné kostné tkanivo
s ojedinelými sekundárnymi osteónmi (obr. 3).
Periostálna hranica pozostávala opäť z primárne
cievnatého
plexiformného
kostného
tkaniva
s ojedinelými primárnymi osteónmi (obr. 1 - 4).
Podľa Hidaku et al. [13] je stehnová kosť psíka
medvedíkovitého tvorená hustým Haversovým
kostným tkanivom, ktoré pozostáva z veľkého počtu
okrúhlych sekundárnych osteónov. Hillier a Bell [14]
identifikovali v kostnom tkanive mláďat psíka
medvedíkovitého aj výskyt primárne cievnatého
retikulárneho a radiálneho kostného tkaniva, čo je
v súlade s našimi výsledkami. Primárne cievnaté
retikulárne kostné tkanivo sme však v nami
analyzovaných
vzorkách
neidentifikovali,
pravdepodobne
z dôvodu
subadultného
veku
jedincov. Navyše sme zaznamenali, prítomnosť
primárne cievnatého plexiformného kostného tkaniva,
ktoré bolo predovšetkým v stredovej časti kompakty
postupne nahradzované hustým Haversovým kostným
tkanivom. Pre mikroštruktúru kostného tkaniva psíka
medvedíkovitého je podľa Hidaku et al. [13] typická
prítomnosť lineárnej organizácie sekundárnych
osteónov v radoch, tzv. „osteon banding“. Túto
skutočnosť potvrdzujú aj naše výsledky.
Zedda et al. [15] uvádzajú, že hustota
sekundárnych osteónov je vyššia v mediálnej
a posteriórnej oblasti diafýzy stehnovej kosti
v porovnaní s laterárnou a anteriórnou oblasťou. V
našej práci sme v rámci diafýzy femuru psíka
medvedíkovitého zaznamenali rozličnú hustotu
sekundárnych osteónov vo všetkých štyroch
skúmaných oblastiach, pričom najvyššiu hustotu sme
pozorovali práve v posteriórnej oblasti kosti.

1 Materiál a metodika
Na analýzu mikroštruktúry kompaktného kostného
tkaniva sme použili stehnové kosti (femury)
subadultných jedincov (5♀ a 5♂; vek: 6 - 10
mesiacov) psíka medvedíkovitého, ktoré pochádzali z
okresov Ruszów, Pieńsk, Bolesławiec a Żagań (Poľsko).
Stehnové kosti boli získané z Pedagogickej Univerzity
v Krakowe.
Základné rezy femurov sme zhotovili naprieč
diafýzou v mieste najmenšej šírky femuru. Jednotlivé
segmenty s približnou veľkosťou 0,5 cm boli fixované
fixačným činidlom HistoChoice (Amresco,USA)
a následne odvodnené v vzostupnom rade etanolov.
Odvodnené vzorky femurov sme zaliali do epoxidovej
živice Bioduru (Günter von Hagens) a vložili na 3 dni
do vákuovej sušiarne. Pomocou špeciálneho
mikrotómu (Leitz 1600) boli zaliate segmenty kostí
rezané na finálnu hrúbku 70 - 80 µm. Získané rezy sme
následne vložili do demineralizovanej vody, vysušili a
nakoniec
zaliali
Eukittom
podľa
metodiky
Martniakovej et al. [10].
Histologické
preparáty
sme
pozorovali
polarizačným mikroskopom (model DM 2000+)
s digitálnou kamerou (Leica EC3) pri 50x zväčšení.
Pomocou počítačového softvéru LASEZ sme realizovali
fotodokumentáciu
vzoriek.
Kvalitatívne
vlastnosti mikroskopickej
stavby
kompaktného
kostného tkaniva psíka medvedíkovitého sme určili na
základe medzinárodne akceptovaných klasifikácii
kostného tkaniva [11,12].
Kvantitatívne vlastnosti analyzovaného kostného
tkaniva sme zistili pomocou počítačového softvéru
Motic Images Plus 2.0 ML (Motic China Group Co; Ltd).
V rámci histomorfometrického hodnotenia sme vo
všetkých štyroch pozorovaných oblastiach (anterior,
posterior, lateralis, medialis) merali nasledovné
premenné: plocha (µm2), obvod (µm), maximálny
a minimálny priemer (µm) cievnych kanálikov
primárnych
osteónov,
Haversových
kanálikov
a sekundárnych osteónov. Získané hodnoty sme
vyjadrili ako aritmetický priemer ± smerodajná
odchýlka. Hrúbku kompaktnej kosti (mm) sme určili
pomocou prístroja microCT (µCT 50, Scanco Medical).
Rozdiely v hodnotách kvantitatívnych charakteristík
mikroštruktúry kompaktného kostného tkaniva, ako aj
rozdiely hrúbky kompaktných kostí medzi pohlaviami
sme stanovili pomocou T-testu (SPSS v. 17.0; Chicago,
IL, USA).
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Obr. 1 Anteriórna oblasť kompakty kostného tkaniva
psíka medvedíkovitého

Obr. 3 Antero-laterálna oblasť kompaktného kostného
tkaniva psíka medvedíkovitého

1 - bezcievnaté kostné tkanivo, 2 - husté Haversové
kostné tkanivo, 3 - „osteon banding“, 4 - primárne
cievnaté plexiformné kostné tkanivo

1 - bezcievnaté kostné tkanivo, 2 - primárne cievnaté
radiálne kostné tkanivo, 3 - primárne cievnaté
plexiformné kostné tkanivo

Obr. 2 Mediálna oblasť kompaktného kostného
tkaniva psíka medvedíkovitého

Obr. 4 Posteriórna oblasť kompaktného kostného
tkaniva psíka medvedíkovitého

1 - bezcievnaté kostné tkanivo, 2 - primárne cievnaté
radiálne kostné tkanivo, 3 - „osteon banding“,
4 - primárne cievnaté plexiformné kostné tkanivo

1 - bezcievnaté kostné tkanivo, 2 - primárne cievnaté
radiálne kostné tkanivo, 3 - nepravidelné až husté
Haversové kostné tkanivo, 4 - „osteon banding“,
5 - primárne cievnaté plexiformné kostné tkanivo

Predpokladáme, že rozdiely v kvalitatívnych
histologických vlastnostiach kostného tkaniva
(prítomnosť primárne cievnatého plexiformného
kostného tkaniva a absencia primárne cievnatého
retikulárneho kostného tkaniva) v porovnaní s
výsledkami vyššie uvedených autorov môžu byť
zapríčinené
subadultným
vekom
psíka
medvedíkovitého v našom výskume.
Pomocou histomorfometrických metód sme sme u
oboch pohlaví psíka medvedíkovitého celkovo
odmerali 131 cievnych kanálikov primárnych
osteónov, 210 Haversových kanálikov a 210
sekundárnych osteónov. Výsledky sú uvedené v tab. 1.

Z údajov v tab. 1 vyplýva, že celkový priemer
Haversových kanálikov dosahuje pri samcoch hodnotu
19,12 ± 4,22 µm a pri samiciach hodnotu 17,53 ± 3,61
µm. Na základe klasifikácie Haversových kanálikov
[16,17] vyplýva, že sekundárne osteóny psíka
medvedíkovitého obsahujú úzke Haversové kanáliky.
Pomocou T-testu sme u samcov zaznamenali
signifitkantné zväčšenie (P<0,05) cievnych kanálikov
primárnych osteónov v porovnaní so samicami. Pri
analýze
hodnôt
Haversových
kanálikov
a sekundárnych osteónov psíka medvedíkovitého sme
zistili absenciu signifikantných rozdielov medzi
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pohlaviami. Z dostupnej literatúry sa nám nepodarilo
získať údaje, ktoré by sme mohli porovnať s našimi
výsledkami. Z tohto dôvodu predpokladáme, že sú
naše výsledky histomorfometrického hodnotenia
prvotné v danej oblasti.

byť opäť zapríčinená odlišným
medvedíkovitého v našej analýze.

CKPO

pohlavie

n

samec

86

samica

45

T -test

HK

samec

128

samica

82

T -test

SO

samec

128

samica

82

T -test

plocha
(µm2)

obvod
(µm)

max.
priemer
(µm)

min.
priemer
(µm)

869,05±
257,65
753,44±
169,91
P<0,05
1179,05±
588,26
993,22±
392,08
NS
24186,50±
12938,54
31962,86±
13578,78
NS

104,88±
16,36
98,07±
11,80
P<0,05
120,70±
24,66
110,42±
21,61
NS
544,04±
143,13
630,51±
131,02
NS

17,81±
3,42
16,89±
2,63
P<0,05
20,44±
4,50
18,60±
3,58
NS
96,32±
26,27
109,55±
24,03
NS

15,36±
2,63
14,13±
1,81
P<0,05
17,79±
3,93
16,45±
3,63
NS
75,15±
20,42
89,58±
20,16
NS

Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme
konštatovať,
že
u oboch
pohlaví
psíka
medvedíkovitého je kompaktné kostné tkanivo
tvorené nepravidelným až hustým Haversovým
kostným tkanivom v kombinácii s primárne cievnatým
plexiformným kostným tkanivom. Pomocou T-testu
sme u samcov identifikovali signifikatné zväčšenie
cievnych kanálikoch primárnych osteónov v porovnaní
so samicami. Avšak pri meraní Haversových kanálikov,
sekundárnych osteónov a hrúbky kompaktnej kosti
sme medzi pohlaviami nezistili žiadne signifikantné
rozdiely. Výsledky našej analýzy je možné aplikovať
v oblasti zooarcheológie a morfológie živočíchov.
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n - počet meraných štruktúr; NS - nesignifikantné
rozdiely
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Aktivácia oocytov Butyrolaktónom I – potenciálny zdroj
pluripotentných kmeňových buniek
Oocytes activation by Butyrolactone I – potential source of
pluripotent stem cells
Michal Benc1, 2
Školiteľ: Jozef Laurinčík1
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Until now, the lines of embryonic stem cells (ESCs)
were partially derived, only from IVF porcine oocytes.
Therefore we introduce here a new type of activation
of porcine oocytes by Butyrolactone I and partial
results of our work.
Key Words: Butyrolactone I, pluripotent stem cells,
parthenogenetic activation

Abstrakt
V našej práci sa zameriavame na metodiku aktivácie
oocytov pomocou inhibítoru cyklín-dependentných
kináz - Butyrolaktónu I, pri ktorej dochádza
k transformácii meiotického delenia oocytov na
mitotické a ku vzniku embrya. Takto získané myšie
embryá sú plnohodnotné a u BDF1 myší, boli z takto
vytvorených embryí odvodené línie embryonálnych
kmeňových buniek (ESCs).
Naším hlavným cieľom je aplikovanie tejto
metodiky u prasacích oocytov, vytvorenie blastocýst
z takto aktivovaných oocytov a následné odvodenie
línie embryonálnych kmeňových buniek (ESCs).
Doposiaľ u hospodárskych zvierat a konkrétne
u prasiat, boli odvodené línie kmeňových buniek len
čiastočne a to z IVF oocytov. Predstavujeme Vám
čiastkové výsledky našej práce a úspešnú aktiváciu
prasacích oocytov pomocou Butyrolaktónu I.
Kľúčové slová: Butyrolaktón I, pluripotentné kmeňové
bunky, partenogenetická aktivácia

Úvod
Embryonálne kmeňové bunky (ESCs) sú považované za
budúcnosť medicíny. Ich použitiu však bránia niektoré
legislatívne a etické problémy. Preto je snahou
mnohých vedeckých tímov po celom svete, nahradiť
pluripotentné kmeňové bunky, odvodené z embrya,
inými, s podobnými vlastnosťami. Z časti tieto
požiadavky spĺňajú indukované pluripotentné bunky
(iPSCs).
I napriek stále rastúcej popularite tvorby
indukovaných pluripotentných buniek (iPSCs), sú
embryonálne kmeňové bunky (ESCs) naďalej
hlavným východiskovým bodom, podľa ktorého sú
posudzované ostatné typy pluripotentných buniek [1].
Honba za dosiahnutím vytvorenia plnohodnotnej
alternatívy za embryonálne kmeňové bunky (ESCs),
viedla k vytvoreniu a publikovaniu prelomového
objavu takzvaných STAP buniek (stimulus – triggered
acquisition
of
pluripotency),
pričom
tento
kontroverzný objav sa stal krátko po jeho uverejnení v
prestížnom časopise Nature, terčom ostrej kritiky
vedcov a vedeckých tímov po celom svete. Ako sa
napokon zistilo, mnohé fakty uvádzané v štúdii sa
nepodarilo hodnoverne zopakovať a mnohé boli
dokonca vyvrátené. Kauza zašla tak ďaleko, že autori
boli nútení požiadať o stiahnutie publikácie [2].
Celá kauza je odrazom toho, aké veľké nádeje sú
kladené na využitie pluripotentných kmeňových buniek
v budúcnosti a tiež komplikácie spojené s hľadaním
náhrady za embryonálne kmeňové bunky (ESCs).

Abstract
In our study we are focusing on the mouse and porcine
oocyte activation by the Butyrolactone I, cyclin
dependent kinases inhibitor, which transforms meiotic
division of oocytes to the mitotic division and forms an
embryos. The mouse embryos which are made by this
manner are full-value. The lines of embryonic stem
cells (ESCs) are already derived from BDF1 mouse
oocytes.
The main goal of our work is apply this type of
method to porcine oocytes and create the porcine
blastocysts from oocytes, which are activated by the
Butyrolactone I. After successful activation we will try
to derive the porcine line of embryonic stem cells
(ESCs).
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Embryonálne kmeňové bunky (ESCs) boli po
prvýkrát odvodené u myši, následne u ľudí, potkanov,
králikov, či primátov [1]. Najčastejšie sa embryonálne
kmeňové bunky získavajú z embryí v štádiu blastocysty
[3]. Zároveň musia spĺňať viaceré charakteristické
kritéria, medzi ktoré možno zaradiť schopnosť tvorby
buniek všetkých troch zárodočných vrstiev – ektoderm,
endoderm a mezoderm. Po indukcií ich diferenciácie
alebo po ich prenose do blastocysty a následnom
narodení chiméry, by z nich mali vznikať aj pohlavné
bunky [4]. Embryonálne kmeňové bunky (ESCs) je
možné získať aj z partenogenetických embryí [5]. Ako
bolo vyššie zmienené, manipulácia s embryonálnymi
kmeňovými bunkami (ESCs) má svoje legislatívne
a etické problémy a preto je snaha ich nahradiť.
Každopádne však nič nebráni tomu, aby na vedecké
účely sledovania, či výskumu možnej aplikácie
pluripotentných kmeňových buniek, boli v súčasnej
dobe použité embryonálne kmeňové bunky (ESCs)
zvierat. Tu treba poznamenať, že podľa našich zistení,
doposiaľ neboli embryonálne kmeňové bunky (ESCs)
úspešne
derivované
z hospodárskych
zvierat,
respektíve to bolo veľmi ojedinele, s neistými
výsledkami alebo napríklad len z embryí po IVF [1,
13]. Pritom
možnosť
tvorby
embryonálnych
kmeňových buniek (ESCs) z hospodárskych zvierat, by
mohlo mať obrovský význam na nadväzujúce výskumy
na kmeňových bunkách. Práve preto tejto oblasti
v súčasnosti
venujeme
našu
pozornosť
a v predkladanej práci uvádzame novú metodiku
aktivácie prasacích oocytov Butyrolaktónom I a
čiastkové výsledky nášho výskumu, ktorého cieľom je
práve odvodenie embryonálnych kmeňových buniek
(ESCs) u prasaťa. Táto metodika už bola úspešne
aplikovaná na myšiach [7].
Prasa je veľmi vďačný modelový organizmus, ktorý
je z viacerých hľadísk blízky človeku a preto je veľmi
vhodný na prípadnú aplikáciu zistených výsledkov
v humánnej medicíne. Ďalším dôležitým faktorom je
možnosť relatívne ľahkého získania biologického
materiálu.

1 Transformácia meiotického delenia
mitotické vplyvom Butyrolaktónu I

porúch, ako napríklad Downov syndróm. Pre svoje
pozorovanie sa rozhodli použiť viacero inhibítorov,
medzi ktoré zaradili aj Butyrolaktón I, ktorý je
selektívnym inhibítorom rodiny cyklín-dependentných
(závislých) kináz. Okrem potvrdenia prítomnosti
kontrolných bodov v bunkovom cykle u raných embryí,
sa tímu podarilo objaviť aj to, že pokiaľ sú oocyty
v štádiu neskorej metafázy I vystavené inhibítorom
Cdk1 kináz, v ich prípade použitému Butyrolaktónu I,
dôjde k vylúčeniu pólového telieska. Chromozómy však
už nevytvoria charakteristickú metafázu II, ale dôjde
k vzniku tzv. pseudoprvojadra. V prípade, že boli takéto
oocyty ďalej kultivované bez prítomnosti spomínaného
inhibítora, došlo k deleniu a k vzniku dvojbunkového
štádia embrya. Neskorším hodnotením bolo zistené, že
pseudoprvojadro obsahuje mitotické chromozómy a aj
v samotných pólových telieskach bola zaznamenaná
replikácia DNA, čím zároveň došlo k vylúčeniu druhého
pólového telieska [6].
V nadväznosti na tento objav, skupina pod vedením
Heleny Fulkovej v roku 2011, vytvorila línie veľmi
kvalitných embryí z myších oocytov a to práve
aktiváciou pomocou spomínaného Butyrolaktónu I.
Takto vzniknuté blastocysty sa nelíšili od normálnych
blastocýst, prítomnosť ICM (inner cell mass) bola
potvrdená
pozitívnou
odpoveďou
na
Oct4
a trofoektoderm na Cdx2. Z takto vzniknutých embryí
bola získaná línia embryonálnych kmeňových buniek
(ESCs), u ktorých absentoval paternálny typ genómu,
a bola potvrdená diferenciácia všetkých troch
zárodočných vrstiev [7]. Týmto typom aktivácie došlo
k transformácii meiotického delenia, počas zrenia
oocytov, na delenie mitotické. V súčasnej dobe ešte nie
je úplne objasnený priebeh aktivácie genómu u takto
vzniknutých embryí, nakoľko sa javí, že jeho nástup
nastáva u myši počas štvorbunkového štádia, čím
vzniká mierny časový sklz oproti bežne vzniknutým
embryám myší, kde k aktivácii genómu dochádza
u dvojbunkového štádia embrya. Preto máme v pláne
v budúcnosti zamerať našu pozornosť aj na túto
problematiku a zamerať sa na začiatok transkripcie
u takto vzniknutých embryí.

na
2 Materiál a metodika
Pre demonštráciu celého procesu úspešnej aktivácie
a kultivácie a následnú možnosť porovnania, sme sa
rozhodli uviesť v predkladanej práci aj aplikáciu
metodiky na myši.

V roku 1999 pozorovali Fulka Jr. a kolektív, funkciu
kontrolných bodov bunkového cyklu a spúšťanie jeho
kontrolných mechanizmov počas raných štádií
embryogenézy. Ich znížená funkcia alebo absencia by
podľa vtedajších predpokladov, mohla mať práve za
následok výskyt genetickej nestability a vznik
nádorových ochorení, bunkovú smrť, či vznik rôznych
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Laboratórne myši (CD1) boli hormonálne stimulované
pomocou 7,5 IU PMSG (Calbiochem, Merck, Prague,
Czech Republic, www.merck-chemicals.com), ktoré im
bolo podané intraperitoneálne. Samotný odber a
získavanie oocytov bolo robené 44 hodín po podaní
PMSG. Nedozreté myšie oocyty boli izolované z veľkých
antrálnych folikulov. Oocyty boli zbierané do
manipulačného roztoku HTF (human tubal fluid; Zenith
Biotech ZFHM-100), doplnenom o BSA (Bovine Serum
Albumin, 4 mg/ml; Sigma A3311). Pre ďalšiu kultiváciu
boli vyberané iba oocyty s kompaktnou vrstvou
kumulárnych buniek [7].
Vyizolované oocyty, určené na aktiváciu, sa najskôr
kultivovali v maturačnom médium MEM (Minimum
Essential Medium Eagle; Sigma M4655), doplnenom
o BSA (Bovine Serum Albumin, 4 mg/ml; Sigma A3311),
gentamicín (50 µg/ml; Sigma G1264) a pyruvát sodný
(0,22 mM; Sigma P4562), pri 37 °C s 5 % podielom CO2.
Po 1,5 hodine z nich boli mechanicky odstránené
kumulárne bunky a oocyty boli ponechané
v maturačnom médiu ďalších 6 hodín [7].
Na aktiváciu myších oocytov bol použitý
Butyrolaktón I (75 – 100 µM; Abcam ab 141520), ktorý
sa pridával do kultivačného média KSOM (KSOMaa
Evolve ZEKS-050, Zenith Biotech), doplnenom o BSA
(Bovine Serum Albumin, 1 mg/ml; Sigma A3311) [8].
Aktivačné médium sme pripravili 2 hodiny pred
začiatkom aktivácie a nechali ho ekvilibrovať pri 37 °C
s 5 % podielom CO2. Zásobný roztok Butyrolaktónu I sa
pripravil jeho rozpustením v DMSO (Dimethyl
sulfoxide; Sigma D5879, prípadne náhrada Sigma
D2650) [7].
Po 7,5 hodinách od začiatku kultivácie
v maturačnom médiu MEM, boli oocyty prenesené do
aktivačného média KSOM + Butyrolaktón I, kde boli
ponechané 14 – 16 hodín, v inkubátore pri 37 °C s 5 %
podielom CO2. Po tomto čase boli oocyty premyté
v troch kvapkách manipulačného média HTF a následne
kultivované v kultivačnom médiu KSOM, pri 37 °C s 5 %
podielom CO2. Pre kultiváciu do štádia blastocysty boli
po aktivácii s Butyrolaktónom I, vybrané len tie oocyty,
u ktorých bolo vidieť tzv. pseudoprvojadro (PPN –
pseudopronucleus) a vylúčené pólové teliesko (PB –
polar body)(Obr. 1) [7].

Obr. 1 Myší oocyt po aktivácii Butyrolaktónom I
PPN – pseudoprvojadro (pseudopronucleus)
PB – pólové teliesko (polar body)

2.2 Získavanie a izolácia prasacích oocytov
Odber ovárií prasníc bol robený na bitúnku Jatky Český
Brod, a.s. a Jatky Sojka s.r.o. Po bezprostrednom
odbere nasledoval urýchlený prevoz a následná
izolácia. Prevoz biologického materiálu bol
zabezpečený v termoboxe, ktorého vnútorná teplota
bola vytemperovaná na približne 38 °C.
Všetky manipulácie sa vykonávali v nádobách,
médiách a s nástrojmi vytemperovanými na 38,5 °C a
všetky použité roztoky boli prefiltrované pred použitím
cez 0,22 μm antibakteriálny filter.
Nespotrebovaný biologický materiál bol skladovaný
v zamknutom mraziacom boxe pri -70 °C a následne bol
odvezený a zlikvidovaný v kafilérii.
Po prevoze sme získané vaječníky opláchli v kadičke
s 1xPBS (Sigma P4417) a následne osušili v buničine.
Aspiráciou sterilnou injekčnou striekačkou sme
odobrali obsah folikulov s veľkosťou približne 3 mm,
čím sme získali kumulo-oocytárny komplexy (COCs).
Folikulárnu tekutinu sme zhromažďovali vo falkonke,
ktorá bola vo vodnom kúpeli s 38,5 °C. Získaný kumulooocytárny komplex bol riedený s médiom 1xPBS (Sigma
P4417) na Petriho miske. Pod stereolupou so
zväčšením 40x boli vyberané intaktné (nedotknuté a
neporušené) COCs, s minimálne tromi neporušenými
vrstvami kumulárnych buniek, pravidelným okrúhlym
tvarom a rovnomerne granulovanou homogénnou
ooplazmou [9]. Takéto oocyty boli prenášané do
manipulačného média M2 (Zenith Biotech ZFM2-050),
doplnenom o 0,4 % BSA (Bovine Serum Albumin; Sigma
A3311), kde čakali na presun do maturačného média.
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uvádzame v časti výsledky a diskusia (Graf 1) a tiež z
výsledkov stanovenia štádia zrenia myších oocytov
v čase, v ktorom sa uvádza ich vystavenie pôsobeniu
aktivačného média (Graf 2).
V prvom kroku po aktivácii sme sledovali, či došlo
k aktivácii oocytov, čo ako už bolo spomenuté,
signalizuje vytvorené tzv. pseudoprvojadro (PPN –
pseudopronucleus) a vylúčené pólové teliesko (PB –
polar body). Oocyty sme preto po aktivácii fixovali
rovnakým spôsobom, ako sme už uviedli, avšak pred
samotnou fixáciou sme oocyty scentrifugovali pri RCF
5433 x g (9 000 rpm) a to z dôvodu lepšej vizualizácie
pseudoprvojadra.
Po potvrdení úspešnej aktivácie, sme pristúpili pri
práci s ďalšími oocytmi, k sledovaniu samotného
vývoja. Po aktivácii boli oocyty opláchnuté
a kultivované v kultivačnom médiu PZM-3, ktorého
zloženie uvádzame v tabuľke 1 [12]. Médium bolo
zarábané do sterilnej redestilovanej H2O.

2.3 Stanovenie vhodnej doby pre aktiváciu
Butyrolaktónom I u prasacích oocytov
Prvým krokom, pri stanovení vhodnej doby začiatku
aktivácie pomocou Butyrolaktónu I u prasiat, bolo
zmapovanie maturačnej línie prasacích oocytov, v nami
použitom maturačnom médiu M199 (Sigma M4530),
doplnenom o GPBoS (4 mg/ml; Sevapharma, Prague,
Czech Republic), L-cysteín (70 μg/ml; Sigma C7352),
pyruvát sodný (50 μg/ml; Sigma P2256), gentamicín (50
μg/ml; G1397), FSH (1 IU/ml; Sigma F8174) a LH (1
IU/ml; Sigma L5269). Po príprave sme čerstvé
maturačné médium prefiltrovali cez antibakteriálny
filter (22 μm) a ponechali ekvilibrovať pri teplote 38,5
°C s 5 % podielom CO2 [10, 11].
Samotná kultivácia bola robená v inkubátore, tiež
pri 38,5 °C s 5 % podielom CO2. Stanovenie zrenia bolo
robené na etapy, kedy sme nechali oocyty
z jednotlivých odberov dozrievať a postupne sme ich
fixovali v rôznych časových intervaloch. Na fixovanie
sme použili roztok 96 % etanolu s kyselinou octovou,
v pomere 3:1. Samotné fixovanie trvalo minimálne 24
hodín. Po fixácií boli oocyty farbené pomocou 1%
roztoku acetoorceínu a následne premyté 25 %
roztokom kyseliny octovej. Takto pripravený preparát
bol následne vyhodnotený pomocou svetelného
mikroskopu s fázovým kontrastom.
V dostupných zdrojoch je uvádzané, že aktivácia
Butyrolaktónom I bola u myši zahájená v čase výskytu
neskoršieho štádia metafázy I, v čase 8 hodín od
zahájenia kultivácie v maturačnom médiu [6]. V novšej
publikácií je tento čas upresnený na 7,5 hodín od
zahájenia kultivácie v maturačnom médiu [7]. Preto
pre overenie tohto štádia a správneho načasovania
u prasaťa, sme sa rozhodli pristúpiť ku kontrolnému
stanoveniu štádia zrenia u myších oocytov v čase, ktorý
je uvádzaný v posledných publikáciách, teda v čase 7,5
hodiny po začiatku kultivácie v maturačnom médiu
MEM [7]. Pre proces stanovenia štádia meiózy sme
použili rovnaký postup fixácie a farbenia, ako
u prasacích oocytov.

2.4 Aktivácia prasacích oocytov
Butyrolaktónu I

Tab. 1 Zloženie kultivačného média PZM-3
Látka
Množstvo
NaCl (Sigma S5886)
108,00 mM
KCl (Lach - Ner s.r.o.; CAS: 744740-7; EINECS: 231-211-8; kat. č.
10,00 mM
30076-AP0)
KH2PO4 (Lach - Ner s.r.o.; CAS:
7778-77-0; EINECS: 231-913-4; kat.
0,35 mM
č. 30016-AP0)
MgSO4.7H2O (Lach - Ner s.r.o.;
CAS: 10034-99-8; EINECS: 231-2990,40 mM
8; kat. č. 30175-AP0)
NaHCO3 (Lach - Ner s.r.o.; CAS:
144-55-8; EINECS: 205-633-8; kat.
25,07 mM
č. 30067-AP0)
Sodium pyruvate (Sigma P2256)
0,20 mM
Ca-lactate•5H2O (Sigma C8356)
2,00 mM
L-glutamine (Sigma G3126)
0,40 mM
Hypotaurine (Sigma H1384)
5,00 mM
EAA - MEM essential amino acids
solution (50 ×)/ Basal Medium
20 ml/l
Eagle amino acids (Sigma B6766)
EAA - MEM nonessential amino
acids solution (100 ×)/ Minimum
10 ml/l
Essential Medium nonessential
amino acids (Sigma M7145)
Kanamycín (Sigma 60615)
0,08 mg/ml
BSA (Sigma A7030)
3 mg/ml
mOs: 288±2
pH: 7,3

pomocou

Aktivácia u prasaťa, prebiehala v aktivačnom médiu
KSOM + Butyrolaktón I, rovnakého zloženia, ako tomu
bolo u myších oocytov. Dĺžku trvania samotnej
aktivácie sme zvolili rovnakú ako u myši, teda 16 hodín.
Doba kultivácie prasacích ooctytov v maturačnom
médiu M199, pred ich aktiváciou Butyrolaktónom I,
bola stanovená na 26 hodín. Tento čas bol určený
z časovej línie dozrievania prasacích oocytov, ktoré
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A – štádium GV (vidieť obrysy germinálneho váčka germinal vesicle)
B – štádium GVBD (tiež označované aj ako posledné
štádium profázy I, diakinéza, charakteristické
špiralizáciou chromozómov, rozpadom jadrovej
membrány a zmiznutím jadierka)
C – štádium MI (metafáza I, na obrázku charakteristické
usporiadanie chromozómov v ekvatoriálnej rovine
a napojenie mikrotubulov)
D – štádium AI-TI (štádium anafázy I, nasledované
telofázou I, na obrázku neskoré štádium anafázy I)
E – štádium MII (metafáza II)

3 Výsledky a diskusia
Aktiváciou myších oocytov pomocou Butyrolaktónu
I, sme dosiahli úspešnosť dosiahnutia štádia
blastocysty u 60 % oocytov, čím sme potvrdili už
publikované výsledky (Tab. 2) [7]. Na obrázku č. 2
možno vidieť blastocystu vzniknutú kultiváciou
myšieho oocytu, aktivovaného Butyrolaktónom I.
Vizualizácia bola robená pomocou fluorescencie a
farbením ICM (inner cell mass) s Oct4 a DNA pomocou
DAPI.
Tab. 2 Úspešnosť aktivácie myších oocytov a úspešnosť
dosiahnutia štádia blastocysty
Počet úspešne
Počet
Získaný počet
aktivovaných
oocytov
blastocýst
oocytov (PPN + PB)
175
168 (96 %)
105 (60%)

100%
90%

93%
84% 91%

100%

88%

80%

Výskyt štádia

70%
61%

60%

MII
50%

AI-TI
MI

40%

GVBD

30%
Obr. 2 Blastocysta vzniknutá kultiváciou myšieho
oocytu (CD1), po aktivácii Butyrolaktónom I

20%

Proces mapovania línie dozrievania prasacích
oocytov možno vidieť v nasledujúcom grafe, kde
uvádzame časovú líniu tohto zrenia (Graf 1.). Jednotlivé
štádiá meiózy u oocytov možno vidieť na obrázku č. 3.

GV
16%

10%
0%

Doba kultivácie
Graf 1 Línia dozrievania prasacích oocytov
Z našich výsledkov sme dospeli k záveru, že
najvhodnejším štádiom pre začatie aktivácie pomocou
Butyrolaktónu I, je štádium metafázy I, ktoré
dosahovalo až 78 % myších oocytov (Graf 2). Konkrétna
vzorka sledovaných myších oocytov je uvedená
v tabuľke 3. V prípade prasaťa, prihliadnuc na nami
zistenú líniu zrenia, vhodným časom pre začatie
aktivácie, sa nám javil čas približne 26 hodín od začiatku
kultivácie v maturačnom médiu M199.

Obr. 3 Vizualizácia štádií meiotického delenia u oocytov
farbením acetoorceínom
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Pri vyhodnocovaní úspešnosti aktivácie u prasacích
oocytov sme sa u nízkeho počtu oocytov (2-3 %), stretli
aj so situáciou vytvorenia dvoch pseudoprvojadier.
Tento jav bol rovnako pozorovaný aj pri aktivácii myších
oocytov (obr. 5) [6].

78%

17%
4%

0%
GV

GVBD

MI

AI-TI

0%
MII

Štádium zrenia
Graf 2 Štádium dozrievania myších oocytov po 7,5 h.
kultivácie v maturačnom médiu M199
Tab. 3 Vzorka sledovaných myších oocytov
a dosiahnuté štádium, po 7,5 h. kultivácie
v maturačnom médiu M199
Počet oocytov
119
Štádium GV
0 (0 %)
Štádium GVBD
20 (17 %)
Štádium MI
93 (78 %)
Štádium AI-TI
5 (4 %)
Štádium MII
0 (0 %)
Degenerované
1 (1 %)

Obr. 5 Vytvorenie dvoch pseudoprvojadier u prasacích
oocytov po aktivácii Butyrolaktónom I.
V súčasnej dobe dosahujeme podiel úspešne
aktivovaných prasacích oocytov 20 %, čo je v porovnaní
s výsledkami u myších oocytov menej, avšak je treba
brať do úvahy fakt, že aktivácia Butyrolaktónom I bola
doposiaľ robená len na myšiach, ktoré boli hormonálne
stimulované, čo má veľký vplyv na kvalitu získaných
oocytov (Tab. 4).

V ďalšom kroku sme u prasacích oocytov
vyhodnocovali úspešnosť samotnej aktivácie pomocou
Butyrolaktónu I. Potvrdili sme prítomnosť tzv.
pseudoprvojadra (PPN - pseudopronucleus) a vylúčené
pólové teliesko (PB – polar body) u oocytov po aktivácii,
čím môžeme demonštrovať úspešný priebeh samotnej
aktivácie (obr. 4).

Obr. 4 Úspešná
Butyrolaktónom I
a pólového telieska)

Tab. 4 Úspešnosť aktivácie prasacích oocytov
Počet úspešne aktivovaných
Počet oocytov
oocytov (PPN + PB)
392
81 (20,15 %)
Tiež je dôležité podotknúť, že vzhľadom na
rozdielnosť druhov, je veľká pravdepodobnosť, že je
vhodnejšia iná koncentrácia Butyrolaktónu I, prípadne
dlhšia doba samotnej aktivácie. Vzhľadom na obrovský
rozdiel v dĺžke zrenia myších a prasacích oocytov, sa
nám tento záver javí ako vysoko pravdepodobný.
Nakoľko bola potvrdená úspešná aktivácia,
pristúpili sme k ďalšiemu kroku. Aktivované prasacie
oocyty z ďalších odberov sme po 16 hodinách aktivácie
premyli a následne kultivovali v kultivačnom médiu
PZM-3, kde sme zaznamenali bunkové delenie, ktoré
úspešne prebiehalo do 8 bunkového štádia, kde sa
vývoj zastavil (Obr. 6).

aktivácia prasacích oocytov
(vytvorenie pseudoprvojadra
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GA ČR 17-08605S - Jaderné a cytoplasmatické
determinanty zodpovědné za regulární zrání oocytů a
vývoj embrya; Coordinator: Ing. Josef Fulka Jr., DrSc.
APVV-14-0001 - Egg´s fibrillary sphere – the globe for
Life fundamental genetic and epigenetic study.
Coordinator: Prof. Prof.h.c. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík,
DrSc.
VEGA 1/0022/2015 - Nucleologenesis and rDNA
transcription
in
embryos
obtained
after
nucleolotransfer. Coordinator: Prof. Prof.h.c. Dr. MVDr.
Jozef Laurinčík, DrSc.

Obr. 6 Prasacie embryá, kultivované po aktivácii
Butyrolaktónom I (na obrázku označené dosiahnuté 8
bunkové štádium)

VEGA 1/0327/16 - Reaktivácia genómu rDNA včasných
embryí ošípaných in vivo a in vitro; Coordinator: doc.
RNDr. František Strejček PhD.

Pravdepodobným dôvodom zastavenia vývoja
môže byť práve kultivačné médium PZM-3, ktoré je
pomerne náročné na prípravu a možný vznik odchýlok.
V súčasnej dobe sme však na trhu objavili komerčne
dostupné kultivačné médium s označením PZM-5
(Cosmo Bio CSR-CK024), ktorým plánujeme nahradiť
doposiaľ nami používané PZM-3.

Vedecká publikácia vznikla tiež s podporou
Výskumného centra AgroBioTech, vybudovaného v
rámci projektu Vybudovanie výskumného centra
,,AgrobioTech” ITMS 26220220180.

Záver
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the patients of the third group with diseases of the
gallbladder, the biliary tracts and the pancreas and in
case of this couple CRP reflected by half more
inflammatory states in all three groups. In case of the
couple CRP and PCT in patients with diseases of the
liver, where both biochemical parameters are also
synthetized, the high positive rate of dependence of
the variables was found out.
Keywords: inflammatory markers, abdominal
cavity, C-reactive protein, leukocytes, procalcitonin

Abstrakt
K markerom, ktoré slúžia k rozlíšeniu a diferenciácii
zápalového procesu v diagnostike brušných ochorení
patria najmä C-reaktívny proteín (CRP), leukocyty
(WBC) a prokalcitonín (PCT). Súbor tvorilo 2239
ambulantných a lôžkových pacientov.
Najvyššie
zastúpenie mali choroby žalúdka a dvanástnika,
najnižšie choroby pečene a poslednú skupinu tvorilo
choroby žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy.
V prípade diagnóz to boli dyspepsia, choroba pečene
bližšie neurčená a kameň žlčníka bez cholecistitídy,
bez prejavov obštrukcie žlčových ciest. Pri analýze CRP
a WBC v prípade tretej skupiny pacientov s chorobami
žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy bola
zistená stredne silná korelácia a u tejto dvojice
odrážalo CRP u všetkých troch skupín o polovicu viac
zápalových stavov. U dvojice CRP a PCT u pacientov s
chorobami pečene, kde sa oba biochemické
parametre aj syntetizujú bola zistená veľká pozitívna
miera závislosti premenných.
Kľúčové slová: zápalové markery, brušná dutina, Creaktívny proteín, leukocyty, prokalcitonín

Úvod
Choroby tráviacich ústrojov výrazne ovplyvňujú
celkový zdravotný stav obyvateľstva. Medzi ich hlavné
príčiny patria najmä infekčné choroby, podvýživa a
alkoholizmus. Vyskytujú sa veľmi často u mladých
osôb v produktívnom veku, sú častou príčinou ich
pracovnej neschopnosti a hospitalizácie na interných
aj chirurgických oddeleniach [1]. Vnútrobrušné
infekcie sú definovane ako prítomnosť hnisu alebo
obsahu tráviacej rúry v dutine brušnej a predstavujú
jednu z najčastejších príčin hospitalizácie pacienta na
chirurgickej jednotke intenzívnej starostlivosti. Až 30%
pacientov s vnútrobrušnou infekciou môže podľahnúť
svojej chorobe. Podľa literatúry úmrtnosť môže
presiahnuť 50%, pokiaľ zápal pobrušnice vzniká ako
komplikácia predchádzajúcej operačnej revízie, resp.
sa prejaví zlyhávaním minimálne troch orgánov.
Incidencia septického stavu v chirurgii sa neustále
zväčšuje. Súvisí to jednak s operáciami onkologických
pacientov po neoadjuvantnej chemoterapii, pribúda
operačných výkonov u pacientov po transplantáciách,
dokonca aj opakovaných.
V chirurgii sa rozšírilo používanie rôznych
implantátov (cievne protézy, kaválne filtre, stenty a
pod.), ktoré v organizme taktiež predstavujú riziko
rozvoja infekcie.
So zvyšovaním veku populácie
pribúda operačných výkonov aj u pacientov
v najvyššom
veku,
ktorí
sú
často
imunokompromitovaní,
trpia
polymorbiditou,

Abstract
A part of the markers which are used for distinction
and differentiation of an inflammatory process in the
diagnostics of the abdominal cavity diseases is mainly
a C- reactive protein (CRP), leukocytes (WBC)
and procalcitonin (PCT). A set consisted of 2239
outpatients and inpatients. Diseases of the stomach
and the duodenum had the highest representation,
diseases of the liver had the lowest one and the last
group consisted of diseases of
the gall
bladder, the biliary tracts and the pancreas. In case of
diagnoses it was dyspepsia, a disease of the liver not
determined in more details and a gallstone without
cholecistitis, without symptoms of obstruction of the
biliary tracts. During the analysis CRP and WBC the
moderate-strong correlation was found out in case of

35

Študentská vedecká konferencia 2017

BIOLÓGIA

častejšie boli liečení pri opakovaných hospitalizáciach
aj viacerými antibiotikami. Oveľa viac sú náchylní
k nozokomiálnym infekciám, pôvodcovia ktorých sú
virulentnejší a menej senzitívny, ak vznikli na
jednotkách
intenzívnej
starostlivosti
alebo
anesteziologických oddeleniach [2]. Praktický lekár
rieši približne 2 prípady akútnej brušnej bolesti
mesačne a v priemere každého druhého pacienta
odošle na chirurgiu. Podľa dostupných literárnych
údajov celkom lekára konzultuje s akútnou bolesťou
brucha približne 11-13 pacientov na 1000 obyvateľov
ročne, pričom cca. u 10% prípadov sa jedná
o apendicitídu. Druhou najčastejšou príčinou akútnych
bolesti brucha je cholecystitída a cholelitiáza [3].
V klinickom rozhodovaní nad pacientmi s náhlou
brušnou príhodou stále dochádza k chybám; v 20% pri
vyšetrení mladých pacientov a až v 70% u seniorov [3].
Napriek veľkému pokroku medicíny zostáva
mortalita pacientov s chorobami brušnej dutiny
vysoká. Široké klinické variácie v priebehu akútnych
brušných stavov viedli k rozvoju a zavedeniu
niekoľkých skórovacích systémov a biochemických
parametrov, ktoré by vedeli odhadnúť závažnosť
týchto ochorení a už na začiatku by rýchle rozlíšili
pôvodcu prebiehajúceho zápalu a identifikovali
pacientov, ktorí by mali benefit zo skorej intenzívnej
liečby.
Predkladaná práca bola preto zameraná na
„Stanovenie
vybraných
zápalových
markerov
u pacientov s chorobami brušnej dutiny“ a poukazuje
na význam používania kombinácie zápalových
markerov, ktoré slúžia k rozlíšeniu a diferenciácii
zápalového procesu v diagnostike brušných ochorení.

sendvičovej
elektrochemiluminiscenčnej
(ECLIA)
analýze. Analýza sa uskutočnila na analyzátore Cobas
ELECSYS e411. Pri každom stanovení sa postupovalo
podľa metodického pokynu laboratória.

2 Výsledky a diskusia
Najväčšou skupinou bola prvá skupina, v ktorej boli
pacienti s ochoreniami žalúdka a dvanástnika. Druhú
najmenej
početnú
skupinu
tvorili
pacienti
s ochoreniami pečene. Do tretej skupiny boli začlenení
pacienti s chorobami žlčníka, žlčových ciest
a podžalúdkovej žľazy (Graf 1).
celkový počet pacientov

muži

ženy

1473

686 787
499
267
1 skupina

245 254

159 108

2 skupina

3 skupina

Graf 1 Prehľad jednotlivých skupín pacientov
s chorobami brušnej dutiny
K najviac
zastúpeným
diagnózam
u jednotlivých skupín pacientov patrila: dyspepsia (dg
K30). Za ňou nasledovala choroba pečene, bližšie
neurčená (K76.9). Ako poslednú tvorila diagnóza
kameň žlčníka bez cholecystitídy bez prejavov
obštrukcie žlčových ciest (K80.20). V grafe 2 sú
zastúpené diagnózy s najvyšším počtom
u
jednotlivých
u jednotlivých
skupín
pacientov.

1 Materiál a metodika
Biologický materiál na vyšetrenie nami zvolených
zápalových markerov (CRP, PCT a WBC) sme získali od
pacientov ambulantných a hospitalizovaných na
rôznych oddeleniach Nemocnice sv. Michala
v Bratislave v období od 1.1.2014 do 30.6.2015.Všetky
parametre sa následne podrobili štatistickej analýze.
Údaje pacientov boli pred štatistickým spracovaním
deidentifikované, aby sa zaručila anonymita jedincov.
Leukocyty sme stanovovali na princípe impedancie
a hydrodynamickej fokusácie. Analýza sa uskutočnila
na hematologickom počítači krviniek SYSMEX® XE2100
Stanovenie koncentrácie CRP v sére sme vykonali
imunoturbidimetrickou metódou s podporovanou
aglutináciou. Analýza bola vykonaná na analyzátore
OLYMPUS AU 460. Stanovenie sérovej koncentrácie
PCT je založené na dvojkrokovej dvojstrannej

Dg. K30

Dg. K76.9

Dg. K80.20

1415

160
1 skupina

2 skupina

135
3 skupina

Graf 2 Prehľad najviac zastúpených
u jednotlivých skupín pacientov
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U ambulantných aj hospitalizovaných pacientov
sme sledovali rutinné zápalové parametre CRP a WBC,
ktoré sme štatisticky spracovali. V grafoch 3 a 4
uvádzame
grafické
znázornenie
normálnych
a zvýšených
koncentrácii
CRP
a WBC
a ich
percentuálne zastúpenie u jednotlivých skupín
pacientov.
CRP

79,70%

87%

Tabuľka 1 Testovanie vzťahu
leukocytov a koncentráciou CRP

Skupina Porovnávané
pacientov premenné

WBC

počtom

R* R** R2

n

1

WBC, CRP

1473 0,31 0,46 0,21

2

WBC,CRP

267 0,41 0,15 0,07

3

WBC, CRP

499 0,46 0,48 0,23

Legenda: n – počet pacientov,
R* - Spearmanov neparametrický poradový korelačný
koeficient, R** - Pearsonov korelačný koeficient,
R2- koeficient determinácie

85,40%

71,20%

medzi

79%
63,50%

U menšieho počtu pacientov sme mohli sledovať
závislosť dvoch biochemických zápalových markerov
CRP a PCT (Grafy 5 a 6).
1 skupina 2 skupina 3 skupina
Graf 3 Prehľad normálnych hodnôt u CRP a WBC
u jednotlivých skupín pacientov
CRP

CRP
96%

WBC
36,50%

82%

80%

28,80%
20,30%
10%

PCT

45%

82%
40%

18%
11,20%

1 skupina 2 skupina 3 skupina
1 skupina 2 skupina 3 skupina

Graf 5 Prehľad normálnych hodnôt u CRP a PCT
u jednotlivých skupín pacientov

Graf 4 Prehľad zvýšených hodnôt u CRP a WBC
u jednotlivých skupín pacientov

CRP

Medzi sledovanými premennými CRP a WBC sme
testovali závislosť pomocou neparametrického
Spearmanovho poradového korelačného koeficienta,
nakoľko dáta u jednotlivých skupín pacientov
nevykazovali
normalitu
distribúcie
hodnôt
(Kolmogorov-Smirnov test, p<0,05). Napriek tomu
udávame na porovnane aj výsledky parametrického
Pearsonovho korelačného koeficientu a koeficientu
determinácie (Tabuľka 1).

60%

55%
20%

PCT

18%

18%

4%
skupina zvýšených
2 skupina 3hodnôt
skupina u CRP a PCT
Graf 6 1 Prehľad
u jednotlivých skupín pacientov
Aj medzi premennými CRP a PCT sme testovali
závislosť, ktorej výsledky uvádzame v tabuľke 2.
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Tabuľka 2 Testovanie vzťahu medzi koncentráciou
CRP a PCT

Porovnávané
premenné

n R** R2

1

CRP, PCT

81 0,39 0,15

2

CRP, PCT

22 0,97 0,94

3

CRP, PCT

78 0,58 0,34

HODNOTY PARAMETROV

Skupina
pacientov

Zmena koncentrácie markerov zápalu

Legenda: n – počet pacientov,
R** - Pearsonov korelačný koeficient,
R2-koeficient determinácie

200
150
100
50
0
1

2

3

5

6

7

8

DNI

Následne sme sa v našej práci zamerali na
dynamiku (zápalových) parametrov u pacientov pri
jednotlivých skupinách diagnóz.
Z pomedzi chorôb žalúdka a dvanástnika mala
najvyššie pomerne zastúpenie diagnóza K.30 –
dyspepsia a za ňou nasledovala diagnóza K 25.0 čo je
akútny vred žalúdka s krvácaním, s ktorým bola 84
ročná pacientka hospitalizovaná na OAIM (oddelenie
anestéziológie a intenzívnej medicíny) so zápalovými
komplikáciami.
U pacientky počas hospitalizácie boli pozorované
nasledovné zápalové parametre: WBC, CRP a PCT.

WBC (10*9/l)

CRP (mg/l)

PCT (ng/ml)

Graf 7 Rozvoj zápalových parametrov v priebehu
sledovania.

7 Diskusia
V posledných rokoch je stále viac diskutovaný podiel
gastrointestinálneho traktu na rozvoji syndrómu
systémovej zápalovej odpovede (SIRS,
z angl.
systemic
inflammatory
response
syndrome)
a syndróm multiorgánovej dysfunkcie (MODS, z angl.
multiple organ dysfunction syndrome), tzv. črevná
hypotéza. Aj keď je GIT (gastrointestinálny trakt)
rezervoárom obrovského množstva aeróbnych
a anaeróbnych baktérií a ich toxických produktov, za
bežných podmienok je črevná stena účinnou bariérou.
Zmeny črevnej mikroflóry, porúch pasáže a lokálnych
a imunitných mechanizmov, poškodenie slizničnej
bariéry
hypoxiou,
hypoperfúciou
a ischémiou
spôsobujú prienik baktérií a ich toxínov priamo do
veľkého obehu. Prispieva k tomu aj masívny selekčný
tlak podávania antibiotík, malnutrície, imunosupresie,
reoperácia v intraabdominálnej oblasti a pod. [2].
Proteíny akútnej fázy (APR z angl. acute phase
reactans) predstavujú uniformnú adaptačnú odpoveď
na poškodenie tkanív v dôsledku infekcie či v dôsledku
iných neinfekčných procesov, ktoré môžu mať
imunitný
(autoimunitné,
hypersensitívne,
potransplantačné reakcie, malígne procesy a iné)
alebo neimunitný (popálenie a iné úrazy, ožiarenie
a pod.) podklad; ide o tzv. nešpecifickú reakciu
organizmu. Od stanovovania jednotlivých PAF
(proteínov akútnej fázy) sa nedá očakávať určenie
diagnózy, ale môže poskytnúť určitú informáciu

Na začiatku hospitalizácie boli zvýšené hladiny
bielych krviniek (WBC = 20,43x109) a CRP (51,61 mg/l)
a taktiež aj vysoká hladina PCT (5,25 ng/ml). Avšak
nasledujúci deň u pacientky prudko stúpla hladina
zápalového markeru CRP (159,4 mg/l) čo poukázalo na
prebiehajúcu zápalovú reakciu u pacientky. Naopak
ostatné dni bol sledovaný u pacientky výrazný pokles
počtu WBC a PCT. A výrazne poklesli aj hladiny CRP.
Pravdepodobne sa jednalo o náhly zápalový stav
a pokles PCT nenaznačoval rozvoj systémového zápalu
(Graf 7).
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o aktivite zápalu, do istej miery aj naznačiť etiológiu,
jeho prechod do chronicity, prípade naznačiť
prítomnosť nádorového procesu. Zo širokého spektra
známych PAF sa v rutinnej praxi využívajú iba niektoré
[4]. Výskumná časť predkladanej práce pozostávala
z vyšetrenia rutinných ordinovaných zápalových
markerov CRP, WBC a PCT u pacientov s chorobami
v oblasti brušnej dutiny. Výberový súbor pacientov
sme si rozdelili na mužov a ženy a na základe
postihnutia príslušného orgánu na tri sledované
skupiny s jednotlivými diagnózami.
Podľa Vavrečka [1] podstatnú časť chorôb
tráviaceho traktu tvoria choroby žlčových ciest
a pankreasu a z nich sa najčastejšie vyskytovala
cholelitiáza. U nás v najvyššom počte boli zastúpené
choroby žalúdka a dvanástnika s diagnózou dyspepsia.
V našej práci sme sa ďalej zamerali na sledované
parametre CRP a WBC. Zaujímalo nás koľko pacientov
bude mať sledované parametre mimo referenčného
rozsahu. Ako vyplynulo z výsledkov u všetkých troch
skupín pacientov boli koncentrácie CRP o polovicu
vyššie v porovnaní s WBC.
Medzi sledovanými premennými CRP a WBC sme
testovali závislosť pomocou neparametrického
Spearmanovho poradového korelačného koeficienta,
nakoľko dáta u jednotlivých skupín pacientov
nevykazovali
normalitu
distribúcie
hodnôt
(Kolmogorov-Smirnov test, p<0,05).
V prípade
testovania vzťahu medzi počtom WBC a koncentráciou
CRP sme u tretej skupiny pacientov s chorobami
žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy
pozorovali stredne silnú
koreláciu R*=0,46
(Spearmanov neparametrický korelačný koeficient).
V prípade 1 a 2 skupiny je závislosť medzi sledovanými
premennými nižšia (R*=0,31, R*=0,41.).
Následne sme sa v našej práci zamerali na
parameter PCT, ktorý sa používa k diagnostike
systémového bakteriálneho zápalu, zatiaľ čo CRP je
rutinný parameter zápalu, avšak nešpecifický.
Z pomedzi 2239 pacientov s chorobami brušnej dutiny
bol PCT stanovený u 181 pacientov spolu s CRP, kde
môžeme predpokladať jeho stanovenie na základe
anamnézy a klinických príznakov, kedy možno
predpokladať určitú diagnózu. V prípade porovnania
CRP a PCT s referenčným rozsahom sa u PCT zvýšené
koncentrácie u prvej skupiny s chorobami žalúdka
a dvanástnika našli u 4% pacientov, u ochorení pečene
a žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy to bolo
18%. Najvyšší vzťah medzi CRP a PCT bol v prípade
druhej skupiny pacientov s chorobami pečene, kde
bola pozorovaná vysoká pozitívna miera závislosti

premenných
R**=0,97
(Pearsonov
korelačný
koeficient), kde dochádza aj k syntéze oboch
markerov, u tretej skupiny pacientov bol pozorovaný
stredne silný vzťah R**=0,58 a v prípade prvej skupiny
pacientov to bola menej významná závislosť R**=0,39.

Záver
Záverom možno konštatovať, že pri diagnostike
brušných ochorení ako aj pri náhlych brušných
príhodách je podľa viacerých autorov doporučeným
postupom anamnéza, fyzikálne a pomocné vyšetrenie,
kde zvýšená hodnota CRP (>30mg/l), ak je vyšetrenie
k dispozícii v ordinácii podporuje diagnózu zápalovej
náhlej brušnej príhody [3]. V prípade leukocytov
a bieleho krvného obrazu, na začiatku akútneho
abdominálného ochorenia môže leukocytóza chýbať
[5]. A taktiež možno povedať, že príčiny brušných
ochorení a náhlych brušných príhod, kedy sa jedná
o akútne stavy ohrozujúce život pacienta tvoria širokú
skupinu rôznych príznakov či už infekcie, zápaly,
traumy, poškodenie orgánov.
Čo sa týka markera CRP môžeme aj na základe
našich výsledkov konštatovať, že v porovnaní s WBC
a PCT je to citlivý a najviac používaný ukazovateľ
zápalového procesu prebiehajúceho v organizme
a rozvojom moderných techník sa už realizuje toto
vyšetrenie aj v primárnom kontakte [6]. Dostupná
metodika stanovovania CRP je citlivá a presná,
vyšetrenie je jednoduché, minimálne zaťažuje
pacienta a výsledok, ktorý má pri správnom
komplexnom hodnotení vysokú výpovednú hodnotu,
je k dispozícii do niekoľkých minút. Ťažisko jeho
využiteľnosti je hlavne v posudzovaní bakteriálnej
etiológie hlavne respiračných, ale aj iných akútnych
ochorení, čo je rozhodujúce pri indikácii antibiotickej
liečby [7]. V prípade PCT jeho koncentrácie závisia
predovšetkým na miere zápalovej reakcie danej
anatomickým rozsahom a stupňom systémovej
odpovedi ľudského organizmu. Jeho hladiny klesajú
okamžite po odznení stimulácie, a preto dávajú jasný
obraz závažnosti stavu pacienta i priebehu zápalovej
reakcie. Ako vyplýva aj z našich výsledkov PCT sa od
iných reaktantov akútnej fázy významne odlišuje
svojimi špecifickými vlastnosťami a je aj najlepší
parameter pri posúdení závažnosti choroby. Jeho
vzostup je oveľa rýchlejší ako u CRP. Je detekovateľný
už o 2 hodiny a vrchol dosahuje za 12 hodín. V
porovnaní s ním CRP stúpa až po 12 hodinách a vrchol
dosahuje za 20-72 hodín. PCT klesá na fyziologické
hodnoty o 2-3 dni a CRP za 3-7 dní [8]. K stimulácie
sekrécie CRP stačí pomerne malá zápalová reakcia
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nielen bakteriálna, ale taktiež aj vírusová a neinfekčné
zápaly. Maximálnych hodnôt dosahuje za 24-48 hodín
od vzniku zápalu a jeho zvýšené hodnoty pretrvávajú
dlhodobo i po prekonaní kritického stavu. Patologické
hodnoty často dosahujú 100-200 mg/deň, ale
mnohokrát i vyššie. Marker CRP má vtedy pomalú
kinetiku s oneskoreným vzostupom a dlhodobým
pretrvávaním zvýšených hladín.
Dá sa povedať, že k vyšetreniu PCT by mal klinik
prikročiť vždy v prípade, keď koncentrácia CRP
neodpovedá
závažným
príznakom
pacienta
a pretrvávajú
diagnostické
rozpaky,
spoločne
vyšetrenie hodnôt PCT a CRP významne prispieva
k úspechu diferenciálnej diagnostiky a cielenej terapie
najmä u kriticky chorých. PCT a CRP hodnoty sú
užitočnými markermi pre stanovenie včasnej diagnózy
a závažnosti infekcie. Avšak štúdie definujú PCT ako
presnejší diagnostický parameter pre odlíšenie SIRS
od sepsy [9]. Taktiež jednotlivé zápalové parametre sa
líšia citlivosťou a stanovením pôvodcu ich stimulu.
PCT v porovnaní s ostatnými cytokínmi a APR reaguje
citlivo predovšetkým na systémové podnety
sprevádzané
bakteriálnou
infekciou,
najmä
endotoxínom. Vyznačuje sa výrazne nižšou citlivosťou
na nebakteriálne podnety (pooperačná trauma), alebo
lokalizovaných bakteriálnych zápalov [10]. Klinický
význam tohto vyšetrenia narastá a stanovenie jeho
hladiny v sére chorých už patrí k laboratórnej rutine,
kde slúži k monitorovaniu pacientov v kritickom stave.

[5] Koller, F., Nagel, G. A., Neuhaus, K. a kol. (1982)
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Abstrakt

Úvod

Hygiena rúk je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim
zdravie človeka. Správnym dodržiavaním hygieny rúk
môžeme predísť vzniku viacerých ochorení spojených
s prenosom patogénov vyskytujúcich sa na rukách.
Práca je zameraná na testovanie antibakteriálnych
a obyčajných mydiel a porovnanie ich účinnosti na
pokles mikroflóry dlaní. Zistili sme, že antibakteriálne
mydlo je účinnejšie ako obyčajné mydlo a teda má väčší
význam pri dodržiavaní hygieny rúk v spojení
s poklesom mikroflóry dlaní. Obyčajné mydlá znížili
výskyt bakteriálnej flóry v priemere o 42,8%
a antibakteriálne mydlá až o 73,4%. V oboch prípadoch
šlo o štatisticky významný rozdiel v počte baktérií pred
a po použití mydiel. Touto prácou chceme poukázať na
dôležitosť správnej techniky umývania rúk ako
prevencie pred šírením život ohrozujúcich nákaz.
Kľúčové slová: hygiena rúk, antibakteriálne mydlá,
obyčajné mydlá, mikroflóra rúk

Ľudská koža je za bežných podmienok osídlená
mikrobiálnou flórou. Jej zloženie a množstvo závisí od
pohlavia, veku a zdravotného stavu. Bakteriálna flóra
kože rúk sa rozdeľuje do troch skupín: trvalá,
prechodná flóra a infekčná flóra [1].
Rezidentná (trvalá) mikroflóra sa vyskytuje v hlbších
vrstvách epidermis, vo vývodoch mazových a potných
žliaz, v okolí nechtov. Jej zloženie je stále. Až 20%
rezidentnej mikroflóry sa nepodarí odstrániť ani
predoperačnou
prípravou
rúk,
pretože
jej
mikroorganizmy sa nachádzajú v hlbších vrstvách
pokožky [2]. Trvalá bakteriálna flóra sa skladá
z množstva bakteriálnych druhov akými sú:
Corynebacterium, Propionibacterium, Staphylococcus
epidermidis, S. cappitis. Staphylococcus aureus sa často
vyskytuje u zdravotníckych pracovníkov [1].
Tranzientná mikroflóra zahŕňa mikroogranizmy
izolované z vrchnejších vrstiev kože, ktoré nie sú na nej
u väčšiny ľudí trvalo prítomné. Za tranzientnú flóru sa
považuje taká, ktorú možno odstrániť mechanicky
umývaním vodou a mydlom, alebo zničiť aplikáciou
dezinfekčných látok na ruky [3]. Najčastejšie sa tu
vyskytujú: Streptococcus pyogenes, S. agalactiae,
Acinetobacter spp., Enterobacter spp., E. coli, Serratia
marcescens, Candida albicans a mykobaktérie [1].
Infekčnú flóru najčastejšie tvoria kmene
Staphylococcus spp., ale aj iné patogény, ktorými boli
kontaminované ruky pri kontakte s nemocničným
prostredím [1].
Existujú nespočetné štúdie, ktoré dokázali na
rukách zdravotníkov patogénne mikroorganizmy.
V štúdii Cohena et al. zistili na rukách pediatrov
a dermatológov zlatého stafylokoka v 56,4 – 69,2%,
z toho 7,7 – 9,1% išlo o MRSA. Girier a Legoaziou zistili
baktérie v 9 % vzoriek, a to z rúk personálu,
stetoskopov a manžiet tonomerov. Dodržiavanie zásad
hygieny rúk zdravotníckych pracovníkov je cesta
zvyšovania bezpečnosti pacienta, kvality poskytovanej
zdravotnej starostlivosti, ako i ochrany a bezpečnosti
samotných zdravotníckych pracovníkov [2].

Abstract
Hand hygiene is important factor affecting human
health. By keeping a good hand hygiene we can prevent
the formation of several diseases associated with
transfering patogens occuring on hands. Thesis is
aimed at testing both antibacterial and ordinary soaps
and their effectiveness on reducing the occurence of
palm microflora. We found out, that antibacterial soap
is more effective than ordinary soap, so it has higher
importance for keeping a good hand hygiene, because
it reduces the occurence of palm microflora. Ordinary
soaps decreased the occurence of the bacterial flora by
42,8% at average and antibacterial soaps up to 73,4%.
In both cases, there were statistically significant
differences in the number of bacteria before and after
using the soaps. By this thesis we would like to point
out the importance of the correct hand washing
technique as a prevention of spreading the life
threatening diseases.
Key Words: hand hygiene, antibacterial soaps, ordinary
soaps, hand microflora
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Problematika hygienického zabezpečenia rúk
zdravotníckych pracovníkov zahrňuje mechanické
umývanie rúk ako súčasť osobnej hygieny
a mechanické umývanie rúk pred chirurgickou
dezinfekciou rúk, hygienické umývanie rúk, hygienickú
dezinfekciu rúk a chirurgickú dezinfekciu rúk [4].
Výber obyčajného mydla, dezinfekčného mydla,
alebo alkoholového dezinfekčného prostriedku má
závisieť od stupňa kontaminácie rúk zdravotníckych
pracovníkov a od toho, či je cieľom odstránenie
mechanických nečistôt, tranzientnej flóry, alebo aj
redukcia a udržanie minimálneho počtu baktérií
z rezidentnej flóry na rukách [5].

pozostávala z odoberania odtlačkov prstov na príslušný
druh agaru, následnej kultivácie v termostate
a vyhodnotení počtov bakteriálnych kolónií.
14 študentom sme odoberali odtlačky pred umytím
rúk hneď ako prišli do školy a následne bezprostredne
po umytí rúk. Potom sme rovnaký postup zopakovali po
2 hodinách (teda odber odtlačkov pred umytím a po
umytí) s cieľom zistiť potenciálny rozdiel medzi
účinkom obyčajného a antibakteriálneho mydla, pri
ktorom sme predpokladali účinnosť aj po uplynutí
spomínaných 2 hodín. Odtlačky sme odoberali
z dominantnej ruky. Všetci študenti boli včas poučení
o správnej technike umývania rúk, ktorá im bola
teoreticky aj prakticky prezentovaná. Každý zo
študentov používal predpísanú techniku umývania rúk.
Na utretie rúk sme používali jednorazové papierové
utierky. Študenti postupne otláčali brušká všetkých
prstov - dominantnej ruky na Nutrient agar.
Pre úspešnú realizáciu našej laboratórnej práce
bolo neoddeliteľnou súčasťou odporúčané prístrojové
vybavenie, chemikálie a pomôcky.
Prístrojové vybavenie: UV svetlo, autokláv,
sterilizátor, termostat, predvážky, chladnička.
Nutrient agar sa používa pre kultiváciu širokého
spektra mikroorganizmov. Pripravili sme ho štandardne
podľa odporúčaného postupu. Vysterilizovaný agar
sme naliali do vopred označených Petriho misiek
a nechali stuhnúť. Po stuhnutí živných pôd sme vo
vyžiarenom laminárnom boxe odoberali študentom
odtlačky prstov. Odoberali sme im odtlačky prstov pred
umytím rúk, po umytí rúk a po dvoch hodinách sme
opäť zopakovali odber odtlačkov pred umytím
a následne po umytí rúk. Petriho misky s odtlačkami
sme dali kultivovať do termostatu pri teplote 37°C a to
po dobu 24 hodín. Po kultivácií nasledovalo spočítanie
narastených kolónií baktérií (viď obr. 2). Pri spočítavaní
sme
používali
nepriamu
metódu
počítania
mikroorganizmov, tzn., že sme predpokladali, že z 1
baktérie narastie 1 kolónia.
Na štatistické vyhodnotenie sme použili MS EXCEL.
Výsledky sme spracovali do tabuliek a grafov. Použili
sme dvojvýberový Studentov T- test s rovnakým
rozptylom pre obojstrannú distribúciu.

Obr. 1 Technika umývania rúk – ako si správne umývať
ruky
(http://.rimava.sk, 2009)
Cieľom našej práce je zistiť účinnosť obyčajného
a antibakteriálneho mydla na hygienu rúk pred umytím
rúk a po umytí rúk za pomoci odobraných odtlačkov
prstov a porovnať ich.

1 Materiál a metodika
Pri našej práci v laboratóriu sme využívali nepriamu
metódu
na
počítanie
jednotlivých
kolónií
mikroorganizmov – platňovú metódu. Daná metodika
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poklesla bakteriálna flóra zo 100% na 27,6%, čo
predstavuje tiež vysokú štatistickú preukaznosť
(p˂0,01**). Antibakteriálne tekuté mydlá teda znižujú
výskyt baktérií na rukách v priemere o 74,3%.

%

100

Obr. 2 Kolónie baktérií po kultivácii (Eliašová,
2015)
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2.1 Výsledky s použitím obyčajného mydla
Pri porovnaní počtu vykultivovaných bakteriálnych
kolónií hneď na začiatku pred umytím rúk a po umytí
rúk obyčajným mydlom (viď graf 1 a 5) sme zistili
štatistický rozdiel (p˂0,05*), pričom množstvo
bakteriálnej flóry kleslo na 59,1%. Následne pri
porovnaní počtu baktérií po 2 hodinách (pred a po
umytí) sme zistili pokles bakteriálnych kolónií na 44,5%,
čo znamenalo tiež štatisticky významný rozdiel
(p˂0,05*) (viď graf 2 a 5). Obyčajné mydlo teda znížilo
počet baktérií na rukách v priemere o 48,2%.

Graf 2 Percento baktérií pred a po 2. umytí rúk po 2
hodinách s použitím obyčajného mydla (ak počet
baktérií pred umytím predstavoval 100%)
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Graf 3 Percento baktérií pred a po 1. umytí rúk
s použitím antibakteriálneho mydla (ak počet
baktérií pred umytím predstavoval 100%)
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2.2 Výsledky s použitím antibakteriálneho mydla
Pri porovnaní počtu vzniknutých bakteriálnych kolónií
na začiatku pred umytím rúk a po umytí rúk
antibakteriálnym tekutým mydlom (viď graf 3 a 5) sme
zistili T – testom vysokú hodnotu štatistickej
rozdielnosti (p˂0.01**) a pokles bakteriálnej flóry zo
100% na 23,8%. Pri porovnaní počtu vzniknutých
bakteriálnych kolónií po 2 hodinách (pred a po umytí
rúk) s použitím antibakteriálneho mydla (viď graf 4 a 5)
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Graf 4 Percento baktérií pred a po 2. umytí rúk po 2
hodinách s použitím antibakteriálneho mydla (ak
počet baktérií pred umytím predstavoval 100%

Graf 1 Percento baktérií pred a po 1. umytí rúk
s použitím obyčajného mydla (ak počet baktérií pred
umytím predstavoval 100%)
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2.3 Porovnanie účinku antibakteriálneho mydla
a obyčajného mydla
V tejto podkapitole sme zhrnuli výsledky počtov
bakteriálnych kolónií u všetkých študentov s cieľom
poukázať
na
rozdiely
v účinku
obyčajného
a antibakteriálneho mydla (viď graf 5). Po umytí
rúk obyčajným tekutým mydlom poklesla bakteriálna
flóra spolu zo 100% na 52,4 % a po umytí rúk po 2
hodinách zo 100% na 42,6%, T- test preukázal strednú
hodnotu štatistickej rozdielnosti (p˂0,05*). Po umytí
rúk antibakteriálnym tekutým mydlom poklesla
bakteriálna flóra spolu zo 100% na 20,6% a po umytí
rúk po 2 hodinách zo 100% na 19%, tým sme preukázali
vysokú hodnotu štatistickej rozdielnosti (p˂0,01**).
100%

100%

100%

Na grafe 6 sú znázornené rozdiely v účinkoch
obyčajného a antibakteriálneho mydla. V dvoch
prípadoch sme sledovali, že antibakteriálne mydlo bolo
štatisticky významne účinnejšie ako obyčajné mydlo
(p<0,05*). A to: 1. pri prvej dvojici stĺpcov (graf 6), kedy
sme zisťovali rozdiel v účinku mydiel po prvom umytí
oproti počtu baktérií pred týmto umytím; 2. v tretej
dvojici stĺpcov (graf 6), kedy sme zisťovali diferenciu
v účinku rozdielnych mydiel v počte zostávajúcich
baktérií na dlaniach po druhom umytí oproti počtu
baktérií úplne na začiatku pred prvým umytím. Tu sme
dospeli k významným štatistickým rozdielom a
k záveru, že aj po dvoch hodinách je antibakteriálne
mydlo schopné udržať výrazne nižší počet baktérií na
rukách než obyčajné mydlo.

100%

3 Diskusia
Obyčajné mydlá spolu s vodou mechanicky odstraňujú
určité množstvo mikróbov, ale dezinfekčné látky sú
nevyhnutné na usmrtenie alebo aspoň inhibíciu ich
rastu [6]. Taktiež je známe, že obyčajné mydlá redukujú
prechodnú flóru kože, ale nemajú baktericídny účinok
na baktérie, ktoré sa uvoľňujú z odlúpených epitelov
a trenie rúk pri umývaní s použitím obyčajných mydiel
pomáha ich rozptylu. Štúdie ukazujú, že antibakteriálne
látky zvyšujú pravdepodobnosť usmrtenia potenciálne
patogénnych mikroorganizmov. Primárny efekt
obyčajného mydla je mechanické odstránenie
tranzientnej mikroflóry, avšak primárny účinok
dezinfekčného mydla je mechanické odstránenie spolu
s usmrtením alebo inhibíciou tranzientnej a rezidentnej
mikroflóry. Základom dezinfekcie rúk je inhibícia
mikroorganizmov, nie odstránenie nečistôt [7].
Gould uvádza, že bežným umývaním rúk s použitím
obyčajných mydiel sa z pokožky odstráni iba 49,9%
prítomnej mikrobiálnej flóry [8]. V našom experimente
sme zistili, že s použitím obyčajných mydiel počet
prítomnej mikrobiálnej flóry poklesol o 48,2%, výsledky
sú teda veľmi podobné.
V našom testovaní obyčajné mydlá odstránili len
určité množstvo mikroorganizmov, nikdy nie všetky
prítomné mikroorganizmy a pokles nebol väčšinou
v porovnaní s antibakteriálnym mydlom výrazný.
Dokonca sa objavil aj prípad s vyšším výskytom
mikroorganizmov po umytí rúk obyčajným mydlom ako
pred ich umytím. Predpokladaným dôvodom môže byť
práve uvoľnenie baktérií z odlúpených epitelov
a následným trením rúk spôsobený ich rozptyl.
Detergenty odstraňujú intracelulárne lipidy z kože,
čo vedie k pocitu suchosti, pálenia, popraskaniu kože
a k vzniku kontaktnej dermatitídy. Ľudia s takýmto
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problémom majú nielen zvýšenú kolonizáciu kože
rôznymi druhmi mikroorganizmov, ale sa súčasne
vyhýbajú náležitej dezinfekcii rúk [9].
Po ukončení testovania mydiel s našimi študentmi
sme zistili, že študenti mali po umytí rúk s použitím
antibakteriálneho tekutého mydla pocit suchosti
pokožky rúk; pocit pálenia alebo popraskania kože však
nespomínali.
Dôležité je nielen dôkladné umytie rúk, ale aj ich
vysušenie a tiež, že k prenosu mikroorganizmov na
okolité prostredie dochádza oveľa častejšie z vlhkých
rúk ako zo suchých [10].
Práce viacerých
autorov potvrdzujú,
že
antibakteriálne mydlá sú účinnejšie ako obyčajné
mydlá na pokles mikroflóry rúk. Taktiež uvádzajú, že
dôležitá je nielen hygiena rúk, ale aj správna technika
umývania rúk a dôkladné vysušenie rúk, aby sa
zabránilo ďalšiemu šíreniu mikroorganizmov [1, 7, 10].
Pri našej práci sme dodržiavali všetky uvedené
parametre, dohliadli sme na to, aby všetci naši
respondenti dodržiavali správnu techniku umývania rúk
a aby si vždy po umytí rúk ruky dôkladne vysušili.
Rovnako ako uvedení autori sme potvrdili, že
antibakteriálne mydlá sú účinnejšie ako obyčajné
mydlá v poklese mikroflóry dlaní.

sa chcem poďakovať svojej rodine a priateľovi, ktorí
vždy pri mne stoja a podporujú ma.
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Záver
Praktická časť našej práce bola zameraná na testovanie
účinnosti antibakteriálneho a obyčajného mydla na
pokles mikroflóry dlaní. Dospeli sme k nasledovným
výsledkom: obyčajné mydlo znížilo výskyt bakteriálnej
flóry v priemere o 42,8% a antibakteriálne mydlo až
o 73,4%. Štatisticky významný rozdiel sme zistili v počte
baktérií po 1. aj 2. umytí antibakteriálnym (p<0,01**) aj
obyčajným (p<0,05*) mydlom v porovnaní s počtom
baktérií pred 1. a 2. umytím. Zisťovali sme tiež
diferenciu v účinku rozdielnych mydiel v počte
zostávajúcich baktérií na dlaniach po druhom umytí
oproti množstvu baktérií úplne na začiatku pred prvým
umytím. Výsledkom je teda výrazný rozdiel (p<0,05*)
účinku antibakteriálneho mydla oproti obyčajnému.
Antibakteriálne mydlo má podľa našich zistení veľký
význam v kombinácii so správnou technikou umývania
rúk na pokles mikroflóry dlaní a je teda hlavným
pilierom pre dodržiavanie hygieny rúk.
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školiteľke RNDr. Libuši Lengyelovej, PhD., ktorá ma
usmernila pri písaní práce, poskytla mi cenné rady
a pomáhala mi pri realizácií práce v laboratóriu. Taktiež

45

Študentská vedecká konferencia 2017

BIOLÓGIA

Pozitívny účinok epikatechínu na mikroštruktúru kompaktnej
kosti adultných samíc králikov
Positive effect of epicatechin on compact bone microstructure in
adult female rabbits
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of 10 μg.kg-1 body weight three times per week for 28
days. Our results revealed a beneficial impact of
epicatechin on cortical bone thickness and qualitative
histological characteristics (intensive bone appositions
and accelerated bone remodeling) of compact bone in
female rabbits. Histomorphometrical evaluation
revealed a significant increase (P<0.05) in the size of
primary osteons' vascular canals and a significant
reduction (P<0.05) in the size of Haversian canals due
to this flavonoid application. The size of secondary
osteons was unchanged.
Key
words:
epicatechin,
compact
bone,
histomorphometry, rabbit

Abstrakt
Epikatechín je rastlinný flavonoid s antioxidačnými
vlastnosťami, s ktorými súvisia viaceré jeho priaznivé
fyziologické
účinky
(napr.
antikarcinogénny,
antibakteriálny, kardioprotektívny účinok). Cieľom
našej práce bolo zistiť prípadný pozitívny vplyv
intramuskulárnej
aplikácie
epikatechínu
na
mikroštruktúru kompaktnej kosti adultných králikov.
Králiky samičieho pohlavia boli za týmto účelom
rozdelené do dvoch skupín po štyroch jedincoch:
experimentálnej (E) a kontrolnej (K) skupiny.
Epikatechín bol zvieratám aplikovaný intramuskulárne
v dávke 10 μg.kg-1 živej hmotnosti trikrát týždenne
počas 28 dní. Naše výsledky naznačujú benefičný vplyv
epikatechínu
na
hrúbku
kompaktnej
kosti
a kvalitatívne
histologické
charakteristiky
kompaktného kostného tkaniva (vo forme intenzívnej
endostálnej a periostálnej apozície a akcelerovanej
kostnej
remodelácie)
samíc
králikov.
Histomorfometrické hodnotenie ukázalo, že uvedený
flavonoid indukuje signifikantné zväčšenie (P<0,05)
veľkosti cievnych kanálikov primárnych osteónov a,
naopak, preukaznú redukciu (P<0,05) veľkosti
Haversových kanálikov. Veľkosť sekundárnych
osteónov však štatisticky významne neovplyvňuje.
Kľúčové slová: epikatechín, kompaktná kosť,
histomorfometria, králik

Úvod
Flavonoidy sú prírodné polyfenolické látky, ktoré
z chemického
hľadiska
pozostávajú
z dvoch
šesťčlenných aromatických kruhov spojených tromi
uhlíkovými jednotkami (často vytvárajúcimi tretí
uhlíkový kruh) [1]. Pôvodne boli považované za
odpadové sekundárne metabolity uložené v rastlinnej
vakuole [2]. V súčasnosti je však známe, že tieto látky
zodpovedajú za farbu a chuť potravín, zohrávajú
dôležitú úlohu pri ochrane vitamínov a enzýmov pred
degradáciou a zabraňujú peroxidácii lipidov [1].
K jedným z najrozšírenejších flavan-3-olových
monomérov (nazývaných tiež katechíny) patrí
epikatechín (3,3',4',5,7-pentahydroxyflavan) [1, 3, 4, 5,
6]. Uvedený flavonoid sa vyskytuje v rôznych druhoch
ovocia a zeleniny, no najvyššie koncentrácie boli
zaznamenané v zelenom a čiernom čaji, kakaových
bôboch a semenách hrozna [7]. Experimentálne
výskumy preukázali viaceré zdraviu prospešné účinky
epikatechínu, ako je antioxidačný, antikarcinogénny,
antibakteriálny a kardioprotektívny účinok [8], ako aj
pozitívny vplyv na pamäťové funkcie myší [9], či
pohybový systém [10].
V súvislosti s kostným tkanivom sa zistilo,
flavonoidy podporujú zdravý vývin kostí, či už vo

Abstract
Epicatechin is a plant flavonoid with antioxidant
properties which are related to several its beneficial
physiological actions. Our study was aimed to
investigate a possible positive effect of intramuscular
application of epicatechin on compact bone
microstructure in adult rabbits. Female rabbits were
divided into experimental (E) and control (K) groups of
four
individuals
each.
The
rabbits
were
intramuscularly injected with epicatechin at the dose
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forme primárnej prevencie úbytku kostného tkaniva
v neskoršom veku alebo ako doplnková liečba pri
negatívnom pôsobení oxidačného stresu či
chronického zápalu na kosť [11]. Výsledky štúdie
Hegartyho et al. [12] preukázali o 5 % vyššie hodnoty
hustoty kostných minerálov - BMD (bone mineral
density) u žien vo veku 65 – 75 rokov, ktoré pravidelne
prijímali katechíny zo zeleného čaju v porovnaní
s tými, ktoré čaj nepili. Uvedené alterácie môžu
súvisieť so zvýšenou proliferáciou a diferenciáciou
osteoblastov, inhibíciou apoptózy osteoblastov,
inhibíciou tvorby osteoklastov a kostnej resorpcie a
stimuláciou apoptózy osteoklastov v dôsledku
benefičného účinku katechínov (vrátane epikatechínu)
[13, 14].
Detailná
analýza
zmien
v mikroštruktúre
kompaktného kostného tkaniva králikov (z hľadiska
kvalitatívnych
a kvantitatívnych
histologických
charakteristík) po expozícii epikatechínom však
doposiaľ stále absentuje. Z uvedeného dôvodu bolo
cieľom našej práce posúdiť možný pozitívny vplyv
intramuskulárnej
aplikácii
epikatechínu
na
mikroštruktúru kompaktnej kosti dospelých samíc
králikov.

Na porovnanie výsledkov bola zostavená skupina 4
králikov bez suplementácie epikatechínu, ktorá slúžila
ako kontrola (kontrolná skupina K). Po ukončení
experimentálneho obdobia (28 dní) boli jedince zo
všetkých experimentálnych skupín usmrtené a ich
stehnové kosti boli odobraté na analýzy.
Z pravých stehnových kostí sme v súlade
s metodikou Martiniakovej et al. [15,16] pripravili
histologické preparáty. Základné rezy sme zhotovovali
naprieč diafýzou v najužšom mieste femurov.
Segmenty s veľkosťou približne 0,5 cm sme následne
fixovali fixačným činidlom HistoChoice (Amresco, USA)
a odvodňovali vo vzostupnom rade etanolov.
V ďalšom kroku sme odvodnené vzorky kostí vysušili
v chloroforme, zaliali epoxidovou živicou Biodur
(Günter von Hagens) a na tri dni vložili do vákuovej
sušiarne. Na rezanie zaliatych fragmentov kostí na
požadovanú hrúbku 70-80 μm bol použitý špeciálny
mikrotóm (Leitz 1600, Leica, Wetzlar Nemecko).
Získané preparáty boli následne ponorené do
demineralizovanej vody, vysušené a nakoniec zaliate
Eukittom (Merck, Darmstadt, Nemecko).
Na pozorovanie histologických preparátov sme
použili polarizačný mikroskop (model DM2000+)
s digitálnou kamerou (Leica EC3). Fotodokumentáciu
histologických
preparátov
sme
realizovali
prostredníctvom počítačového softvéru LASEZ.
Kvalitatívne histologické charakteristiky kompaktného
kostného tkaniva králikov boli determinované na
základe medzinárodne akceptovaných klasifikácií
kostného tkaniva podľa Enlowa a Browna [17]
a Ricqlésa et al. [18]. Kvantitatívne vlastnosti
analyzovaného kostného materiálu sme určili
pomocou počítačového softvéru Motic Images Plus
2.0 ML (Motic China Group Co., Ltd.). V rámci
histomorfometrickej analýzy sme merali nasledovné
parametre: plochu (μm2), obvod (μm), maximálny
a minimálny priemer (μm) cievnych kanálikov
primárnych
osteónov,
Haversových
kanálikov
a sekundárnych osteónov, a to vo všetkých 4
pozorovaných oblastiach (anterior, posterior, medialis,
lateralis). Pri každom histologickom preparáte sme
vybrali 20 oblastí po celom priečnom priereze diafýzou
a určili sme priemernú hrúbku kompaktnej kosti
králikov z oboch skúmaných skupín. Získané údaje sme
vyjadrili ako aritmetický priemer ± smerodajná
odchýlka.
Rozdiely v hodnotách hrúbky substantia compacta
a kvantitatívnych
charakteristík
mikroštruktúry
kompaktného kostného tkaniva medzi oboma

1 Materiál a metodika
V našom experimente bolo použitých 8 králikov
samičieho pohlavia materskej albinotickej línie
(kríženec
Novozélandský
biely,
Buskatský
králik, Francúzsky
strieborný)
a otcovskej
akromaliktickej
línie
(kríženec
Nitriansky
králik, Kalifornský
králik,
Veľký
strieborný)
s hmotnosťou 4000 – 4500 g vo veku 4 mesiace.
Králiky boli chované na akreditovanom pracovisku
Centra výskumu živočíšnej výroby v Nitre.
Analyzované
zvieratá
disponovali
dobrým
zdravotným
stavom.
Boli
umiestnené
v klimatizovaných halách, v drôtených chovných
klietkach pre laboratórne účely v počte 1 králik na
plochu 0,34 m2. V chovných halách boli dodržiavané
štandardné podmienky, t.j. 12 hodinový denný
svetelný režim, teplota 18–20 °C a vlhkosť vzduchu
(zaznamenaná termohygrografom) 65 %. Pitná voda a
kompletná kŕmna zmes pre chov králikov
s energetickou hodnotou 12,35 MJ.kg-1 boli k dispozícii
ad libitum.
Králiky boli rozdelené do dvoch experimentálnych
skupín (E a K) po štyroch jedincoch. V prvej
experimentálnej skupine (E; n=4) boli králiky
intramuskulárne injikované epikatechínom v dávke 10
μg.kg-1 živej hmotnosti trikrát týždenne počas 28 dní.

47

Študentská vedecká konferencia 2017

BIOLÓGIA

analyzovanými skupinami samíc králikov sme určili
pomocou T-testu.

súvisieť s rozdielnym pohlavím [24] a vekom [25]
analyzovaných zvierat v jednotlivých štúdiách.
Mikroštruktúra diafýz stehnových kostí všetkých
vyšetrovaných samíc králikov bola hodnotená
z hľadiska
kvalitatívnych
a kvantitatívnych
histologických
charakteristík.
Na
základe
medzinárodne akceptovaných klasifikácií kostného
tkaniva [17, 18] sme zistili, že femury králikov
z kontrolnej skupiny disponovali prakticky zhodnou
mikroštruktúrou. Periostálna a endostálna hranica
kompaktných kostí bola tvorená primárne cievnatým
longitudinálnym kostným tkanivom, ktorého cievne
kanáliky prebiehali v smere paralelnom k dlhej osi
kosti.
V niektorých
úsekoch
periostálneho
a endostálneho povrchu sme identifikovali i výskyt
primárneho cievnatého radiálneho kostného tkaniva,
ktorého
cievne
kanáliky
(rozdelené
alebo
nerozdelené) sa lúčovito rozširovali z periostu, resp.
dreňovej dutiny. Napokon stredovú oblasť substantia
compacta formovala vrstva hustého Haversového
kostného tkaniva so zvýšenou denzitou sekundárnych
osteónov. Ojedinelé sekundárne osteóny sa
vyskytovali i v blízkosti endostálnej a periostálnej
hranice, a to najmä v anteriórnej oblasti (obr. 1). Naše
výsledky z kvalitatívnej histologickej analýzy diafýz
stehnových kostí králikov z kontrolnej skupiny
korešpondujú s prácami viacerých autorov [15, 16, 17,
24, 26, 27].

2 Výsledky a diskusia
Porovnaním hodnôt hrúbky diafýzy kompaktnej kosti
králikov z kontrolnej a experimentálnej skupiny sme
zistili pozitívny účinok epikatechínu na sledovaný
parameter. Hodnoty hrúbky kompaktnej kosti boli
totiž pri králikoch exponovaných epikatechínom
signifikantne vyššie (P<0,05) v porovnaní s kontrolnou
skupinou K (tab. 1).
Štatisticky významné zväčšenie hrúbky substatnia
compacta tibie bolo v súlade s našimi výsledkami
zaznamenané i pri samiciach potkanov, ktorým bol
počas 16 týždňov aplikovaný čierny čaj [19]. U králikov
z našej experimentálnej skupiny môžu uvedené zmeny
súvisieť so stimulačným účinkom epikatechínu na
produkciu kostnej hmoty. Vo všeobecnosti je známe,
že konzumácia zeleného čaju (ako jedného z hlavných
zdrojov epikatechínu) je asociovaná so zvýšenou
denzitou kostných minerálov a zníženým rizikom
vzniku osteoporózy a kostných fraktúr [14, 20, 21, 22].
Tab. 1 Priemerná hodnota hrúbky kompaktnej kosti
králikov z experimentálnej (E) a kontrolnej (K) skupiny
Hrúbka kompaktnej
Skupina králikov n
kosti (μm)
K
96
996,65 ± 96,28
E
96
1159,1 ± 171,19
T-test
P<0,05
n – počet meraných štruktúr
Mechanizmus benefičného vplyvu extraktov
zeleného čaju na zdravie kostí je sprostredkovaný cez
ich stimulačný účinok na proliferáciu a aktivitu
osteoblastov [23] a naopak, cez ich inhibičný účinok na
kostnú resorpciu v dôsledku supresie tvorby a
zvýšenej apoptózy osteoklastov [22]. V práci Zenga et
al. [13] bol pozorovaný štatisticky významný nárast
aktivity alkalickej fosfatázy a zvýšenie obsahu
hydroxyprolínu v kultúre potkaních osteoblastov
(indukujúcich zvýšenú proliferáciu a aktivitu týchto
buniek), ktoré boli kultivované v médiách s prídavkom
epikatechínu. Nami namerané hodnoty hrúbky
kompaktnej kosti u samíc králikov z kontrolnej skupiny
boli o niečo nižšie v porovnaní s výsledkami prác
Babosovej et al. [24, 25], publikovanými pri králikoch
samčieho pohlavia (1025,06 ± 209,09 μm) a 5
mesačných samíc králikov (1055,53 ± 112,34 μm).
Avšak predpokladáme, že uvedené rozdiely môžu

Obr. 1 Mikrofotografia kompaktného kostného
tkaniva králikov z kontrolnej skupiny (zväčšenie x 50)
1 – primárne cievnaté longitudinálne kostné
tkanivo
2 – primárne cievnaté radiálne kostné tkanivo
3 – husté Haversove kostné tkanivo
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Na druhej strane, mikroštruktúra diafýz
stehnových
kostí
králikov
s intramuskulárnou
aplikáciou epikatechínu bola v porovnaní s kontrolnou
skupinou odlišná. Evidentné zmeny boli pozorované
v niektorých úsekoch endostálnej (predovšetkým
v pars medialis a lateralis) a periostálnej (najmä v pars
lateralis) hranice, v ktorých bola vrstva primárneho
cievnatého longitudinálneho kostného tkaniva
preukazne hrubšia v porovnaní s kontrolnou skupinou.
Uvedené alterácie poukazujú na intenzívnu apozíciu
kostného tkaniva na endostálnom a periostálnom
povrchu u týchto jedincov. Konečným výsledkom
uvedených procesov bol signifikantný nárast hrúbky
kompaktnej kosti u králikov s aplikáciou epikatechínu.
Najviac, u králikov zo skupiny E sme v stredovej oblasti
kompakty
(najmä
v mediálnom,
laterálnom
a posteriórnom úseku) zaznamenali evidentne vyššiu
hustotu sekundárnych osteónov, formujúcich hrubšiu
vrstvu hustého Haversového kostného tkaniva
v porovnaní so skupinou K. Uvedená skutočnosť
signalizuje akcelerovanú kostnú remodeláciu u týchto
jedincov (obr. 2).

Okrem už vyššie uvedených aspektov súvisiacich so
stimulačným účinkom epikatechínu na kostnú hmotu
je tiež známe, že rastlinné flavonoidy sú schopné
napodobňovať biologické účinky 17-beta-estradiolu,
a to prostredníctvom ich schopnosti sa viazať
a aktivovať estrogénový receptor [28], ktorý sa
nachádza tiež v osteoblastoch [29]. Epikatechín
v štruktúre svojej molekuly obsahuje 4 a 7
hydroxylové skupiny, ktoré sú dôležité a zodpovedné
za estrogénovú aktivitu [30]. Interakcia epikatechínu
s estradiolovými receptormi v ľudských MCF7 a T47D
bunkách karcinómu prsníka bola pozorovaná v štúdii
Damianakiho et al. [31]. Z uvedeného dôvodu by bolo
možné uvažovať aj o benefičnom vplyve epikatechínu
na zdravie kostí ako nesteroidného fytoestrogénu.
Pri histomorfometrickej (kvantitatívnej) analýze
kompakty diafýz stehnových kostí sme pri oboch
skupinách králikov (E a K) celkovo odmerali 319
cievnych kanálikov primárnych osteónov, 255
Haversových kanálikov a 255 sekundárnych osteónov.
Údaje z kvantitatívnej analýzy všetkých meraných
parametrov (plocha, obvod, minimálny a maximálny
priemer)
základných
štrukturálnych jednotiek
kompaktného kostného tkaniva králikov zo skupín E
a K sú zosumarizované v tabuľke 2.
Tab. 2 Základné matematicko-štatistické ukazovatele
cievnych kanálikov primárnych osteónov (CKPO),
Haversových kanálikov (HK) a sekundárnych osteónov
(SO) pri oboch skupinách samíc králikov
Merané
štruktúry

Skupina

n

K

163

E

156

CKPO

T - test
K

120

E

135

HK

T- test

Obr. 2 Mikrofotografia kompaktného kostného
tkaniva králikov z experimentálnej skupiny (zväčšenie
x 50)
1 – primárne cievnaté longitudinálne kostné
tkanivo
2 – primárne cievnaté radiálne kostné tkanivo
3 – husté Haversove kostné tkanivo

K

120

E

135

SO

T- test

Plocha
(μm2)

Obvod
(μm)

290,11
±
85,10
314,07
±
94,18
P<0,05
410,43
±
110,65
374,89
±
105,47
P<0,05
7780,39
±
2720,53
7694,73
±
1974,63
NS

61,75
±
9,68
65,49
±
10,67
P<0,05
72,35
±
9,97
67,26
±
9,4
P<0,05
313,95
±
52,25
312,96
±
44,29
NS

Max.
priemer
(μm)
11,06
±
2,27
11,78
±
2,50
P<0,05
12,55
±
2,04
11,49
±
1,72
P<0,05
54,79
±
9,47
53,34
±
8,94
NS

Min.
priemer
(μm)
8,33
±
1,35
8,77
±
1,55
P<0,05
10,33
±
1,56
9,86
±
1,48
P<0,05
44,23
±
9,03
45,64
±
7,52
NS

n - počet meraných štruktúr, NS – nesignifikantné
rozdiely
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Zistili sme, že intramuskulárna aplikácia
epikatechínu indukuje signifikantné zväčšenie (P<0,05)
veľkosti cievnych kanálikov primárnych osteónov,
a naopak, preukazné zmenšenie (P<0,05) veľkosti
Haversových kanálikov u samíc králikov. Veľkosť
sekundárnych osteónov však štatisticky významne
neovplyvňuje.
Signifikantne
dilatované
cievne
kanáliky
primárnych osteónov u králikov zo skupiny E môžu
súvisieť s epikatechínom indukovanou zvýšenou
produkciou oxidu dusnatého (NO), t.j. molekuly, ktorá
rozširuje krvné cievy a zlepšuje prietok krvi [32, 33].
Výsledky Galleana et al. [34] preukázali významné
zníženie krvného tlaku a zlepšenie od endotelu závislej
vazorelaxácie u dospelých potkanov s vyvinutou
hypertenziou, ktorým bol podávaný epikatechín.
Epikatechín okrem stimulačného účinku na produkciu
NO taktiež aktivuje endotelovú NO syntázu (eNOS)
a cez cievny endoteliálny rastový faktor (VEGF) môže
stimulovať angiogenézu [35]. Zosilnená angiogenéza
bola zistená i v kompaktnom kostnom tkanive pri
králikoch z našej skupiny E, ktoré v porovnaní
s kontrolnou skupinou disponovali vyššou denzitou
sekundárnych osteónov, obsahujúcich Haversove
kanáliky s krvnými cievami. Mechanizmus uvedených
zmien možno prisúdiť už vyššie zmienenému
stimulačnému účinku epikatechínu na VEGF, ako
špecifickému mitogénu pre endotelové bunky [36].
Predpokladáme, že intenzívna kostná remodelácia
(prejavujúca sa zvýšenou denzitou Haversových
kanálikov) s následnou zosilnenou angiogenézou
napokon viedli k štatisticky významnej konstrikcii
Haversových kanálikov (pravdepodobne za účelom
kompenzácie kostnej vaskularizácie) u samíc králikov
exponovaných epikatechínom. Antagonický účinok
epikatechínu na histomorfometriu cievnych kanálikov
primárnych osteónov a Haversových kanálikov by
mohol súvisieť aj s odlišnou stavbou oboch typov
kanálikov. Vo všeobecnosti je totiž známe, že
Haversove kanáliky sú kontúrované cementovou
líniou, ktorá v prípade cievnych kanálikoch primárnych
osteónov úplne absentuje [26]. Z dostupnej literatúry
sa nám však nepodarilo získať informácie, ktoré by
túto našu hypotézu potvrdili, resp. vyvrátili.

hrúbky kompaktnej kosti, intenzívnu apozíciu
kostného tkaniva na periostálnom a endostálnom
povrchu a akcelerovanú kostnú remodeláciu so
zvýšeným
množstvom
sekundárnych
osténov
v substantia compacta králikov. Naviac indukuje
signifikantné zmeny vo veľkosti cievnych kanálikov
primárnych osteónov a zvyšuje denzitu Haversových
kanálikov, obsahujúcich krvné cievy, čím významným
spôsobom zintenzívňuje zásobovanie stehnovej kosti
krvou.
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chemicals with an impact on the hormonal ways of
human organism. Very sensitive group to action of
these chemicals are children and it was also the
reason why our research was focused on the
biomonitoring of phthalates in preschool aged
children (1 – 7 years old). Analyses of 51 urine samples
were performed by high performance liquid
chromatography and mass spectrometry (HPLC/MSMS). We qualificated and quantificated metabolites of
3 high molecular weight phthalates, di-ethyl-hexyl
(DEHP), di-iso-nonyl (DiNP) a di-n-octyl phthalate
(DnOP). We found a statistically significant association
between cosmetic use, namely shampoos and
concentrations of mono-ethyl-hexyl (MEHP) a monoethyl carboxy-pentyl (MECPP) phthalate (p≤0.05).
Similar we also found positive association between
the consumption of sliced salami and MEHP, MECPP,
mono-ethyl hydroxy-hexyl (MEHHP) a mono-ethyl
oxo-hexyl (MEOHP) phthalate (p≤0.05) and
sandwiches and baguettes and MEHHP (p≤0.05).
Results of our study show, that exposure to high
molecular weight phthalates among children can be
increased by consumption of food packaged in plastic
containers and also by the use of cosmetic products.
Key Words: biomonitoring, phthalates, DEHP, DiNP,
DnOP

Abstrakt
Ftaláty predstavujú ubikvitné chemické látky prítomné
najmä v obalových materiáloch potravín, v
zdravotníckom materiáli a tiež v hygienických a
kozmetických produktoch. Ftaláty patria medzi látky
nazývané endokrinné disruptory, ktoré ovplyvňujú
hormonálne dráhy ľudského organizmu. Na ich
pôsobenie reagujú senzitívnejšie deti, preto bol náš
výskum zameraný na biomonitoring ftalátov u detí
predškolského veku (1-7 rokov). Analýza 51 vzoriek
moču prebehla prostredníctvom vysokoúčinnej
kvapalinovej
chromatografie
a
hmotnostnej
spektrometrie (HPLC/MS-MS). Zamerali sme sa na
kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu metabolitov
vybraných
ftalátov
s vysokou
molekulovou
hmotnosťou, di-etyl-hexyl (DEHP), di-izo-nonyl (DiNP)
a di-n-oktyl ftalátu (DnOP). Zistili sme štatisticky
významnú závislosť medzi používaním kozmetiky,
konkrétne šampónov a koncentráciami mono-etylhexyl (MEHP) a mono-etyl karboxy-pentyl (MECPP)
ftalátom (p≤0,05). Rovnako sme sledovali aj pozitívnu
závislosť medzi konzumáciou krájaných salám a MEHP,
MECPP, mono-etyl hydroxy-hexyl (MEHHP) a monoetyl oxo-hexyl (MEOHP) ftalátom (p≤0,05), a tiež
bagiet a sendvičov a MEHHP (p≤0,05).
Výsledky našej práce vedú k záveru, že expozícia
vysokomolekulovými ftalátmi u detí môže byť zvýšená
prostredníctvom konzumácie potravín balených do
plastových obalov a tiež používaním kozmetických
produktov.
Kľúčové slová: biomonitoring, ftaláty, DEHP, DiNP,
DnOP

Úvod
Slovo plast alebo plastický je odvodený z gréckeho
slova plastico, čo v preklade znamená schopnosť
formovať sa do rôznych tvarov. Plasty, ako súčasť
rôznych materiálov, majú uplatnenie ekonomické, ale
aj funkčné, keďže dôvodom ich využitia je zlepšenie
kvality daného produktu [1]. Flexibilitu mnohých
plastov zabezpečujú práve ftaláty, pričom so
stúpajúcim podielom týchto syntetických chemikálií,
sa zvyšuje ich pružnosť a ohybnosť [2]. Ftaláty sú
estery kyseliny 1,2 - benzéndikarboxylovej, ktoré sa
vyskytujú v troch izomerických formách: ortho, para a

Abstract
Phthalates are ubiquitous chemicals presented in the
food packaging, medical supplies, personal care
products and cosmetics. Phthalates belong to the
group of endocrine disruptors chemicals, the
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meta. Ich štruktúra sa mení v závislosti od množstva
postranných reťazcov, pričom tieto reťazce môžu byť
tvorené dialkylovými, alkylovými alebo arylovými
skupinami [1]. Sú to zvyčajne bezfarebné alebo mierne
žltkasté, olejovité kvapaliny bez zápachu, len veľmi
málo rozpustné vo vode [3], ich rozpustnosť klesá
s predlžujúcim sa bočným reťazcom [4]. Ftaláty sú
ľahko rozpustné v organických rozpúšťadlách, pričom
čím dlhší je postranný reťazec, tým vyššia je ich
rozpustnosť v tukoch a tým vyšší je bod varu [3].
Ftaláty s dlhým postranným reťazcom (viac ako 8
atómov uhlíka) sa označujú aj ako ftaláty s vysokou
molekulovou hmotnosťou. Najčastejšie používanými
sú di-etyl-hexyl (DEHP), di-izo-nonyl (DiNP), di-izodecyl (DiDP) a di-pentyl-hexyl ftalát (DPHP) Používajú
sa predovšetkým ako súčasť polyvinylchloridu (PVC).
Ftaláty s krátkym postranným reťazcom (menej ako 8
atómov uhlíka) alebo s nízkou molekulovou
hmotnosťou majú uplatnenie najmä pri výrobe
kozmetických produktov [6]. Patria medzi ne di-metyl
(DMP), di-etyl (DEP), butyl-benzyl (BBzP), di-n-butyl
(DnBP) a di-izo-butyl ftalát (DiBP) [5].
Ftaláty môžu v ľudskom organizme spôsobovať
široké spektrum systémových porúch, môžu narušiť
funkcie reprodukčnej sústavy (zníženie počtu spermií,
nezostúpenie semenníkov, rázštep močovej trubice,
infertilita), funkcie štítnej žľazy, môžu spôsobiť
poškodenie pečene, obličiek, dráždenie dýchacej
sústavy a slizníc, poruchy pozornosti, obezitu
a cukrovku. Súčasné výskumy potvrdzujú možnosť
karcinogenity v prípade metabolitov DEHP [7].
Deti sú ohrozenou a veľmi citlivou populačnou
skupinou, pretože prechádzajú rôznymi štádiami
vývinu organizmu. Pri pôsobení endokrinných
disruptorov, medzi ktoré sa zaraďujú aj ftaláty, môže
dochádzať k poruchám vývinu [8]. Detské metabolické
dráhy ešte nie sú zrelé, a preto dokážu vylúčiť
metabolity endokrinných disruptorov v menšom
množstve a menej efektívne ako v prípade dospelého
organizmu [8]. Preto tieto metabolity v tele zostávajú
dlhšie a môžu mať negatívny vplyv na jeho správny
vývin [9], pričom čím nižší vek dosahujú deti, tým sú
koncentrácie metabolitov ftalátov pozorovaných v ich
organizme vyššie [10].
U detí sú hlavnými cestami expozície ftalátmi
ingescia (jedlo, materské mlieko) [11] a vkladanie
plastových produktov do úst, ako sú napr. hračky
obsahujúce ftaláty [12]. Avšak aj dermálna absorpcia
môže
byť
významným
zdrojom
expozície
prostredníctvom šampónov, krémov na opaľovanie
a telových krémov. Deti majú väčší povrch tela

vzhľadom k jeho objemu, a preto sú exponované
vyššími dávkami ftalátov [11]. V súčasnosti existujú
zákony platné v štátoch Európy a USA, ktoré limitujú
množstvo ftalátov – DnOP, DiDP, DiNP, BBzP, DnBP
a DEHP použitých vo výrobkoch určených hlavne pre
deti [13].
Cieľom našej práce bolo zistiť mieru expozície
metabolitmi vysokomolekulových ftalátov u detí
predškolského veku.

1 Materiál a metodika
1.1 Vzorky
Cieľová populačná skupina nášho výskumu boli deti
predškolského veku. Zber vzoriek a údajov z dotazníka
sa uskutočnil na 3 materských školách – MŠ Melek, MŠ
Za humnami v Nitre a MŠ Ludvika Svobodu
v Bardejove. Zber vzoriek prebiehal od mája do
novembra 2016 a celkovo sa do výskumu zapojilo 51
detí, 19 dievčat a 32 chlapcov. Od každého probanda
boli odobrané vzorky ranného moču (6 x 2 ml), ktorý
bol prenesený na Katedru zoológie a antropológie FPV
UKF v Nitre v prenosnom chladiacom boxe. Vzorky boli
uskladnené v hlboko mraziacom boxe pri – 74°C až do
analýzy.

1.2 Zber údajov prostredníctvom dotazníka
Na získanie potrebných údajov o hygienických
a stravovacích návykoch, o telesných mierach
a športových aktivitách detí sme použili štrukturovaný
dotazník. Výskum bol anonymný, rodič každého
dieťaťa podpisom informovaného súhlasu potvrdil
účasť dieťaťa poprípade seba vo výskume. Ak mali
rodičia záujem o výsledky analýzy vzoriek moču ich
detí, mohli nás kontaktovať prostredníctvom emailových adries.

1.3 Kvalitatívna a kvantitatívna analýza
Pred analýzou boli vzorky moču vybraté z hlboko
mraziaceho boxu a temperované pri izbovej teplote.
Ďalej boli kultivované 90 min. pri teplote 37°C s
enzýmom β-glukuronidáza z dôvodu dekonjugácie
kyseliny glukurónovej od metabolitov ftalátov. Po
kultivácii sme vzorky purifikovali a zakoncentrovali
postredníctvom SPE (extrakcia tuhou fázou). [14, 15,
16].
Analýza
vzoriek
prebehla
prostredníctvom
vysokoúčinnej
kvapalinovej
chromatografie
a hmotnostnej
spektrometrie
(HPLC/MS-MS)
prostredníctvom, ktorej sme stanovili hladiny
metabolitov di-etylhexyl ftalátu (DEHP) mono-etyl-
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hexyl ftalát (MEHP), mono-etyl karboxy-pentyl
(MECPP), mono-etyl hydroxy-hexyl (MEHHP) a monoetyl oxo-hexyl ftalát (MEOHP), metabolit di-izo-nonyl
ftalátu (DiNP) mono-izo-nonyl ftalát (MiNP)
a metabolit di-n-oktyl ftalátu (DnOP) mono-n-oktyl
ftalát (MnOP).
Pre vlastnú chromatografickú separáciu bola
použitá fenyl-hexylová kolóna (ZORBAX Eclipse Plus
Phenyl-Hexyl 2.1x150mm, 3,5 micron, Agilent, USA).
Ako mobilné fázy v HPLC sme použili acetonitril a 0,1
% roztok kyseliny octovej vo vode. Ako detektor bol
použitý
hmotnostný
spektrometer
s trojitým
kvadrupólom (G6410 Agilent, USA), ktorý zabezpečuje
vysokú citlivosť a selektivitu. Pred samotnou analýzou
sme verifikovali hodnoty m/z prekurzorových
a produktových iónov a stanovili ich optimálne
ionizačné podmienky. Ako ionizačné rozhranie medzi
HPLC a MS sme používali ionizáciu elektrónsprejom
(ESI) v negatívnom móde [14, 15, 16].

s výsledkami zahraničných štúdií sme zistili, že sa tieto
údaje značne líšia v závislosti od pohlavia (Príloha č. 1).
Vo väčšine štúdií boli mediány hodnôt zistených u
chlapcov vyššie ako mediány u dievčat. Iba v práci
Meeker a Ferguson [17] boli mediány hodnôt u
dievčat vyššie ako tie u chlapcov. Pri porovnaní
pohlavia v rámci našej kohorty sme nezistili štatisticky
významné rozdiely medzi koncentráciami metabolitov
ftalátov u dievčat a chlapcov (MEHHP p = 0,52; MECPP
p = 0,64; McMHP p = 0,77; MEHP p = 0,60; MiNP p =
0,71; MnOP p = 1,00).

MnOP

MiNP

MEHP

McMHP

CHLAPCI

MEHHP

Na
vyhodnotenie
výsledkov
metabolitov
vysokomolekulových ftalátov sme použili program MS
Excel a program Statistica 8.0. V programe MS Excel
sme vytvorili grafy a popisnú štatistiku metabolitov
ftalátov: určili sme aritmetický priemer, medián,
minimum, maximum, smerodajnú odchýlku a
percentily.
Na štatistické vyhodnotenie výsledkov (asociácia
hladín metabolitov ftalátov v moči so sledovanými
parametrami z dotazníka) sme použili neparametrický
Mann - Whitneyho test v prípade otázok s dvomi
možnosťami odpovede a neparametrický Kruskal –
Wallisov test, ktorý sme využili pri otázkach
s viacerými možnosťami odpovede (program Statistica
8.0), pričom rozdiel sme považovali štatisticky
významný v prípade ak p ≤ 0,05.

DIEVČATÁ

MEOHP

1.4 Štatistické vyhodnotenie výsledkov

20,00
18,00
16,00
14,00
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2,00
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MECPP

Koncentrácia (ng.ml-1)

Graf 1 Porovnanie koncentrácií ftalátov vzhľadom na
pohlavie

Metabolity
Probandov predškolského veku sme rozdelili do 7.
vekových kategórií. Najvyššie hladiny metabolitov
ftalátov boli namerané u detí vo veku 1 – 2 rokov a
naopak najnižšie koncentrácie boli zaznamenané u
detí vo veku 6 rokov. Avšak štatisticky významné
asociácie medzi vekom detí a koncentráciami
metabolitov ftalátov v moči sme zaznamenali len
v prípade metabolitu MECPP (p = 0,04).
Viacero vedeckých prác sa venovalo vplyvu ftalátov
na vznik obezity. V štúdii Teitelbaum a i. [18]
a Trasande a i. [19] analyzovali ftaláty ako potenciálne
obezogény u detí rôznych etnických skupín USA.
Štúdie Buser a i. [20] a Dirinck a i. [21] sa venovali
biomonitoringu
ftalátov
medzi
dospelými
respondentmi. Vo vedeckých prácach Buser a i. [20] a
Dirinck a i. [21] bola hypotéza o vplyve ftalátov na
vznik obezity potvrdená. V práci Teitelbaum a i. [18]
boli prítomné údaje na hladine štatistickej
významnosti (p≤0,05) iba v prípade ftalátov s nízkou
molekulovou hmotnosťou. Naše výsledky boli v zhode
s prácou Trasande a i. [19] a Teitelbaum a i. [18],

2 Výsledky a diskusia
Analýzu ftalátov s vysokou molekulovou hmotnosťou
sme uskutočnili vo fyziologicko – analytickom
laboratóriu Katedry zoológie a antropológie UKF
v Nitre. Expozíciu ftalátom sme hodnotili na základe
ľudského biomonitoringu, pričom biologickú matricu
predstavoval prvý ranný moč. Mediány metabolitov
DEHP boli pre MEHHP = 17,52 ng.ml-1; MECPP = 11,73
ng.ml-1; MEOHP = 14,46 ng.ml-1; McMHP = 5,40 ng.ml1
; MEHP = 2,32 ng.ml-1; medián metabolitu DiNP bol
MiNP = 0,18 ng.ml-1; medián metabolitu DnOP bol
MnOP = 0,29 ng.ml-1.
Pri porovnaní nami zistených koncentrácií
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pretože v prípade metabolitov DEHP neboli prítomné
žiadne štatisticky významné asociácie medzi
metabolitmi DEHP a hmotnosťou našich probandov.
Príčinou týchto odlišných výsledkov môže byť fakt, že
štúdie, v ktorých boli prítomné štatisticky významné
asociácie medzi metabolitmi DEHP a rozvojom
nadváhy a obezity boli vykonávané v kohorte
dospelých jedincov. Naša štúdia a výskumy Trasande a
i. [19] a Teitelbaum a i. [18] boli vykonávané
v populácii detí predškolského a raného školského
veku.
Odber vzoriek moču sa uskutočnil v 2 okresoch –
Nitra a v Bardejov. Preto boli namerané hladiny
ftalátov porovnané aj z hľadiska miesta bydliska. Vo
vzorkách pochádzajúcich od probandov z Bardejova,
sme namerali vyššie hodnoty metabolitov ftalátov ako
vo vzorkách z Nitry pričom štatisticky významné
asociácie sme zaznamenali pri metabolitoch McMHP
(p = 0,03) a MEHP (p = 0,02).

Tab. 1 p – hodnoty metabolitov ftalátov v súvislosti s
bydliskom probandov
DETI
U
Z
p
MEHHP
223,00
-1,9
0,06
MECPP
228,00
-1,8
0,75
MEOHP
221,00
-1,9
0,06
McMHP
206,00
-2,2
0,03
MEHP
199,50
-2,3
0,02
MiNP
294,00
0,53
0,60
MnOP
322,00
0,00
1,00
U – hodnota MW testu; Z – hodnota MW testu; p – hodnota
MW testu

Pri porovnávaní frekvencie športovej aktivity
v skupine detí sme zistili štatisticky významné údaje
pri metabolitoch MEHHP, MECPP, MEOHP, McMHP a
MEHP (Tab. 2). So stúpajúcou fyzickou aktivitou
probandov klesali koncentrácie ftalátov prítomné vo
vzorkách moču.
Tab. 2 p – hodnoty metabolitov ftalátov v
frekvenciou športovej aktivity probandov
DETI
H
MEHHP
10,25
MECPP
12,19
MEOHP
10,64
McMHP
10,93
MEHP
13,30
MiNP
3,86
MnOP
0,00

25,00
20,00
15,00
10,00

NITRA
BARDEJOV

5,00

súvislosti s

p
0,04
0,02
0,03
0,03
0,01
0,43
1,00

H – hodnota KW testu; p – hodnota KW testu

0,00
MEHHP
MECPP
MEOHP
McMHP
MEHP
MiNP
MnOP

Koncentrácie ftalátov (ng.ml-1)

Graf 2 Porovnanie koncentrácií ftalátov v rámci Nitry
a Bradejova

Prostredníctvom
neparametrického
Mann
Whitneyovho testu sme nezaznamenali štatisticky
významné asociácie medzi stravovaním probandov za
posledných 48 hodín a nameranými hladinami
ftalátov. V prípade metabolitov MiNP a MnOP nebola
zistená štatisticky významná asociácia ani pri jednej
potravine. Pri metabolite MEHHP boli prítomné údaje
na hladine štatistickej významnosti v prípade
konzumácie sendvičov a bagiet balených do
plastových obalov (p = 0,03). Pri konzumácii krájaných
salám sme zistili štatisticky významné súvislosti
s metabolitmi MEHHP (p = 0,03), MECPP (p = 0,04),
MEOHP (p = 0,03) a MEHP (p = 0,008). Naše výsledky
sú v zhode so zahraničnými štúdiami Fierens a i. [24],
Holderbeke a i. [25] a Sakhi a i. [26], ktoré analyzovali
prítomnosť jednotlivých ftalátov vo vzorkách potravín.
Metabolity DEHP boli najvyššie zastúpené zo všetkých

Označenia ftalátov
Pri komparácií koncentrácií metabolitov vzhľadom
na bydlisko probandov zistili autori práce Wu a i. [23]
(pri porovnávaní ftalátov zo vzoriek moču od 216 detí
vo veku 5 – 7 rokov), že vyššie hodnoty metabolitov
boli namerané u detí z prostredia mesta. V našej práci,
podobne ako v práci Song a i. [22], sme pozorovali
opačnú tendenciu, vyššie hodnoty ftalátov boli
asociované so vzorkami detí z vidieckeho prostredia.
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skúmaných metabolitov, najmä v prípade potravín
bohatých na lipidy, napr. mäsové výrobky, produkty
z mlieka, tukov a olejov.
Ďalším významným zdrojom expozície ftalátmi je
kozmetika a jej dermálna absorpcia [27]. V štúdii
Romero – Franco a i. [28] boli zistené štatisticky
významné asociácie pri používaní telového mlieka a
deodorantu s koncentráciami MEHHP, MECPP a
MEHP. Podobné asociácie zaznamenal Koniecki a i.
[27] napriek faktu, že použitie DEHP v produktoch
postupne ustupuje a tento ftalát je nahrádzaný DiNP
a DiDP [29]. Frekvenciu používania kozmetických
produktov sme hodnotili prostredníctvom Kruskal
Wallisovho testu, štatisticky významné asociácie sme
zistili len medzi použitím šampónu a koncentráciami
metabolitov MECPP (p = 0,05) a MEHP (p = 0,04) v
moči.

obyvateľstva sú práve deti, a preto považujeme
biomonitoring ftalátov s vysokou molekulovou
hmotnosťou v populácii detí predškolského veku za
prínosný a veľmi dôležitý.
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Príloha č. 1 Porovnanie mediánov koncentrácií metabolitov ftalátov (ng.ml-1) medzi dievčatami a chlapcami v rámci
celosvetových štúdií
MEHHP
MECPP
McMHP
MEOHP
MEHP
DIEVČATÁ
14,88
10,92
5,77
13,44
1,78
Náš výskum (2017)
Slovensko
CHLAPCI
18,79
12,59
5,35
15,95
2,36
DIEVČATÁ
31,00
27,00
x
16,00
3,60
Boas a i. (2010)
Dánsko
CHLAPCI
37,00
30,00
x
19,00
4,50
DIEVČATÁ
6,80
12,80
x
4,60
0,70
Calafat a i. (2016)
USA
CHLAPCI
11,30
22,20
x
7,70
1,00
DIEVČATÁ
33,20
33,80
x
17,40
4,90
Langer a i. (2014)
Dánsko
CHLAPCI
33,40
36,10
x
18,00
4,70
DIEVČATÁ
14,80
26,10
x
10,00
1,84
Meeker a Ferguson
(2014) USA
CHLAPCI
14,00
24,60
x
9,80
2,10
DIEVČATÁ
22,90
45,40
12,50
14,80
x
Rocha a i. (2017)
Brazília
CHLAPCI
26,40
56,80
13,30
20,30
x
DIEVČATÁ
72,00
114,20
x
44,80
6,50
Teitelbaum a i. (2012)
USA
CHLAPCI
76,60
126,90
x
50,70
6,30
DIEVČATÁ
14,80
26,20
20,00
21,10
21,00
Wang a i. (2013)
Čína
CHLAPCI
16,70
32,20
26,30
27,50
21,60
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Vplyv aplikácie sulfonylureázových herbicídov na
enzymatickú aktivitu mikroorganizmov v dvoch typoch pôd
Effect of application of sulfonylurea herbicides on enzymatic activity
of microorganisms in two soils
Nikola Hricáková1
Školiteľ: Juraj Medo2
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chlorsulfuron increase activity by 10 %. The measured
values didn’t show a direct effect of sulfonylurea
herbicides – chlorsulfuron and sulfosulfuron on
activity of microorganisms. It is not possible to exlude
indirect effect due to action of herbicides on plants.
Plants also affect the soil microorganisms.
Key Words: soil, enzymatic activity,
herbicides

Abstrakt
Enzymatická aktivita mikroorganizmov v pôde je
dôležitou súčasťou rozkladných procesov. Aplikácia
herbicídov môže túto aktivitu ovplyvňovať. Cieľom
našej práce bolo zistiť vplyv sulfonylureázových
herbicídov na aktivitu 8 enzýmov počas obdobia 112
dní. Sledovali sme pôsobenie chlorsulfuronu
a sulfosulfuronu v pôdach z dvoch odberných miest.
Herbicídy boli aplikované v dvoch dávkach, letálnej
a 100 násobne vyššej, ako je maximálna odporúčaná
dávka. Aktivita enzýmov vo všetkých variantoch
stúpala počas prvých 14 dní inkubácie, a následne
klesala na hodnoty rovnaké, alebo nižšie ako na
začiatku meraní. Aplikácia herbicídov nemala vplyv na
7 enzýmov okrem B-xylozidázy, kde aplikácia
chlorsulfuronu zvýšila hodnoty približne o 10%.
Namerané hodnoty nepreukázali priamy vplyv
sulfonylureázových herbicídov - chlorsulfuronu
a sulfosulfuronu na enzymatickú aktivitu mikrobiálnej
biomasy. Nepriamy vplyv nie je možné vylúčiť
z dôvodu pôsobenia herbicídov na rastliny, ktoré tiež
ovplyvňujú pôdne mikroorganizmy.
Kľúčové slová: pôda, enzymatická aktivita,
herbicídy

Úvod
Pôda je integrálna súčasť ekosystému, nachádzajúca
sa medzi povrchom zeme a zemským podložím.
Prebieha v nej kaskáda biochemických procesov, ktoré
su buď priamo závislé od prítomnosti enzýmov alebo
s enzýmami súvisia [1]. Pre udržanie pôdy v čo
najlepšom stave je dôležité poznať procesy
prebiehajúce v tomto prostredí. Z hľadiska záujmu sú
najviac skúmané zmeny spôsobené činnosťou
mikroorganizmov [2]
Široké spektrum látok nachádzajúcich sa v pôde je
pre mikroorganizmy zdrojom energie. Aby mohla byť
každá látka štiepená, je potrebné rozmanité
zastúpenie
enzýmov.
Enzymatická
aktivita
mikroorganizmov
predstavuje podstatnú zložku
biologických pôdnych procesov. Medzi hlavné patrí
rozklad organickej hmoty, jej mineralizácia, rozklad
dusíka, fosforu, síry a ďalších esenciálnych látok,
rozklad celulózy a hemicelulózy. Za každý z uvedených
procesov zodpovedá iná skupina enzýmov. Aktivita
hydrolytických enzýmov, oxidázy a peroxidázy má
vplyv na transformáciu pôdnych biopolymérov na
látky prístupné pre rastliny a mikroorganizmy [3]. Časť
enzýmov produkovaných mikroorganizmami je
sekretovaná koreňmi rastlín. Tvorba enzýmov
degradujúcich polyméry sa pripisuje hubám [4].
Niektoré lignolytické enzýmy, ako MN-peroxidáza a
lignín peroxidáza, sú produkované saprofytickými
hubami z oddelenia Basidiomycota [5].

Abstract
Enzymatic activity of soil microorganisms is important
part of decomposition process. Application of
herbicides can change this activity. The aim of our
study was to investigate effect of sulfonylurea
herbicides on activity of 8 enzymes during 112 days.
We followed the action of chlorsulfuron and
sulfosulfuron on soil samples from two different sites.
Herbicides were applied in two doses – recommended
one and 100–fold higher. Activity of enzymes rose up
during first 14 days and then decreased to original or
even lower values. Application of herbicides did not
affect 7 enzymes besides B-xylosidase where
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Vlastnosti pôdy a hustota mikrobiálneho osídlenia,
od ktorej priamo závisí enzymatická aktivita, sú
ovplyvnené pôsobením vonkajších faktorov [6].
Znečistenie životného prostredia je spôsobené vo
veľkej miere vplyvom ťažkých kovov, organických
xenobiotík a aplikáciou pesticídov. [7], [8]. Hodnotenie
enzymatickej aktivity v pôdnych vzorkách je užitočným
spôsobom
slúžiacim
na
zistenie
diverzity
mikrobiálneho osídlenia. Spája sa tiež so stanovením
úrodnosti a kvality pôdy [9].
Komunita pôdnych mikroorganizmov v pôdach
využívaných na poľnohospodárske účely je vo veľkej
miere ovplyvnená aplikáciou herbicídov s cieľom
zabrániť rastu burín ovplyvňujúcich kvalitu a rast
poľnohospodársky
využitelných
plodín
[10].
Sulfonylmočovinové
herbicídy
boli
vytvorené
spoločnosťou DuPont v roku 1982 [11], [12].
Rozpustnosť v pôde je nízka a schopnost zotrvať
v pôdnom prostredí naopak vysoká [13]. Na základe
účinnosti už pri malom množstve použitého herbicídu
sa stali často využívanou skupinou pesticídov po celom
svete [14].
Aktivita herbicídov zo sulfonylmočovinovej skupiny
je založená na inhibícii acetolaktát syntetázy (ALS). Je
to prvý enzým zúčastňujúci sa na biosyntéze
vetvených aminokyselín ako valín, leucín a izoleucín
u baktérií, húb a vyšších rastlín. Neprítomnosť ALS
spôsobuje zastavenie bunkového delenia a rastového
procesu [15].Biologická degradácia sulfonylureázových
herbicídov pomocou mikroorganizmov je hlavným
spôsobom ich rozkladu v pôdnom prostredí [16]. Vo
veľkej miere sa na degradácii zúčastňujú zástupcovia
mikroskopických húb – Aspergillus niger a Penicillium
chrysogenum
a baktérie
–
Acinetobacter
a Phyllobacterium [17 ], [18].
Chlorsulfuron (Obr. 2) (1-(2-chlorbenzen-1sulfonyl)-3-(4,6-dimethyl1,3,5-triazin-2-yl))
je
chemická zlúčenina, ktorá vzniká reakciou 2-amino.4metoxy-6-metyl-tirazínu s dusitanom sodným [19].
Patrí do skupiny sulfonylmočovinových herbicídov,
aplikovaných na pšenicu (Triticum aestivum L.).
Využíva sa na zabránenie rastu burín. Tolerancia
herbicídu závisí na metabolickej aktivite burín, ktorá je
zodpovedná za inaktiváciu substancie [20].
Spôsob a rýchlosť degradácie závisia od pH pôdy.
Chlorsulfuron je lepšie adsorbovaný v kyslom pôdnom
prostredí. V neutrálnych a zásaditých pôdach, kde sa
vyskytuje vo forme aniónu je jeho adsorbcia
náročnejšia a častejšie podlieha degradácii pomocou
mikroorganizmov [21].

Obr.1 Štruktúrny vzorec chlorsulfuronu
Zdroj: [22]

Sulfosulfuron (Obr. 3) (1-(4,6-dimethoxypyrimidin2-yl)-3-(2-ethanesulfonyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl))
sa používa ako aktívna zložka v prípravkoch na
ochranu rastlín. Je súčasťou postemergentných
herbicídov, slúžiacich na kotrolu rastu širokolistých
burín v ozimnej pšenici (Triticum spp.) [23].
Obr. 2 Štruktúrny vzorec sulfosulfuronu
Zdroj: [24]

Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť vplyv herbicídov
sulfonylureázových herbicídov – chlorsulfuronu a
sulfosulfuronu na aktivitu ôsmich rôznych enzýmov
v pôde počas časového obdobia 112 dní
v laboratórnych podmienkach.
1 Materiál a metodika
Pre sledovanie vplyvu herbicídov na aktivitu
mikroorganizmov sme použili vzorky pôdy z lokalít Malanta (súradnice 48, 3236 SZŠ, 18,1533 VZD,
nadorská výška 212 m.n.m.) a Štefanov (súradnice 48,
6896 SZŠ, 17, 1945 VZD, nadmorská výška 187 m.n.m).
Každá vzorka bola odobraná sterilnou lopatkou do
hĺbky 20 cm. Vlastnosti pôd – pH, objemová hmotnosť,
mikrobiálna biomasa, obsah organického uhlíka
a vodou extrahovateľného uhlíka a celkový obsah
dusíka sú znázornené v tabuľke 1.
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Tab. 1 Zistené hodnoty vzoriek pôd
vlastnosť/pôda Malanta
pH (H20) / (KCl) 5,78 / 4,72
obj. hmotnosť
1 354 kg/m3
mikr. biomasa
457,2 mg(C)/kg
org. uhlík
0, 8019 %
extrah. uhlík
0, 2802 %
dusík
1 335 mg/kg

BIOLÓGIA

Zhomogenizované vzorky boli uskladnené pri
teplote 4°C. Aktivitu enzýmov bolo potrebné merať
v ten istý deň, kedy sme suspenzie pripavili. V každej
platničke boli napipetované 3 vzorky v troch
technických opakovaniach. V stĺpcoch 1-9 jamky slúžili
na stanovenie aktivity vzoriek. Stĺpce 10-12 boli
určené pre kalibráciu. Substráty boli do platničky
pipetované v takotmo poradí : A1-A9 20 μl MUFG (4Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside), B1-B9 20 μl
MUFP (4-Methylumbelliferyl phosphate). Do ďalších
jamiek bolo aplikovaných 40 μl týchto substrátov: C1C9 MUFX (4-Methylumbelliferyl- β-D-xylopyranoside),
D1-D9 MUFN (4-Methylumbelliferyl-N-acetyl- β-Dglucosaaminide), E1-E9 MUFL (4-Methylumbelliferylβ-D-galactopyranoside),
F1-F9
MUFC
(4Methylumbelliferyl-β-D-cellobiopyranoside),
G1-G9
MUFS (4-Methylumbelliferyl sufate potassium salt),
H1-H9
UFaG
(4-Methylumbelliferyl-α-D
glucopyranoside). Po napipetovaní boli nasledujúce
kroky prevádzané v tme. Do jamiek v stĺpcoch 10-12
sme napipetovali štandardy 4-Methylumbelliferylu
v koncentráciách 0-0,1M, ktoré slúžili na tvorbu
kalibračnej krivky. Zhomogenizované vzorky pôdy sme
vybrali z chladničky, premiešali a naliali do vaničiek.
Každú vzorku bolo potrebné premiešavať aj počas
naberania. Pomocou multikanálovej pipety sme
napipetovali 200 μl zhomogenizovaných vzoriek pôdy
v octanovom pufri do příslušných jamiek so
substrátom a do jedného stĺpca pre tvorbu kalibračnej
krivky. Po napipetovaní sme zatvorenú platničku uložili
do termoboxu pri teplote 40°C. Flurescenciu sme
merali po 120 minútach na prístroji Promega Glomax
s fluorescenčným kitom 360/450nm. Každé meranie
trvalo približne 2 minúty a výsledky meraní sme
zaznamenávali v programe Excel.
Pre každú vzorku bola zostavená samostatná
kalibračná krivka a každá zaznamenaná hodnota
fluorescencie bola vyjadrená v zodpovedajúcej
molárnej koncentrácii 4-Methylumbelliferylu. Táto
hodnota vyjadrovala aktivitu enzýmov prítomných
v pôde.
Aktivitu enzýmov sme štatisticky porovnávali
pomocou
viacfaktorovej
analýzy
rozptylu
v štatistickom programe Statgraphics.

Štefanov
8,25 / 7,44
1 273 kg/m3
297 mg(C)/kg
0, 8029 %
0, 3930 %
1 790 mg/kg

Ako zdroje účinných látok sme použili prípravky
MONITOR 75WG (Monstanto) a GLEAN 75 WG
(DuPont) vo forme granúl. MONITOR 75 WG
obsahoval 750 g sulfosulfuronu na kg a GLEAN 75 WG
obsahoval 750 g sulfosulfuronu na kg.
Príprava vzoriek prebiehala nasledovne. Pôda bola
navážená po 350 g a naplnená do krabičiek vždy
v troch opakovaniach pre každý variant ošetrenia.
Pôdu sme ovhlčili takým množstvom vody, aby PVK
(pôdna vodná kapacita) bola 40%. Voda obsahovala
herbicíd v takej koncentrácii, pomocou ktorej bola
dosiahnutá požadovaná dávka na kg pôdy.
Koncentrácie herbicídov pri nízkej a pri vysokej dávke
sú uvedené v tabuľke 2. Nízka dávka (L) zodpovedala
najvyššej odporúčanej dávke na hektár a vysoká dávka
(H) bola 100 násobná. Pôda sa po nasprejovaní vody
s obsahom herbicídu nepremiešavala. Vzorky boli
uložené v tme a inkubované pri teplote 26°C. Raz
týždenne bola pôda ovlhčená sterilnou destilovanou
vodou tak, aby bola zaručená konštantá hmotnosť a
tým aj vlhkosť pôdy.
Tab. 2 Koncentrácie herbicídov pri nízkej/odporúčanej
dávke (L) a 100 násobnej dávke (H) v g/ha a mg/kg
Dávka/herbicíd Chlorsulfuron
Sulfosulfuron
L(g/ha)
25
26
H(g/ha)
2 500
2 600
L(mg/kg)
0, 0625
0,065
H(mg/kg)
6,25
6,5
V stanovených termínoch, teda 2 hodiny po
aplikácii herbicídov (nultý deň) a následne 1., 3., 7.,
14., 28., 56. a 112. deň bolo z krabičiek odobratých
približne 20 g pôdy, 2 x 2 cm plochy v celom profile,
z ktorej bolo po homogenizácii odobraných 0,5 g. Do
sklenených fliaš s objemom 100 ml sme pridali 50 ml
octanového pufru s pH 5,5 a naváženú pôdu. Octanový
pufor vznikol zmiešaním 2,78 g octanu sodného, 250
μL kyseliny octovej a 1000 ml destilovanej vody.
Vzorky
sme
homogenizovali
pomocou
homogenizátora IKA TURAXX 10 sekúnd.

2 Výsledky a diskusia
Pomocou multifaktorovej analýzy rozptylu sme
štatisticky analyzovali vplyv pôdy, rôzneho ošetrenia
pesticídmi, vplyv dĺžky pôsobenia pesticídov
a vzájomné interakcie týchto faktorov. V prípade
väčšiny enzýmov neboli interakcie medzi faktormi
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preukazné, čo nám umožnilo analyzovať vplyv týchto
faktorov samostatne. V prvej skupine grafov na
obrázku 3 sú znázornené rozdiely v aktivite 8 enzýmov
v závislosti od pôdy. Pri analýze β-glukozidázy a
cellobiohydrolázy neboli nájdené žiadne preukazné
rozdiely. Aktivita ostatných enzýmov sa výrazne líšila,
presnejšie vykazovala vyššie hodnoty v pôde z Malanty
ako
v pôde
zo
Štefanova.
V grafoch na obrázku 4 sme hodnotili aktivitu
enzýmov, 2 hodiny po aplikácii herbicídov (nultý deň),
a v 3., 7., 14., 28., 56. a 112. deň.
Aktivita fosfomonoesterázy bola najvyššia v tretí
deň. V nasledujúcich dňoch aktivita postupne klesala.
Medzi nultým, 3. a 7. dňom neboli zistené preukazné
rozdiely. V porovnaní s 28., 56. a 112 dňa s nultým
dňom sa aktivita znižovala. V prípade tohto enzýmu
bola zaznamenaná preukazná interakcia typu pôdy
a dĺžky inkubácie keď aktivita v pôde z Malanty po
dosiahnutí maxima v tretí deň postupne klesala, kým v
pôde zo Štefanova zostávala podobná počas celého
experimentu.
β-xylozidáza vykazovala v prvý deň nižšiu hodnotu
ako v nasledujúce dni, avšak v 28. a ďalšie dni merania
bola nižšia, ako počas prvého merania. V aktivite
enzýmov v tretí, siedmy a štrnásty deň nedošlo
k výrazným zmenám.
V prípade N acetylglukozaminidázy zostávala
aktivita rovnaká počas celého obdobia sledovania.
Podobne sa správala aj aktivita α-glukozidázy.
Aktivita β-galaktozidázy stúpla na tretí deň
inkubácie a potom postupne klesala. V 56. a 112. deň
bola preukazne nižšia.
Arylsulfatáza preukazovala najvyššiu aktivitu v nultý
a tretí deň po aplikácii herbicídov. Aktivita na 7. a 14.
bola preukazne nižšia a k ďalšiemu výraznému poklesu
došlo v 28. deň. Aktivita sa pri meraní v ďalších dňoch
významne nezmenila. Pri skúmaní interakcií bolo
zistené, že aktivita v pôde z Malanty bola počas počas
prvých 14 dní výrazne vyššia ako v pôde zo Štefanova.
Nasledujúce dni bola rovnaká.
Aktivita Cellobiohydrolázy stúpala do siedmeho
dňa, kedy dosiahla preukazne najvyššie hodnoty
a následne postupne klesala.
Preukazné rozdiely boli zistené pri β-glukozidáze.
Aktivita preukazne stúpla už na tretí deň, následne
bola preukazne vyššia aj na siedmy deň a v tejto
hladine sa udržala až do štrnásteho dňa. K výrazným
rozdielom došlo pri meraní v 28. deň, kedy bola
aktivita v porovnaní s predchádzajúcimi dňami
podstatne nižšia, no podobná ako v 56. a 112. deň.

Tretia skupina grafov (obrázok 5) vyjadruje závislosť
aktivity enzýmu od štandardnej (L), 100-násobnej
dávky (H) herbicídov a kontroly, kedy sa do pôdy
žiaden herbicíd nepridával.
Spomedzi všetkých monitorovaných enzýmov
ovplyvňovala aplikácia herbicídov preukazne len β –
xylozidázu. Nameraná bola preukazne vyššia hodnota
po aplikácii 100 násobnej dávky chlorsulfuronu oproti
kontrole bez prídavku herbicídov. Vyššia aktivita
naznačuje stimuláciu mikrobiálneho spoločenstva
látkami prítomnými v pesticíde. Môže sa jednať aj
o využívanie tohto pesticídu mikroorganizmami ako
zdroj energie.
Naše
zistenia
poukazujú
na
skutočnosť
minimálneho
a dočasného
vplyvu
sulfonylmočovinových herbicídov, podobne ako
v prípade štúdie Sofa a kolektívu [25] , ktorí pozorovali
vplyv vybraných herbicídov na pôdnu mikrobiálnu
biomasu. Baćmaga et al. [26] podobne ako v našom
experimente pri dávke 0,057 mg/kg metsulfuronmetylu alebo iodosulfuron-metylu nezistil žiadne
negatívne vplyvy na enzymatickú aktivitu, ale pri
použití dávky 36,48 mg/kg pôdy, čo zodpovedá 640
násobku odporúčanej dávky, zistil výraznú inhibičnú
aktivitu na všetky skúmané enzýmy.
Záver
Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že
sulfonylmočovinové herbicídy nespôsobili výrazné
zmeny
v enzymatickej
aktivite
pôdnych
mikroorganizmov po aplikácii štandardnej ani 100násobnej dávky. Pôda z Malanty vykazovala po
aplikácii herbicídov vyššiu enzymatickú aktivitu ako
pôda zo Štefanova. Spomedzi všetkých enzýmov
vykazovala arylsulfatáza výrazne najvyššiu aktivitu
v nultý deň a fofomonoesteráza v tretí deň po aplikácii
herbicídov. Preukazné rozdiely sme pozorovali pri βglukozidáze,
arylsulfatáze,
celobiohydroláze,βgalaktozidáze, fosfomonoesteráze a β-xylozidáze v
závislosti od ich aktivity počas časového obdobia. Pri
hodnotení aktivity enzýmov podávaním štandardnej
a zvýšenej dávky heribcídov bol rozdiel preukazný len
v prípade
β-xylozidázy.
Priamy
efekt
na
mikroorganizmy sme nezaznamenali, čo nemusí platiť
v pôdnych podmienkach. Herbicídy ovplyvňujú aktivitu
primárnych producentov, teda rastlín na ktoré sú
naviazané ďalšie trofické úrovne – mikroorganizmy
a živočíchy. Z toho vyplýva, že aktivita mikrobiálnej
biomasy nie je priamo ovplyvnená, no nepriamy vplyv
sa nevylučuje.
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Obr. 1 Enzymatická aktivita dvoch pôd ošetrených herbicídmi (M- pôda z obce Malanta, S-pôda z obce Štefanov
Obrázok 1hodnoty
Enzymatická
aktivita dvoch
pôd ošetrených
pesticídami
(M-P=0,05)
pôda z obce Malanta, S-pôda z obce Štefanov
(priemerné
a konfidenčné
intervaly
podľa Tukey-ovho
testu

(priemerné hodnoty a konfidenčné intervaly podľa Tukey-ovho testu P=0,05
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Obr. 2 Enzymatická aktivita v pôdach ošetrených herbicídmi počas 112 dní inkubácie (priemerné hodnoty a
konfidenčné intervaly podľa Tukey-ovho testu P=0,05)
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Obr. 3 Vplyv aplikácie herbicídov na enzymatickú aktivitu v pôde (K-kontrola CH -chlorsulfuron vysoká
dávka, CL chlorsulfuron nízka dávka, SH sulfosulfuron vysoká dávka, SL sulfosulfuron nízka dávka). Vyznačené
sú priemerné hodnoty a konfidenčné intervaly
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Genetická štruktúra hybridného roja borovice lesnej a
borovice horskej na lokalite „Medzi Borami“ pri Zuberci
Genetic Structure of the Hybrid Swarm of Scots Pine and Mountain
Dwarf Pine on the Locality „Medzi Borami“ near Zuberec
Miroslav Klobučník1 – Martin Galgóci2
Školiteľ: Andrej Kormuťák3
1Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
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these procedures require the identification of speciesspecific markers (cpDNA). Species-specific mtDNA
marker were not found yet, so we rely on searching
for a common idiotype of mtDNA restriction profiles.
Our aim was to determine the genetic structure of the
hybrid swarm on the locality „Medzi Borami“ near
Zuberec and two control populations (P. mugo –
Skalnaté pleso, P. sylvestris – Štrba) by restriction
analysis of mtDNA using nad5/HincII the primerenzyme combination. The resulting findings was a high
interindividual and interpopulation variability with
respect to the identified haplotypes.
Key words: hybridization, hybrid swarm, mtDNA
marker, Pinus sylvestris, Pinus mugo

Abstrakt
V súčasnosti sa problematikou hybridných rojov
borovice horskej – kosodreviny (Pinus mugo Turra) a
borovice lesnej (Pinus sylvestris L.) zaoberajú viaceré
morfologické,
morfometrické,
izoenzýmové
a populačno-genetické
štúdie.
Predpokladané
hybridné jedince je možné charakterizovať na základe
morfológie šišiek, semien a ihlíc, ale aj podľa
celkového vzhľadu (habitu). Spoľahlivejšími metódami
sú populačno-genetické analýzy, ktoré prinášajú
poznatky o génovom toku a iných suvislostiach, no
tieto postupy vyžadujú identifikáciu druhovo
špecifických markérov (cpDNA). Druhovo špecifický
mtDNA markér sa však doteraz nenašiel, preto sme
odkázaní na hľadanie istého spoločného idiotypu
reštrikčných profilov mitochondriálnej DNA. Našim
cieľom bolo určiť genetickú štruktúru hybridného roja
na lokalite „Medzi Borami“ pri Zuberci a dvoch
kontrolných populácií (P. mugo – Skalnaté Pleso, P.
sylvestris – Štrba) pomocou reštrikčnej analýzy mtDNA
s využitím primer-enzýmovej kombinácie nad5/HincII.
Výsledným zístením bola vysoká interindividuálna
a interpopulačná
variabilita
vzhľadom
na
identifikované haplotypy.
Kľúčové slová: hybridizácia, hybridný roj, mtDNA
markér, Pinus sylvestris, Pinus mugo

Úvod
Pod pojmom hybridizácia sa pôvodne rozumelo
pohlavné spájanie organizmov dvoch odlišných
druhov, výsledkom čoho je hybrid [1]. Hlavne v
genetike však rozoznávame hybridizáciu nie len
medzidruhovú, medzirodovú, ale aj vnútrodruhovú
[2]. Je to proces splývania geneticky odlišných gamét
(syngamia) a predstavuje zrejme najvýznamnejší zdroj
genetickej variability, potrebnej pre uplatnenie
prírodného výberu a vznik nových druhov [1].
Reprodukčná izolácia druhov ako dôsledok speciácie
nefiguruje absolútnou mierou vo všetkých prípadoch
medzidruhovej
hybridizácie,
ale
predstavuje
kontinuum
s
rôznymi
stupňami
genetickej
inkompatibility, ktorá má funkciu určitej kontroly nad
paternitou semena [3].
Pravdepodobný hybrid borovice horskej a borovice
lesnej bol prvý krát pozorovaný už v 19. storočí v
Alpách a pomenovaný Pinus × rhaetica Brügger [4]. V
nasledujúcom období, najmä v posledných dekádach,
boli študované viaceré znaky s diferenčnými
hodnotami s cieľom verifikovať predpoklad o existencii
hybridných jedincov, rozšírených v kontaktných
zónach populácií borovice horskej a borovice lesnej.

Abstract
Recently, there are number of morphological,
morphometric, isoenzyme and population-genetic
studies that deals with an issue of hybrid swarms
between Mountain Dwarf Pine (Pinus mugo Turra) and
Scots Pine (Pinus sylvestris L.). Putative hybrid
individuals can be characterized on the basis of
morphology of cones, seeds and needles, but also by
the overall appearance (habitat). More reliable
methods are population-genetic analyses that bring
knowledge about gene flow and other contexts, but
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Ide väčšinou o biotopy, ktoré sú najmenej vhodné pre
rast čistých druhov, napríklad rašeliniská či vlhké pôdy
[5]. Čo sa týka rozšírenia hybridných borovíc na území
Slovenska, ich prvé nepriame dôkazy poskytol prof.
Ivan Musil pri morfologických štúdiách semien a ihlíc
jednotlivých stromov zo severnej Oravy [6, 7, 8].
Neskôr sa identifikovali určité populácie v Zuberci ako
tzv. hybridné roje na základe anatómie ihlíc [9],
morfológie šišiek a celkového habitu stromov [10]. K
teórii o spontánnej hybridizácii tiež prispeli
experimentálne kríženia [11] a porovnávacia
morfometria šišiek z niekoľkých oblastí severného
Slovenska [12].
Niektorí autori podporujú hypotézu dokonca o
intenzívnej recipročnej hybridizácii, vedúcej ku vzniku
komplexných hybridných rojov borovíc so zastúpením
nielen F1 hybridov, ale i rodičovských druhov
a introgresantov [5, 13, 14]. Intenzita a smer
hybridizácie, ako aj introgresia, tzn. prenos génov
medzi genofondmi odlišných druhov v dôsledku
hybridizácie a opakovaného spätného kríženia, sa stali
ústrednou
otázkou
v
populačno-genetických
výskumoch borovice horskej a borovice lesnej [15].
Viaceré izoenzýmové štúdie potvrdili predpoklad o
spontánnej hybridizácii sympatrických populácií v
smere P. mugo (♀) a P. sylvestris (♂), tzn. ide o hybrid
P. mugo × sylvestris [16, 17]. V súčasnosti sa na
identifikáciu hybridného charakteru genotypov a
génového toku medzi rodičovskými populáciami
využíva paralelná analýza druhovo špecifických
sekvencií mitochondriálnej DNA (mtDNA markérov) a
chloroplastovej DNA (cpDNA markérov). Keďže v
prípade ihličnanov sa mtDNA dedí výhradne po
materskej línii (matrilineárna dedičnosť) a cpDNA
paternálne, nedochádza k meiotickej rekombinácii
cytoplazmatických génov, čo spolu s relatívne nízkou
mutačnou rýchlosťou oboch haplotypov prispieva k
ľahšej detekcii druhovo špecifických markérov a
následne k určeniu rodičovských druhov [18, 19]. V
podstate ide o určovanie otcovstva pri vzorkách
semien konkrétnych stromov, no využíva sa aj
porovnávanie alel embrya s alelami endospermu
(haploidného, vznikajúceho pred oplodnením) na
overenie, či ide o materskú alelu.
Jednoznačným donorom peľu, v súvislosti so
študovanými hybridnými rojmi vo Vysokých Tatrách na
území Slovenska i Poľska, sa zdá byť P. mugo [14, 20,
21, 22]. Hoci sa na lokalite Habovka a Suchá Hora
zistilo pomerne nízke zastúpenie hybridných jedincov
P. sylvestris × mugo v porovnaní s recipročnými
hybridmi (10% : 36%, 2% : 36%), tieto testované

megastrobily P. mugo × sylvestris (36%-né zastúpenie)
vykazovali významne zníženú kvantitu i kvalitu semien
(životaschopnosť, klíčivosť a rýchlosť klíčenia) v
porovnaní s kontrolnými populáciami čistých druhov.
Tento deficit sa vysvetľuje predovšetkým ako následok
endogénnych
faktorov
–
gametofytická
inkompatibilita (v prípade kvantity semien) a aborcia
embryogenézy (v prípade kvality semien). Hybridizácia
a introgresia je teda veľmi výrazne limitovaná
prezygotickou i postzygotickou reprodukčnou
izoláciou [23], pričom selekčný tlak nepôsobí
rovnomernou intenzitou na oba typy kríženia, tzn.
kríženie nie je recipročné ako sa predpokladalo, ale
podľa viacerých autorov sú evolučne podporované
hybridy P. sylvestris × mugo – hlavne v dospelej fáze
ontogenézy [14, 21].
Cieľom predloženej práce je určiť genetickú
štruktúru hybridného roja na lokalite „Medzi Borami“
pomocou DNA markérov. Uskutočnila sa analýza
jednotlivých stromov uvedeného roja a dvoch
kontrolných populácií rodičovských druhov P. mugo a
P. sylvestris pomocou primer-enzýmovej kombinácie
nad5/HincII.

1 Materiál a metódy
Skúmanou populáciou bol hybridný roj borovíc na
lokalite „Medzi Borami“ (49°16'3.69"N 19°37'44.11"E)
pri Zuberci. Lokalita je prírodná rezervácia s
nadmorskou výškou asi 780 až 819 m n. m. Ide
o typický rašeliníkový biotop asociácie Pinetum
rotundatae – Sphagnetum Kästner et Flößner 1933
[24].
Ako východiskový materiál sme použili populácie
predpokladaného hybridného roja „Medzi Borami“ pri
Zuberci a populácie rodičovských druhov Pinus mugo
Turra zo Skalnatého Plesa a Pinus sylvestris L. z lokality
Štrba. Molekulárno-genetickej analýze sme podrobili
23 jedincov predpokladaného hybridného roja. Ako
kontrolné skupiny sme použili 19 jedincov borovice
horskej a 19 jedincov borovice lesnej. Ihlice dospelých
jedincov boli zozbierané na jar 2016 a až do ich
následného použitia pri extrakcii boli uskladnené pri
teplote -81°C. Extrakcia DNA sa uskutočnila pomocou
CTAB metódy [25] s pomocou tekutého dusíka.
DNA jednotlivých stromov sme podrobili
amplifikácii nad5 úseku mtDNA za použitia primeru so
sekvenciou 5’ – AAG GAA AGC GAT AAC GAA TGG – 3’
a 5’ – TAC GGT CGG GCT ATC AAA CA – 3’ [26].
Následne sme PCR produkty štiepili reštrikčnou
endonukleázou HincII a vzniknuté fragmenty DNA sme
separovali v 2% agarózovom géli v prostredí 1xTBE
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tlmivého pufru. Na stanovenie veľkosti DNA
fragmentov sme využili komerčný molekulový
štandard DNA (GeneRuler 1kb DNA Ladder,
Fermentas). Vizualizácia fragmentov DNA sa
uskutočnila s využitím ethidium bromidu v
transiluminátore pod UV svetlom.

Ako vyplýva z údajov Tabuľky 1, v rámci populácie
druhu P. mugo zo Skalnatého Plesa (P1) sa najčastejšie
vyskytol haplotyp 19 (5 krát), zatiaľ čo pri populácii
druhu P. sylvestris zo Štrby (P2) haplotyp 17 (7 krát) a
pri hybridnom roji pri Zuberci (P3) haplotyp 7 (4 krát).
Vzhľadom na stredné hodnoty frekvencií haplotypov
v jednotlivých skupinách (P1 = 1, P2 = 2, P3 = 2) sú
maximálne hodnoty pomerne nízke. Čo sa týka
percentuálneho vyjadrenia, tieto tri najčastejšie
vyskytujúce sa haplotypy (19, 17, 7) predstavujú
26,3%, 36,8% a 17,4% zo všetkých haplotypov
zistených vo vzorkách populácie P1, P2 a P3. S
ohľadom na počet vzoriek a vyššie uvedené
skutočnosti je pravdepodobné, že analyzované
populácie sú vysoko premenlivé v úseku nad5 mtDNA.
Pokiaľ ide o druhovú špecifickosť určitého
haplotypu, miera jeho eventuálne vysokého výskytu je
zaujímavá len v porovnaní s mierou jeho výskytu pri
inom druhu (Graf 1). Napríklad haplotyp 17 má
percentuálne vyšší výskyt v rámci P2 (36,8%) ako má
haplotyp 19 v rámci P1 (26,3%), avšak vo vzťahu
k porovnávanej populácie je haplotyp 19 špecifickejší
pre populáciu P. mugo (5:0) ako je haplotyp 17 pre
populáciu P. sylvestris (7:2). Špecifickosť haplotypu 19
je teda vyššia ako špecifickosť haplotypu 17 (100% ku
77,78%), no ak berieme do úvahy počet vzoriek
a vysokú heterogenitu analyzovaného úseku mtDNA,
nemôžeme považovať uvedenú špecifickosť za
štatisticky významnú.
Ako príklad diferenciácie medzi populáciami
uvádzame výskyt fragmentu mtDNA o veľkosti 350 bp.
Pri populácii P. mugo sa uvedený fragment nezistil
vôbec, pri populácii P. sylvestris sa vyskytol pri 2
jedincoch (10,53%) (Obrázok 1), zatiaľ čo pri
hybridnom roji pri 3 jedincoch (13,04%) (Obrázok 2). S
ohľadom na uvedený výskyt reštrikčného fragmentu
350 bp sa všetky tri porovnávané populácie ukazujú
byť preukázane diferencované (χ2 = 2,67).
Získané výsledky sa ukázali vzhľadom na malý
počet analyzovaných vzoriek ako málo výpovedné na
stanovenie idiotypu ako potencionálneho markéra
troch sledovaných skupín, konkrétne P. mugo, P.
sylvestris, a predpokladaných hybridných rojov na
lokalite „Medzi Borami“ pri Zuberci. Zaujímavými sú
však zistenia tých haplotypov, ktoré sa vyskytujú vo
väčšom počte (4, 5, 7) a diferencovane pre každú
analyzovanú skupinu. Uvedená práca sa však pre
limitovaný rozsah a prostriedky nevenovala tejto
problematike.

2 Výsledky a diskusia
Celkovo sme štiepením získali 7 reštrikčných
fragmentov o veľkosti 350, 400, 430, 450, 500, 570
a 600 bp. Ich frekvencia bola značne premenlivá, a to
tak pri jednotlivých stromoch tej istej populácie, ako aj
medzi porovnávanými populáciami. Kombináciou
reštrikčných fragmentov bolo identifikovaných 23
rôznych haplotypov, ktorých frekvencie pri
porovnávaných populáciách boli značne premenlivé
a diferencované (Tabuľka 1).
h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
sum (h)
sum (f)

P1
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
2
1
5 (26,3%)
0
0
0
0
11
19

P2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
1
2
2
0
0
2
7 (36,8%)
0
0
0
0
0
2
8
19

P3
0
2
2
0
0
3
4 (17,4%)
2
2
0
0
2
0
1
0
2
0
0
0
1
1
1
0
12
23

Tabuľka 1 Frekvencie výskytu jednotlivých
haplotypov mtDNA pri porovnávaných populáciách
borovíc. Vysvetlivky: h – haplotyp; P1 – populácia P.
mugo z lokality Skalnaté Pleso; P2 – populácia P.
sylvestris z lokality Štrba; P3 – hybridný roj z lokality
„Medzi Borami“ pri Zuberci; f – frekvencia haplotypu
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Záver
Vysoká heterogenita identifikovaných fragmentov pri
rôznych skúmaných populáciách (23 haplotypov) jasne
indikuje potenciálne využitie tohto „markéra“ – istého
idiotypu na identifikáciu hybridných populácií, ktoré
boli pre daný haplotyp viac-menej podobné
rodičovským populáciám P. mugo alebo P. sylvestris.
Avšak pre podrobnejšiu analýzu je potrebné otestovať
omnoho viac vzoriek, aby sme na základe
štatistického hodnotenia mohli jednoznačnejšie
identifikovať haplotypy špecifické pre populácie P.
mugo, P. sylvestris a predpokladané hybridné roje.
V tomto prípade si však treba uvedomiť, že hybridné
roje sú akýmsi plynulým a postupným prechodom
znakov od jedného čistého rodičovského druhu
k druhému. Avšak všeobecné konštatovanie, či daný
haplotyp ako idiotyp je jednoznačný pre tú alebo inú
skupinu jedincov v rámci diferencovaných skupín, sa
nedá jednoznačne stanoviť vzhľadom na pomerne
nízky počet replikácií. Hľadanie typického markéra
mtDNA ako ho poznáme u cpDNA sa ukázalo za
neúspešné, napriek viacerým snahám o jeho nájdenie
[27]. Práve jeho nájdenie by pomohlo pri simultánnej
analýze cpDNA a mtDNA, ktorá by sa dala využiť na
špecifickú identifikáciu jedincov v populáciách
hybridných rojov.
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Graf 1 Frekvencie výskytu jednotlivých haplotypov mtDNA pri porovnávaných populáciách borovíc. Vysvetlivky:
P1 – populácia P. mugo z lokality Skalnaté Pleso; P2 – populácia P. sylvestris z lokality Štrba; P3 – hybridný roj
z lokality „Medzi Borami“ pri Zuberci
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Obrázok 1 Reštrikčný profil nad5/HincII u 7 jedincov P. mugo populácie zo Skalnatého Plesa a 7 jedincov P.
sylvestris zo Štrby. Vysvetlivky: P1 – populácia P. mugo z lokality Skalnaté Pleso; P2 – populácia P. sylvestris
z lokality Štrba

Obrázok 2 Reštrikčný profil nad5/HincII u 15 jedincov hybridného roja na lokalite „Medzi Borami“ pri Zuberci.
Vysvetlivky: P3 – hybridný roj z lokality „Medzi Borami“ pri Zuberci
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test in Excel was used. On the basis of processing of
the data, we found that the Tea Tree has more
significantly bactericidal effect on strains of MRSA
than MSSA.
Key Words: resistance, Staphylococcus aureus,
essential oil, Tea Tree

Abstrakt
Rezistencia mikroorganizmov Staphylococcus aureus
na antibiotiká sa stále zvyšuje. Alternatívnym riešením
v oblasti medicíny je využitie prírodných produktov,
esenciálnych olejov s antibakteriálnym účinkom.
Cieľom našej práce bolo najprv vypracovať metodiku
vhodnú na zisťovanie baktericídneho efektu
esenciálneho oleja Tea Tree (čajovník austrálsky,
Melaleuca alternifolia) na baktérie S. aureus a neskôr
použiť túto metodiku na detekciu baktericídneho
pôsobenia vybraného oleja na kmene MSSA (S. aureus
citlivý na methicilin) a MRSA (S. aureus rezistentný na
methicilin). Sledovali
a porovnávali sme teda
antibakteriálny efekt čajovníka na tieto dve skupiny
pôvodcov
nozokomiálnych
infekcií.
Výsledky
pôsobenia esenciálneho oleja na baktérie S. aureus
sme zaznamenali do tabuliek a grafov, na
vyhodnotenie sme použili štatistickú metódu t-testu v
Exceli. Na základe spracovania údajov sme zistili, že
čajovník má štatisticky významne baktericídnejšie
účinky na kmene MRSA ako na MSSA.
Kľúčové slová: rezistencia, Staphylococcus aureus,
esenciálny olej, Tea Tree

Úvod
V lekárskom prostredí môžeme definovať rezistentnú
baktériu ako organizmus, ktorý nebude inhibovaný
alebo zničený antibakteriálnou látkou pri koncentrácii
lieku, ktorej je v tele človeka možné dosiahnuť
podaním bežnej dávky. Niektoré druhy baktérií sú
prirodzene rezistentné voči určitým skupinám
antibiotík, pretože nemajú zraniteľné cieľové miesto,
sú teda nepriepustné pre antibakteriálnu látku alebo
ju enzymaticky inaktivujú. Na druhej strane existujú
mikroorganizmy, ktoré disponujú sekundárnou, teda
získanou rezistenciou. S rýchlym rozvojom širokého
spektra antibiotík od roku 1940 sa ukazuje, že baktérie
sú schopné veľmi ľahko si vybudovať rezistenciu na
každú novú látku, ktorá sa vyskytne. Veľmi dobrým
príkladom je baktéria S. aureus. Stúpajúca
rezistencia spojená so spomaleným objavovaním
antibakteriálnych látok v boji proti rezistentným
kmeňom sa celosvetovo považuje za vážnu hrozbu pre
liečbu život ohrozujúcich infekcií [1].
S. aureus sú grampozitívne koky s priemerom 1
µm usporiadané jednotlivo alebo v nepravidelných
zhlukoch tvaru strapca hrozna. Sú nepohyblivé,
netvoria
spóry,
sú
katalázapozitívne
a
koagulázapozitívne [2]. Ako patogén dokáže vniknúť
do tkanív a vyvolať hnisavé ochorenia kože a adnexov
– pyodermie (furunkuly, impetigo, folikulitídy). Krvnou
cestou sa môže diseminovať do vnútorných orgánov
a spôsobiť
abscesy
a empyém.
Je
príčinou
stafylokokovej endokarditídy, osteomyelitídy, taktiež
spôsobuje zápaly dýchacích ciest, pneumónie, infekcie
očí a závažné sepsy. S. aureus je oportúnny patogén
a hlavný pôvodca nozokomiálnych infekcií (hlavne
kmene MRSA) [3]. Na jednej strane je odolný takmer

Abstract
The resistance of microorganisms S. aureus to
antibiotics is still increasing. An alternative solution in
the field of medicine is the use of natural products,
essential oils with antibacterial effect. The aim of our
study was to first develop a method suitable for
detecting bacterial effect of essential oil of Tea Tree
(Melaleuca alternifolia) to S. aureus and later apply
this method for the detection of bactericidal action of
the selected oil on the strain MSSA (methicillinsusceptible S. aureus) and MRSA (methicillin-resistant
S. aureus). We observed and we compared the
antibacterial effect of the Tea Tree on the two groups
of originators of nosocomial infections. The results of
action of essential oil to bacterial S. aureus were
noticed in charts and graphs and statistic method t-
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na všetky antibiotiká, na druhej strane výsledky štúdií
ukázali, že je jedna z najcitlivejších baktérií na
esenciálne oleje [5].
Tea Tree je jedným
z najpoužívanejších
a najpreskúmanejších esenciálnych olejov. Pre jeho
silné antiseptické vlastnosti, sa odporúča na liečbu
rán, akné, bakteriálnych infekcií (stafylokokových
i MRSA kmeňov), infekcií dýchacích ciest, oparu,
kiahní, ekzémov a i [4]. Biochemické zloženie oleja,
ktorý sme použili pri našom výskume bolo
identifikované plynovou chromatografiou nasledovne:
monoterpén γ-terpinen (21,56 %), a-terpinen (10,04
%), terpinolen (3,39 %), paracymén (2,02 %), terpinen4-ol (41,78 %), a-terpineol (2,58 %). Kvalitný Tea Tree
olej by mal obsahovať najmenej 35 % terpinen-4-ol-u.
Použitý olej pochádza z Austrálie, zložením 100% čistý
(bez ďalších esenciálnych olejov), bezfarebný až
svetložltý, 100% prírodný, aromatickej, sviežej, silnej
vône s drevitými tónmi. Esenciálne oleje sú citlivé na
UV žiarenie a k postupnému odparovaniu ich zložiek.
Je nevyhnutné ich skladovať v sklených alebo
hliníkových nádobách s uzáverom pri teplotách medzi
5 – 40°C.

Z takto pripraveného riedenia sme aplikovali 0,2 ml
testovaných kmeňov na stuhnutý krvný agar s rôznymi
koncentráciami oleja a rovnomerne rozotreli po
povrchu. Nechali sme platne inkubovať v termostate
pri 37 °C 24 hodín. Po inkubácii sme spočítali
vyrastené izolované kolónie MRSA a MSSA
v prítomnosti čajovníka a v kontrolnom krvnom agare
bez oleja. Počty kolónií všetkých testovaných kmeňov
na platniach v prítomnosti 1 až 10 kvapiek čajovníka
a kontrolu nárastu MRSA a MSSA bez oleja sme
zaznamenali do tabuliek. Na základe získaných údajov
z tabuliek sme vytvorili grafy a štatistickou metódou ttestu v Exceli sme porovnali účinok čajovníka na MRSA
a MSSA.

2 Výsledky a diskusia
Najprv sme testovali antibakteriálny účinok na kmene
MSSA (Tab. 1). Pri testovaní 1. MSSA kmeňa sme zistili
(Graf 1), že 4 kvapky oleja úplne zabránia jeho rastu na
krvnom agare, to znamená, že na Petriho miske so 4
kvapkami oleja (objemové % oleja 0,57) sme
nezaznamenali ani jednu kolóniu tohto kmeňa.
U každého kmeňa sme spočítavali vyrastené izolované
kolónie kmeňov MSSA 1-10. Kmene sa medzi sebou
líšili účinkom počtu aplikovaných kvapiek oleja.
U kmeňov MSSA č. 2, 3 a 4 zabránilo rastu 5 kvapiek
(objemové % oleja 0, 71) použitého oleja (na agare
nevyrástla jediná kolónia). U MSSA kmeňov č. 5 a 6
stačili 4 kvapky (objemové % oleja 0, 57) Tea Tree na
úplné vyhubenie kolónií. Pri testovaní MSSA č. 7 a 9
sme zistili zábranu rastu kolónií pri 3 kvapkách oleja
(objemové % oleja 0, 43). MSSA č. 8 pomerne odolával
pôsobeniu esenciálneho oleja, inhibíciu rastu sme
pozorovali až pri aplikovaní 8 kvapiek (objemové %
oleja 1, 13 ). Napokon MSSA č. 10 bol veľmi citlivý na
testovaný olej, pretože na jeho zlikvidovanie stačili iba
2 kvapky Tea Tree (objemové % oleja 0, 29).

1 Materiál a metódy
Pri experimentálnom výskume sme testovali
baktericídny efekt esenciálneho oleja Tea Tree (Obr. 2)
na kmene MSSA a MRSA. Mali sme k dispozícii 10
kmeňov MSSA a 10 kmeňov MRSA. Pre každý kmeň S.
aureus sme pripravili 11 Petriho misiek s 20 ml
krvného agaru Pripravili sme si 10 Petriho misiek, do
ktorých sme naliali 20 ml krvného agaru obohateného
5 %-ami baraních erytrocytov. Hneď potom sme do
krvného agaru pridávali po kvapkách esenciálny olej
Tea Tree nasledovným spôsobom: prvá platňa
s agarom obsahovala 1 kvapku oleja, druhá platňa
obsahovala 2 kvapky oleja a pokračovali sme takto až
po 10. platňu s agarom, kde sme pridali 10 kvapiek
oleja, 11. platňa bola bez Tea Tree oleja (kontrola
nárastu kmeňa). Dôležité je dôkladne premiešať krvný
agar s esenciálnym olejom, aby sa rovnomerne
rozptýlil. Takto pripravený agar sme nechali stuhnúť.
Vo fyziologickom roztoku sme zarobili suspenziu
skúmaného bakteriálneho kmeňa o zákale 0,2 Mc
Farlanda. Potom sme pipetou preniesli 1 ml suspenzie
do skúmavky s 9 ml Mueller-Hintonovej bujónu.
Pokračovali sme ďalej v riedení, aby sme dosiahli
požadované výsledné riedenie 10-8. Výsledné riedenie
je potrebné na dosiahnutie dostatočného množstva
izolovaných kolónií kmeňa. Tento postup sme vykonali
so všetkými dvadsiatimi kmeňmi SA.

Tab. 1 Antibakteriálny efekt Tea Tree na MSSA (počty
kolónií)
č.k. K
1kv 2kv 3kv 4kv 5kv 6kv 7kv 8kv
1
86 4
3
1
0
2
91 48 33 23 13 0
3
98 66 56 32 12 0
4
58 34 26 18 5
0
5
56 27 24 16 0
6
137 17 8
7
0
7
78 28 2
0
8
74 69 59 39 30 21 7
2
0
9
51 13 1
0
10 65 16 0
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Graf 2 Vplyv čajovníka na MRSA kmene

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kmene MSSA

To sme potvrdili aj t-testom spracovanom v Exceli, kde
sme zistili, že čajovník má štatisticky významne
baktericídnejšie účinky na MRSA ako na MSSA (Graf 3).

Graf 1 Vplyv čajovníka na MSSA kmene
Následne sme testovali antibakteriálny účinok na
kmene MRSA (Tab. 2).
MRSA kmeňu č. 1 (Graf 2) na zábranu rastu (Obr. 1)
bolo treba 4 kvapky oleja (objemové % oleja 0, 57).
U MRSA č. 2, 3, 4 , 6 a 10 postačili 2 kvapky (objemové
% oleja 0, 29) na vyhubenie rastu kolónií. Tea Tree na
MRSA č. 5 bol najúčinnejší, stačilo aplikovať len 1
kvapku (objemové % oleja 0, 14), ktorá zabránila jeho
rastu. Na MRSA č. 7 a 8 treba na zlikvidovanie až 6
kvapiek oleja (objemové % oleja 0, 85), a napokon na
MRSA č. 9 bolo treba 5 kvapiek (objemové % oleja 0,
71). Porovnali sme medzi sebou MSSA a MRSA kmene.
Výsledkom porovnania bolo, že na úplnú likvidáciu
MSSA bolo potrebných až 8 kvapiek testovaného Tea
Tree a na MRSA stačilo maximálne 6 kvapiek a kmene
boli oveľa viac citlivé. MRSA kmene vykazovali oveľa
vyššiu citlivosť voči použitému esenciálnemu oleju.

bakteriálne kolónie (%)

100
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*

0
0,0 0,14 0,29 0,43 0,57 0,71 0,85 0,99 1,13 1,27 1,41
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Graf 3 Porovnanie účinku čajovníka medzi MSSA
a MRSA

Tab. 2 Antibakteriálny efekt Tea Tree na MRSA (počty
kolónií)
č.k. K
1kv 2kv 3kv 4kv
1
68 23 3
1
0
2
39 21 0
3
31 21 0
4
48 11 0
5
22 0
6
90 1
0
7
142 140 63 30 19
8
135 111 97 62 22
9
169 99 70 41 10
10 170 38 0
č.k. – číslo kmeňa, K – kontrola

5kv 6kv

Obr. 1 MRSA kmeň č.1 vľavo kontrola bez oleja (68
kolónií), vpravo aplikácia 4 kvapiek Tea Tree oleja (bez
nárastu kolónií)
3
2
0

0
0

75

Študentská vedecká konferencia 2017

BIOLÓGIA

olejov s antibakteriálnym účinkom sa javí ako účinná
alternatíva liečby skorých štádií ochorení, aby sa
eliminovalo
stále
častejšie
podávanie
širokospektrálnych antibiotík, ktoré vedie k rezistencii
a tiež by sa predišlo nežiaducim účinkom antibiotík.
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školiteľke RNDr. Libuši Lengyelovej, PhD. za odborné
vedenie pri uskutočňovaní mojej práce, za cenné rady,
ochotu kedykoľvek pomôcť a trpezlivosť.

Obr. 2 Použitý Tea Tree olej
Metodika použitá v našej experimentálnej práci
bola založená na aplikácii kvapiek esenciálneho oleja
Tea Tree vmiešaním do krvného agaru a následným
počítaním vyrastených kolónií testovaných kmeňov pri
1 až 10 kvapiek. Existujú však štúdie založené i na
testovaní citlivosti kmeňov klasickým diskovým
difúznym testom a tiež citlivosti na výpary
esenciálnych olejov [6]. I to sú možné metódy, ako
otestovať reakciu MRSA i MSSA na antibakteriálny
vplyv čajovníka a rozšíriť tak jeho využitie v oblasti
medicíny.
Podobne ako my, aj Edward-Johnes et al. [6] zistili,
že čajovníkový olej má antibakteriálny účinok na S.
aureus a dokonca lepšie účinky vykazovali MRSA
kmene ako MSSA. Thompson et al. [7] v podobných
štúdiách zistili, že Tea Tree olej zlikviduje MRSA kmene
u kolonizovaných pacientov. Carson et al. [8] takisto
v podobnej štúdii zistili, že Tea Tree olej likviduje S.
aureus.
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Záver
Vypracovali sme metodiku vhodnú na testovanie
antibakteriálneho efektu esenciálneho oleja Tea Tree
na S. aureus - na kmene citlivé a rezistentné na
methicilin. Výsledky našej experimentálnej práce
dokazujú, že testovaný esenciálny olej Tea Tree pôsobí
antibakteriálne na S. aureus. Pri porovnaní účinku
čajovníka na kmene MRSA a MSSA sme zistili, že
čajovník má štatisticky významne baktericídnejšie
účinky na kmene MRSA ako na MSSA. Na základe
našich výsledkov, by sa dala táto metóda aplikovať
v oblasti medicíny ako alternatívna možnosť liečby
rôznych infekcií a chorôb spôsobovaných S. aureus,
keďže stále stúpa incidencia rezistencie tohto
mikroorganizmu na antibiotiká. Črtá sa tak možnosť
liečby i ochorení spôsobených MRSA kmeňmi, ktoré
stále viac predstavujú hrozbu hlavne
pre
hospitalizovaných pacientov z dôvodu lepšej citlivosti
Tea Tree na práve MRSA kmene. Použitie esenciálnych
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metal under controlled aeroponic conditions appears
in this case less documented. We created an
aeroponic system and we tried to document the
impact of stressor which penetrated into the grown
aeroponic plants. The experiment was conducted,
twice with the control sample-plants without effect of
cadmium and twice with the stressor. We determined
changes in growth parameters and in the change of
concentration of photosynthetic pigments of
experimental plants. Our experiment has showed that
the presence of cadmium negatively affected most of
the monitored parameters. This is a pilot project that
after its repeating could bring exploitable results e.g.
in phytoremediation area.
Key Words: plant stress, maize, cadmium, aeroponics

Abstrakt
Problematika rastlinného stresu je v súčasnosti veľmi
aktuálna. Rastliny sú permanentne vystavované
rôznym druhom biotického alebo abiotického stresu,
čo má často za následok rôzne zmeny v rastlinnom
organizme. Naša práca analyzuje vplyv zvýšeného
obsahu kadmia na vybrané fyziologické a morfologické
parametre kukurice siatej (Zea mays). Kadmium
svojou prítomnosťou v rastline mení jej fyziologické
parametre, ktoré sa následne prejavujú anatomickými
anomáliami. Menej zdokumentovanou sa v tomto
prípade javí problematika príjmu ťažkého kovu
v kontrolovaných
aeroponických
podmienkach.
Prípravou takéhoto aeroponického systému sme sa
snažili zdokumentovať vplyv stresora, ktorý prenikne
do rastliny pestovanej aeroponicky. Experiment sme
realizovali dvakrát s kontrolnou vzorkou – rastliny
neatakované kadmiom, dvakrát so stresorom.
Stanovovali sme zmeny v rastových parametroch
a v zmene koncentrácie fotosyntetických pigmentov
pokusných rastlín. Z nášho experimentu vyplýva, že
prítomnosť kadmia negatívne ovplyvnila väčšinu
sledovaných parametrov. Ide o pilotný projekt, ktorý
by po jeho zopakovaní mohol priniesť relevantné
výsledky využiteľné napríklad v oblasti fytoremediácie.
Kľúčové slová: rastlinný stres, kukurica siata,
kadmium, aeropónia

Úvod
Rastlina sa dostáva do stresu vplyvom nepriaznivých
vonkajších podmienok, na ktoré je nútená reagovať.
V priebehu evolúcie si rastliny na základe koexistencie
s rôznymi stresormi dokázali vyvinúť mechanizmy,
ktoré im umožňujú nepriazeň vonkajšieho prostredia
prekonať alebo naň zareagovať iným spôsobom.
Biologický koncept stresu predpokladá jeho
nepriaznivý vplyv na rastlinný organizmus. Prejavuje
sa vplyvom na rýchlosť rastu a produktivitu organizmu
a znižuje jeho činnosť pod hladinu stanovenú
genetickým potenciálom [1]. V silných stresových
podmienkach je rastlina schopná správne rozpoznať
stresové signály a využiť ich ako spojnicu pre vyvolanie
špecifických zmien na rôznych úrovniach. Tieto zmeny
sa môžu prejavovať anatomickými a taktiež
morfologickými anomáliami pletív a orgánov,
modifikáciami biochemických procesov, expresiou
stresovo
špecifických
génov
alebo zmenami
bunkového metabolizmu. Rôzne odpovede rastlín na
stres sú výsledkom ich snahy o udržanie homeostázy
vnútorného prostredia, ktorá je narúšaná vonkajším
prostredím. Udržanie tohto stavu je vždy na úkor

Abstract
The issue of plant stress is nowadays a very current
topic. Plants are permanently exposed to different
types of biotic or abiotic stress resulting in various
changes in plant organism. This work analyzes effect
of increased cadmium content on physiological and
morphological parameters of maize (Zea mays). The
presence of cadmium in plants changes its
physiological parameters that subsequently cause
anatomical anomalies. The issue of intake of heavy
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energetických požiadaviek, hlavne kvôli syntéze
špecifických metabolitov. V prípade, že sa organizmus
neprispôsobí zmeneným podmienkam odumiera.
Reakcia na stres nastáva vtedy, ak ho rastlina
rozpozná na úrovni bunky [2]. To spôsobí prenos
signálov pomocou signálnych molekúl, ktoré sú
schopné šíriť informáciu cez jednotlivé bunky po celej
rastline. Primárnym miestom účinku mnohých
stresorov prostredia je biologická membrána.
Plazmatická membrána a taktiež membrány jadra,
chloroplastov a mitochondrii predstavujú vysoko
organizovanú štruktúru pozostávajúcu nielen z lipidov
a proteínov, ale taktiež z iónov a rôznych druhov
receptorov, ktoré rozoznávajú tak vnútorné signály,
ako aj signály z okolitého prostredia. Za hlavné miesto
vnímania stresových signálov sa považuje lipidická časť
plazmatickej membrány, ktorá predstavuje kontakt
medzi bunkou a jej okolím [3]. Zmeny v štruktúre
lipidov, alebo porušenie lipoproteínových komplexov
indukované stresom môžu následne sprostredkovať
rôzne
typy
bunkových
reakcii
príslušnými
biochemickými zmenami, čím sa môže spustiť kaskáda
adaptívnych mechanizmov, pomocou ktorých rastlina
čelí stresovým vplyvom. Následné zmeny v expresii
génov môžu modifikovať rast a vývin rastliny
prostredníctvom zvyšovania obsahu špecifickej mRNA
v bunkách, zvýšením translácie, stabilizovaním
a zmenami aktivity proteínov a tiež kombináciou
týchto procesov. V prírode sa väčšinou nevyskytujú
podmienky, pri ktorých by na rastlinu pôsobil iba
jeden stresor, preto je veľmi obťažné jednotlivé stresy
od seba odlíšiť. Podľa pôvodu stresorov sa stresy
rozdeľujú na biotické a abiotické. V našom výskume sa
zaoberáme stresom abiotickým a to konkrétne
stresom spôsobeným ťažkými kovmi.
Ku kovom zaraďujeme asi 80 prvkov periodickej
sústavy a z nich asi 30 sa považuje za toxické alebo
ťažké kovy [4]. Podľa pôvodu sú zdroje ťažkých kovov
v životnom prostredí rozdeľované na prírodné
(geochemické) a antropogénne. Tieto kovy sa
v prírodných zdrojoch vyskytujú vo forme stopových
zložiek primárnych minerálov v horninách. Vysoké
obsahy ťažkých kovov sú v íloch a bridliciach vďaka
schopnosti sorbovať ich ióny [5]. Ich vstup
z geochemických zdrojov do pôdy, vody a tým pádom
aj do rastlín závisí od zvetrávania hornín. Na celkovom
množstve ťažkých kovov v životnom prostredí sa však
významnejšie podieľajú práve antropogénne zdroje.
Tieto zdroje zahŕňajú oblasti baníctva, hutníctva,
elektroniky,
energetiky,
zdravotníctva,
poľnohospodárstva alebo chemického priemyslu.

Antropogénnou činnosťou dochádza k stálemu
zvyšovaniu koncentrácie niektorých kovových prvkov
a mnohé z nich sa už v životnom prostredí nachádzajú
v nadlimitných
množstvách.
Môžeme
teda
skonštatovať, že práve ľudia svojou činnosťou vo
veľkej miere prispievajú k zvyšovaniu množstva
ťažkých kovov v životnom prostredí. Organizmy sú
permanentne vystavované škodlivým produktom
industrializovaného sveta, ktoré môžu mať ničivé
následky. Toxické kovy, majú pri určitých
koncentráciách škodlivý vplyv tak na človeka ako aj na
ostatné biotické zložky ekosystémov. Tým, že
v prírode neexistuje žiadny mechanizmus regulácie ich
obsahu sa tieto kovy postupne akumulujú, čo
predstavuje
z dlhodobého
hľadiska
veľké
nebezpečenstvo. Tolerancia rastlín k iónom ťažkých
kovov je druhovo rozdielna. Zatiaľ čo mnohé druhy
prosperujú na pôdach obsahujúcich toxické
koncentrácie ťažkých kovov, iné sú výrazne
poškodzované. Okrem medzidruhovej variability však
existuje aj vnútrodruhová variabilita, ktorá je daná
najmä interakciou genotypu s príslušným prostredím
[6]. U niektorých cievnatých rastlín sa takáto
tolerancia môže v rámci genotypu vyvinúť v priebehu
niekoľkých rokov a môže byť nielen genotypového ale
aj fenotypového pôvodu. Niektoré rastliny znesú aj
vysoké koncentrácie toxických prvkov a označujú sa
ako hyperakumulátory [7]. Práve vďaka tejto
vlastnosti sú mnohé druhy objektom výskumu.
Hyperakumulátory totiž predstavujú jednu z ciest, ako
efektívne zbavovať životné prostredie cudzorodých
látok – bioremediáciou. Jednou z foriem bioremediácií
je aj fytoremediácia, teda detoxifikácia prostredia
pomocou rastlín. Niektoré kovy sú pre rastliny
esenciálne (napr. Cu, Fe, Ni, Zn), ale aj tieto prvky
môžu byť vo vyšších koncentráciách pre rastliny
toxické podobne ako tie, ktoré sa považujú za
neesenciálne (napr. As, Cd, Sb) [8]. Prítomnosť
zvýšeného množstva toxických kovov v rastlinnom
organizme sa spája najmä so zvyšovaním úrovne
oxidačného stresu. Ide o tvorbu reaktívnych foriem
kyslíka (ROS – reactive oxygen species), ktoré sú
primárnymi mediátormi oxidačného poškodenia. Do
tejto skupiny patria superoxidové radikály,
hydroxylové radikály, singletový kyslík, peroxid vodíka,
alkoxyradikály a peroxyradikály. Rastlinné bunky
produkujú ROS i v nestresových podmienkach
v rôznych metabolických procesoch. Za normálnych
okolností je v organizme tvorba a zneškodňovanie
radikálov v rovnováhe. Oxidačné poškodenie nastáva
pri narušení tejto rovnováhy a tým v rastline vzniká
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stav, keď je kapacita bunkových antioxidačných
systémov vyčerpaná ROS a inými bunkovými
oxidantami. Produkcia ROS je jednou z príčin poklesu
produktivity rastlín a to z dôvodu poškodzovania
životne dôležitých molekúl, akými sú DNA, proteíny
a lipidy. Rastliny tiež produkujú reaktívne formy dusíka
(RNS – reactive nitrogen species), ktoré sú schopné
reagovať s ROS za vzniku značne reaktívnych
peroxinitritových aniónov ONOO-. Práve ony, spolu
s lipidovými hydroperoxidmi majú dôležitú úlohu pri
spracovávaní obranných odpovedí. Rastliny disponujú
veľmi efektívnym enzymatickým a neenzymatickým
obranným systémom, ktorý kontroluje oxidáciu
a chráni tak rastlinné bunky pred poškodením [9].
K enzýmom
rozkladajúcim
ROS
patria
superoxiddismutáza
(SOD),
peroxidáza
(POX)
a kataláza (CAT). K neenzýmovým antioxidantom sa
zaraďuje glutatión, askorbát, tokoferol, karotenoidy
a molekulárne čaperóny.
Vstup ťažkých kovov z pôdy do rastlinného organizmu
ovplyvňuje mnoho faktorov ako koncentrácia kovov
v pôde, hodnota pH pôdy, podiel organických látok,
schopnosť absorpcie a výmeny iónov, redoxný
potenciál, činnosť mikroorganizmov alebo druh
a ontogenetické
štádium
rastliny.
Mobilita
predovšetkým toxických prvkov sa však zvyšuje.
Dochádza k tomu taktiež antropogénnou činnosťou,
následkami čoho sa pH rizosféry okysľuje a tým sa
ťažké kovy ľahšie dostávajú do rastlín. Všetky z vyššie
uvedených problémov sa týkajú hlavne oblasti
poľnohospodárstva. Koncentrácia rôznych ťažkých
kovov v pôde sa rapídne zvyšuje. Zo všetkých kovov vo
veľkých množstvách uvoľnených do životného
prostredia sa pozornosť najčastejšie sústreďuje na Cd,
ktoré najväčšmi zasahuje do ľudského potravného
reťazca [10]. Práve tento prvok dokážu listnaté plodiny
akumulovať v relatívne veľkých množstvách. Faktory
ovplyvňujúce akumuláciu kadmia v rastlinách sú najmä
jeho koncentrácia a pôdne pH. Celková koncentrácia
kadmia v pôde však dáva informáciu iba
o potenciálnom množstve dostupnom pre rastlinu, nie
o skutočnom. Príjem sa zvyšuje s poklesom pH, so
zvyšujúcou sa vlhkosťou a salinitou pôdy. Naopak
klesá so zvyšujúcim sa podielom niektorých
anorganických zložiek. Medzi najbežnejšie symptómy
pôsobenia kadmia na rastliny patria zakrpatenosť
a chlorózy. Taktiež obmedzuje príjem, transport
a využitie niektorých prvkov a vody. Jeho silná
interakcia so železom ovplyvňuje rast a značne
inhibuje fotosyntézu, konkrétne oxidačnú stranu
fotosystému PSII na stupni, kde sa v komplexe tvorí

O2. Podľa vedeckých štúdií z celkového množstva
kadmia akumulovaného rastlinou 60% zostáva
v koreňoch a iba približne 15% sa dostáva do listov.
Z celkového množstva akumulovaného v listoch sa do
chloroplastov a mitochondrií dostane približne 13%.
Koreňový systém reaguje na kadmium znížením
vitality, fertility, inhibíciou rastu, hnednutím
koreňových vláskov, redukciou predlžovacieho rastu,
poklesom biomasy alebo štruktúrnymi zmenami
v bunkách koreňa. Nadzemné orgány v prítomnosti
kadmia skrúcajú listy, vznikajú chlorózy, červenohnedé
zafarbenie listovej žilnatiny, spomaľuje sa rast, znižuje
sa vodný potenciál a poklesom rýchlosti transpirácie
vznikajú poškodenia fotosyntetického aparátu. Na
bunkovej úrovni je pozorovateľné napúčanie,
vakuolizácia,
degenerácia
mitochondrií
alebo
znižovanie mitotického indexu. Pozorujú sa tiež
chromozomálne aberácie. Je dokázané, že kadmium
aktívne inhibuje otváranie prieduchov. Rastlinné druhy
sa veľmi líšia v tolerancií na zvýšené koncentrácie
kadmia. Kadmium tolerovateľné rastliny musia byť
schopné zabraňovať jeho nadmernej absorpcií alebo
ho hneď detoxifikovať.

1 Metodika experimentu
Experimentom sme sa snažili dokázať vplyv iónov
kadmia na rastové a fyziologické parametre kukurice
siatej.
Praktická časť bola realizovaná v dvoch
častiach. V prvej časti sme podrobili analýze rastliny
kukurice siatej, ktoré vystupovali ako kontrola.
Semená kontrolných rastlín sme nakličovali na
filtračnom papieri v petriho miskách pri izbovej
teplote, pričom ako zálievka slúžil úplný živný roztok
[11]. Po troch dňoch boli naklíčené rastliny prenesené
do aeroponického systému (obr. 1) zostrojeného v
klimaboxe, kde boli pestované v kontrolovaných
aeroponických podmienkach (23 °C, 16 hodín svetlo, 8
hodín tma, zálievka - živný roztok, interval zalievania
15 minút) v dvoch opakovaniach po dvanásť rastlín.
Podstatou aeroponického pestovania je, že rastliny sú
pestované bez pôdy pomocou živného roztoku, ktorý
môže byť ku koreňom dopravovaný rôznym
spôsobom. Na rozdiel od hydropónie však korene nie
sú priamo ponorené v živnom roztoku. Nachádzajú sa
prakticky vo vzduchu a vďaka tomu majú lepší prístup
k atmosférickým plynom. Príprava a realizovanie
experimentu s kukuricou atakovanou kadmiom
prebiehala po ukončení experimentu s kontrolnou
vzorkou pri dodržaní identických podmienok
prostredia s výnimkou zálievky, kedy bol použitý
v oboch prípadoch (nakličovanie, aeroponický systém)
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roztok kadmia s koncentráciou 50 mg/l. Roztok
kadmia bol pripravený z tetrahydrátu dusičnanu
kademnatého. Po 10 dňoch rastu (obr. 2) boli
stanovené rastové parametre. Dĺžka primárnych
koreňov a zelenej časti rastliny (stonka s najdlhším
listom) bola meraná pravítkom. Po stanovení čerstvej
hmotnosti koreňov a nadzemnej časti rastliny
pomocou analytických váh (Radwag As 110/C/2) boli
korene vysušené v inkubátore 48 hodín pri 60 °C do
konštantnej hmotnosti a následne odvážené pomocou
analytických
váh.
Na
stanovenie
obsahu
fotosyntetických pigmentov (chlorofylu a, chlorofylu b
a karotenoidov) v listoch kukurice siatej sme použili
spektrofotometer RayLeigh UV 2601. V trecej miske
sme zhomogenizovali listy kukurice (0,1 g) s využitím
zmesi morského piesku a za následného pridania 10
ml 80 % acetónu (v/v). Homogenizácia prebiehala
v trecej miske po dobu dvoch minút. Vzniknutú
homogénnu zmes sme dekantovali filtráciou za
podtlaku cez sinter S3 do skúmavky, ktorá bola
umiestnená v odsávacej banke. Filtrát sme doplnili 80
% acetónom do 10 ml. Výsledný extrakt bol prenesený
do kyvety, kde bola nameraná absorbancia vzorky
pomocou spektrofotometra pri vlnových dĺžkach 440
nm, 645 nm a 663 nm. Obsah fotosyntetických
pigmentov sme vypočítali dosadením extinkcie do
nasledovných rovníc:
Chlorofyl a = 12,7 x A663 – 2,69 x A645(mg/l)
Chlorofyl b = 22,9 x A645 – 4,68 x A663(mg/l)
Karotenoidy = 4,968 . A440 – 0,268 (a + b) (mg/l)
Získané výsledky boli štatisticky spracované pomocou
programu EXCEL. Boli stanovené základné štatistické
charakteristiky (aritmetický priemer, smerodajná
odchýlka). Rozdiely medzi súbormi údajov boli
hodnotené Studentovým-t testom.

Obr. 2 Aeroponický systém s pokusnými rastlinami

2 Výsledky a diskusia
Pri porovnaní koncentrácii rastlinných farbív v
kontrolnej a experimentálnej vzorke sa nepreukázali
žiadne štatisticky významné rozdiely, avšak v
rastlinách atakovaných kadmiom bola táto
koncentrácia vyššia v prípade chlorofylu a, chlorofylu
b a taktiež v prípade karotenoidov (graf 1). Kadmium
bolo aplikované do roztoku v dávke 50 mg/l. Údaje
predstavujú aritmetické priemery. Arivazhagan
a Sharavanan (2015) naopak zistili, že pri aplikácii 10,
30 a 50 mg/kg CdCl2 na kukuricu siatu došlo k zníženiu
množstva chlorofylov a karotenoidov [12]. Vassilev
a kol. (1998) taktiež zistili, že pri aplikácii 54 μM Cd2+
na jačmeň siaty (Hordeum vulgare L. cv. Hemus) došlo
k poklesu koncentrácie chlorofylu a o 20%, chlorofylu
b o 18% a karotenoidov o 20% [13]. Na pokles obsahu
fotosyntetických pigmentov v prítomnosti kadmia však
poukazujú viacerí autori a v prípade rôznych rastlín.
Piršelová a kol. (2010) napríklad uvádza, že aplikáciou
kadmia v koncentrácii 50 mg/l na rastliny bôbu (Vicia
faba L. cv. Aštar) došlo k poklesu koncentrácie najmä
chlorofylu a o 37% a karotenoidov o 26%. V prípade
chlorofylu b sa zmeny prejavili len pri vyššej dávke
[14].

Obr. 1 Aeroponický systém bez pokusných rastlín
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Graf 1 Koncentrácia rastlinných farbív v kontrolnej
a experimentálnej vzorke

Hmotnostné parametre sa v kontrolnej a
experimentálnej
vzorke
líšili.
Pri
rastlinách
atakovaných kadmiom sme pozorovali nižšiu
hmotnosť zelenej časti a taktiež nižšiu hmotnosť
sušiny koreňa oproti kontrole. Hmotnosť koreňov bola
približne rovnaká v experimentálnej aj v kontrolnej
vzorke (graf 3). Kadmium bolo aplikované do roztoku v
dávke 50 mg/l. Údaje predstavujú aritmetické
priemery. Hladiny významnosti rozdielov vzhľadom ku
kontrole: *P< 0,1; ***P<0,001. Ohľadom problematiky
týkajúcej sa hmotnosti sušiny koreňov, ktoré boli
atakované kadmiom zaznamenali podobné výsledky
Dikkaya a Ergün (2014), ktorí uvádzajú, že aplikáciou
15 μM CdCl2 na rastliny kukurice siatej (Zea mays L. cv.
Mat 97) došlo k redukcii sušiny koreňov [17].
Graf 3 Hmotnostné parametre v kontrolnej
a experimentálnej vzorke

Pri rastlinách atakovaných kadmiom sme v porovnaní
s kontrolou pozorovali zníženie dĺžky koreňa a taktiež
aj zelenej časti (graf 2). Kadmium bolo aplikované do
roztoku v dávke 50 mg/l. Údaje predstavujú
aritmetické priemery. Hladiny významnosti rozdielov
vzhľadom ku kontrole: ***P<0,001. Podobné výsledky
zaznamenali aj Dikkaya a Ergün (2014), ktorí zistili, že
aplikáciou 15 μM CdCl2 na rastliny kukurice siatej (Zea
mays L. cv. Mat 97) došlo k redukcii dĺžky výhonkov
a sušiny výhonkov [15]. Arivazhagan a Sharavanan
(2015), skúmali vplyv 10, 30 a 50 mg/kg CdCl2 na
kukuricu siatu, pričom zistili, že prítomnosť kadmia
spôsobila zníženie dĺžky koreňov a tiež výhonkov.
Taktiež sa pri týchto rastlinách preukázateľne znížil
počet listov a aj celková listová plocha [16].

Záver

Graf 2 Dĺžkové parametre v kontrolnej
a experimentálnej vzorke

V našej práci sme sa zaoberali sledovaním vplyvu
kadmia na fyziologické procesy kukurice siatej (Zea
mays), ktorú sme pestovali v kontrolovaných
aeroponických podmienkach. Mnoho vedeckých štúdií
poukazuje na to, že kadmium svojou prítomnosťou v
rastline mení jej fyziologické parametre, čo následne
vyúsťuje do rôznych anatomických anomálií. Príjem
kadmia rastlinným organizmom v takýchto
špecifických
podmienkach
predstavuje
menej
prebádanú oblasť a preto sme sa na ňu zamerali v
našej práci. V rámci experimentu sme uskutočnili dve
opakovania s prítomnosťou úplného živného roztoku
(kontrola) a taktiež dve so živným roztokom, ktorý
obsahoval kadmium v koncentrácií 50 mg/l. Rozdiely
medzi pokusnými rastlinami sme stanovili na základe
zmien v rastových parametroch a koncentrácie
fotosyntetických pigmentov. Z výsledkov našej práce
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vyplýva, že u rastlín atakovaných kadmiom sa výrazne
znížila dĺžka koreňa, dĺžka zelenej časti a taktiež
hmotnosť zelenej časti v porovnaní s kontrolnými
rastlinami. Rozdiel sme zaznamenali aj v prípade
hmotnosti sušiny koreňa, kde taktiež prítomnosť
stresora spôsobila jej zníženie. Pri hmotnosti koreňov
sme nezaznamenali žiadne významné rozdiely. Pri
porovnávaní koncentrácie fotosyntetických pigmentov
medzi pokusnými rastlinami sme nezaznamenali
žiadne významné rozdiely, avšak obsah chlorofylu a,
chlorofylu b a aj karotenoidov bol vždy vyšší v
rastlinách ktoré rástli v prítomnosti kadmia. Po
viacnásobnom opakovaní by naše zistenia mohli
priniesť výsledky uplatniteľné v oblasti fytoremediácie
a samotné aeroponické pestovanie má veľký potenciál
v oblasti poľnohospodárstva. Mnoho vedeckých štúdii
potvrdzuje, že tento relatívne nový spôsob pestovania
rastlín prináša so sebou výhody ako napríklad
obmedzenie ohrozenia škodcami, výrazne nižšia
spotreba vody alebo až trojnásobné zrýchlenie rastu
[18]. Rôznymi modifikáciami aeroponických systémov
je možné rýchlo dopestovať obrovské množstvo
rastlín. Napríklad v poľnohospodárstve je pomocou
takzvanej aeroponickej veže možné mnohonásobne
zvýšiť produkciu určitého druhu rastliny na meter
štvorcový a to vďaka tomu, že sa v nich rastliny dajú
pestovať v horizontálnej polohe, nemajú veľké nároky
na priestor a veža môže byť rôzne vysoká. Tieto veže
sa už v oblasti poľnohospodárstva využívajú
a poskytujú ešte veľa ďalších pozitív. Pomocou tejto
technológie je tiež možné výrazne znížiť náklady na
vodu. Podľa výskumov aeroponická technológia
využíva v prepočte až o 98% menej vody ako tradičné
poľnohospodárstvo, čo by mohlo mať veľký význam
najmä v krajinách s jej nedostatkom. Nesmieme však
zabúdať ani na fakt, že veľké množstvo škodcov
a toxických látok sa nachádza práve v pôde, ktorá je
pri tomto spôsobe pestovanie úplne nahradená
živným roztokom. Vďaka týmto zisteniam na seba
aeroponické pestovanie púta čoraz väčšiu pozornosť
a zatiaľ nemôžeme vylúčiť, že sa v budúcnosti bude
poľnohospodárstvo uberať práve týmto smerom.
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of root growth, we have found that the Oskar variety
has contained the highest concentration value of
acute phytotoxicity (1274.12 mg.dm-3). The
statistically significant effect of selenium on content of
photosynthetic pigments has been reflected especially
in the ´Oskar´ (IC50 value 1808.04 mg.dm-3). The
statistically significant negative effect of selenium has
been noticed in the results of the weight of the germs.
The knowledge about the effects of selenium on
experimental varieties can be used for the
development of fortification in the food sector.
Key Words: garden peas, selenium, acute toxicity,
fortification

Abstrakt
Cieľom práce bolo vyhodnotenie vplyvu rôznych
koncentrácií zlúčenín selénanu sodného na vybrané
ukazovatele semien hrachu siateho. Počas výskumu
sme sledovali vplyv zlúčenín selénu na priebeh
klíčenia, rast a dĺžku koreňa, obsah fotosyntetických
pigmentov a hmotnosť listov. Do výskumu boli
zaradené štyri odrody hrachu siateho: ´Flavora´,
´Oskar´, ´Exzellenz´ a ´Jumbo´. Preukázali sme
pozitívny efekt selénu počas klíčenia pri odrodách
´Exzellenz´ (100%) a ´Flavora´(95%). Pri stanovení dĺžky
a rastu koreňa sme zistili, že odroda ´Oskar´ sa
vyznačovala najvyššou koncentráciou akútnej toxicity
selénu (1274.12 mg.dm-3). Štatisticky významný účinok
selénu pri stanovení obsahu fotosyntetických
pigmentov sa prejavil pri odrode ´Oskar´ (hodnota IC50
1808.04 mg.dm-3). Štatisticky významný negatívny
účinok selénu bol zaznamenaný počas merania
hmotnosti listov. Výsledky vplyvu zlúčenín selénu na
skúmaných odrodách môžu byť použité ako zdroj pre
rozvoj v oblasti fortifikácie v potravinárskom odvetví.
Kľúčové slová: akútna toxicita, fortifikácia, hrach
siaty, selén

Úvod
V súčasnom období zaznamenávame veľký počet ľudí
trpiacich na nedostatok vitamínov a minerálnych
látok. Jednou z možných príčin je práve príjem
nezdravej
potravy u ľudí. Z toho dôvodu je
nevyhnutné, aby sa zlepšil dnešný životný štýl, ktorý
by mal zahŕňať aj príjem zdravej stravy a potrebných
látok pre život. Jednou z nenahraditeľných zložiek
ľudskej výživy je konzumácia zeleniny vďaka vysokému
obsahu potrebných vitamínov, vlákniny, a tiež
minerálnych, fytochemických a aromatických látok.
Okrem týchto látok sa v zelenine ďalej nachádzajú
pektíny, antioxidačné látky a enzýmy, ktoré sú
rovnako nevyhnutné pre skvalitnenie a existenciu
života. Uvedené látky a zložky zeleniny majú vzájomne
pozitívny účinok na imunitný systém ľudského
organizmu a ochraňujú ho pred civilizačnými
chorobami [1]. Hrach patrí medzi strukoviny, ktoré sú
mimoriadne hospodársky významnou zeleninou.
Strukoviny reprezentujú najkoncentrovanejší základ
bielkovín rastlinného pôvodu, ktoré by nemali chýbať
v jedálničku každého ľudského jedinca. Ich pozitívne
vlastnosti sa prejavujú nielen v ľudskej výžive, ale aj na
pôde. Strukoviny sú efektívne pôsobivé prostriedky na

Abstract
The aim of this study has been to evaluate the effects
of the different level of sodium selenate on selected
indicators of garden pea seeds. During the research,
we have observed the effect of selenium on the
germination in progress and growth and length of
roots of sprouted seeds, content of photosynthetic
pigments and the weight of cotyledons. There have
been included four varieties of garden pea: ´Flavora´,
´Oskar´, ´Exzellenz´ and ´Jumbo´. We have noticed the
statistically significant positive effect of selenium in
varietes especially in the ´Exzellenz´ (100%) and
´Flavora´ (95%) varieties during germination. In terms

84

Študentská vedecká konferencia 2017

BIOLÓGIA

zlepšenie a zvýšenie úrodnosti pôdy vďaka tomu, že
obohacujú pôdu o vzdušný dusík, ktorý upútavajú
prítomnými hľuzkotvornými baktériami, ktoré sa
nachádzajú v okolí koreňovej sústavy [2]. V strukoch
a v semenách hrachu sa nachádza množstvo látok
s liečivým potenciálom. Niektoré látky, obsiahnuté
v semenách, môžu pôsobiť močopudne, tiež znižujú
hladinu cukru v krvi a krvný tlak. Z toho dôvodu, bolo
aj cieľom práce poukázať na dôležitosť konzumácie
hrachu pre jeho pozitívne účinky na zdravie ľudského
organizmu [3]. Z výsledkov analýz pôd Slovenska
vyplýva, že pôdy na našom území sú veľmi chudobné
na selén. Selén sa zaraďuje medzi mikrobiogénne
prvky, ktoré pôsobia v živom organizme ako
biokatalyzátory. Selén má svoje výhodné aj nevýhodné
uplatnenie v rámci životného prostredia a kolobehu
v prírode. Jednou z nevýhod selénu je úzka hranica
medzi esencialitou tohto prvku a toxicitou, teda jeho
následným toxickým účinkom na živé organizmy.
Z toho dôvodu je nesmierne potrebné poukazovať na
jeho dôležitý význam v ľudskej výžive, a tiež je
nevyhnutné vykonávať skúšanie vplyvu rôznych
koncentrácií selénu na živé organizmy, aby sa vedecky
dokázala možná toxicita alebo jeho pozitívny vplyv tak
na kvalitu rastlinnej výroby, ako aj na ľudské zdravie
[4].

Obr. 1 Odstredivka

Obr. 2 Spektroqant PHARO 100
V priebehu klíčenia sme pozorovali viacero
kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov, ktorých
výsledky sme neskôr porovnávali, najprv v rámci
jednej odrody hrachu, a neskôr sme porovnávali
odrody navzájom medzi sebou. V prvých etapách
experimentu sme skúmali vplyv Se(VI) na klíčivosť
a na dĺžku koreňa vyklíčených semien [6] V ďalšej
etape sme pozorovali vplyv Se(VI) na hmotnosť listov
a stanovili sme obsah fotosyntetických pigmentov
chlorofylu a a chlorofylu b. Pokusy na klíčenie sme
založili v sedemdňových intervaloch. Z každej odrody
sme použili 10 semien a kultivačným médiom bol
vodný roztok príslušnej koncentrácie selénanu
sodného (24 ml) a voda (16 ml) (Obr.3). Petriho misky
sme uložili do termostatu s teplotou 25 ± 1 °C, kde
sme semená nechali klíčiť po tme po dobu 7 dní.
Dynamiku klíčenia sme sledovali počítaním počtu
vyklíčených semien v pravidelných intervaloch (každý
deň v 6-hodinových intervaloch) [7].

Charakteristika a založenie výskumu
Výskum sa uskutočnil v laboratóriu na Katedre
zeleninárstva Fakulty záhradníctva a krajinného
inžinierstva SPU v Nitre v roku 2016. Pre zrealizovanie
výskumu sme vybrali vhodné odrody hrachu siateho
(Pisum sativum L.), a to ´Flavora´, ´Oskar´, ´Exzellenz´
a ´Jumbo´. Selén sme aplikovali vo forme vodných
roztokov selénanu sodného (Na2SeO4) v rôznych
koncentráciách: 0, 25, 50, 150 a 300 mg.dm-3. Ku
stanoveniu sledovaných parametrov sme použili 80 %ný acetón, morský praný piesok, trecie misky, Petriho
misky, odmerné banky, filtračný papier, vatu,
skúmavky, sklené tyčinky, nožnice, nôž, pinzetu
a pravítko. Na váženie zelenej biomasy sme použili
laboratórne analytické váhy, pre získanie číreho
extraktu odstredivku (Obr.1), a pre meranie
fotosyntetických
pigmentov
spektrofotometer
(Spektroqant PHARO 100, Obr. 2) [5]. Pre výskum bolo
potrebné zabezpečiť zdravé osivo bez prítomnosti
chorôb a škodcov, resp. odolné osivo hrachu voči
patogénom, a z toho dôvodu sme vybrali morené
semená. Väčšina semien pochádzalo z Nemecka, kde
boli aj vyšľachtené.
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Akútnu toxicitu selénu na všetky sledované parametre
sme vyhodnocovali ako IC50 štatisticky probitovou
metódou podľa Rothscheina [9]. Probitová analýza
spočíva vo vypočítaní koncentrácie látky, ktorá
zapríčiní 50 %-nú inhibíciu klíčenia, rastu koreňa, listov
a obsahu
fotosyntetických
pigmentov
počas
predpísanej skúšobnej doby. Vypočítali sme percento
inhibície klíčenia, rastu koreňa, listov a obsahu
fotosyntetických pigmentov pre každú testovanú
koncentráciu látky (kontrolná skupina bez testovanej
látky má 0 % -nú inhibíciu). Hodnoty v percentách sa
pomocou údajov v probitovej tabuľke previedli na
probitové hodnoty a príslušné koncentrácie testovanej
látky sme vyjadrili ako ln c (logaritmy koncentrácie).
Do grafu sme naniesli údaje pre x (ln c) a údaje pre y
(probitové hodnoty), cez body sme preložili priamku
(trendová čiara), kde probitová hodnota 5 (y)
zodpovedala 50% inhibícii klíčenia, rastu koreňa, listov
a obsahu fotosyntetických pigmentov. Odpočítali sme
príslušnú hodnotu pre x, odlogaritmovali sme a získali
tak koncentrácie testovanej látky (IC50). Hodnotu IC50
sme udávali v mg.dm-3 testovaného selénu [10].

Obr. 3 Klíčiace semená hrachu - odroda ´Flavora´
Po siedmich dňoch sme zmerali dĺžku koreňa a Petriho
misky s vyklíčenými semenami sa umiestnili na ďalších
7 dní do laboratória s denným osvetlením a s teplotou
23 – 25 °C (režim deň/noc; t. j. 12/12). Po siedmich
dňoch sme odstrihli listy, zistili sme ich hmotnosť
vážením a použili sme ich na stanovenie
fotosyntetických pigmentov. Na analýzu sme rozkrájali
všetky listy a navážili sme 1 g navážky zelenej biomasy.
Navážka sa vložila do trecej misky s morským praným
pieskom a približne 3 až 4 ml 80 %-ným acetónom sme
zmes zhomogenizovali. Po
homogenizácií sme
acetónový extrakt preliali cez filtračný papier do
skúmavky, ktorú sme následne odstredili, aby sme
získali číry extrakt (Obr. 4). Intenzitu zafarbenia
extraktu sme merali pri vlnovej dĺžke 649 nm
(chlorofyl a) a pri vlnovej dĺžke 665 nm (chlorofyl b).
Nulovú polohu sme kontrolovali pri vlnovej dĺžke 750
nm [8]. Získané hodnoty absorbancií sme prepočítali
podľa vzorca pre chlorofyl a:

Výsledky a diskusia
V kontrolných vzorkách sa nachádzala voda bez
prítomnosti iných pridaných látok. Najvyššie percento
klíčivosti sme zaznamenali pri odrodách ´Exzellenz´
a ´Flavora´, a najmenšie pri odrodách ´Oskar´
a ´Jumbo´. Porovnávaním jednotlivých odrôd sme
zistili, že odroda ´Exzellenz´ mala najpočetnejšie
vyklíčené semená, t.j. 100 %. Z hľadiska klíčivosti
semien v kontrolných variantoch sme vyhodnotili
´Exzellenz´ ako odrodu s najintenzívnejšou klíčivosťou,
95 %-nou klíčivosťou odrodu ´Flavora´, a odrody
´Jumbo´ a ´Oskar´ s 90 %-nou klíčivosťou semien (Graf
1-5) [11].

Cha*= 11,64. A665-2,39.A649

(1), [8]
a pre chlorofyl b podľa vzorca:
Chb*=20,11.A649-5,18.A665

% klíčivosti

(2), [8]
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Obr. 4 Pripravené extrakty na stanovenie obsahu
chlorofylov a a b - odroda ´Jumbo´

Oskar
Jumbo

Graf 1 Porovnanie klíčivosti sledovaných odrôd (%) –
´Flavora´, ´Oskar´, ´Exzellenz´, ´Jumbo´ - kontrolný
variant
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Pri vyšších koncentráciách selénanu sodného
dochádzalo k spomaleniu rastu koreňov, a tiež nastalo
odumieranie vyklíčených semien hrachu [12]. Podľa
dosiahnutých výsledkov môžeme zoradiť poradie
odrôd od najväčších priemerných dĺžok koreňa po
najmenšie, a to nasledovne: ´Exzellenz´ ≥ ´Flavora´ ≥
´Jumbo´ ≥ ´Oskar´ (Graf 6). V priebehu spracovania
a analýzy výsledných údajov sme v ďalšej etape
výskumu porovnávali rozdiely medzi priemermi dĺžok
koreňov v rámci vzoriek s ohľadom na danú odrodu.
Pri porovnávaní výsledkov dĺžky koreňa odrody
´Flavora´ sme zistili, že pozitívny vplyv selénu na dĺžku
koreňa semien bol vo vzorkách s koncentráciami 25
a 50 mg.dm-3.
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Graf 3 Porovnanie klíčivosti sledovaných odrôd (%) –
´Flavora´, ´Oskar´, ´Exzellenz´, ´Jumbo´ - variant 50
mg.dm-3
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Graf 5 Porovnanie klíčivosti sledovaných odrôd (%) –
´Flavora´, ´Oskar´, ´Exzellenz´, ´Jumbo´ - variant 300
mg.dm-3
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Graf 2 Porovnanie klíčivosti sledovaných odrôd (%) –
´Flavora´, ´Oskar´, ´Exzellenz´, ´Jumbo´ - variant 25
mg.dm-3
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Graf 4 Porovnanie klíčivosti sledovaných odrôd (%) –
´Flavora´, ´Oskar´, ´Exzellenz´, ´Jumbo´ - variant 150
mg.dm-3
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Graf 6 Vplyv selénu na dĺžky koreňa (mm) a hodnoty
IC50
Vplyv selénu sa preukázal pri zvyšovaní hladiny
chlorofylov a karotenoidov v listoch kustovnice čínskej
(Lycium chinense), rastliny známej aj pod názvom
„goji“. Zo štatisticky spracovaných výsledkov výskumu
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vyplýva, že po aplikácií selénu v množstve od 10 do 50
mg.dm-3 sa viditeľne zvýšila hladina kyseliny
chlorogénnej, chlorofylov a karotenoidov o 200 až 400
%, a zároveň sa redukovalo množstvo rutínu o 400 až
900 % [13]. Porovnaním odrôd hrachu možno
konštatovať, že najväčšie množstvo chlorofylu a sme
stanovili v listoch odrody ´Oskar´ a v listoch odrody
´Flavora´ sme zaznamenali jeho viditeľný pokles. Vo
variante s koncentráciou selénu 300 mg.dm-3 bola
hladina chlorofylu a úplne znížená. Obsah chlorofylu
a v listoch odrody ´Jumbo´ vplyvom rôznych
koncentrácií selénu sa menil len minimálne. V listoch
odrody ´Exzellenz´ a odrody ´Flavora´ sme zaznamenali
pokles
hladiny
chlorofylu
a s pribúdajúcou
koncentráciou selénu (Graf 7).
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Rastliny potrebujú veľké množstvo energie v období
najintenzívnejšieho rastu a vývinu. Pridaním selénu do
roztoku počas klíčenia a neskoršej foliárnej aplikácie
na listy sa dokázalo, že sa v listoch značne zvýšil
respiračný potenciál, a tiež sa zistilo, že selén mal
vplyv aj na priemernú hmotnosť čerstvých listov, čo sa
prejavilo v náraste ich hmotnosti. Tiež zaznamenali
vyššiu aktivitu enzýmu glutatiónperoxidázy v
mitochondriách buniek [14]. Vo variante kontroly
najväčšiu hmotnosť listov sme stanovili pri odrode
´Exzellenz´, a to 3,32 g, najmenšiu hmotnosť mala
odroda ´Flavora´. Vo variantoch s koncentráciou
selénu 25 mg.dm-3 najväčšiu navážku mali listy odrody
´Jumbo´ (1,02 g) a najmenšiu odrody ´Flavora´ (0,68 g).
Vo vzorkách s koncentráciou 50 mg.dm-3 najväčšiu
hmotnosť mali listy odrody ´Exzellenz´ (0,85 g) a
listy odrody ´Flavora´ boli najľahšie (0,51 g). Pri
variantoch s koncentráciou selénanu 150 mg.dm-3 sme
zaznamenali opäť najväčšiu navážku u odrody
´Exzellenz´ (0,67 g), a takisto najmenšiu navážku u
odrody
´Flavora´
(0,45
g).
Listy
pri
najvyššej koncentrácii selénu, t. j. 300 mg.dm-3, rástli
s najmenšou produkciou listov, a to hlavne odrody
´Flavora´ (0,2 g), a s najväčšou navážkou sa preukázala
odroda ´Exzellenz´ (0,45 g).
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Graf 8 Vplyv selénu na obsah chlorofylu b
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Graf 7 Vplyv selénu na obsah chlorofylu a
Obsah chlorofylu b bol v kontrolnej vzorke odrody
´Oskar´ nízky. Najvyšší obsah chlorofylu b sme stanovili
vo vzorkách s koncentráciou selénu 50 a 150 mg.dm-3.
Listy odrody ´Flavora´ obsahovali najvyšší obsah
v kontrolnej vzorke a vo vzorke s koncentráciou selénu
50 mg.dm-3. Obsah chlorofylu b sa v odrode ´Jumbo´
mierne zvýšil v porovnaní s kontrolnou vzorkou vo
variante s koncentráciou 150 mg.dm-3. Vo vzorkách
odrody ´Exzellenz´ s koncentráciou selénu 25 a 50
mg.dm-3 sme zistili, že obsah chlorofylu b v porovnaní
s kontrolnou vzorkou mierne klesol, a naopak, vo
vzorkách s koncentráciou selénu 150 a 300 mg.dm-3
obsah chlorofylu b mierne vzrástol (Graf 8).
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Graf 9 Vplyv selénu na hmotnosť listov

Záver
Účinok biofortifikácie selénom sa prejavil počas
klíčenia vo vzorkách ´Oskar´ a ´Exzellenz´ pri
koncentrácií 25 mg.dm-3. Pri odrodách ´Oskar´
a ´Exzellenz´, priemerné dĺžky koreňa vo variante
s koncentráciou selénu 50 mg.dm-3 vzrástli približne o
20%. Vyššie koncentrácie selénu brzdili rast koreňa
semien odrôd ´Oskar´ a ´Exzellenz´. U odrody ´Jumbo´
koncentrácia selénu 25 mg.dm-3 mala za následok
mierny nárast priemernej dĺžky koreňa približne o 6 %.
Obsah chlorofylu a v listoch odrôd ´Flavora´ a ´Oskar´
klesal úmerne so zvyšujúcou sa koncentráciou selénu.
Obsah chlorofylu b pri odrode ´Flavora´, v porovnaní
s kontrolným variantom vzrástol pri koncentrácii
selénu 50 mg.dm-3. Podobne stúpal obsah chlorofylu b
so zvyšujúcimi sa koncentráciami selénu aj pri odrode
´Oskar´. Obsah 25 mg Se.dm-3 zvýšil obsah chlorofylu b
približne o 200 %, 50 mg Se.dm-3 približne o 389 %,
150 mg Se.dm-3 o 420 % a najvyššia koncentrácia 300
mg.dm-3 až o 392 % v porovnaní s kontrolou. Hodnoty
koncentrácií IC50 merania hmotnosti listov sú najnižšie
v porovnaní s predošlými ukazovateľmi. Najvyššiu
hmotnosť sme namerali v kontrolných vzorkách
skúmaných odrôd. Vo vzorkách so zvyšujúcimi sa
koncentráciami selénu sme navážili postupne
klesajúce množstvá. Najvyššiu hodnotu koncentrácie
IC50 sme vyhodnotili pri odrode ´Flavora´ (42,52
mg.dm-3) a najnižšiu IC50 sme vyhodnotili pri odrode
´Exzellenz´ (29,96 mg.dm-3).
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the system, we found that the most consumed
material resources of the 6,66.1010 kg renewable and
1,56.108 kg non-renewable. Flows exiting from system
are mainly the emissions to water ( 6,01.1010 kg).
Keywords: Life Cycle Assessment, from gate to gate,
kraft pulp, Gabi

Abstrakt
Celulózovo-papierenské
odvetvie
patrí
k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky.
Spolu 11 firiem združených v Zväze celulózopapierenského priemyslu (ZCPP) Slovenskej republiky
pokrýva 100 % výroby vláknin a papiera a väčšinu
výroby tovaru v celom odvetví.
Cieľom
príspevku
je
identifikácia
environmentálnych vplyvov výroby buničiny, ako
medziproduktu výroby papiera. Predmetom výskumu
je model „od brány po bránu“. Hodnotený je výrobný
proces od použitia vstupnej suroviny (drevo)
po výrobu buničiny pripravenej pre ďalšie spracovanie.
Hodnotenie
environmentálnych
vplyvov
sme
realizovali v zmysle STN EN ISO 14040:2007 využitím
softvérového programu GaBi metódou weak point
analysis. Z tokov vstupujúcich do systému sme zistili,
že najviac je spotrebovaných materiálových zdrojov
z toho 6,66.1010 kg obnoviteľných zdrojov a 1,56.108
kg neobnoviteľných zdrojov. Toky vystupujúce zo
systému sú najmä emisie do vody ( 6,01.1010 kg).
Kľúčové slová: hodnotenie životného cyklu,
od brány po bránu, sulfátová buničina, GaBi

Úvod
Hodnotenie životného cyklu (LCA, Life Cycle
Assessment) v zmysle STN EN ISO 14040:2007 je
metóda pre posudzovanie environmentálny vplyvov
systému produktu počas jeho životného cyklu. Jej
súčasťou je analýza materiálových a energetických
tokov. Hodnotenie životného cyklu môžeme
zadefinovať ako nástroj na komplexné posúdenie,
ktorý berie do úvahy všetky atribúty alebo aspekty
životného prostredia a ľudského zdravia. [1]
Každý produkt počas svojej existencie vstupuje
do niekoľkých fáz svojej životnosti (Obr. 1), ktoré majú
rôzne dopady na životné prostredie. Zjednodušený
model životného cyklu zahrňuje štyri hlavné fázy, a to
získavanie surovín potrebných na výroby materiálov,
samotnú
výrobu
produktu,
jeho
užívanie
a zneškodnenie. [2]

Abstract
Pulp-paper industry is one of the most powerful
sectors of the Slovak economy. A total of 11
companies associated in the Association pulp and
paper industry (ZCPP) Slovak Republic covers 100% of
the pulp and paper and most of the production of
goods in the industry.
Aim of this paper is to identify the environmental
impacts of pulp production as intermediates for the
manufacture of paper. The research is a model "from
gate to gate". The rating is the manufacturing process
by using a starting material (wood) for the production
of pulp prepared for further processing.
Environmental impact assessment we carried out
under EN ISO 14040: 2007 using a software program
GaBi weak point analysis method. Of the flow entering

Obr. 1 Model LCA „od kolísky po hrob“
Zdroj: [2]
Metóda LCA vznikla hlavne na hodnotenie
environmentálnych dopadov výrobkov. V súčasnej
dobe sa stále častejšie využíva najmä pri hodnotení
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technológií alebo celých výrobných procesov. LCA je
teda určitou formou environmentálnej analýzy. [3] Pri
hodnotení produktov, viaceré podniky v minulosti
používali metódu LCA hlavne kvôli inventarizačnej
analýze celého životného cyklu, aby si zistili potenciál
zlepšenia ekonomickej bilancie. Hlavými oblasťami
použitia metódy LCA bolo porovnanie produktov
a produktového dizajnu.
Základom metódy hodnotenie životného cyklu je
skutočnosť, že stav životného prostredia je ovplyvnený
množstvom
a charakterom
látok
a energie
odoberaných zo životného prostredia (ako základné
materiálové a energetické zdroje) a vnášaných
do životného prostredia (ako sekundárne výstupy,
t.j. emisie rôzneho druhu). [4] Zmyslom je určiť rozsah
a veľkosť vplyvov produktu na životné prostredie
a následne
podporiť
preferovanie
produktu
s dokázateľne nižším negatívnym vplyvom, resp. zistiť
miesta spôsobujúce negatívne vplyvy a snažiť
sa navrhnúť riešenia vedúce k ich minimalizácií. [5]
V praktickej rovine sa využíva viacero variantov
LCA. Kompletný životný cyklu „od kolísky po hrob“
zahŕňajúci všetky procesy je aplikovaný veľmi
ojedinele vzhľadom na zložitosť získavania informácií.
Častejšie sa uplatňujú tzv. čiastočné modely LCA, ktoré
sú zamerané len na špecifickú oblasť životného cyklu.
Jedným z týchto zjednodušených modelov je aj model
„od brány po bránu“, ktorý hodnotí iba jeden proces
z celého výrobného reťazca. V našom prípade je to
proces výroby. [6]

a výstupoch sú čerpané
predmetnej
spoločnosti
dokumentov.

2 Technologický
buničiny

proces

z výrobného procesu
a z jej
technických

výroby

sulfátovej

Drevná hmota vyťažená v lese sa po odvetvení
a skrátení na požadovaný rozmer, dopravuje
do spracovateľského závodu (drevosklad, Obr.2), kde
sa drevo zbavuje kôry. Najbežnejšia metóda je
bubnové odkôrňovanie, kedy sa drevo obtiera o seba
a o steny bubna. Kôra a piliny, ktoré vzniknú ako
vedľajší produkt odkôrenia sa využívajú ako
energetický materiál. Odkôrnená guľatina sa seká
v sekačke na štiepky. Takto pripravená štiepka
prechádza do varňe, kde sa za pomoci chemického
roztoku, zvýšenej teploty, vody a tlaku uvoľňuje lignín
a časti hemicelulóz.

1 Metodika
Predmetom hodnotenia je výroba sulfátovej buničiny
pre papierenský priemysel. Funkčnou jednotkou je
562 961 ADt (vzduchosuchej tony) vyrobenej buničiny.
Cieľom hodnotenia je identifikácia najvýznamnejších
environmentálnych vplyvov na životné prostredie
z procesu výroby. Modelom posudzovania životného
cyklu je čiastočný model „od brány po bránu“, kde
sme hodnotili procesy v uzloch: drevosklad, varňa,
pranie a triedenie buničiny, kyslíková delignifikácia,
bieliareň, zásobné nádrže, papierenské stroje
a vysušovací stroj.
Posudzovanie životného cyklu v etape výroby sme
realizovali v zmysle normy STN EN ISO 14040:2007
prostredníctvom špecializovaného softwarového
programu GaBi. Vo fáze inventarizácie životného cyklu
sme identifikovali a kvantifikovali materiálové toky
v rámci hodnoteného systému. Hodnotenie vplyvov
sme uskutočnili analýzou slabých miest (weak point
analysis) pre vstupy a výstupy. Údaje o vstupoch

Obr. 2 Výrobný proces sulfátovej buničiny
Zdroj: [Interný materiál predmetnej spoločnosti]
Keď sa dosiahne požadované množstvo, prechádza
buničina do procesu triedenia a prania, kde dochádza
k odbúravaniu čierneho lúhu. Rozpustené organické
látky sa spolu s použitými varnými chemikáliami
z celulózových
vlákien
vypierajú
v bubnových
práčkach. Pred ďalším spracovaním sa buničina triedi
v tlakových triedičoch a kužeľových vírových čističoch.
Cieľom je odstrániť zhluky vlákien a ďalšie prímesi
s odlišnou mernou hmotnosťou.
Ďalším postupom je kyslíková delignifikácia ktorá
je strednou fázou prania celulózy. V tejto fáze sa
pridáva hydroxid sodný (NaOH), pre zachovanie
pevnosti vlákna. Cieľom bielenia je dosiahnutie určitej
belosti, stálosti, čistoty a pevnosti buničiny (bieliareň).
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Bielenie sa skladá z reťazca oddelených bieliacich
stupňov s dávkovaním rôznych chemikálií (NaOH,
H2SO4, destilovaná kyslina peroxtooctová). Výstupom
je bielená buničina.
Na výrobu papiera v integrovaných celulózkach sa
vláknina dodáva v mokrom stave. Sušiaci stroj tvorí
sitová časť pre začiatočné odvodnenie. Po odvodnení
sa buničina suší parou. Vysušená buničina je
pripravená na export. [7]

Z výsledkov bilancie pre vstupy (Tab. 2) sme zistili,
že najviac je spotrebovaných materiálových zdrojov
6,68.1010 kg, z toho 6,66.1010 kg obnoviteľných zdrojov
a 1,56.108 kg neobnoviteľných zdrojov, z ktorých
spotreba dreva predstavuje 2,4.109 kg.
Tab. 2 Analýza slabých miest pre vstupy
Zdroj: výstup z programu GaBi
TOKY
6,74E010
Zdroje
6,68E010
Energetické zdroje
1,61E007
Neobnoviteľné energetické zdroje 1,61E007
Materiálové zdroje
6,068E010
Neobnoviteľné prvky
1,01E004
Neobnoviteľné zdroje
1,56E008
Obnoviteľné zdroje
6,66E010
Cenné látky
5,63E008
Materiál
5,63E008
Materiál z obnoviteľných zdrojov
5,63E008

3 Výsledky a diskusia
Z hľadiska hodnotenia životného cyklu „od brány
po bránu“ sme hodnotili procesy v uzloch drevosklad,
varňa, pranie a triedenie buničiny, kyslíková
delignifikácia, bieliareň, zásobné nádrže, papierenské
stroje a vysušovací stroj. Prehľad spotreby surovín
a chemikálií pre všetky uzly za rok 2016 je v tab. 1.
Tab. 1 Prehľad spotreby surovín a chemikálií
Zdroj: [Interný materiál predmetnej spoločnosti]
buničina
562 961
ADt*
drevo
2 102 695 m3
štiepka
1 054 767 BDt*
biomasa (kôra a piliny)
229 739
t
biely lúh (várňa)
2 080 120 m3
NaOH (várňa)
264 079
t
biely lúh (kys. delignikfikácia) 35 348
m3
NaOH (kys. delignikfikácia)
4 489
t
čierny lúh
5 085 202 m3
H2O2
4 480
t
NaOH
17 504
t
H2SO4
14 501
t

Výstupy z fázy výroby sulfátovej buničiny (Tab.3)
v najväčšom množstve predstavujú emisie do vody
6,01.1010 kg. a emisie vody ovzdušia 5,12. 108 kg.
Znečistenie vôd je spôsobené najmä odpadovými
vodami, ktoré obsahujú organické (1,44.104 kg)
a anorganické látky (1,38.106 kg), ako aj ťažké kovy
(1,59.104 kg). Medzi najnižšie hodnoty z výstupných
tokov patria emisie do pôdy.
Tab. 3 Analýza slabých miest pre vstupy
Zdroj: výstup z programu GaBi
TOKY
6,26E010
Cenné látky
5,63E008
Výroba rezíduí v životnom cykle
1,13E009
Uskladnený tovar
1,35E008
Emisie do ovzdušia
5,12E008
Emisie do povrchových vôd
6,01E010
Analytické opatrenia vôd
3,13E004
Ťažké kovy v povrchovej vode
1,59E004
Anorganické emisie vo vode
1,38E006
Organické emisie vo vode
1,44E004
Ostatné emisie vo vode
6,01E010
Častice vo vode
2,16E005
Emisie do morskej vody
6,25E007
Emisie do poľnohospodárskej pôdy -5,82
Emisie do priemyselnej pôdy
225

*ADt – vzduchosuchá tona – je vyjadrenie hodnoty
pre výrobu celulózy ktoré tvorí 90% v suchom stave.
* BDt – absolútne suchá tona

Pomocou programu GaBi (databázový nástroj
nemeckej spoločnosti pre oblasť LCA) sme modelovali
životný cyklus sulfátovej buničiny v etape výroby.
Vo fáze inventarizácie životného cyklu sme
identifikovali a kvantifikovali materiálové toky v rámci
hodnoteného systému. Po zhotovení celého plánu
sme použili funkciu programu Balance calculation
(výpočet bilancie). Získali sme výpočet všetkých tokov
vstupujúcich do systému z prírodných zdrojov
a výstupov v podobe emisií do konkrétnych zložiek
životného prostredia. Pre samotné hodnotenie
environmentálnych vplyvov výroby sulfátovej buničiny
sme použili funkciu weak point analysis (analýzu
slabých miest) pre vstupy a výstupy.

Aby sme získali lepší prehľad o konkrétnych
výstupoch, použijem zobrazenie pomocou grafu.
Výstupy z fázy výroby sulfátovej buničiny v najväčšom
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množstve predstavujú emisie do vody (Obr. 3).
Ostatné analyzované environmentálny vplyvy na
životné prostredie majú nepatrný podiel.

fáze výroby sulfátovej buničiny je spotreba materiálu
pri vstupoch a pri výstupoch emisie do vôd.

Záver
Uplatnenie metódy LCA nám umožňuje identifikáciu
slabých stránok vo výrobnom procese, a navrhuje
možné zlepšenia v oblasti technológie z hľadiska
udržateľného rozvoja. Táto metóda predstavuje
základný
analytický
nástroj
pre identifikáciu
negatívnych vplyvov na životné prostredie v rámci
produktu, ale aj výrobného procesu. Mnoho svetových
firiem využíva metódu LCA, aby si zvýraznili svoj
environmentálny profil.
Cieľom
nášho
výskumu
bola
aplikácia
zjednodušenej analýzy LCA „od brány po bránu“
priamo v podmienkach papierenského priemyslu.
Hlavným vstupom do výrobného procesu je drevo,
ktoré sa cez jednotlivé technologické uzly
transformuje na sulfátovú buničinu.
Použitím
softvérového
programu
GaBi
a uplatnením analýzy „Slabých miest“ je možné zistiť
vplyv akejkoľvek priemyselnej výroby na životné
prostredie a ľudské zdravie. Program Gabi umožňuje
modelovanie vstupov a výstupov z jednotlivých
procesov. Využitím funkcie bilancií poskytuje údaje
o materiálnych
tokoch,
odpadoch
a emisiách
v prehľadnej tabuľkovej alebo grafickej forme.
Z výsledkov bilancie pre výrobu sulfátovej buničiny
sme zistili, že najviac je spotrebovaných materiálových
zdrojov, konkrétne obnoviteľných prírodných zdrojov.
Pri analyzovaní výstupov sme zistili zvýšené množstvo
emisií do vody a do ovzdušia.

Obr. 3 Analýza slabých miest pre výstupy
Zdroj: výstup z programu GaBi
Predložený článok sa zameriava na hodnotenie
životného cyklu sulfátovej buničiny vo fáze výrobných
procesov. Zistili sme, že jedným z významných
environmentálnych vplyvov z vstupov je práve
spotreba obnoviteľných zdrojov (drevo). Pri porovnaní
výroby sulfátovej buničiny s výrobou syntetickej
buničiny môžeme konštatovať, že obidve výroby sú
náročné na materiálové toky [9]. V Nórskej štúdii sa
zameriavali na ekologické aspekty pri výrobe celulózy
a papiera. Sú toho názoru, že samotná výroba patrí
medzi najväčšieho znečisťovateľa životné prostredie v
Nórsku. V tejto štúdii sa hodnoty emisií neznížia, aj
keď sa využíva recyklovaný papier a buničina, nakoľko
pri komplexnom hodnotení „od kolísky po hrob“ treba
uvažovať aj s environmentálnymi dopadmi dopravy pri
zbere papiera [8].Posudzovanie životného cyklu
výroby buničiny v Brazílii sa zameriavalo na nové
technológie v rámci fázy opätovného využívania
odpadových
vôd
na
elimináciu
znečistenia
povrchových vôd. Výsledkom je prijatie novej
technológie enzymického ošetrenia (biobleaching),
založenej na mechanickom čistení, ultrazvuku
a zelenom rozpúšťadle, ktoré eliminujú nepriaznivé
environmentálne dopady na vodné toky.
Aj z výsledkov nášho výskumu vyplýva, že jedným
z najvýznamnejších environmentálnych vplyvov vo
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Výskyt inváznych druhov rodu Fallopia spp. na Slovensku
Occurrence invasive plant species genus Fallopia spp. in Slovakia
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129, and Fallopia sachalinesis with 64 data points. We
have created a category of Fallopia spp. with 175 data
points, which lacked genus specification. Up to 72%
Fallopia habitats are situated in the altitude of 200 to
500 meters above the sea level. Concerning Slovak
watercourses, we have found the highest
concentrations of Fallopia as follows: F. japonica Slaná, Horný Váh II, F. xbohemica - Horný Váh II, F.
sachalinensis - Dolný and Horný Hron.
Keywords: Fallopia species, invasive species, Slovak
Republic, watersheds, altitude

Abstrakt
V posledných desaťročiach sa problematika inváznych
rastlín začala intenzívne objavovať vo výskumných
témach na národnej aj medzinárodnej úrovni. V
našom príspevku sme sumarizovali údaje o rozšírení
inváznych druhov rodu Fallopia spp., Fallopia
japonica, Fallopia sachalinensis a ich kríženca Fallopia
xbohemica na území Slovenska. Vyhodnotili sme
najrozšírenejší druh, určili sme hypsometrickú
distribúciu pohánkovcov a z GPS polohy koncentráciu
ich výskytu v povodiach. Zhromaždili sme údaje a pre
ďalšie spracovanie sme použili 1670 nálezových
záznamov z rokov 1977 až 2017. Druh s najväčším
počtom výskytov bol F. japonica - 1302 údajov o
lokalitách, ďalej druhy F. xbohemica - 129,
F. sachalinensis - 64, a bez determinácie do druhu
(Fallopia spp.) - 175 nálezových údajov. 72 % lokalít sa
nachádza v nadmorskej výške 200 až 500 m. V rámci
povodí Slovenska sme zistili najpočetnejší výskyt
F. japonica - Slaná, Horný Váh II, F. xbohemica - Horný
Váh II, F. sachalinensis - Stredný a Dolný Hron.
Kľúčové slová: rod Fallopia, invázne druhy,
Slovenská republika, povodie, nadmorská výška

Úvod
Invázne druhy sú hrozbou pre pôvodné ekosystémy,
konkurujú pôvodným druhom, v horšom prípade ich
úplne nahrádzajú [1]. Invázne rastlinné druhy sú
veľkým ekologickým problémom, ale sú aj významnou
ekonomickou záťažou (výdaje na eradikáciu populácií
inváznych druhov, priame ekonomické škody) [1].
Významným faktorom podporujúcim šírenie inváznych
druhov je činnosť človeka v krajine. Zintenzívnenie
negatívneho vplyvu uvedených činností súvisí
s budovaním líniových stavieb (najmä rôznych
dopravných sietí), ktoré slúžia inváznym druhom ako
migračné koridory. Pre šírenie nepôvodných druhov sú
významné vodné toky a ich alúvia, ktoré majú aj silný
prísun diaspór inváznych druhov [2].
Introdukované pohánkovce rodu Fallopia (syn.
Reynoutria) patrí medzi 100 najinváznejších
rastlinných neofytných inváznych druhov Európy. Na
Slovensku rastú 3 druhy pohánkovcov: F.
sachalinensis, F. japonica a ako sa neskôr preukázalo
aj ich kríženec F. xbohemica [8]. Tento hybrid je
kozmopolitne rozšírený a často je určovaný na základe
podobných morfologických determinačných znakov
ako rodičovský druh F. japonica [6]. Druhy rodu
Fallopia sú dvojdomé rastliny, teda samčie a samičie
kvety nachádzame na rôznych jedincoch. Dosahujú
výšku až do štyroch metrov, a koreňovou sústavou je
podzemok [9]. Najčastejšie sa pohánkovce množia
vegetatívne,
odrezkami,
prípadne
koreňovou
sústavou.
Šíria
sa
najmä
hydrochoricky

Abstract
The problem of invasive plants has begun to emerge
intensively in researches of recent decades at national
and international level. In this article we summarized
the data of spreading of genus Fallopia spp., Fallopia
japonica, Fallopia sachalinensis and the hybrid
Fallopia bohemica in the Slovak Republic. We have
evaluated the most widespread species, we have
determined the hypsometric distribution and the
concentration of their occurrence in the catchment
areas from the GPS position. We have collected data
from various, mainly published sources, and have
chosen 1670 entries published from year 1977
untilyear 2017 forfurtheruse. The species with the
highest degree of occurrence was Fallopia japonica,
with 1302 data points concerning its habitats, the
subsequent species were the Fallopia xbohemica with
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a anemochoricky
pričom
hlavný
predpoklad
úspešného šírenia sú rôzne disturbancie, najmä
narušenie pôdneho krytu [10]. Podzemky sa dožívajú
veľmi vysokého veku, F. japonica priemerne 91 rokov
a F. sachalinensis približne 130 rokov [11].
Autori
uvádzajú
rôzne
roky
introdukcie
pohánkovcov z Ďalekého východu do Európy. Pre druh
Fallopia japonica sa uvádza prvý údaj o výskyte z roku
1825 [3], F. sachalinensis bola introdukovaná v roku
1855 [4] a kríženec F. xbohemica približne v roku 1872
[5]. Hybrid F. xbohemica bol opísaný ako nový taxón
českými botanikmi J. Chrtekom a A. Chrtekovou v roku
1983 z českých lokalít (preto druhový názov
„bohemica“). Následne boli premenované aj vzorky
pohánkovcov pestované v Botanickej záhrade v Prahe
od roku 1950 [7]. Na Slovensku bol výskyt kríženca
prvýkrát doložený v roku 1996 [8]. Kríženec je
v porovnaní
s rodičovskými
druhmi
lepšie
prispôsobený šíreniu na antropogénne narušené
územia. Je to najmä kvôli svojej výnimočnej
schopnosti regenerácie, schopnosti rýchlo sa šíriť a
odolnosti voči tradičným spôsobom eradikácie [6].
Výskumu rozšírenia pohánkovcov na Slovensku
nebola venovaná v minulosti potrebná pozornosť [6]
a len v ostatných rokoch začali mapovatelia rozlišovať
kríženeca F. xbohemica. Preto sme sa zamerali na
sumarizáciu nálezových záznamov pohánkovcov
z dostupných zdrojov a lokality výskytu dopĺňame
vlastným výskumom.
Cieľom nášho príspevku bolo sumarizovať údaje
o výskytoch pohánkovcov, spracovať ich do tabuľkovej
databázy, zistiť, ktorý je najviac zastúpený druh
v databáze a vyhodnotiť charakteristiky týchto
inváznych druhov. Z informácií o nadmorskej výške
zhodnotiť hypsometrickú distribúciu a z GPS polohy
vyhodnotiť
najvyššiu
koncentráciu
výskytov
pohánkovcov v rámci jednotlivých povodí.

(GPS súradnice, dátum nálezu a určenie druhov (alebo
určenie do rodu)) bolo 1670. Vlastným výskumom sme
získali 373 záznamov. Nálezové údaje sme spracovali
do dátovej matice v programe MS Excel pre ďalšie
spracovanie v programe Quantum Gis 2.6 a Grass Gis
6.4.3. (výpočet nadmorskej výšky lokalít, mapy
rozšírenia druhov). V programe Statistika cz ver. 9.0
[12] sme testovali normalitu hypsometrických dát (2D
histogram s preloženým teoretickým rozdelením), pri
zvolenej hladine štatistickej významnosti p = 0,05.
Testovali sme hypotézu H0: dáta pochádzajú zo vzorky
s normálnym rozdelením, platí p > pα => nemôžeme
zamietnuť H0 na hladine významnosti 95 %. Stredné
hodnoty hypsometrického výskytu sme spracovali
popisnou štatistikou. Odchýlky priemerných hodnôt
nadmorských výšok medzi druhmi rodu Fallopia sme
testovali použitím Kruskal-Wallisovho testu, H0: nie je
rozdiel v hypsometrickej distribúcii nálezových dát,
hladina štatistickej významnosti bola p = 0,05.
Spracovali sme výskyty pohánkovcov v povodiach
slovenských riek a vytvorili mapový výstup bodovej
vrstvy lokalít výskytov pre celé Slovensko a prekryv
s vrstvou území Natura 2000.

2 Výsledky a diskusia
Z rôznych zdrojov sme získali 2413 údajov o lokalitách
výskytov druhov rodu Fallopia. Kompletné nálezové
údaje má 1670 záznamov. Sumarizáciou získaných
údajov je (Graf 1) možné vidieť rôzne zdroje odkiaľ
sme čerpali dáta, pričom ISTB poskytlo najviac, až
1029 údajov.
Graf 1 Zdroje nálezových údajov druhov rodu Fallopia
78
455

98
1029

1 Metodika
Zhromažďovanie údajov o rozšírení inváznych druhov
rodu Fallopia (vrátanie údajov neurčených do druhov
= F. spp.) na Slovensku prebiehalo od roku 2010 do
2017. Údaje boli excerpované z odborných publikácií
zameraných na botanické výskumy, publikácií
Slovenskej botanickej spoločnosti, kartoték botanikov
slovenských múzeí a iných odborných inštitúcií.
Najviac údajov poskytla ŠOP SR výpisom údajov z
Informačného systému taxónov a biotopov (ISTB) a
databázy
Komplexného
informačného
a
monitorovacieho systému (KIMS). Celkový počet
získaných nálezových údajov bol 2351, použiteľných

10

IVU botanici

KIMS

ISTB

Biomonitoring

Herbárium KO

Vysvetlivky: IVU botanici - individuálne výskumné
údaje botanikov, Herbárium KO - Herbárium Košice,
KIMS - komplexný informačný monitorovací systém,
ISTB - informačný systém taxónov a biotopov.
Medzi nepublikované údaje patria kategórie: KIMS komplexný informačný monitorovací systém, IVU
botanici - individuálne výskumné údaje botanikov.
Publikované dáta sú zahrnuté v kategóriách:
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Herbárium KO - Košice, Biomonitoring, ISTB informačný systém taxónov a biotopov.

Graf 3 Histogram nadmorských výšok výskytov
pohánkovcov na Slovensku

Porovnanie počtu lokalít pohánkovcov je v Grafe 2,
pričom F. japonica je najrozšírenejším druhom
s počtom 1302 lokalít v rámci Slovenska. Rovnako aj
v Čechách považujú invázny druh F. japonica za
najrozšírenejší,
pričom
autori
uvádzajú
že
v posledných rokoch ho počtom lokalít prevyšuje
kríženec F. xbohemica [7]. Na Slovensku je zatiaľ
F. japonica najrozšírenejší najmä kvôli spomínaným
častým zámenám s krížencom F. xbohemica [6].

Histogram z nmv
tabulka_oprava 15v*1671c
nmv = 1670*100*normal(x; 367.3741; 148.3373)
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Graf 2 Počty lokalít pohánkovcov na Slovensku
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Pre zistenie stredných hodnôt hypsometrického
výskytu pohánkovcov (priemer, minimum, maximum,
hladina spoľahlivosti) (Tab. 1), sme použili popisnú
štatistiku v programu Statistica cz [12]. Najviac
lokalitných údajov je pre F. japonica (N = 1302),
lokality výskytu sú v priemernej nadmorskej výške
352,4 m. Pohánkovec japonský má aj najvyššiu
zaznamenanú nadmorskú výšku výskytu 993,3 m.
V najvyšších priemerných výškach sa na Slovensku
vyskytuje pohánkovec sachalinský 474,1 m n. m. (N =
64), Obr. 1. Na území nebolo uskutočnené mapovanie
s cieľom zistenia maximálnych výškových výskytov.
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175
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Histogram (Graf 3) zobrazuje hypsometrickú
distribúciu pohánkovcov v kategóriách 100 až 1000 m
nadmorskej výšky. Histogram je zároveň testom
normality hypsometrických dát (Shapiro-Wilksov test,
p = 0.000). Normalita hypsometrického rozloženia dát
nie je narušená, pretože údaje reprezentovali výskyt
pohánkovcov z nižších aj z vyšších nadmorských výšok.
Najviac lokalít (28 %) sa vyskytuje v nadmorských
výškach 400-500 m n. m., 23 % lokalít je v rozpätí 300400 m n. m. a 21 % lokalít je vo výškovom intervale
200-300 m n. m. (Obr. 1). Z výsledkov však vyplýva
odlišná priemerná nadmorská výška výskytov pre
jednotlivé druhy. Zistené výškové intervaly sú
výsledkom biotopovej preferencie pohánkovcov.
Limitujúcim faktorom výskytu pohánkovcov je vyšší
ročný úhrn zrážok, len ťažko prežívajú na
veľmi suchých stanovištiach a potrebujú aspoň 500
mm zrážok ročne [13]. Rovnako ťažko prežívajú
v oblastiach kde pretrvávajú silné mrazy [14].
Rovnako je možné vysvetliť nerovnomernosť
výškového zastúpenia lokalít aj mapovaciou aktivitou,
ktorá do roku 2000 predstavuje 287 údajov, naproti
tomu zbernú aktivitu po roku 2000 (vrátane roku
2000) reprezentuje až 1384 údajov.

Tab. 1 Vybrané stredné hodnoty nadmorských výšok
Druh
Fallopia

N
1670

Priem.

Medi.

Min.

Max.

F. spec.

175

398,6

426,7

113,3

771,6

F. sach.

64

474,1

480,6

147,8

916,1

F. jap.

1302

352,4

346,2

97,2

993,3

F. xboh.
129
423,7 432,5 122,3 755,5
Vysvetlivky: F. spec. - F. species, F. sach. - Fallopia
sachalinensis, F. jap. - F. japonica, , F. xboh. F. xbohemica, N - počet výskytov, Priem. - Priemer,
Medi. - Medián, Min. - Minimum, Max. - Maximum.
Obr. 1 Falopia sachalinensis v Tatranskej Lomnici za
hotelom Praha (Foto S. David, 2005)
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územia európskeho významu (ÚEV) a chránené vtáčie
územia (CHVÚ). Z mapy (Obr. 2) je vidieť šírenie
pohánkovcov nielen do „naturovských“ území ale aj na
lokality s vyšším stupňom ochrany (chránené územia).
Obr. 2 Výskyt Fallopia spp. v území Natura 2000

Použitím grafu odchýlok od priemeru (Graf 4) sme
Kruskal-Wallisovým testom overovali štatistickú
významnosť rozdielov stredných hodnôt (priemerov)
nadmorských výšok lokalít výskytu medzi druhmi F.
japonica, F. sachalinensis, F. xbohemica a F. spp.

Na Obr. 3 je výskyt pohánkovcov v povodiach
slovenských riek, je zrejmé, že F. japonica (druh
s najvyšším počtom výskytov – červená farba) sa šíri
pozdĺž vodných tokov, ktoré využíva ako migračné
koridory. Najväčšia koncentrácia výskytov tohto druhu
bola v povodí riek Slaná, Horný Váh II a Stredný Váh.

Graf 4 Nadmorské výšky lokalít pohánkovcov
540
520
nmv: F(3;1666) = 25.3246; p = 0.0000;
KW-H(3;1670) = 92.0808; p = 0.0000

500

Obr. 3 Mapa povodí s lokalitami výskytov druhu F.
japonica

nadmorská výška

480
460
440
420
400
380
360
340

Priemer
Priemer±0.95 Int. spolahl.

320
F. sachalinensis

F. japonica

F. sp.

F. xbohemica

druh

Testovali sme hypotézu H0: nie je rozdiel
v priemerných
nadmorských
výškach
lokalít
pohánkovcov. Zvolená hladina štatistickej významnosti
p = 0,05, p = 0,000 (Graf 4). Môžeme konštatovať, že
priemerné hodnoty nadmorských výšok lokalít sú na
hladine významnosti 0,05 štatisticky významne
odlišné.
Vytvorenú bodovú vrstvu výskytov pohánkovcov
sme naložili na vrstvu Natura 2000 ktorá obsahuje

Autori [15] uvádzajú že pohánkovce preferujú pre
kolonizáciu narušené plochy a opustené oblasti po
rôznej antropogénnej činnosti. Šíria sa najmä pozdĺž
vodných tokov, ciest a železníc. Kolonizácia je problém
pre infraštruktúru ale najmä pre pôvodné
spoločenstvá [16]. Zdá sa, že F. xbohemica má menšiu
stanovištnú viazanosť na synantropné prostredie.
Preto sa častejšie vyskytuje na okrajoch lesných
porastov ako súčasť ekotónov, na brehoch vodných
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tokov, na nelegálnych skládkach, okrajoch poľných
hnojísk a silážnych jám a pod. F. sachalinensis je
charakteristická, ako okrasný druh, pre parky, záhrady
a brehy rybníkov v rôznych oblastiach [7].
Porovnaním
lokalít
výskytu
pohánkovcov
v povodiach Slovenska (Tab. 2) sme zisťovali, kde je
najväčšia koncentrácia ich výskytu. F. japonica
vykazuje najpočetnejší výskyt v rámci povodí: Slaná,
Horný Váh II a Stredný Váh. Pre druh F. xbohemica je
to rovnako Horný Váh II, kde - ako sme už v úvode
spomínali môžeme predpokladať zámeny pri
determinácii. F. sachalinensis vykazuje najpočetnejší
výskyt v rámci Stredného a Dolného Hrona.

sa

Fallopia
ja
sp

1152

2

13

-

-

Horná Nitra
Stredný a Dolný
Ipeľ

1878

8

13

2

-

1597

-

28

-

-

Rimava

1374

-

18

-

-

Bodva

914

4

39

-

-

Torysa

1316

1

1

-

-

Ondava

1338

-

16

-

-

Topľa

1515

-

41

-

4

Dolná Morava I

1157

-

1

-

-

Dunaj

3121

2

61

-

-

Horný Váh I

2274

1

67

37

36

Orava

1649

-

43

12

25

Horný Váh II

2833

4

202

101

47

Stredný Váh

2841

2

114

3

-

Dolný Váh
Stredná a Dolná
Nitra

2172

-

24

-

2

3203

7

9

7

-

Horný Hron
Stredný
a Dolný Hron

2784

2

110

-

1

2672 27

46

5

6

Horný Ipeľ

1986

-

67

5

1

Slaná

1760

-

262

-

-

Poprad
Hnilec, Horný
Hornád

1995

2

32

-

-

1796

2

19

2

3

km2

Dolná Morava II

km2

Stredný a Dolný
Hornád

1261

sa

Fallopia
ja
sp

xb

-

8

3

1

Horný Laborec
1883 33
Bodrog-LatorciaLaborec
2549 35
1
Vysvetlivky: km2- plocha povodia, F. sa - Fallopia
sachalinensis, F. ja - F. japonica, F. sp - F. species, F. xb
- F. xbohemica
Dôležitou súčasťou problematiky inváznych druhov
sú vhodné manažmentové opatrenia odstraňovania
ich populácií [10]. V súčasnosti sa považuje za
najefektívnejší spôsob likvidácie týchto druhov
kombinovaný mechanicko-chemický spôsob. Prvá
etapa prebieha v polovici mája asi pri metrovej výške
pohánkovcov. Druhá etapa asi po ôsmych týždňoch,
pričom medzi mechanickou (kosenie) a chemickou
(postrek) fázou nesmie byť väčší časový odstup ako 2
až 3 týždne [10]. Tzv. Beskydský spôsob sa odlišuje od
mechanicko-chemického tým že pre lepšiu účinnosť
pôsobenia herbicídov sa vyžaduje kosenie (sekanie)
pohánkovcov s aplikáciou herbicídov na rezné plochy
koncom leta. Je to asi najúčinnejšia metóda likvidácie
pohánkovcov, s viditeľným účinkom už v prvom roku.
Je to ale náročná metóda na ručnú prácu a čas,
využiteľná skôr na menších plochách, kde sa dá
herbicídom postriekať celý porast [17].
Biologický spôsob je finančne najmenej náročnou
metódou ako odstraňovať pohánkovce. Avšak
možnosť jej realizácie je stále skúmaná z hľadiska
rizika rozšírenia využiteľných predátorov na naše
pôvodné rastlinné druhy. Jeden z možných predátorov
je uvádzaný druh hubového patogéna z Japonska,
Mycosphaerella sp., ktorý vytvára nekrózy na listoch
a ich uschýnanie [18].

Tab. 2 Výskyt pohánkovcov v povodiach Slovenska
Povodie rieky

Povodie rieky

xb

Záver
Počas zberu dát sme zaznamenali 2351 údajov
o výskytoch rodu Fallopia.. Pre ďalšie spracovanie sme
použili 1670 nálezových záznamov, ktoré sme ďalej
vyhodnocovali. Pohánkovcom s najvyšším počtom
lokalít (N = 1302) na Slovensku je Fallopia japonica,
najmenej výskytov sme zaznamenali pre druh Fallopia
sachalinensis (N = 64). Získané výsledky potvrdzujú
význam migračných koridorov pri šírení druhov rodu
Fallopia. Až 72 % lokalít pohánkovcov sa nachádza
v nadmorskej výške 200 až 500 m. V rámci povodí
Slovenska sme zistili najvyššiu koncentráciu výskytu F.
japonica v povodiach riek Slaná, Horný Váh II., druh F.
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xbohemica v povodí Horný Váh II a druh F.
sachalinensis v povodí Stredného a Dolného Hronu.
Invázne druhy rodu Fallopia predstavujú vážnu
hrozbu pre biodiverzitu pôvodnej vegetácie na
Slovensku. Preto je potrebné monitorovať výskyt
týchto druhov, zamerať sa na ich stanovištnú
preferenciu a vhodným manažmentom zamedziť ich
ďalšiemu šíreniu. Získané údaje z mapovania výskytu
môžu byť podkladom pre modelovanie potenciálneho
výskytu pohánkovcov na Slovensku, ako nástroj
prevencie ich šírenia.
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Abstrakt

Úvod

Cieľom
práce
je
hodnotenie
vybraných
ekosystémových služieb v konkrétnom území pomocou
softwarového nástroja InVEST. V práci opisujeme
projekt
Natural capital project vyvinutý na
Stanfordskej Univerzite v USA v Kalifornii, na základe
ktorého vznikol softwarový nástroj InVEST. Ďalej
uvádzame funkcie tohto softwaru resp. modely, ktoré
majú za úlohu počítať hodnotu vybraných
ekosystémových služieb a tak pomáhať pri rozhodovaní
a lepšom manažmente krajiny. Výsledkom je ukážka
fungovania softwaru InVEST na príklade rekreačného
modelu, ktorý vyhodnocuje potenciál krajiny v oblasti
cestovného ruchu. Na základe výsledkov z tohto
modelu sme určili tri hlavné oblasti cestovného ruchu
v záujmovom území, ktoré sú vizualizované
v mapových výstupoch spracovaných v QGIS 2.18.
Kľúčové slová: InVEST, Natural capital project,
rekreácia, turizmus

Ekosystémové služby ako úžitky poskytované
spoločnosti prírodou, sa stali jedným z hlavných
pojmov súčasnej ekológie, ochrany životného
prostredia a koncepcie udržateľného rozvoja [1].
Samotné ekosystémové služby sú považované za
príspevok ekosystémov k prosperite človeka resp.
kvalite života. Ekosystémové služby sú závislé na
zdrojoch ako sú pôda, vzduch, voda, biodiverzita a i.,
ktoré sa celkovo označujú ako prírodný kapitál.
Ekosystémové služby je potrebné hodnotiť vo vzťahu k
funkciám, procesom a štruktúre daných ekosystémov.
Medzi ekosystémové služby môžeme zaradiť napr.
zdroje vody, potravín, drevo, tvorbu pôdy, čistenie
ovzdušia a vody, ochrana pred povodňami a suchom,
opeľovanie plodín a ďalšie [2].
Podľa medzinárodnej klasifikácie CICES zverejnenej v
roku 2009 [3] boli ekosystémové služby rozdelené do
troch hlavných kategórií a to zásobovacie, regulačné –
podporné a kultúrne.
V práci sa zaoberáme hodnotením ekosystémových
služieb nástrojom InVEST, ktorý na základe vstupných
dát umožňuje výpočet informácií potrebných pre ďalší
manažment územia. Nástroj je výsledkom projektu
Natural Capital Project [4].

Abstract
The main aim of our study is assessing selected
ecosystem services in the study area by using software
tool InVEST. We are describing Natural capital project
developed at Stanford University in California in the
USA. Software tool InVEST was developed on the
ground of this project. We are describing software
functions or more precisely models that are used to
calculate value of selected ecosystem services. This
could help improve decision making processes and
landscape management. To show how InVEST software
works we decided to show it on the recreational model
that evaluate landscape potential for tourist traffic. On
the basis of results of this model we set three major
tourist traffic areas in our study area. Visualisation of
these area is displayed in the maps created in QGIS
2.18.
Key words: InVEST, Natural capital project, recreation,
tourism

1 Metodika a cieľ práce
V úvode sme si naštudovali a zhodnotili doposiaľ
publikovanú odbornú literatúru a informačné zdroje,
ktoré sa zaoberajú problematikou ekosystémových
služieb ako napr. Nátr, L. 2011. Příroda nebo člověk [5],
Costanza, R. et. al. 2013. Changes in the global value of
ecosystem services [6], Haines-Young, R. Potschin, M.
2011. Common international classification of
ecosystem services [7], Vačkář, J. 2010. Ekosystémové
služby: globální pohledy, indikátory a příklady [1] a iné
vrátane softwaru InVEST. Cieľom teoretickej časti bolo
objasnenie štruktúry a funkcií modelov InVEST.
Pre vypracovanie práce bolo potrebné štúdium
literatúry, štúdium nástroja InVEST následné
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generalizovanie textu a uvedenie príkladu v praxi a
analýza. Praktickým výstupom resp. cieľom článku je
znázornenie fungovania vybraného modelu InVEST
s detailnou analýzou jeho funkcií. Výsledný mapový
podklad bol digitalizovaný a upravovaný v prostredí
QGIS 2.18. Na základe týchto postupov a metód bol
následne analyzovaný a zhodnotený stav vybranej
ekosystémovej služby v danom regióne.

možnosťami manažmentu územia, identifikovať
oblasti, kde investície do prírodného kapitálu môžu
posilniť ľudský rozvoj. Súbor nástrojov InVEST-u v
súčasnosti zahŕňa modely ekosystémových služieb
určených pre pozemné, sladkovodné, námorné a
pobrežné ekosystémy, rovnako zahŕňa „pomocné
nástroje“ na pomoc pri vyhľadávaní a spracovaní
vstupných dát, ako aj vzorové dáta [15].
InVEST modely sú priestorovo explicitné, používajú
mapy ako informačné zdroje a produkujú mapy ako
výstupy. Výsledky InVEST-u sú buď biofyzikálne
jednotky (napr. tony uhlíka) alebo ekonomické
jednotky (napr. hodnota tohto uhlíka). Priestorové
rozlíšenie analýz je veľmi flexibilné a umožňuje
užívateľom riešiť otázky na miestnej, regionálnej alebo
celosvetovej úrovni. InVEST modely sú založené na
výrobných funkciách, ktoré definujú zmeny v
ekosystémových štruktúrach. Modely pracujú s
dodávaním služieb, umiestnením a aktivitou ľudí, ktorí
využívajú tieto služby. InVEST modely je možné spúšťať
samostatne alebo ako skript nástrojov v prostredí
ArcGIS – ArcToolbox. Pre zobrazenie výsledkov je
potrebný GIS software ako napr. QGIS alebo ArcGIS
[16].

2 Natural capital project
Hodnotenie ekosystémových služieb má v súčasnosti v
náplni práce množstvo projektov a iniciatív ako napr.
TEEB [8], OpenNESS [9], Operas [10] alebo ESMERALDA
[11]. Projektom, ktorým sa budeme zaoberať v práci je
Natural Capital Project.
Podľa domovskej webovej stránky projektu
www.naturalcapitalproject.org [12] vznikol na základe
partnerstva medzi dvomi akademickými inštitúciami
Stanfordskou univerzitou a univerzitou v Minnesote.
Do projektu sú tiež zapojené dve veľké svetové
neziskové mimovládne organizácie The Nature
Conservancy a World Wildlife Fund. Na projekte
pracujú ďalšie kľúčové inštitúcie, ktoré je možné nájsť
na webovej stránke Natural Capital Project http://www.naturalcapitalproject.org/collaborators/.
Centrom projektu na Stanfordskej univerzite je
Stanford Woods Institute for the Environment
a Department of Biology a v Minnesote je to Institute
on the Environment. Okrem týchto štyroch hlavných
partnerov majú významné a rastúce partnerstvo
Univerzita vo Vermonte, Univerzita v Kalifornii, Los
Angeles a Univerzita vo Washingtone. Na projekte
pracuje 62 ľudí najmä akademikov a softwarových
inžinierov
pod
výkonnou
riaditeľkou
Mary
Ruckelshaus,, Ph.D [13].
Cieľom projektu je integrácia hodnôt prírody do
všetkých významných rozhodovacích procesov.
Konečným cieľom je zlepšiť blahobyt všetkých ľudí a
zlepšiť životné prostredie, motivovať pre väčšie a
cielenejšie investície do prírodného kapitálu. Jeden z
výstupov
tohto
projektu
pre
hodnotenie
ekosystémových služieb je software InVEST [14].

3
Súbor
nástrojov
pre
ekosystémových služieb – InVEST

4
Modely
InVESTU
ekosystémových služieb

pre

hodnotenie

Užívateľská
príručka
na
stránke
www.naturalcapitalproject.org [17] popisuje 19
nástrojov pre hodnotenie ekosystémových služieb
rozdelených do dvoch hlavných kategórií – podporné a
finálne (výsledné) ekosystémové služby. Týchto 19
nástrojov dopĺňajú 3 nástroje uľahčujúce analýzy
ekosystémových služieb a 5 podporných nástrojov na
získavanie a modifikáciu potrebných dát do InVEST
modelov.
Podporné ekosystémové služby
Kvalita biotopov (Habitat Quality) – dôkazy z mnohých
zdrojov hovoria o ohromujúcom, všadeprítomnom
poklese biodiverzity po celom svete [18]. Model slúži na
preskúmanie ohrozenia biotopov, bol primárne
vyvinutý pre suchozemské ekosystémy. Kombinuje
informácie o LULC (land use/land cover) s informáciami
o ohrození biodiverzity. Model robí konečný odhad
vegetácie a jej biodiverzity naprieč krajinou a hodnotí
stav, nakoľko je degradovaná.
Hodnotenie ohrozenia biotopov (Habitat Risk
Assessment) – nedávne globálne analýzy ukázali, že
takmer žiadna oblasť svetových oceánov nezostala
uchránená od vplyvov ľudskej činnosti [19]. Tento
model podobne ako predchádzajúci slúži na

hodnotenie

InVEST je voľne dostupný tzv. open-source software,
pozostávajúci z viacerých hodnotiacich modelov
ekosystémových služieb, ktorý mapuje a oceňuje
tovary a služby poskytované prírodou pre ľudí. InVEST
umožňuje tým ktorí rozhodujú posudzovať a
kvantifikovať zmeny spojené s alternatívnymi
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preskúmanie ohrozenia biotopov. Model bol primárne
vyvinutý pre morské ekosystémy (je možné použiť aj
pre suchozemské ekosystémy), kombinuje informácie o
expozícií biotopov ku každému stresovému faktoru s
informáciami o dôsledku tejto expozície pre každý
biotop. Nástroj umožňuje používateľom posúdiť riziká
pre pobrežné a morské biotopy ovplyvnené ľudskou
aktivitou s potenciálom pre poskytovanie služieb
ekosystémov.
Kvalita morskej vody (Marine Water Quality) –
manažment kvality vody hrá rozhodujúcu úlohu pre
zdravie človeka aj v pobrežných ekosystémoch. Model
posudzuje, ako manažment ľudských činností
ovplyvňuje kvalitu vody v týchto ekosystémoch.
Numerický model založený na fyzikálnych a
biochemických princípoch môže pomôcť manažérom
odstrániť rôzne problémy s kvalitou vody, ako sú vysoké
koncentrácie baktérií a toxických chemikálií, hypoxia a
eutrofizácia [20].
Výskyt opeľovačov: opeľovanie plodín (Pollinator
Abudance: Crop Pollination) – plodina vhodná na
opelenie včelami tvorí potenciálnu ekosystémovú
službu. V mnohých krajinách je vytvorená zmiešaním
poľnohospodárskych a prírodných biotopov [21].
Model sa zameriava na divoké včely ako kľúčového
opeľovača. Používa odhady o dostupnosti hniezdisk,
kvetinových zdrojov, rozsah včelieho letu z čoho
odvodzuje index včelej hojnosti a hniezdenia v krajine.
Ak je potrebné, model môže vypočítať jednoduchý
index hodnoty včiel na poľnohospodársku produkciu.
Výsledky môžu byť použité na optimalizovanie
poľnohospodárstva.

čiastočnú sekvestráciu uhlíka v čase. Voliteľné dáta
alebo spoločenská hodnota sekvestrovaného uhlíka,
ročnej miery zmeny a miery sekvestrácie môžu byť
použité vo voliteľných možnostiach modelu, ktorý
odhaduje hodnotu ekosystémovej služby pre
spoločnosť.
Pobrežný modrý uhlík (Coastal Blue Carbon) –
príspevok ukladania uhlíka v morských ekosystémoch
je kontinuálne akumulovanie sedimentov, vytváranie
veľkých zásobníkov na dlhodobú sekvestráciu uhlíka.
Model mapuje ukladanie a zmeny oxidu uhličitého v
morských a pobrežných biotopoch. Model sa pokúša
predpovedať ukladanie uhlíka a jeho sekvestráciu v
pobrežnej zóne v určitých časových obdobiach v
dôsledku zmien krajinného pokryvu. Model tiež
identifikuje miesta v krajine, kde nie je vhodné
degradovať pobrežné ekosystémy, ale je potrebné
uprednostniť obnovu s cieľom zachovať a posilniť
funkciu ukladania a sekvestrácie uhlíka. Výsledky z
modelu môžu byť použité na porovnanie súčasných a
budúcich scenárov zásob uhlíka a jeho ukladanie.
Výdatnosť vody: hydrologická produkcia, zásobovanie
(Water Yield: Reservoir Hydropower) – voda ako zdroj
energie predstavuje 20% svetovej energetickej
produkcie. Model odhaduje príspevky vody z rôznych
častí krajiny, ktoré ponúkajú možnosť nahliadnuť do
toho ako zmeny v štruktúre využívania pôdy ovplyvňujú
povrchové vody a hydrologický potenciál. Model
odhaduje ročný priemer kvantity a hodnoty vodnej
výdatnosti, určuje množstvo vody pre každú časť
krajiny, ktorá prispieva napr. k hydroenergetickej
výrobe. Informácie môžu slúžiť pri rozhodovaní a
manažmente prameňov.
Bilancia dodávania živín (Nutrient Delivery Ratio
Model) – v dôsledku zrážok voda tečie cez krajinu
nesúc so sebou množstvo znečisťujúcich látok, ktoré
tečú do potokov, jazier, riek a oceánov. Táto skutočnosť
ovplyvňuje stav vodných ekosystémov, ktoré majú
obmedzenú schopnosť adaptovať sa na toto zaťaženie
[24]. Retenčná služba je zaujímavá pre problematiku
kvality povrchových vôd a ich možného ekonomického
a sociálneho ocenenia. Cieľom modelu je zmapovať
zdroje živín z povodia a ich transport do vodného toku.
Informácie z modelu môžu byť použité na posúdenie
služby zadržiavania živín v prirodzenej vegetácii, pri
rozhodovaní o službách zadržiavania živín prírodnou
vegetáciou.
Bilancia sedimentačných procesov (Sediment Delivery
Ratio model) - zvýšené množstvá sedimentov sú
pozorované na mnohých miestach vo svete, čo výrazne
ovplyvňuje kvalitu vody a spravovanie priehrad. O

Finálne (výsledné) ekosystémové služby
Lesný uhlík – okrajový efekt (Forest Carbon Edge
Effect Model) – v brazílskom atlantickom lese bolo
preukázané, že jadro lesa pohltí tri krát viac uhlíka ako
jeho okraj [22]. Model rieši degradáciu ukladania
uhlíka v okrajových častiach tropického lesa, je to
„update“ modelu uhlík (Carbon). Využíva vzťah medzi
ukladaním uhlíka v lese od vzdialenosti z okraja lesa na
kalkuláciu okrajového efektu pri ukladaní uhlíka. Model
sa vzťahuje pre nadzemnú biomasu a môže zlepšiť
odhady ukladania uhlíka o 20% v porovnaní s ostatnými
prístupmi.
Ukladanie a sekvestrácia uhlíka: klimatická regulácia
(Carbon Storage and Sequestration: Climate
Regulation) – ukladanie uhlíka v suchozemskej krajine
je zrejme najviac uznávaná ekosystémová služba [23],
závisí najmä na objeme nadzemnej biomasy,
podzemnej biomasy, pôdy a mŕtvej organickej hmoty.
Model robí odhad sekvestrácie uhlíka v krajine alebo
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retenciu sedimentov v krajine je veľký záujem u
vodohospodárov. Cieľom modelu je zmapovať bilanciu
sedimentov a ich transport do vodného toku.
Informácie môžu byť použité na štúdium zadržiavania
sedimentov v povodí.
Voľný výhľad: kvalita scenérie (Unobstructed Views:
Scenic Quality Provision) – prírodné a scénické výhľady
môžu napomáhať k blahobytu lokálnych komunít,
pomáhajú k atraktívnosti daných lokalít. Model
poskytuje informácie o viditeľnosti pobrežných
objektov z okolitej krajiny, dá sa však využiť aj pre iné
typy krajiny. Počíta vizuálny dopad funkcií v krajine v
štyroch krokoch – výpočet viditeľnosti, ocenenie,
váhový faktor, sčítanie. Model generuje mapy, ktoré
môžu byť použité na identifikáciu a vizualizáciu vývoja
v krajine.
Návštevnosť: rekreácia a turizmus (Visitation:
Recreation and Tousrism) – rekreácia a turizmus sú
dôležité v mnohých krajinách a ich miestnych
ekonomikách, prispievajú ku kvalite života [25].
Ekonomický význam je len jeden zo spôsobov merania
významu rekreácie -napr. rekreácia vo voľnej prírode
môže byť duchovný zážitok, miesto v prírode môže byť
miestom sociálnej interakcie atď. [26]. Cieľom modelu
je predpovedať návštevnosť regiónu a počet dní
zdržania sa za účelom rekreácie a turizmu, je založený
na miestach prirodzených biotopov, prístupnosti cieľa
a iných rozhodovacích procesov u návštevníkov.
Výstupy modelu predstavujú súčasné rekreačné
využitie a mapy budúceho využitia v rámci
alternatívnych scenárov.
Tlmenie vĺn a redukcia erózie: Ochrana pobrežia
(Wawe Attenuation and Erosion Reduction: Coastal
protection) – pochopenie úlohy, ktorú zohrávajú
príbrežné biotopy v oblasti ochrany pobrežných
komunít tvárou v tvár meniacej sa klíme a rastúcim
tlakom na rozvoj je čoraz dôležitejšie. Model
kvantifikuje ochranné funkcie, ktoré poskytujú biotopy
proti erózii a inudácii v príbrežnom prostredí.
Informácie z tohto modelu môžu pomôcť manažérom,
plánovačom, vlastníkov pôdy a iným zainteresovaným
skupinám pochopiť pobrežnú ochranu poskytovanú
týmito biotopmi.
Produkcia energie z morských vĺn (Wave Energy
Production) – spoločnosť sa stále viac zaujíma o
premenu energie z morských vĺn na elektrickú energiu
s nádejou, že vlny budú zdrojom čistej, bezpečnej,
spoľahlivej a cenovo dostupnej energie. Cieľom modelu
je uľahčiť plánovanie energetických projektov v
súvislosti s preskúmaním nákladov a výnosov pri
montáži zariadení vyrábajúcich energiu z morských vĺn.

Výstupy z tohto modelu sú priestorovo explicitné
informácie, ktoré ukazujú oblasti s najväčším
potenciálom produkovať energiu pre umiestňovanie
zariadení transformujúcich energiu vĺn. Výstup modelu
poukazuje na miesta, kde je najvýhodnejšie tieto
zariadenia umiestňovať s minimalizovaním dopadu na
pobrežné a morské ekosystémy.
Produkcia veternej energie z pobrežného vetra
(Offshore Wind Energy Production) – energia získaná z
pobrežného vetra získava záujem po celom svete. V
januári 2013 bolo z tohto obnoviteľného zdroja
produkovaných 5400 megawattov energie s
potenciálom rastu 25% za rok. Cieľom modelu je
poskytnúť priestorové mapy dostupnosti energetických
zdrojov, mapu potenciálu výroby energie a hodnotu
výroby energie. K modelovým výstupom patria
informácie o výkonovom potenciáli veternej energie,
výrobe energie, kompenzácií emisií uhlíka, čistej
súčasnej hodnote, kategorizácii nákladov na energiu,
čo môže pomôcť pri rozmiestňovaní zariadení na
zachytávanie tejto energie.
Produkcia rýb z mora (Marine FinFish Aquacultural
Production) – produkcia rýb a kôrovcov z mora je
dôležitá služba poskytovaná pobrežným a morským
prostredím. Model je určený na určenie produkcie a
ekonomickej hodnoty lososa ako jednej z
najdôležitejších rýb chovaných v jednotlivých
akvakultúrach. Zhodnocuje ako ľudská činnosť a
klimatické zmeny vplývajú na výrobu a ekonomickú
hodnotu akvakultúr lososa.
Rybárstvo (Fisheries) – ryby poskytujú významný zdroj
bielkovín pre ľudskú spotrebu a rybárstvo priamo
zamestnáva takmer 40 miliónov rybárov na celom
svete [27]. Schopnosť ekosystému podporovať rybolov
závisí od existencie neporušeného prostredia pre ryby
a udržaní výlovu na udržateľnej úrovni. Model
produkuje odhady objemu produkcie rýb a ekonomickú
hodnotu jedného druhu rýb v zadanej lokalite. Model
je možné prispôsobiť pre väčšinu druhov rýb v rôznych
oblastiach.
Rastlinná výroba (Crop Production) – rozširovanie
poľnohospodárskej výroby a obmedzenie výkyvov vo
výnosoch (closing yield gaps) je kľúčovou stratégiou pre
mnoho vlád a rozvojových agentúr zameraných na
zmiernenie chudoby a dosiahnutie potravinovej
bezpečnosti. Model produkuje odhady výnosu plodín z
existujúcich dát, percentilové zhrnutie a modelovanie
predpovedí, ktoré sa dajú využiť pri ďalšom
manažovaní poľnohospodárskej krajiny (model je v
súčasnosti stále vo vývojovej fáze).
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Sezónna výdatnosť vody (Seasonal Water Yield
model) – v súčasnosti je vysoký dopyt po nástrojoch
odhadu vplyvu hospodárenia v krajine na vodné služby
(napr. pre zavlažovanie, domáce použite, výroba
energie z vody). Sezónna výdatnosť vodných tokov má
rozhodujúci význam pre hospodárenie v povodí.
Nástroj poskytuje odhad vplyvu hospodárenia v krajine
na vodné služby (nástroj je v súčasnosti vo vývoji).

Obrázok č. 1 Vymedzenie záujmového územia

Nástroje uľahčujúce analýzu ekosystémových služieb
Analýza prekryvov (Overlap Analysis Model) –model
bol navrhnutý pre tvorbu máp, ktoré možno použiť na
identifikáciu oblastí, ktoré sú najdôležitejšie pre
potenciál ekosystémových služieb. Môže byť použitý
pre modelovanie scenárov, ktoré odrážajú zmeny v
dôsledku rôznych činností.
Zraniteľnosť pobrežia (Coastal Vulnerability Model) –
model produkuje kvalitatívny odhad pokiaľ ide o
expozíciu a index zraniteľnosti pobrežia, ktorý odlišuje
oblasti s relatívne vysokou alebo nízkou expozíciou voči
erózii počas zaplavenia pri búrkach.
InVEST GLOBIO model (InVEST GLOBIO Model) model poskytuje výpočet indexu biodiverzity podľa
druhov a ich hojnosti, priemernú odozvu populácie na
úrovni rôznych druhov pre rôzne stresové faktory
vrátane zmeny využívania pôdy, fragmentácie a zmien
infraštruktúry. Metodika GLOBIO bola vyvinutá v rámci
programu OSN pre životné prostredie[28].
Nástroj InVEST ďalej poskytuje podporné nástroje,
ktoré umožňujú vytvorenie potrebných dát pre správnu
funkciu jednotlivých modelov. Sú to nástroje ako
RouteDEM, DelineatelIT, Scenario Generator,
Scenario Generator: Proximity Based a InVEST
Scripting Guidy and API, o ktorých je možné sa
dozvedieť viac v používateľskej príručke.

6 Príklad použitia modelu InVEST - Návštevnosť:
rekreácia a turizmus
Navštívenie určitého miesta za účelom rekreácie a
turizmu podľa klasifikácie CICES [3] môžeme zaradiť
medzi kultúrne ekosystémové služby. Podľa Costanza
et. al. [29] sem patrí poskytovanie príležitostí pre
nekomerčné využitie ako napr. estetické, duchovné,
umelecké výchovné a vedecké hodnoty ekosystémov.
Spolu s kultúrou je často spätá aj rekreácia definovaná
ako poskytovanie príležitostí pre rekreačné aktivity ako
napr. ekoturistika, športový rybolov a ďalšie
outdoorové aktivity.
Výpočet ekosystémovej služby prebieha na základe
dát zo servera flickr.com. Model sťahuje dáta zo
servera, kde ľudia pridávajú fotografie s informáciou
o polohe. Tieto informácie sú použité pre vyhodnotenie
jednotlivých buniek návštevnosti, kde každá bunka má
priradenú vypočítanú priemernú hodnotu za daný
časový úsek.
Do uvedeného modelu sme zadali vrstvu shapefile
záujmového územia, upravenú do súradnicového
systému UTM 32630 a prednastavili sme možnosť „Grid
The AOI“, nastavili tvar bunky hexagon s veľkosťou
bunky 300. Zadali sme hodnoty pre výpočet
návštevnosti od roku 2005 až 2014 (maximálny možný

5 Vymedzenie územia
Pre hodnotenie ekosystémových služieb sme vybrali
mesto Nitra a priľahlé obce – Lužianky, Zbehy,
Čakajovce, Jelšovce, Podhorany, časť katastrálneho
územia Žirany, Štitáre a Nitrianske Hrnčiarovce (obr. č.
1). Toto územie predstavuje heterogénnu krajinu, ktorá
zahŕňa poľnohospodársku krajinu v priľahlých obciach
Nitry, časť zalesneného pohoria Tríbeč a husto osídlené
krajské mesto Nitra.
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rozsah). Následne bola vypočítaná mapa, ktorú bolo
potrebné spätne previesť do súradnicového systému SJTSK 5514 (obr. č. 2). Model vypočítal priemernú
návštevnosť záujmového územia (podľa kritéria
nahraných fotografií) za uvedeného časové obdobie
pre jednotlivé hexagóny resp. bunky návštevnosti.

bol zrejme najväčším motivačným faktorom pre
navštívenie danej lokality.
Obrázok č. 3 Priemerná návštevnosť v záujmovom
území v okolí Nitrianskeho hradu v rokoch 2005 - 2014

Obrázok č. 2 Priemerná návštevnosť lokalít v Nitre
a vybraných priľahlých obciach za účelom rekreácie
a turizmu v rokoch 2005 – 2014

Zdroj: InVEST – Visitation: Recreation and Tourism
Obrázok č. 4 Priemerná návštevnosť v záujmovom
území v okolí Zobora v rokoch 2005 - 2014

Zdroj: InVEST – Visitation: Recreation and Tourism

7 Výsledky a diskusia

Obrázok č. 5 Priemerná návštevnosť v záujmovom
území v okolí Dražovského kostolíka v rokoch 2005 2014

Na obrázku č. 3 môžeme vidieť najväčšie ohnisko
buniek návštevnosti skúmaného územia v okolí
Nitrianskeho hradu zasahujúce do mestského parku a
na opačnej strane do Wilsonovho nábrežia, Mostnej
ulice a okolia divadla Andreja Bagara. Významným
prvkom v tomto území je aj rieka Nitra a Brezový háj.
Územie je tvorené historickými a kultúrnymi
pamiatkami doplnené povodím rieky Nitry, Brezovým
hájom a mestským parkom, kde sa nachádza kúpalisko,
jazero a zelené plochy.
Ďalším, ale už menším ohniskom návštevnosti (obr.
č. 4) je Zobor a jeho okolie, kde najviac ľudí navštevuje
vysielač na Zobori, vrchol Zobora a liečebný ústav.
Bunky sú rozšírené aj smerom do vnútra lesa.
Posledné, najmenšie ohnisko návštevnosti (obr. č.
5) vzniklo pri Dražovskom kostolíku a jeho okolí, ktorý

Zdroj: InVEST – Visitation: Recreation and Tourism
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Na mape (obr. č. 2) môžeme vidieť aj roztrúsené
bunky, ktoré majú skôr lokálny význam.
Výstupom z tohto modelu je tiež rozsiahla tabuľka
s konkrétnymi číslami návštevnosti jednotlivých buniek
za dané obdobie, ktorá obsahuje okrem priemernej
návštevnosti aj údaje o priemernej návštevnosti za
jednotlivé mesiace, ktorú je možné použiť v ďalších
analýzach. Model poskytuje možnosť výpočtu
návštevnosti
v akýchkoľvek
zadefinovaných
polygónoch. Nástroj poskytuje voliteľné možnosti, kedy
dokáže vypočítať budúce scenáre vývoja resp. predikciu
atraktivity územia na základe prediktorov ako napr.
dopravná dostupnosť, atraktivita biotopu, nadmorská
výška.
Zaujímavou voľbou pre tento nástroj by mohla byť
zmena servera z flickr.com na google.com, ktorý by
mohol byť vhodnejší pre naše podmienky. Pri
porovnaní je server google viac využívaný slovenskými
používateľmi a nachádza sa na ňom omnoho viac
fotografií s informáciou o polohe.
Ďalšie modely, ktoré by mohli byť v budúcnosti
využité pre naše územie sú napr. Kvalita biotopov,
Výskyt opeľovačov: opeľovanie plodín, Ukladanie
a sekvestrácia uhlíka: klimatická regulácia, Výdatnosť
vody: hydrologická produkcia, Bilancia dodávania živín,
Bilancia sedimentačných procesov, Rybárstvo,
Rastlinná výroba, Sezónna výdatnosť vody. Modely
Hodnotenie ohrozenia biotopov, Lesný uhlík: okrajový
efekt, Voľný výhlad: úžitky kvalitnej scenérie, Produkcia
veternej energie z pobrežného vetra by mohli byť
použité na naše územie po určitých úpravách
a prispôsobeniach na naše záujmové územie. Zvyšné
modely sú vyvinuté pre morské ekosystémy. Použitie
modelov závisí najmä na dostupnosti a použiteľnosti
resp. vytvorení dát potrebných pre správne fungovanie
modelov.

Výsledkom práce je prehľad a sumarizácia nástrojov
InVEST použiteľných pre hodnotenie ekosystémových
služieb - popisuje ich možné použitie v praxi.
Praktickým výstupom je opis softwaru InVEST a
prezentácia fungovania aplikácie na príklade
rekreačného modelu. Tento model vypočítal územia,
ktoré boli priemerne najviac navštevované ľuďmi, ktorí
sa odfotografovali na mieste a túto fotografiu aj
s informáciou o polohe nahrali na server flickr.com
v rokoch 2005 až 2014. Tieto lokality sú atraktívne pre
návštevníkov a sú dôležité pre cestovný ruch. V týchto
územiach dominujú hlavne kultúrne, historické
pamiatky doplnené o prírodné krajinné prvky. Výzvou
do budúcnosti je hodnotenie využiteľnosti ďalších
modelov InVEST a ich použitie v ďalšom hodnotení
ekosystémových služieb v modelovom území.
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Veľkostné zmeny rozptýleného osídlenia v meste Krásno nad
Kysucou od roku 1952 do roku 2013
Area changes of dispersed settlement in Krásno nad Kysucou since
1952 to 2013
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were caused by displacement of residents and after
that by resettlement mainly with cottagers.
We focused on assessing size changes of dispersed
settlement. It allows us to set future possibilities of
dispersed settlement development on the basis of
other indicators, such as number of residents and
houses, distance from the city centre and civic
amenity of dispersed settlements. These proposals
touched mainly dispersed settlement function.
To achieve this goal we collected data during our
field research. These data were assessed by using GIS
tools.
During our research we discovered that area
changes of dispersed settlement are not as significant
as we thought they will be because of insufficient
interest of inhabitants to live permanently in
dispersed settlement units so they will not develop.
Key Words: dispersed settlement, development and
land use, Beskydy “kopanice” area, Krásno nad
Kysucou

Abstrakt
Rozptýlené osídlenie je výrazným sídelným typom
Horných Kysúc. Okrem obcí, kde je tento sídelný typ
najbežnejší, sa nachádza i v troch mestách okresu
Čadca, z ktorých jedným je i mesto Krásno nad
Kysucou.
V posledných desaťročiach pozorujeme zmeny vo
využívaní rozptýleného osídlenia, ktoré boli spôsobené
vysídľovaním trvalého obyvateľstva a následným
znovuosídľovaním týchto sídel prevažne rekreantmi.
Zamerali sme sa preto na zistenie veľkostných
zmien roztratených sídel, čo nám následne umožnilo,
na základe ďalších indikátorov, ako boli počet
obyvateľov, počet domov, vzdialenosť rozptýlených
sídel od jadra mesta a ich občianskej vybavenosti, určiť
možnosti ich ďalšieho smerovania, čo sa týka hlavne
ich funkcie.
Pre dosiahnutie tohto cieľa sme použili metódu
zberu dát prostredníctvom terénneho výskumu a ich
následne
vyhodnotenie
použitím
dostupných
nástrojov GIS.
Počas nášho výskumu sme došli k záveru, že
veľkostné zmeny osád nie sú tak výrazné ako sme
predpokladali,
kvôli
nedostatočnému
záujmu
obyvateľov o ich trvalé obývanie a tým ich rozvoj.
Kľúčové slová: rozptýlené osídlenie, vývoj
a využitie krajiny, Javornícko-beskydská kopaničiarska
oblasť, Krásno nad Kysucou

Úvod
V záujmovom území sa pre rozptýlené osídlenie
používa viacero regionálnych názvov, ako sú kopanice,
lazy alebo osady. My sme si zvolili najčastejšie
používané pomenovanie v tejto oblasti, a to osady.
Tieto osady patria v rámci členenia kopaničiarskych
oblastí podľa Hubu [1] do Javornícko-beskydskej
kopaničiarskej oblasti a Kysuckej podoblasti.
Vznik rozptýleného osídlenia na Slovensku sa spája
s valašskou a kopaničiarskou kolonizáciou, ktorá
prebiehala od 15. do 19. st. [2]. Špecifickým spôsobom
vzniku rozptýleného osídlenia bola premena
sezónnych hospodárskych dvorov na stále sídla [3].
Osídľované boli ťažko dostupné a odľahlé časti
chotárov, nevhodné na trvalé bývanie a takéto sídla
predstavovali extrémny a núdzový sídelný prejav. Pri
valašskej kolonizácii prebiehalo osídľovanie v horských
oblastiach s dostatočnou rozlohou na pastvu dobytka

Abstract
Dispersed settlement is a significant settlement type
in Horné Kysuce region. Beside villages, where this
settlement type is the most common, it appears in
three towns in Čadca district and Krásno nad Kysucou
is one of them.
We are noticing changes in use of dispersed
settlement in the last few decades. These changes
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[4]. Rozptýlené osídlenie sa okrem Slovenska
nachádza v podobnej forme i v Českej republike,
Poľsku a Rumunsku. Hlavnou príčinou ich vzniku, bolo
získavanie novej poľnohospodárskej pôdy pre
obrábanie. Rozptýlené sídla vznikali predovšetkým
v podhorských a horských oblastiach Slovenska [5].
Každé roztratené sídlo nesie pomenovanie podľa
mena pôvodného majiteľa alebo podľa zamestnania
obyvateľov či zvláštnych čŕt daného miesta [2].
Podľa Sitára [6] je kopaničiarske osídlenie typ
osobitného,
územne
obmedzeného
a na
poľnohospodárstvo viazaného osídlenia. Verešík [2]
chápe roztratené sídlo, ako sídlo, ktoré je tvorené
samostatne stojacimi, roztratenými domami alebo
malými skupinkami domov. Rozšírené sú hlavne
v oblastiach s horšími pôdami na okrajoch terajšej
alebo bývalej ekumény. Kopaničiarske sídla sú podľa
Horvátha [7] rozptýlené sídelné jednotky, ktoré vznikli
v katastrálnych územiach obcí mimo ich kompaktného
osídlenia a tvoria samostatné priestorové celky, ktoré
majú vlastné pomenovanie a sú od seba vzdialené.
Huba [4] hodnotí kopaničiarske sídla ako jeden zo
svojbytných prejavov socioekonomickej aktivity,
podmienenej špecifickými prírodnými a historickými
podmienkami. Petrovič [8] definuje rozptýlené
osídlenie ako osídlenie, ktoré v minulosti tvorilo
významný
typ
vidieckeho
osídlenia,
kedy
najodľahlejšie neobývané oblasti boli osídľované
osadníkmi s cieľom využiť nevyužívané podhorské
a horské oblasti.
V súčasnosti sa rozptýlenému osídleniu venuje
pozornosť predovšetkým v súvislosti s historickými
štruktúrami poľnohospodárskej krajiny (HŠPK). HŠPK
sú tvorené mozaikovými štruktúrami extenzívne
využívaných maloplošných prvkov orných pôd
a trvalých
poľnohospodárskych
kultúr
resp.
v súčasnosti nevyužívaných plôch s nízkym stupňom
sukcesie. Ich súčasťou sú často medze, ktoré sú
formou antropogénneho reliéfu, ktoré tiež výraznou
mierou prispievajú k diverzite krajiny [9]. Vyčleňujú sa
tu štyri typy HŠPK, z čoho jedným typom je HŠPK
rozptýleného osídlenia [10].
Bolo dôležité spoznať podmienky v akých sa
nachádza rozptýlené osídlenie v meste Krásno nad
Kysucou, aby sme mohli riešiť návrhy možností
využitia tohto osídlenia. Tým, že osady sa nachádzajú
pomerne ďaleko od jadra mesta v horskom teréne,
najlepšie možnosti na pretrvanie rozptýleného
osídlenia v tejto oblasti sú vďaka chalupárom.

1 Metodika
Pri sledovaní veľkostných zmien osád v meste Krásno
nad Kysucou sme postupovali podľa krokov, ktoré
popíšeme v nasledujúcich podkapitolách

1.1 Terénny prieskum
Podstatnú časť celého výskumu tvoril terénny
prieskum, pri ktorom sme sa zamerali najmä na
lokalizáciu jednotlivých osád v krajine pomocou GPS
prístroja ako i turistickej mapy Kysucké Beskydy –
Veľká Rača [11]. Návšteva každej jednej osady bola
kľúčová z dôvodu získania údajov o súčasnom stave
domového fondu a starostlivosti o najbližšie okolie
osád, ako aj ich dostupnosti v letných a zimných
mesiacoch.
Počas terénneho prieskumu sme získali údaje
o počte domov a obyvateľov na Mestskom úrade
v Krásne nad Kysucou.

1.2 Tvorba a vyhodnocovanie dát v GIS
Po lokalizácii jednotlivých osád v krajine, sme mohli
preniesť údaje o ich polohe do prostredia
geografických informačných systémov. Pracovali sme
v programe QGIS 2.2.0 a ArcGIS 10.1.
Pre vyhodnotenie veľkostných zmien zástavby sme
použili dve časové obdobia, a to roky 1952 a 2013. Pre
vytvorenie vrstvy so zástavbou v roku 1952 nám slúžili
topografické mapy z roku 1952 od Slovenskej agentúry
životného prostredia porovnávané s ortofotomapou
z roku
1950
(dostupnou
na
http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/ [12].), pre zaistenie čo
najmenších rozdielov, ktoré by mohli vzniknúť pri
použití dvoch rôznych podkladových vrstiev. Pre rok
2013 sme použili satelitné snímky Google Earth, ktoré
sme nahrali do QGIS 2.2.0.Hranice polygónov vznikli
na základe obtiahnutia zastavanej plochy jednotlivých
osád.
Po vytvorení potrebných vrstiev nasledoval
výpočet rozlohy jednotlivých osád v dvoch časových
obdobiach. Z dôvodu členitosti reliéfu v záujmovom
území sme pre čo najpresnejší výpočet rozlohy použili
skript Realna_rozoha.sh [13]
Na základe výsledkov získaných počas terénneho
prieskumu a následného vytvorenia a vyhodnotenia
podkladov v GIS, sme mohli určiť, ktoré z týchto osád
majú najlepšie predpoklady za rast a naopak, ktoré
budú stagnovať, alebo postupne zanikať.

2 Výsledky a diskusia
Krásno nad Kysucou leží na severozápade Slovenska,
v Žilinskom kraji a okrese Čadca (obr. 1). Je rozčlenené
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na tri miestne časti, a to na Zákysučie, Kalinov
a Blažkov. Spolu sa v týchto miestnych častiach
nachádza 21 osád, ktoré sme hodnotili.

Kysucou. Tieto osady sú pomerne rovnomerne
rozmiestnené väčšinou v marginálnych častiach
katastrálneho územia, ktoré má rozlohu 27, 77 km2.
V 21 osadách žilo v roku 2014 341 obyvateľov
z celkového počtu 7684 obyvateľov.
Toto nízke číslo nám indikuje, že veľká časť osád
bude neobývaná, resp. obývaná iba malým počtom
obyvateľov, a teda ani veľké rozširovanie osád
nemôžeme očakávať, skôr naopak.

Obr. 1 Záujmové územie v rámci Slovenskej republiky

2.1 Stav domového fondu a obyvateľov osád
V Krásne nad Kysucou sa nachádzajú pomerne malé
osady, pričom najviac sa ich nachádza v kategórii 1019 domov (tabuľka 1) (veľkostné kategórie osád podľa
počtu domov boli prebraté z práce Nahálku et al.
[14]). Osady stoja samostatne v krajine a nezrastajú do
kompaktných celkov, ako to môžeme vidieť
v susednom meste s rozptýleným osídlením, v Čadci.
Príčinou je ich poloha na hrebeňoch resp. na svahoch
okolitých hôr, zatiaľ čo v Čadci sa veľa osád nachádza
v dolinách, a teda sú lepšie dostupné a vhodnejšie na
bývanie.

Deväť osád sa nachádza v miestnej časti Zákysučie,
ktorá zaberá celú západnú časť mesta (obr.2). Desať
osád sa nachádza v miestnej časti Kalinov, ktorá leží na
severovýchode a zasahuje do nej aj hranica CHKO
Kysuce. Iba dve osady sú v miestnej časti Blažkov
a nachádzajú sa v najjužnejšom cípe mesta.

Tabuľka 1 Počet domov v miestnych častiach Krásna
nad Kysucou v roku 2014
Miestna
časť/počet
2-5
6-9
10-19
nad 20
domov
Kalinov
1
4
5
0
Zákysučie
0
2
3
4
Blažkov
0
0
1
1
Spolu
1
6
9
5

Obr. 2 Rozmiestnenie osád v Krásne nad Kysucou

V budúcnosti nie je pravdepodobné, že zástavba
osád by sa zväčšovala, vzhľadom na ich polohu, ako
i na fakt, že 7 osád je bez trvalých obyvateľov a v 6 žije
najviac do 10 obyvateľov (tabuľka 2), čiže viac ako
polovica osád sa v niekoľkých nadchádzajúcich rokoch
môže stať neobývaná. Už Huba [15] tvrdil, že
rozptýlené osídlenie je najmarkantnejšie postihnuté
depopuláciou. Preto tieto osady, pokiaľ ešte nie sú,
budú s najväčšou pravdepodobnosťou využívané
chalupármi. Avšak v tom prípade musíme počítať
s tým, že v týchto osadách zanikne pôvodné
poľnohospodárske využitie krajiny, ktoré je ešte stále
možné badať pri týchto osadách.
Nachádzame tu však i výnimky, akou je jedna
osada v miestnej časti Kalinov, ktorá má viac než 100
obyvateľov a vhodné podmienky na rast. Blízkosť
železničnej stanice, lokalizácia jazykovej školy v osade
a dobrá dostupnosť, robia túto osadu atraktívnou pre

Krásno nad Kysucou patrí k najmladším mestám na
Slovensku, keďže mestom sa stalo 1. septembra 2001.
Predmetom záujmu boli osady v meste Krásno nad
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život jej obyvateľov. Veľmi zreteľne sú tu badať
fyziognomické zmeny tejto osady, keďže ako tvrdí
Omasta [16], osady prechádzajú popri zmenách
funkcie i fyziognomickými zmenami. Je to viditeľné na
domovom fonde osád, ktoré sú dostupnejšie a tým aj
atraktívnejšie na trvalé bývanie. Prejavuje sa tiež
zmenami používaných materiálov pri rekonštrukciách
starších obydlí, prestavbách hospodárskych budov
i vegetačných úpravách okolia osád [17]. Pôvodné
materiály, najmä drevo, sú nahrádzané trvanlivejšími
materiálmi, a tak na starých drevených domoch už iba
zriedka vidíme typický drevený šindeľ.

v súčasnosti využívaná chalupármi a nie je trvalo
obývaná. Pokiaľ nedôjde k oprave domového fondu
v osade, môžeme očakávať ďalší úbytok rozlohy osady.
Stagnujúce osady sú pomerne dobre dostupné a ich
rozvoj je iba z malej časti limitovaný prírodnými
podmienkami, najmä sklonom svahu, ale i tak v nich za
posledných viac než 60 rokov nedošlo k zmene
rozlohy. Príčinu môžeme hľadať v tom, že
obyvateľstvo sa koncentruje v centre mesta v doline
rieky Kysuce a odľahlejšie časti bez dostatočnej
občianskej vybavenosti a rozvinutej infraštruktúry nie
sú dostatočne atraktívne, aby v nich ľudia chceli
natrvalo bývať.

Tabuľka 2 Počet obyvateľov v miestnych častiach
Krásna nad Kysucou v roku 2014
Miestna
51nad
časť/počet 0
1-10
11-50 100
100
obyvateľov
Kalinov
4
4
2
0
0
Zákysučie
3
1
4
0
1
Blažkov
0
1
1
0
0
Spolu
7
6
7
0
1

2.2 Zmeny v rozlohe osád
využívania osád

Graf 2 Zmeny rozlohy jednotlivých osád v meste
krásno nad Kysucou v rokoch 1952 a 2013
Vyné Vane
Vlčov
U Šustkov (2)
U Šustkov (1)
U Šurabov
U Sýkorov
Nižné Vane
U Maslákov
U Macurov
U Lastovicov
U Kuljovských
Jedličník
U Jarabincov
U Jantov
U Hackov
U Gundášov
U Grapov
U Gavlasov
U Gašov
U Capov
U Bojasov

a perspektíva

Celková rozloha osád (graf 1) sa najviac zmenila
v miestnej časti Zákysučie (o 3,13 ha), ďalej v miestnej
časti Kalinov (o 3,11 ha) a najmenej v miestnej časti
Blažkov (o 0,54 ha), keďže sa v nej nachádzajú iba dve
osady.
Graf 1 Zmena rozlohy osád v miestnych častiach
krásna nad Kysucou v rokoch 1952 a 2013
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Zachovanie časti rozptýleného osídlenia je možné jeho
rekreačným využitím [18], hlavne agroturistikou [19].
V Krásne nad Kysucou sa to vzťahuje najmä na osady,
ktoré sa nachádzajú v CHKO Kysuce lebo majú
pomerne zachovalú architektúru a sukcesia sa tu
neprejavuje tak výrazne ako pri niektorých iných
osadách, keďže starostlivosť o okolité trvalé trávnaté
porasty je zabezpečená či už kosením alebo spásaním

Takmer vo všetkých osadách sa jednalo o zväčšenie
plochy, ktoré osady zaberajú (graf 2). Výnimkou bola
osada v miestnej časti Zákysučie, kde sa jednalo
o úbytok v rozlohe a 1 osada v miestnej časti Kalinov
a 2 osady v miestnej časti Zákysučie, kde sme
nezaznamenali žiadne veľkostné zmeny v rozlohe
osád. Osada, ktorá zmenšila svoju rozlohu je
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ovcami. Osady, ktoré sú lokalizované pri
komunikáciách v doline majú väčšie možnosti rozvoja
a zachovanie domového fondu nie je závislé od
chalupárov.
Krajina s rozptýleným osídlením je krajinným
subtypom,
z hľadiska
rekreácie
najviac
diferencovaným s najväčším množstvom nevyužitých
a pritom atraktívnych možností pre rozvoj rekreačných
aktivít.
Trvalá obytná, sezónna obytná a príležitostná
pobytová rekreačná funkcia, ako i všetky hospodárske
funkcie, ktoré plnia a ktoré očakávame od
kopaničiarskej krajiny, si vyžadujú zosúladenie
s požiadavkami
ochrany
prírody,
historických
krajinných štruktúr a celkového rázu krajiny [20].
A preto v časti, kde zasahuje CHKO Kysuce nie je
dôležité, ba doslova nežiaduce, rozrastanie sa osád,
ale skôr ich zachovanie v pôvodnej forme. Preto i pri
rekonštrukciách obydlí by sa malo dbať na prvky
pôvodnej architektúry a nevnášať sem architektúru
iných regiónov alebo štátov.
Pri takmer všetkých osadách, s výnimkou
niektorých, ktoré sú využívané i na bývanie, vidíme ich
budúcnosť vo využívaní na rekreáciu, najmä
chalupárenie. Zmena vo funkcii nám pomôže zachovať
tento typický prvok v krajine do budúcnosti.

znovu využívané na trvalé bývanie. Z historického
hľadiska, tieto osady slúžili iba ako sezónne obydlia
a až neskôr ich ľudia začali využívať ako trvalé sídla.
Dalo by sa povedať, že tieto sídla sa čiastočne vracajú
k svojmu prvotnému určeniu a teda iba k sezónnemu
využívaniu, až na fakt, že už nie sú využívané pastiermi
dobytka a oviec, ale chalupármi na rekreáciu.
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Záver
Vzhľadom na to, že Krásno nad Kysucou je mladým
a malým mestom, nevyznačuje sa ruchom typickým,
pre väčšie mestá, v ktorých obyvatelia hľadajú
pokojnejšie prostredie pre život, a tak využívajú i jeho
periférne časti. V Krásne nad Kysucou sa obyvateľstvo
sústreďuje do centrálnej časti mesta a periféria
zostáva nevyužívaná, resp. využívaná chalupármi
a staršími ľuďmi, ktorí v osadách prežili celý svoj život.
Preto zväčšovanie osád možno badať pri takých
osadách, ktoré sú bližšie k centru mesta a sú napojené
na jeho infraštruktúru. Podstatná časť obyvateľov
osád sa sústreďuje do týchto niekoľkých osád, zatiaľ čo
ostatné zostávajú neobývané, alebo sú obývané
minimálnym počtom obyvateľov. Tieto osady sú však
natoľko pretvorené, že s tradičnou predstavou
o rozptýlenom osídlení sa nezhodujú. V krajine ich je
často možné lokalizovať iba podľa typického
pomenovania, ktoré nesú podľa obyvateľov alebo
krajinných zaujímavostí.
Na druhej strane máme osady, ktoré pomaly čelia
zániku. Mnohokrát sa tu nachádzajú chátrajúce
drevené domy a hospodárske budovy. Nie je
pravdepodobné, že by tieto osady mohli byť niekedy
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Diverzita flóry vybraných území Národnej prírodnej
rezervácie Bradlo a jeho okolia
The floristic diversity of choosen areas of National Nature Reserve
Bradlo and its vicinity
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and 4 had expansive tendencies. Overall, 65 of stated
species were identical with the research realized by
doc. Funak during the first half of the twentieth
century.

Abstrakt
V práci uvádzame výsledky floristického výskumu na
vybraných lokalitách Národnej prírodnej rezervácie
(ďalej NPR) Bradlo v Strážovských vrchoch. Cieľom
tejto práce je zistiť druhové bohatstvo cievnatých
rastlín a vypracovanie prehľadových hodnotení
vybraných parametrov lokálnej flóry. Podrobným
výskumom sme na sledovanom území zaznamenali
311 rastlinných druhov zaradených do 58 čeľadí.
Najväčšie zastúpenie druhov sme zaznamenali z čeľadí
Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Lamiaceae a
Fabaceae. Na lokalite č. 7, ktorá predstavuje lesostep,
sme zistili najvyšší počet druhov v skúmanom území.
Významným výsledkom bolo 22 nájdených ohrozených
druhov. Invázne druhy boli 3 a expanzívnu tendenciu
vykazovali 4 druhy. Uvádzame 65 druhov zhodných s
výskumom uskutočneným doc. Futákom v 1. polovici
20. storočia.

Keywords: Biodiversity, Xerothermic vegetation,
National wilderness area Bradlo, Strážov mountains
Úvod
NPR Bradlo bola vyhlásená v roku 1988 a platí v nej 5.
stupeň ochrany. Vďaka svojej lokalizácii v Strážovských
vrchoch je územie rovnako charakteristické prelínaním
teplomilných druhov rastlín s dealpínskymi a zároveň
nezvyčajnými stanovištiami druhov rastlín z hľadiska
nadmorskej výšky. NPR Bradlo sa rozprestiera v
blízkosti obce Ľutov [23, 32]. Je súčasťou skupiny
územia európskeho významu Kňaží stôl [11],
lokalizovaného v južnej časti Strážovských vrchov,
ktoré sú súčasťou horských celkov Vnútorných
Západných Karpát a patria do geologického pásma
jadrových pohorí [22]. Na Slovensku sa lokálne, ale i
početne vyskytujú spoločenstvá lesostepného a
stepného charakteru, často spoločne označované ako
xerotermné biotopy, ktoré nachádzame hlavne na
južných (resp. JZ a JV) svahoch nižších pohorí a
pahorkatín južného, ale i stredného Slovenska.
Xerotermné biotopy – bez ohľadu na to či sú pôvodné
alebo nie, však patria k najcennejším častiam našej
prírody s najvyššou biodiverzitou [35]. Strážovské
vrchy sú významné svojou diverzitou druhov.
Najzaujímavejším fenoménom tohto územia je výskyt
mimoriadne bohatej a druhovo pestrej čeľade
vstavačovitých (Orchidaceae) [11]. Toto územie bolo v
minulosti dobre preskúmané. Existujú staršie
floristické dáta, ktoré predstavuje monografia
Xerotermná vegetácia skupiny Kňažieho stola z roku
1947, ktorej autor je jeden z najvýznamnejších
slovenských botanikov - doc. RNDr. Ján Futák, Csc.
(*1914 - †1980). Jeho predchodca, Jozef Ľudovít

Kľúčové slová: biodiverzita, xerotermná vegetácia,
NPR Bradlo, Strážovské vrchy

Abstract
The work deals with the issues of floristic research in
the monitored areas National wilderness area Bradlo
in Strážov mountains. The aim of this research is to
find out the biodiversity of vascular plants and the
elaboration of review reports of chosen parameters of
local flora. At given monitored locations, we have
recorded 311 plant species classified into 58 families.
Most of the species were out of following families:
Asteraceae , Poaceae, Rosaceae , Lamiaceae and
Fabaceae. At the location number seven, which
represents forest steppe, we have recorded the
greatest biodiversity in the searched area. The
significant
outcome was the founding of 22
endangered species. Thereof 3 were invasive species
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Holuby (*1836 - †1923), botanizoval aj na týchto
územiach a vyslovil názor, že: „...túto oblasť treba
pozorne niekoľko krát pochodiť, pretože v oblasti, kde
rastú Aremonia agrimonioides a Cotinus coggygria, sa
musia vyskytovať viaceré veľmi vzácne doposiaľ
neobjavené druhy.“ Mnohé druhy spomína vo svojej
Flóre Trenčianskej župy z roku1888 [7].
Vo vegetačnom období 2015 sme na území Bradla
a okolia uskutočnili inventarizáciu druhov cievnatých
rastlín so zámerom porovnať súčasnú flóru s údajmi
publikovanými v práci doc. Futáka v roku 1947. Cieľom
práce bolo uskutočniť terénny botanický výskum
celkovej diverzity cievnatých rastlín nachádzajúcich sa
na sledovanom území, priniesť stručnú charakteristiku
súčasnej vegetácie rastúce v tomto území, vyhodnotiť
získané výsledky a vypracovať prehľadné hodnotenia
vybraných parametrov lokálnej flóry, konkrétne sa
zamerať na životné formy, zatriedenie rastlinných
druhov do čeľadí, invázne a expanzívne druhy,
ohrozené a zraniteľné druhy a porovnanie zistených
druhov s druhmi, ktoré uvádza doc. Futák vo svojej
monografii z roku 1947.

podľa Globálneho systému určenia polohy (GPS);
uvádzame ich v tabuľke 1.
Tab. 1 Stručný opis a stanovenie miesta skúmaných
lokalít
Zdroj: [37]
P. č.
1

2

3

4

5

Metódy
Zber údajov a súpis druhov cievnatých rastlín bol
realizovaný na trinástich lúčnych a lesných lokalitách
na vybranom území NPR Bradlo a okolia v rámci
vegetačnej sezóny, t. j. od marca do októbra roku
2015. Vybrané lokality sú uvedené na obrázku č. 1. Ich
výber bol zvolený tak, aby boli zaznamenané druhy
všetkých vyskytujúcich sa biotopov na sledovanom
území. Z dôvodu hranice chráneného územia bol zber
rastlín na konkrétnych miestach nahradený
fotodokumentáciou. Na identifikáciu rastlinných
taxónov sme použili kľúče na určovanie rastlín: Veľký
kľúč na určovanie vyšších rastlín I., II. [3,4], Veľká kniha
na určovanie rastlín, hornín, minerálov a skamenelín
[12], publikácia Čo to tu kvitne? – Kvitnúce rastliny
strednej Európy vo voľnej prírode [1], Turistický
sprievodca prírodou do vrecka [5], Kvety lesov a lúk
[10], Rastliny a živočíchy [8], Rastliny vôd, močiarov a
lúk 4 [19], Rastliny lesov 2 [18], Rastliny pieskov a
strání 5 [17], Rastliny vôd, močiarov a lúk 3 [15],
Rastliny lesov 1 [16]. Vyhodnotenie čeľadí je na
základe počtu zistených druhov, uvedené sú aj životné
formy rastlín a zoznam zhodných druhov s prácou doc.
Futáka z roku 1947, invázne a expanzívne druhy a
zoznam ohrozených druhov, ktorý uvádzame na
základe Červeného zoznamu rastlín a živočíchov
Slovenska[6]. Súradnice skúmaných lokalít boli určené

6

7

Lesy striedané lesostepami. Výskyt lesného a
bylinného biotopu popri lesnej ceste, prevýšenie:
123 m, 369 m n. m. (48°47'25.7"s.g.š.,
18°16'53.9"v.g.d.) až 492 m n. m. (48°47'44.1"s.g.š.,
18°17'10.9"v.g.d.).

8

Kamenistá xerotermná prudko sa zvažujúca lúka.
Výskyt skalnatých brál. Ústie lesostepi a okraj lesa,
prevýšenie: 27 m, 524 m n. m. (48°47'49.2"s.g.š.,
18°17'07.8"v.g.d.) až 497 m n. m. (48°47'47.5"s.g.š.,
18°17'04.3"v.g.d.).

9

Lesný biotop popri turistickom chodníčku, 476 m n.
m. ( 48°47'50.5"s.g.š., 18°16'59.1"v.g.d.).
Vrch Bradlo. Stepné porasty s výskytov skál na vrchu
brala, 561,2 m n. m. (48°47'53.2"s.g.š.,
18°17'11.2"v.g.d).

10

11
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Zemepisné súradnice, nadmorská výška a
charakteristika lokality
Bradlo, xerotermné kosené lúky na južnom úpätí
vrchu, prevýšenie lúky: 34 m, 263 m n. m.
(48°46'51.5"s.g.š., 18°17'02.1"v.g.d.) až 297 m n. m.
(48°47'02.8"s.g.š., 18°16'54.4"v.g.š.).
Bradlo, vlhšia lúka na východe južného úpätia
vrchu., prevýšenie lúky: 33 m, 276 m n. m.
(48°46'60.0"s.g.š., 18°17'08.4"v.g.d.) až 309 m n. m.
(48°47'06.8"s.g.š., 18°16'58.5"v.g.d.).
Brehový porast v blízkosti potoka a vlhká bylinná
plocha pri okraji cesty, 252 m n. m.
(48°46'50.7"s.g.š., 18°17'08.2"v.g.d.).
Podmáčaná lúka precházajúca do brehového
porastu blízko potoka. Prevýšenie: 1 m, 249 m n. m.
(48°46'46.5"s.g.š., 18°16'59.8"v.g.d.) a 250 m n. m.
(48°46'49.0"s.g.š., 18°17'05.8"v.g.d.).
Xerotermná kosená lúka s trávinno - bylinnými
spoločenstvami situovaná na južnom úpätí Bradla,
výskyt suchých a teplomilných porastov, prevýšenie:
24 m, 323
m n. m. (48°47'07.5"s.g.š.,
18°16'45.2"v.g.d.), 316 m n. m. (48°47'15.0"s.g.š.,
18°16'41.8"v.g.d.), 340 m n. m.(48°47'17.6"s.g.š.,
18°16'51.6"v.g.d.) a 328 m n. m. (48°47'15.5"s.g.š.,
18°17'00.4"v.g.d.).
Xerotermnejšia lúka pri okraji lesa, sčasti kamenisté
plochy a skromnejší výskyt trávnatého porastu v
porovnaní s predchádzajúcimi lokalitami, 363 m n.
m. (48°47'24.1"s.g.š., 18°16'57.5"v.g.d.).

Podmáčaná lúka v blízkosti potoka. Vodné biotopy,
254 m n. m. (48°46'47.5"s.g.š., 18°16'35.8"v.g.d.).
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2 Výsledky a diskusia

Zemepisné súradnice, nadmorská výška a
charakteristika lokality
Xerotermná nekosená lúka na západnej strane
južného úpätia Bradla, 256 m n. m.
(48°46'47.2"s.g.š., 18°16'39.2"v.g.d.).
Xerotermný trávinno – bylinný porast s výskytom
krov umiestnený na prudko sa zvažujúcom svahu.
Lokalita v blízkosti lesa na konci obce, prevýšenie:
5 m, 244 m n. m. (48°446'19.9"s.g.š.,
18°16'54.4"v.g.d.) až 249 (48°46'19.0"s.g.š.,
18°16'54.4"v.g.d.).

Výskum potvrdil, že flóra sledovaného územia,
lokalizovaná v skupine Kňažieho stola, je veľmi pestrá.
Zistené rastliny sme rozdelili podľa Raunkiaera na
skupiny podľa životných foriem. Na sledovanom území
sme zistili 195 hemikryprofytov, ktoré boli najhojnejšie
zastúpené. Takmer sedemkrát menej, teda 28 druhov,
predstavovali
chamaefyty
a
28
terofyty.
Makrofanerofytov bolo 25 druhov, geofytov 18,
nanofanerofytov 14. Na skúmanom území sme
vyhodnotili 2 hydrofyty a 1 helofyt [37]. Prehľadné
výsledky predstavuje nasledujúci graf 1.

Obr. 1 Mapa územia Bradla a okolia s vyznačenými
lokalitami, na ktorých prebiehal botanický výskum
Zdroj: [37]
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Graf 1 Grafické vyjadrenie pomeru životných foriem
zistených druhov na sledovanom území
Zdroj: [37]
Na študovaných lokalitách bolo na základe zberu,
herbárovania a fotodokumentácie určených 311
druhov zatriedených do 58 čeľadí. Z hľadiska
taxonómie má význam triedenie rastlín do čeľadí.
Čeľaď Asteraceae dominuje nad ostatnými druhmi
(nájdených 40 druhov) a je zároveň súčasťou
xerotermných trávinno – bylinných porastov na
lúčnych plochách skúmanej oblasti. Za druhú
najfrekventovanejšiu možno považovať čeľaď Poaceae
(25 druhov). Pomerne veľkú škálu zástupcov zahŕňa
čeľaď Rosaceae (24 druhov), Lamiaceae (23 druhov) a
Fabaceae (23 druhov) [37]. Prehľadné zastúpenie
čeľadí celkovej biocenózy územia uvádzame v grafe 1.
Na lokalite lokalite č. 7 predstavujúcej lesostep,
sme zaznamenali najväčšiu biodiverzitu a zistili sme tu
59 druhov rastlín zaradených do 29 čeľadí [37].
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Graf 2 Prehľadné zobrazenie rastlinných zástupcov
čeľadí prítomných na sledovanom území
Zdroj: [37]
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Už doc. Futák v roku 1947 vo svojej, vyššie uvedenej,
monografii uvádza, že stav vegetácie skupiny Kňažieho
stola je vplyvom človeka veľmi porušený. Výsledkom
ľudských zásahov sú vzniknuté polia a lúky v dolinách,
ale aj pasienky na svahoch. Súčasný stav územia
Národnej prírodnej rezervácie Bradlo tvoria lesy,
lesostep, zarastajúce pasienky a lúky. Na mnohých
miestach je vo väčšine prípadov stromové, ale i
bylinné zloženie pozmenené: najväčší podiel územia
by mali zaberať bučiny, na strmých južných svahoch by
sa mali nachádzať dúbravy a dubovo - hrabové lesy. V
súčasnosti tieto miesta pokrýva xerotermná vegetácia.
Bučiny svojim výskytom na miestach s menej
extrémnymi podmienkami stanovištia sa tu udržali
lepšie ako dubiny. Po odlesnení dubín, ktoré sú
viazané na dosť strmé južné svahy, dážď rýchlo zmyje
pôdu, často až na materskú horninu a návrat k
pôvodnej dúbrave je spomalený. Vznikom pasienkov
na mieste rúbaniska, kde dobytok šliapaním a pasením
znemožňuje vývin stromov a krov, sa pôda stále
uvoľňuje a xerotermné porasty sa na týchto miestach
stávajú trvalými trávnymi spoločenstvami. Návrat k
pôvodnému lesu je teda sťažený až znemožnený.
Následne sú takéto odlesnené svahy veľmi rýchlo
osídľované xerotermnými druhmi [7]. V pôvodných
lesných porastoch sa v skupine Kňažieho stola
nevyskytovali bory ani smrečiny. Výsadba často
súvislých porastov nepôvodnej borovice čiernej (Pinus
nigra) negatívne ovplyvňuje pôvodné porasty
xerotermných porastov a dubín. Na južnom svahu
Bradla rastie roztrúsene jaseň mannový (Fraxinus
ornus L.). Táto drevina, podobne ako borovice, bola
využitá na zalesnenie holých suchých strání, ktoré
vznikli odlesnením južných svahov. Na lúkach vo
vstupnom priestranstve do rezervácie rastie orech
kráľovský (Juglans regia L.) a vplyvom ľudskej činnosti
sa na tomto území vyskytujú aj mnohé buriny [7,11].
Z
pohľadu
geografickej
polohy
územia,
fytogeografická hranica panónskej a západokarpatskej
fytogeografickej oblasti podmieňuje mimoriadnu
pestrosť biocenóz a bohatstvo výskytu vzácnych
druhov. Ich prítomnosť podnietila vyhlásenie
viacerých chránených území v tejto oblasti [22]. Futák
vo svojej publikácii z roku 1947 udáva konkrétny
zoznam rastlinných druhov, ktoré sa vyskytovali na
Bradle v minulom storočí. V porovnaní s jeho
výskumom spred sedemdesiatich rokov, v súčasnosti
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sa mnohé rastlinné druhy, ktoré na tých miestach
existovali, pozmenili, niektoré dokonca prakticky
vymizli. Zhodné druhy s prácou doc. Futáka z roku
1947 dokazujú identitu skúmaného územia. Z
celkového počtu 311 zaznamenaných rastlín
uvádzame 65 druhov prepájajúcich našu prácu s
Futákovou prácou [7]. Spomenuté zhodné druhy sú
uvedené v tabuľke 2.

Rastlinné druhy zhodné s výskumom doc. Futáka
P. č.

Tabuľka 2: Zoznam zistených rastlinných druhov na
sledovanom území zhodujúcich sa s výskumom doc.
Futáka
Zdroj: [37]
Rastlinné druhy zhodné s výskumom doc. Futáka
P. č.

Názov latinsky

Názov slovensky

Názov latinsky

25 Genista tinctoria L.

kručinka farbiarska

26 Globularia bisnagarica L.
Helianthemum grandiflorum
27 subsp. obscurum (Wahlenb.)
Holub
28 Hieracium murorum L.

guľôčka bodkovaná

29 Hieracium pilosella L.

chlpánik obyčajný

30 Hippocrepis comosa L.

podkovka chochlatá

31 Hypericum perforatum L.

ľubovník bodkovaný
oman mečolistý
skalnica srstnatá

javor poľný

2

cesnak žltý

4

Allium flavum L.
Alyssum montanum L.
subsp. montanum
Anthericum ramosum L.

5

Anthyllis vulneraria L.

bôľhoj lekársky

37

6

Asplenium ruta-muraria L.

sleziník rutovitý

38

7

Asplenium trichomanes L.

sleziník červený

39 Phyteuma orbiculare L.

8

Astragalus glycyphyllos
Brachypodium sylvaticum
(Huds.) P. Beauv.
Calamintha alpina (L.) Lam.
Campanula rotundifolia L.
subsp. Rotundifolia
Cardaminopsis arenosa
(L.)Hayek subsp. Arenosa
Carpinus betulus L.
Cephalanthera damasonium
(Mill.) Druce
Cornus mas L.

kozinec sladkolistý

40 Pinus nigra Arnold

mrvica lesná

41 Pinus sylvestris L.

marulka alpínska

42 Plantago lanceolata L.
Platanthera bifolia (L.)
43
Rich.
44 Poa nemoralis

9
10
11
12
13
14
15

34 Juniperus communis L.
35

tarica kopcová
36

zvonček okrúhlolistý
žerušničník piesočný
pravý
hrab obyčajný

45

Knautia
arvensis
(L.)
Coulter
Leontodon incanus (L.)
Schrank
Limodorum abortivum (L.)
Sw.
Orchis purpurea

Polygala amara subsp.
brachyptera(Chodat) Hayek

prilbovka biela

46 Prunella laciniata L.

drieň obyčajný

47

16 Corylus avellana L.

lieska obyčajná

17 Crataegus monogyna Jacq.

hloh jednosemenný

18 Dorycnium herbaceum Vill.
Dorycnium pentaphyllum
19
Scop.
20 Euphorbia cyparissias L.
Festuca valesiaca Schleich.
21
ex Gaudin

ďatelinovec bylinný

22 Fragaria vesca L.

jahoda obyčajná

23 Fraxinus ornus L.

jaseň mannový

24 Galium glaucum L.

lipkavec sivý

Pulsatilla
grandis
Wenderoth
48 Quercus pubescens Willd.
49 Rosa canina L.

doryknium päťlisté
mliečnik chvojkový

chrastavec roľný
púpavec sivý
modruška pošvatá
vstavač purpúrový
zvonovník hlavatý
borovica čierna
borovica lesná
skorocel kopijovitý
vemenník dvojlistý
lipnica hájna
horčinka horká
čiernohlávok
zastrihovaný
poniklec veľkokvetý
dub plstnatý
ruža šípová
krvavec menší

51 Saxifraga paniculata Mill.

lomikameň metlinatý

55 Seseli osseum Crantz
56 Sorbus aria (L.) Crantz

120

borievka obyčajná

50 Sanguisorba minor Scop.

52 Scorzonera austriaca Willd.
Securigera
varia
(L.)
53
Lassen
54 Sedum album L.

kostrava valeská

jastrabník lesný

Jovibarba globifera subsp.
33
hirta (L.) J. Parn.

Acer campestre L.

jagavka vetvistá

devätorník
peniažtekový

32 Inula ensifolia L.

1

3

Názov slovensky

hadomor rakúsky
ranostaj pestrý
rozchodník biely
sezel sivý
mukyňa biela
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Zdroj: [37]

Rastlinné druhy zhodné s výskumom doc. Futáka

P.
č.

Názov latinsky
Sorbus
torminalis
(L.)
57
Crantz
58 Symphytum tuberosum L.

jarabina brekyňová
kostihoj hľuznatý

2

59 Teucrium chamaedrys L.

hrdobarka obyčajná

3

P. č.

Názov slovensky

60 Teucrium montanum L.

hrdobarka horská

61 Thlaspi montanum L.

peniažtek horský

62 Thymus serpyllum L.

dúška materina

Verbascum chaixii subsp.
63 austriacum
(R.et
Sch)
Hayek
64 Veronica chamaedrys L.
Vincetoxicum hirundinaria
65
Medik.

1

4

divozel kukučkovitý
veronika obyčajná

Tabuľka 3: Invázne rastlinné druhy zistené na
sledovanom území
Zdroj: [37]

1
2
3

Názov latinsky
Conyza
canadensis (L.)
Cronq.
Erigeron Annuus
(L.) Pers.
Robinia
pseudacacia L.

Počet lokalít

turanec
kanadský

1

hviezdnik
ročný

2

agát biely

1

Počet lokalít

Cirsium arvense
(L.) Scop.
Polygonum
aviculare L.
Sambucus ebulus
L.
Sambucus nigra
L.

pichliač roľný

1

stavikrv vtáčí

1

baza chabzdová

3

baza čierna

2

Tabuľka 5: Zoznam kategórií ohrozenosti podľa
Červeného zoznamu rastlín a živočíchov Slovenska
Zdroj: [6, 37]

luskáč lekársky

Názov
slovensky

Názov slovensky

Podľa aktuálneho Červeného zoznamu rastlín a
živočíchov Slovenska [6] sme zaznamenali 2 kriticky
ohrozené druhy (CR), 2 ohrozené druhy (EN) a 4
zraniteľné druhy (VU). Menej ohrozených, resp.
takmer ohrozených (LR:nt) bolo 14 zistených druhov.
Všetky uvádzame v nasledujúcej tabuľke 5.

Na sledovanom území rastú aj mnohé cudzokrajné
nepôvodné druhy, k výskytu ktorých prispievajú aj
živočíchy, najmä však vtáky, ktoré požierajú plody a
trúsia ich semená na iných miestach. Rovnako zmena
vegetácie môže byť pozmenená vplyvom klimatických
podmienok a vodných pomerov. Výskyt troch
nepôvodných, resp. inváznych druhov svedčí o
introdukcii rastlín na územie Slovenska v minulosti z
rôznych dôvodov. Takéto rastliny majú potenciál
rýchlo sa šíriť a ovplyvňovať populácie našich
pôvodných druhov [33]. Tabuľka 3 predstavuje zistené
druhy inváznych rastlín [9]. Zástupcov expanzívnych
druhov zistených na sledovanom území predkladáme
v tabuľke 4. V poslednom stĺpci je uvedený počet
lokalít, na ktorých sme zaznamenali ich výskyt.

P.
č.

Názov latinsky

Tabuľka 4: Expanzívne rastlinné druhy zistené na
sledovanom území
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P.
č.

Názov latinsky

Názov
slovensky

Kategória
ohrozenia

1

Linum flavum L.

ľan žltý

CR

2

Ranunculus pedatus
Waldst. et Kit.

iskerník
odnožený

CR

3

Centarium littorale subsp.
Compressum (Hayne)
Kirschner

zemežlč
slatinná

EN

4

Leontodon saxatilis Lam.

púpavec skalný

EN

5

Bromus arvensis L.

stoklas roľný

VU

6

Gypsophila paniculata L.

7

Epilobium nutans F. W.
Schmidt

8

Orchis purpurea Huds.

9

Allium angulosum L.

10

Stipa tirsa Stev.

11

Aquilegia vulgaris L.

12

Limodorum abortivum (L.)
Sw.

13

Melampyrum cristatum L.

14

gypsomilka
metlinatá
vŕbovka
ovisnutá
vstavač
purpurový

VU
VU
VU

cesnak hranatý
kavyľ
tenkolistý
orlíček
obyčajný
modruška
pošvatá
čermeľ
hrebenitý

LR:nt

Ranunculus arvensis L.

iskerník roľný

LR:nt

15

Sorbus aria (L.) Crantz

mukyňa biela

LR:nt

16

Vicia pisiformis L.

vika hrachovitá

LR:nt

LR:nt
LR:nt
LR:nt
LR:nt
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P.
č.

Názov latinsky

Názov
slovensky

Kategór
ia
ohrozen
ia

17

Allium rotundum L.

cesnak
guľovitý

LR:nt

18

Astragalus australis (L.)
Lam.

kozinec južný

LR:nt

volské oko
vŕbolisté

LR:nt

19 Buphtalmus salicifolium L.
20

Cephalanthera
damasonium (Mill.) Druce

prilbovka biela

LR:nt

21

Phlomis tuberosa L.

sápa hľuznatá

LR:nt

22

Pulsatilla grandis
Wenderoth

poniklec
veľkokvetý

LR:nt
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Biologia, Vol. 70, no. 2 , p. 218–228
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[21]
OBERT, Š. (1999) Monografia obce Ľutov
1389-1999. PRIMA-PRINT, spol. s r.o., Topoľčany,
53 s.
[22]
ŠIŠMIŠ, M. a kol. 2002. Bánovce nad
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Na túru s naturou. [citované 2016-15-01]
<http://snaturou2000.sk/spravodajca/uzemiaeuropskeho-vyznamu>

Záver
Výsledky získané na základe uskutočnenia floristického
výskumu dokazujú, že na danom území sa vyskytuje
veľká biodiverzita cievnatých rastlín. Jej existencia
súvisí s lokalizáciou vrchu Bradlo, ktorý je súčasťou
skupiny Kňažieho stola. Potvrdili sme prelínanie
teplomilných druhov rastlín s dealpínskymi druhmi,
ktoré zistil doc. Futák. Na určených lokalitách bolo
súhrnne zaznamenaných 311 rastlinných druhov
patriacich do 58 čeľadí. Najrozmanitejšie druhy boli
zistené na lokalite č. 7 (29 čeľadí s 59 druhmi), ktorá
predstavuje lesostep.
Skonštatovali sme výskyt 3 inváznych druhov. Zistili
sme, že svojou expanziou ovplyvňujú sledované
územie 4 druhy. Zaznamenali sme 4 zraniteľné druhy.
Do kategórie ohrozených taxónov sme vyhodnotili 2
rastlinné druhy, kategória menej ohrozený, resp.
takmer ohrozený je zastúpená 14 druhmi a kategória
kriticky ohrozený taxón má dvoch zástupcov.
V súčasnosti je nami zistených 65 druhov súčasťou
xerotermných trávinno – bylinných spoločenstiev
zhodných s prácou doc. Futáka, ktorá pochádza z roku
1947. Na základe tohto porovnania konštatujeme, že
vegetácia územia sa sčasti pozmenila, ale stále mnoho
druhov zostalo na tomto území.
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chernozem in a given area has higher productive
capacity in comparison to a national average. The
examined
soil
characteristics,
in
particular
penetrometer resistance, pointed to the risks
associated with the performance of other ecosystem
services which may be limited by soil compaction.
Despite the negative externalities of intensification we
evaluated also more negative phenomena, such as
land uptake. We tried to point out the phenomenon
of the chernozem uptake in the reference area for the
construction of the shopping center Outlet Voderady.
Key words: chernozem, ecosystem services,
production services, regulatory services

Abstrakt
Práca je zameraná na hodnotenie černozeme
z pohľadu jej príspevku k plneniu ekosystémových
služieb. Ako materiál sme použili černozem modálnu
(ČMm) v katastri obce Voderady. Hodnotili sme jej
produkčnú (produkcia celkovej biomasy) a regulačnú
(sekvestrácia uhlíka) službu. Pri kvantifikácii množstva
biomasy sme použili metódu podľa Eurostatu, pre
množstvo sekvestrovaného uhlíka metódu podľa IPPC.
Vo vzťahu k plneniu uvedených služieb sme sa
zamerali aj na zistenie stavu pôdnych charakteristík vlhkosti, teploty a penetrometrického odporu. Zistili
sme, že černozem má na danom území oproti
celoslovenskému priemeru nadpriemernú produkčnú
schopnosť. Stav sledovaných pôdnych charakteristík,
najmä penetrometrického odporu, však poukázal na
riziká súvisiace s plnením aj ďalších ekosystémových
služieb, ktoré môžu byť limitované zhutnením pôdy.
Napriek nepriaznivým externalitám intenzifikácie však
v súčasnosti dochádza k oveľa negatívnejším javom,
ako sú zábery pôd. Snažili sme sa poukázať aj na tento
fenomén záberu černozeme v sledovanom území na
účely výstavby obchodného centra One fashion Outlet
Voderady.
Kľúčové slová: černozem, ekosystémová služba,
produkčná služba, regulačná služba

Úvod
Pôda ako zložka životného prostredia je veľmi
významná z hľadiska zabezpečovania podmienok pre
produkciu
biomasy
a fungovania
daného
ekosystému [1]. Ekosystém je podľa zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny definovaný
ako funkčná sústava živých a neživých zložiek
životného prostredia, ktoré sú navzájom spojené
výmenou látok, tokom energie a odovzdávaním
informácií a ktoré sa vzájomne ovplyvňujú a vyvíjajú
v určitom priestore a čase [2].
Koncept ekosystémových služieb vznikol ako
reakcia na celosvetový vývoj minulého storočia, ktorý
sa vyznačoval rastúcim tlakom na ekosystémy, zásoby
prírodných zdrojov a kvalitu životného prostredia.
Ekosystémy poskytujú ľudstvu bezplatné služby a
rôzne tovary. Služby majú v tomto ponímaní
nehmotnú povahu, pričom výsledkom ich poskytnutia
je užitočný efekt [3]. Výraz ekosystémová služba bol
zavedený Ehrlichon a Mooneym (1983) [4]. Podľa
Miléniového
hodnotenia
ekosystémov
boli
ekosystémové služby definované ako úžitky
poskytované
ľudskej
spoločnosti
prírodnými
ekosystémami, širšie chápané ako ekosystémové
procesy, ktorými je udržiavaný ľudský život [5].Podľa
MEA (Miléniové hodnotenie ekosystémov) sa
ekosystémové služby rozdeľujú na: produkčné služby
(produkty získané z ekosystémov – potrava), regulačné

Abstract
This paper focuses on the evaluation of chernozem in
terms of its contribution to the achievement of
ecosystem services. As material we used Haplic
Chernozem in the Voderady cadastre area. We
evaluated the production (production of total
biomass) and regulation (carbon sequestration)
service. When quantifying the amount of biomass we
used the method according to Eurostat. The amount
of sequestered carbon we calculated by the method
according to IPPC. In relation to the performance of
the services we focused on surveys of soil
characteristics – mositure, temperature and
penetrometer resistance. We found out that
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služby
(úžitky
vytvorené
samo
udržujúcimi
schopnosťami), kultúrne služby (estetické a duchovné
hodnoty, rekreácia, turizmus) a podporné služby
(nevyhnutné na produkciu všetkých iných služieb, ako
fotosyntéza, obehy vody a živín, či tvorba pôdy).
Pôda
má
v terestrických
ekosystémoch
nezastupiteľné postavenie a významne sa podieľa na
plnení ekosystémových služieb. Spôsob využívania
pôdy a jej manažment tak ovplyvňujú aj plnenie
ekosystémových služieb. Samotné poľnohospodárstvo
okrem zabezpečenia výroby zdravých potravín,
udržiava a chráni prírodné zdroje a kultúrnu krajinu
a tak prispieva k zachovaniu životaschopného vidieka
[6].
V poľnohospodárstve je kľúčovou vlastnosťou pôdy
úrodnosť, teda jej produkčná schopnosť, pričom medzi
najúrodnejšie a teda i najviac využívané a zaťažované
pôdy patria černozeme. Preto sú hlavne černozeme
považované za najvýznamnejšie poľnohospodárske
pôdy. Na Slovensku sa nachádzajú v najsuchších
a najteplejších oblastiach nížin – najmä v Podunajskej
a menej Východoslovenskej nížine a Chvojnickej
pahorkatine. Ich výmera na území Slovenskej
republiky predstavuje 345 740 ha (14,1 %) [7]. Vo
svete
sú
najrozšírenejšie
na
Ukrajine,
v Kanade, USA, Mongolsku či v Argentíne [8].
Limitujúcim faktorom ich úrodnosti je
hlavne
dostatok vody prístupnej pre rastliny. Najvhodnejšie
plodiny pre tento typ pôd sú pšenica, cukrová repa,
kukurica, strukoviny i olejniny, tiež tabak, mak či
konope [7].
Černozeme patria do skupiny molických pôd,
s procesom intenzívneho hromadenia a premeny
organických látok stepnej a lužnej vegetácie. Tento typ
pôdy sa vyznačuje vysokou biologickou aktivitou.
Jedná sa o dvojhorizontové A-C pôdy, vyvinuté na
rôznych nespevnených sedimentoch. Humusový
A horizont má hrudkovitú štruktúru, je prevažne
hlinitý, s priemerným obsahom humusu 2,2 %.
Hlavným rozlišovacím znakom černozemí od čiernic –
rovnako veľmi úrodných pôd, je neprítomnosť
znakov
oglejenia
podzemnou
vodou
(výskyt hrdzavých škvŕn) [9].
Nakoľko sú černozeme neustále intenzívne
využívané, sú vystavené mnohým škodlivým faktorom,
ktoré neraz spôsobujú rozsiahlu degradáciu, či už
fyzikálnu (napr. zhutnenie), chemickú (napr.
kontaminácia rôznymi polutantmi), alebo biologickú
(úbytok organického uhlíka, pôdnej biodiverzity).
Následkom spomínanej degradácie je okrem iného i

strata produkčnej schopnosti pôdy, či všeobecne
zníženie plnenia ekosystémových služieb.
Ešte negatívnejším
a v súčasnosti vážnym
problémom sú zábery orných, vysokokvalitných pôd
na iné ako poľnohospodárske účely. Dochádza tým
k ich výraznému úbytku, a tým k úplným stratám
služieb a tovarov, ktoré poskytujú. Je preto veľmi
dôležité venovať sa danej problematike, skúmať
dopad ľudskej činnosti na pôdu a prinášať poznatky,
ktoré
poukazujú
na
nevhodné
využívanie
najúrodnejších pôd.

1 Materiál a metóda
Ako materiál sme použili pôdny typ černozem
modálnu (ČMm), v záujmovom území katastra obce
Voderady, okres Trnava na produkčnom hone
s výmerou 52 ha. Vstupné informácie o spôsobe
hospodárenia a údaje o úrodách sme získali od
užívateľa honu pomocou dotazníka.
Hodnotili sme postavenie a význam černozeme
z pohľadu plnenia ekosystémových služieb. Zamerali
sme sa na vybratú produkčnú (produkcia biomasy)
a regulačnú (sekvestrácia uhlíka) ekosystémovú
službu. Pri stanovení produkčnej služby sme
kvantifikovali množstvo vyprodukovanej biomasy.
Vychádzali sme z údaju o úrode kukurice pestovanej
na hone v roku 2015. Celkové pozberové zvyšky sme
vypočítali podľa Eurostatu [10] pomocou zberového
koeficientu (s hodnotou 1,2 pre kukuricu), využité
pozberové zvyšky pomocou faktoru využiteľnosti
(s hodnotou 0,9). Pomocou koeficientu (0,30) sme
vypočítali aj množstvo koreňových zvyškov [11].
Na stanovenie množstva sekvestrovaného uhlíka
(C) a oxidu uhličitého sme použili štandardný prepočet
podľa IPPC [12], kde CB predstavuje vypočítané
množstvo celkovej biomasy:
C = 0,5 x B
CO2 = 3,67 x C
V ďalšej časti sme sa zamerali na meranie pôdnych
charakteristík majúcich priamy alebo nepriamy vplyv
na
plnenie
zásobovacích
a regulačných
ekosystémových služieb. Z abiotických pôdnych
charakteristík sme počas roka 2015 v troch termínoch
– aspektoch (16.3., 27.4., 28.9.) merali v 7
opakovaniach pôdnu teplotu (t), pôdnu vlhkosť (θ)
a penetrometrický odpor (PO). Pôdnu teplotu (˚C)
sme merali pôdnym teplomerom v hĺbke 0.05 m.
Penetrometrický odpor (MPa) pôdy sme merali
ručným kužeľovým penetrometrom s digitálnym
záznamníkom Penetrologger od firmy Eijkelkamp,
s priemerom kužeľa 1 cm2 a 60˚ vrcholovým uhlom

125

Študentská vedecká konferencia 2017

EKOLÓGIA A ENVIROMENTALISTIKA

kužeľa. Objemovú vlhkosť pôdy (%) sme merali
sondou Theta probe, rovnako ako teplotu v hĺbke
0.05 m.

Distichum), kukurica siata (Zea mays) a rôzne odrody
pšenice (Triticum).
Hodnotené územie je súčasťou chráneného
vtáčieho územia – Úľanská mokraď. Celé CHVÚ je
z ornitologického hľadiska veľmi významné z dôvodu
zastúpenia druhov ako kaňa močiarna (Circus
aeruginosus) a kaňa popolavá (Circus pygargus),
pipíška chochlatá (Galerida cristata), či sokol rároh
(Falco cherrug). Nakoľko dotknuté územie je pod
stálym
silným
antropickým
tlakom
(cestné
komunikácie v bezprostrednej blízkosti, diaľnica D1,
výrobné závody, priemyselno-poľnohospodárska zóna
– Jozefov dvor, poľnohospodárske družstvo Agro 3D-3J
s.r.o. Voderady) bolo zistené pomerne malé množstvo
z typických zástupcov fauny daného územia, ako
škovránok poľný (Alauda arvensis), prepelica poľná
(Cuturnix coturnix) či sokol myšiar (Falco tinnunculus)
[13].
Sledovaný hon je pravidelne poľnohospodársky
obhospodarovaný. Hlavné manažérske opatrenia
aplikované na hone v roku 2015 sumarizuje tabuľka 1.

1.1 Charakteristika sledovaného územia
Sledované územie sa podľa geomorfologických
pomerov rozprestiera v západnej časti Podunajskej
nížiny, v tzv. Podunajskej pahorkatine, v katastrálnom
území obce Voderady, Trnavský kraj.
Na geologickej stavbe daného územia sa podieľajú
útvary neogénu a kvartéru. Neogén reprezentujú
zlepence, piesčité a vápnité íly, rôznozrnné pieskovce
a ojedinele i štrky a kvartér reprezentujú sprašové
a aluviálne sedimenty. Tieto sú reprezentované
bazálno – štrkovo piesčitou vrstvou, ktorá leží na íloch
neogénu. Ide predovšetkým o náplavy hlín, štrku
s prímesou jemnozrnnej zeminy a ílovitých pieskov.
Hodnotené územie patrí do regiónu neogénnych
tektonických vkleslín, oblasti vnútrokarpatských nížin,
konkrétne Podunajská nížina je rajónom sprašových
sedimentov s prevládajúcim typom hornín v hĺbke do
5 m [13].
Územie sa viaže na rovinnú časť Trnavskej tabule,
ktorá je bohato zastúpená vysoko produkčnými,
černozemnými typmi pôd. Daný typ pôd sa vyznačuje
ako stredne ťažký, veľmi hlboký a bezskeletnatý.
Zrnitostne ide o hlinitý, až piesčito-hlinité pôdy [13].
Podľa klimatického členenia Slovenska patrí
územie do teplej, suchej klimatickej oblasti
s priemerným počtom teplých dní za rok 50 a viac.
Priemerné teploty v januári neklesajú pod -3 °C
a priemerný úhrn zrážok sa pohybuje v rozpätí 650 –
700 mm. Čo sa týka poveternostných podmienok,
prevláda severozápadné, severné a juhovýchodné
prúdenie vetra [14, 15].
. Cez dotknuté územie nepreteká žiadny
povrchový tok, pričom najbližší tok v okolí (160 – 290
m západne) je tok Ronava, ktorý je ovplyvnený vodnou
nádržou situovanou v hornej časti toku. Hlavným
zdrojom podzemných vôd sú zrážky [13]. Podľa
Nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z.z. je katastrálne
územie obce Voderady zaradené do zoznamu
zraniteľných a citlivých oblastí čo vyžaduje racionálne
a správne nakladanie najmä s hnojivami na báze
dusičnanov [16].
Sledované územie sa v minulosti i dnes intenzívne
využíva na poľnohospodárske účely, pričom pestované
plodiny sa takmer každým rokom menia. Na
sledovanej lokalite sa pestuje hlavne repka olejná
(Brassica napus), jačmeň jarný (Hordeum vulgare var.

Tabuľka 1 Manažérske opatrenia využívania
poľnohospodárskej pôdy na skúmanom hone
Manažérske opatrenia
Dátum sejby

13.4.2015

Dátum žatvy

25.10.2015

Aplikované hnojivo

NPK,močovina

Aplikované postreky

Herbicídy

Dávka NPK (pomer)

130:30:30

Počet prejazdov techniky
Závlahy
Spôsob využitia pozberových
zvyškov

13
bez závlahy
zaorávané

2. Výsledky a diskusia
2.1
Černozeme
pri
plnení
vybratých
produkčných a regulačných ekosystémových
služieb
Černozeme patria medzi najprodukčnejšie až stredne
produkčné orné pôdy. Zo 100 bodovej stupnice sa ich
produkčný potenciál pohybuje v rozpätí 63 – 100
bodov [7].
V roku 2015 bola na sledovanom hone pestovaná
kukurica na zrno s priemernou hektárovou úrodou
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zrna 8,27 t. Pri porovnaní s celoslovenským
priemerom produkcie zrna kukurice 4,85 t.ha-1 [17] ide
o vysokú dosiahnutú úrodu. Aj napriek klimaticky
nepriaznivému počasiu (dlhodobejšie sucho a teplo)
produkčná černozem bola schopná poskytnúť vysokú
úrodu. Bolo to aj z dôvodu, že kukurica ako C4 typ
rastliny, je dobre adaptovaná na suché klimatické
podmienky. Avšak do budúcnosti, klimatické zmeny
s postupným
otepľovaním,
podmieňujúce
dlhotrvajúce obdobia sucha, môžu významne znížiť
produkciu aj takej plodiny, akou je kukurica.
Pri hodnotení produkčnej služby je potrebné do
celkovo vyprodukovanej biomasy započítať okrem
zberanej úrody aj biomasu vyprodukovaných
pozberových a koreňových zvyškov. Na základe
prepočtov z dosiahnutej úrody 8,27 t.ha-1, sme zistili
celkovú produkciu kukurice 20,7 t.ha-1, z čoho využité
pozberové zvyšky tvorili 7,44, nevyužité pozberové
zvyšky 2,48 a koreňové zvyšky 2,48 t.ha-1. Na celom
hone s výmerou 52 ha tak bola vyprodukovaná
celková biomasa 1 075,1 t (graf 1).

Voderady na ploche 1,5 ha. Prepočtami sme zistili, že
táto plocha by mohla teoreticky vyprodukovať 31,1
ton biomasy kukurice, ktorá mohla sekvestrovať 15,5
ton C, resp. 56,9 ton CO2. Popri strate týchto
produkčných a regulačných služieb došlo k strate
ďalších ekosystémových služieb.

2.2 Pôdne vlastnosti černozeme ovplyvňujúce
plnenie ekosystémových služieb
Intenzívne manažérske postupy pri obhospodarovaní
pôdy vedú k zhoršeniu rôznych pôdnych parametrov
vedúcich k degradácii pôdy a následne aj k zhoršeniu
plnenia ekosystémových služieb. Na vybratom hone
sme sa zamerali na sledovanie fyzikálnych
charakteristík
(pôdnej
teploty,
vlhkosti
a penetrometrického odporu), ktoré poukazujú aj na
zhutňovanie pôdy [18]. Najvyššia priemerná teplota
pôdy spomedzi troch aspektov bola zistená v druhom,
najnižšia v prvom aspekte (jarné obdobie) (Tab 1).
V prípade vlhkosti, sme najvyššiu zistili v treťom
(jesennom aspekte) a najnižšiu v druhom aspekte,
v čase najvyššej pôdnej teploty (Tab. 2).

Graf 1 Množstvo biomasy kukurice vyprodukovanej
v roku 2015 podľa jednotlivých kategórií

Nevyužité
pozberov
é zvyšky;
129,01;
12%

Tabuľka 2 Štatistické charakteristiky pôdnej teploty
počas troch aspektov.
Pôdna
teplota 1. aspekt
2. aspekt
3. aspekt
(°C)
9,1
22,0
14,8

Koreňové
zvyšky;
129,01;
12%

Využité
pozberov
é zvšky;
387,04;
36%

Úroda
zrna;
430,04;
40%

median

9,2

22,2

14,8

min

8,5

18,0

14,1

max

9,5

24,1

15,1

σ

0,2

2,3

0,4

Tabuľka 3 Štatistické charakteristiky pôdnej vlhkosti
počas troch aspektov.
Pôdna
vlhkosť
1. aspekt
2. aspekt
3. aspekt
(%)
21,1
11,6
24,1

Produkčná
služba
černozeme
poskytujúca
biomasu, súvisí s ďalšou regulačnou ekosystémovou
službou, so
sekvestráciou uhlíka. Štandardným
prepočtom sme zistili, že 1 hektár porastu kukurice
sekvestruje 10,3 t C a 37,9 t CO2, čo pre plochu honu
predstavuje množstvo 535,6 t C a 1970,8 t CO2.
Uvedené fakty týkajúce sa vysokej produkčnej
schopnosti černozeme poukazujú na nevyhnutnosť
ochrany vysoko produkčných pôd a ich prednostné
využívanie na poľnohospodárske účely. V praxi však
často pozorujeme opak, ako sme zistili aj
v katastrálnom území obce Voderady. Na neďalekej
ploche, na rovnakom pôdnom type, bolo v roku 2013
vybudované obchodné centrum One Fashion Outlet

medián

22,0

10,0

25,0

min

18,0

6,0

21,0

max

23,0

19,0

27,0

σ

1,8

5,3

2,5

Na vzťah teploty s vlhkosťou naznačujúci negatívnu
korelačnú závislosť poukazuje Graf 2.
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Graf 2 Priemerná teplota a vlhkosť pôdy v jednotlivých
aspektoch
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Graf 5 Hĺbka vpichu a penetrometrický odpor v 3.
Aspekte (28.9.)

Pôdna vlhkosť a celkovo obsah vody v pôde má
významný vplyv aj na zhutnenie pôdy [19]. My sme
tento proces
sledovali
zisťovaním hodnoty
penetrometrického odporu, ktoré sa počas roka menili
v závislosti od abiotických faktorov. Výrazne sa prejavil
vplyv aplikovaných manažérskych postupov, hlavne
počet prejazdov vozidiel (napr. rôznej osevnej,
postrekovej a zbernej techniky) majúcich vplyv na
zhutnenie pôdy. Pri hodnotení zhutnenia pôdy je
dôležitý ukazovateľ hĺbka vpichu a penetrometrický
odpor. Počas troch aspektov sa tieto hodnoty menili.
(Graf 3-5, Tabuľka 3).
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Graf 3 Hĺbka vpichu a penetrometrický odpor v 1.
Aspekte (16.3)
Tabuľka 3 Priemerné hodnoty penetrometrického
odporu (PO) a hĺbky vpichu počas troch aspektov.
Aspekt

Hĺbka 0
vpichu 10
(cm) 20
30
40
50
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80
0

1

2

3

4

5

PO do 0,8 m

1.
1,48

2.
1,45

3.
1,17

PO do 0,2 m

0,86

1,14

1,07

Hĺbka vpichu (m)

0,76

1,57

0,20

Najmenšia priemerná hĺbka vpichu (0,20 m) bola
nameraná v jeseni, kedy penetrometrický odpor
dosahoval v porovnateľnej hĺbke do 0,2 m 1,07 MPa.
Hoci bola v tom čase zistená najvyššia pôdna vlhkosť
spomedzi troch aspektov, kumulatívny efekt počtu
rôznych prejazdov počas vegetačného obdobia sa
odrazil na zhutnení pôdy, najmä podorničia. Najväčšia
priemerná hĺbka vpichu a najnižší penetrometrický
odpor v porovnateľnej hĺbke do 0,2 m boli zistené na
jar v 1. aspekte, kedy bola pôda po hlbokej jesennej

Tlak (MPa)

Graf 4 Hĺbka vpichu a penetrometrický odpor v 2.
aspekte (27.4)
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orbe odpočinutá. Najvyšší penetrometrický odpor
v porovnateľnej hĺbke do 0,2 m sme namerali na jar
v 2. aspekte (1,07 MPa), kedy už bolo po sejbe
kukurice a utlačení osivového lôžka. Napriek tomu, že
priemerné hodnoty penetrometrického odporu sa
pohybovali od 0,86 do 1,45 MPa, čo môžeme podľa
Bedrnu [20] pokladať za nízku mieru kompakcie.
Zistené výsledky poukazujú na signifikantný vplyv
obrábania pôdy a jej intenzifikácie na jej zhutnenie.
Negatívny vplyv veľkého množstva prejazdov na
kompakciu jednoznačne potvrdili mnohí autori [21, 22,
23]. Ročne aplikovaných 13 prejazdov na vybratom
hone v rámci zabezpečovania agrotechnických
operácií sa negatívne, aj keď možno v dlhšom
časovom
horizonte,
odrazí
aj
na
plnení
agroekosystémových
služieb,
vrátane
zatiaľ
nadštandardne poskytovaných produkčných služieb.
V súčasnosti je na svete zhutnených okolo 68 miliónov
ha pôd dôsledkom využívania ťažkej mechanizácie,
v Európe ide zhruba o 33 miliónov ha [24]. Na
Slovensku trpí zhutnením asi 200 tis. ha
poľnohospodárskej pôdy a 500 tis. ha je zhutnených
potenciálne [25]. A pritom často ide práve o vysoko
produkčné pôdy, ktoré by mali byť vzhľadom na
služby, ktoré poskytujú, obhospodarované šetrne a
udržateľne.

Okrem vyššie uvedeného sme na základe skúmania
pôdnych vlastností, ako pôdna teplota, pôdna vlhkosť,
či penetrometrický odpor zisťovali ich zmeny aj pod
vplyvom manažérskych opatrení. Vysoká intenzifikácia
černozeme
s množstvom
prejazdov
poľnohospodárskych mechanizmov prispieva k jej
zhutňovaniu, čo môže v dlhšom časovom horizonte
ovplyvniť kvalitu plnenia jej služieb. Navyše,
v súčasnosti, keď trend zástavby úrodných pôd
neustále rastie, je potrebné snažiť sa využívať ich čo
najefektívnejšie, ale pritom udržateľne a prednostne
pre poľnohospodárske účely a týmto spôsobom ich
využívať v medziach udržateľného rozvoja. Preto je
nevyhnutné v systémoch hospodárenia aplikovať
správne a šetrné agrotechnické opatrenia ako je
dostatočné organické hnojenie pôdy, používanie
vhodného sortimentu hnojív, dodržiavaním biologicky
vyvážených osevných postupov, či kumuláciu
mechanických operácií.
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Záver
Na základe vykonaných výskumných prác v roku
2015 sa potvrdilo, že černozem na danom území je
schopná
vyprodukovať
vysoko
nadpriemerné
množstvo úrody – biomasy a teda sekvestrovať veľké
množstvá CO2 na pomerne malom území. Použitá
metóda kvantifikácie vyprodukovanej biomasy
poukázala aj na skryté zdroje biomasy, tzv. nevyužité
pozberové zvyšky, ktoré sa v súčasnosti zaorávajú, ale
majú potenciál byť využité aj v sektore energetiky ako
vstupné suroviny do bioplynovej stanice. Z pohľadu
plnenia rôznych ekosystémových služieb, vnímame
o to negatívnejšie súčasný fenomén záberov
poľnohospodárskych pôd najvyššej bonity pre účely
výstavby, ako tomu bolo v prípade nákupného centra
One Fashion Outlet Voderady a priľahlého parkoviska.
Momentálna výmera spomínanej stavby je 15 000 m²,
avšak v budúcnosti sa plánuje zastavať až 36 500 m²
černozeme. Ak by sa plocha danej veľkosti využila na
poľnohospodárske účely – napríklad na pestovanie
kukurice, teoreticky by daná plocha sekvestrovala až
138,3 ton CO2 a vyprodukovala by 74,52 ton kukurice.
Okrem toho by pôda prispela k plneniu ďalších
ekosystémových služieb.
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Hodnotenie trávnikov v meste Zvolen
a návrh manažmentu ich údržby
Evaluation of Lawns in Zvolen town
and Proposal of Management of their Maintenance
Dominika Mravíková – Ján Tomaškin
Školiteľ: Ján Tomaškin
Katedra životného prostredia, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
dominikamravikova@gmail.com, Jan.Tomaskin@umb.sk

total area of assessed lawns of 98 476.13 m2, 36.06 %
resp. 27.78 % of them were assigned to the Ist and IInd
intensity class, what represents 35 510.13 m2 resp.
27 360 m2 of lawn areas. The biggest part of lawn
areas (36.16 %) was enrolled to the IIIrd intensity class
representing 35 606 m2. To improve the quality of
these areas we have proposed management measures
(fertilizing, weeding, vertical cutting, irrigation). We
have set a normative for public green areas
representing 15.29 square meters per capita.
Key Words: functions of greenery, greenery
management, lawn, public greenery, urban landscape

Abstrakt
V príspevku hodnotíme význam zelene v urbánnej
krajine a zároveň sme posúdili efektívny model
manažmentu mestskej zelene. Zamerali sme sa na
hodnotenie trávnikových plôch v širšom centre mesta
Zvolen. V predmetnej lokalite sme vykonali
hodnotenie trávnikových plôch podľa Ondřeja [1], na
základe ktorého sme navrhli vhodné riešenie údržby a
starostlivosti o zeleň v meste Zvolen.
Výskum trávnikových plôch bol uskutočnený v
mesiacoch máj – august 2016. Na základe
dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že z
celkovej plochy hodnotených trávnikov 98 476,13 m 2
bolo 36,06 % resp. 27,78 % zaradených do I. a II.
intenzitnej triedy, čo predstavuje 35 510,13 m2 resp.
27 360 m2 trávnikových plôch. Najviac trávnikových
plôch (36,16 %) bolo zaradených do III. intenzitnej
triedy čo predstavuje 35 606 m2. Pre zvýšenie kvality
týchto plôch sme navrhli manažmentové opatrenia
(prihnojovanie, odburiňovanie, vertikutácia, závlaha).
Stanovili sme normatív verejnej zelene 15,29 m2 na
jedného obyvateľa.
Kľúčové slová: funkcie zelene, manažment zelene,
trávnik, urbánna krajina, verejná zeleň

Úvod
Sídelno-priemyselná (urbánna) krajina je vo viacerých
oblastiach silne zraniteľná. Často krát predstavuje
prostredie s najnižšou ekologickou stabilitou [2, 3].
Jednou z možností pre zlepšenie tohto stavu je
využitie sprírodňujúcich hodnôt vegetačných prvkov
(zelene). Z tohto aspektu má významné miesto
a opodstatnenie aj pestovanie trávnikov.
Šimek [4, 5] konštatuje, že trávniky predstavujú
dominantný vegetačný prvok všetkých funkčných
typov mestskej zelene. Okrasné a rekreačné trávniky
majú široké uplatnenie ako súčasť sídelnej zelene
v mestských parkoch, historických záhradách,
námestiach. Trávniky sa využívajú aj pre športové
účely, sú vhodné pre futbalové, tenisové, golfové a
dostihové plochy. Technické využitie majú trávniky
letísk, v okolí ciest, vodných plôch, protierózne
a kultivačné trávniky skládok a podobne [6].
Ondřej [7], Straka [8] uvádzajú, že trávnik je
spravidla
umelé
(antropogénne
založené)
spoločenstvo rastlín, ktoré rovnomerne pokrývajú
pôdu. Jednoznačne v ňom prevládajú trávne druhy
s nízkou produkciou zelenej hmoty, ktoré výrazne
odnožujú, intenzívne prekoreňujú vegetačnú vrstvu
pôdy a vytvárajú hustú, pevnú a pružnú trávnu
mačinu. Cieľom pestovania trávnikov je dosiahnuť

Abstract
We evaluate an importance of greenery in urban
landscape and simultaneously reviewed an effective
model of the communal greenery management in the
article. We focused on assessment of lawn areas in
the wider centre of the City of Zvolen. In the particular
location the assessment of lawn areas by the method
by Ondřej [1]. On the basis of that a suitable solution
of treatment and care about greenery within the
territory of Zvolen was designed.
Research of lawn areas within was implemented
from May to August 2016. On the basis of the
achieved results it is possible to state that from the
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nižší počet kosieb a menej zelenej hmoty, čo možno
ovplyvniť vhodným výberom druhov, resp. odrôd
pestovaných tráv a bylín [9]. Štefl a Šimek [10]
konštatujú, že trávniky zohrávajú s ohľadom na ich
dominantné zastúpenie vo všetkých funkčných typoch
zelene mimoriadnu úlohu. Viacerí autori [11, 12, 13,
14, 15, 16, 17] uvádzajú, že trávnik plní viaceré
dôležité funkcie, predovšetkým zdravotno-hygienické,
estetické,
rekreačno-športové,
biotechnické,
melioračno-rekultivačné a krajinotvorné. Trávniky
zvýrazňujú
a umocňujú
kompozično-estetickovýtvarné a kultúrno-historické hodnoty krajinného
obrazu. Pozitívne vplývajú na homeostázu v krajine
a jej
biodiverzitu.
Bezprostredne
s funkciami
ekosystémov (vegetácie) v krajine súvisia tzv. služby
ekosystémov. Bolund a Hunhammar [18], Belaňová et
al. [19] konštatujú, že vegetácia mestských
ekosystémov (vrátane parkových trávnikov) vytvárajú
škálu ekosystémových služieb v urbánnej krajine,
zabezpečujú služby v oblasti filtrácie vzduchu,
usmerňujú mikro podnebie mesta, zníženie hluku,
drenáž dažďovej vody, čistenie odpadových vôd,
a rekreačné a kultúrne hodnoty. Za najvyššie cenenú
ekosystémovú službu v mestách považujú rekreačnú
hodnotu, tiež estetickú a kultúrnu. Podobne aj Botkin
a Beveridge [20], Štefl a Šimek [21] argumentujú, že
vegetácia (zeleň) má podstatný dopad na kvalitu
života a udržateľný rozvoj v mestskom prostredí.
V súčasnosti sa verejná zeleň chápe ako významná
súčasť zelenej infraštruktúry sídiel. Význam zelenej
infraštruktúry v urbanizovanom prostredí vyzdvihujú
Šimek a Štefl [22], podľa ktorých základné plochy
zelene predstavujú často najhodnotnejšie miesta
v urbanistickej osnove sídla. Vegetačné plochy sú
psychickým, psychologickým, emocionálnym a
socioekonomickým prínosom pre jednotlivcov a celú
komunitu, navyše vytvárajú príležitosti prepojenia
jednotlivých mestských častí a ponúkajú atraktívne
priestory na bývanie a prácu.
Zelené vegetačné plochy (vrátane trávnikových
plôch) predstavujú ekonomicky
efektívne
a
udržateľné
nástroje
zmierňovania
dopadov
klimatickej zmeny. Využívajú sa vlastnosti a funkcie
vegetácie, ktoré disponujú adaptačnými stratégiami
s cieľom zmierniť nepriaznivé efekty meniacej sa klímy
[23]. Verejná zeleň predstavuje aj účinný nástroj
zmiernenia efektu tepelných ostrovov v urbanizovanej
krajine.
Cieľom práce je hodnotiť kvalitu trávnikov v
centrálnej časti mesta Zvolen, odporučiť vhodný

manažment ich údržby a stanoviť normatív verejnej
zelene.

1 Materiál a metodika
Predmetom práce je hodnotenie vybraných
trávnikových plôch a posúdenie ich významu a funkcií
v centrálne časti mesta Zvolen. Prieskum územia bol
realizovaný v roku 2016. Hodnotenie trávnikových
plôch v danom území prebiehalo počas vegetačnej
sezóny v mesiacoch máj – august 2016. V širšom
centre mesta Zvolen sme vybrali 11 trávnikových
plôch (Obr. 1), pričom niektoré z nich sme rozdelili na
menšie časti za účelom objektívnejšieho posúdenia
kvality hodnotených trávnikov (spolu 15 plôch).

Obr. 1. Hodnotené trávnikové plochy v meste Zvolen

Vybrané trávnikové plochy sme rozdelili nasledovne :
Plocha 1 – Park Ľudovíta Štúra
Plocha 2 – Kostol sv. Alžbety
Plocha 3/A – Námestie SNP
Plocha 3/B – Námestie SNP
Plocha 4/A – Zvolenský zámok
Plocha 4/B – Zvolenský zámok
Plocha 5 – Mestské kúpele
Plocha 6/A – Park Ing. Š. Višňovského
Plocha 6/B – Park Ing. Š. Višňovského
Plocha 6/C – Park Ing. Š. Višňovského
Plocha 7 – Mestský úrad
Plocha 8 – Technická Univerzita
Plocha 9 – Národné lesnícke centrum
Plocha 10 – Bašta
Plocha 11 – Ulica M. R. Štefánika/Š. Moysessa
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Hodnotenie trávnikových plôch bolo uskutočnené
pomocou metódy podľa Ondřeja [1]. Základom
metódy je zaradenie trávnikov do jednej z troch
intenzitných tried ošetrovania. Metodika si nevyžaduje
náročné technické zabezpečenie, kvalitatívne znaky
trávnika sme hodnotili senzoricky.




Charakteristika trávnikov v I. intenzitnej triede:
 celková pokryvnosť (90 – 100 %),
 sfarbenie rovnomerne zelené až sýto zelené,
 nízky podiel vysokých širokolistých druhov
tráv (0 – 5 %),
 málo
zaburinený
dvojklíčnolistovými
rastlinami alebo bez burín (0 – 10 %),
 veľmi nízky výskyt machu (do 10 %),
 hustý, nízko strihaný trávny koberec (30 – 50
mm).






Charakteristika trávnikov v II. intenzitnej triede:
 sfarbenie rovnomerne zelené,
 hustý, nie príliš nízko kosený trávnik (50 – 100
mm),
 stredne
zaburinený
dvojklíčnolistovými
rastlinami,
 zastúpenie vysokých širokolistých druhov tráv
(5 – 30 %)
 pokosená tráva je odstraňovaná ihneď alebo
v primeranom čase,
 odpadnuté lístie je odstraňované až po
celkovom opadaní,
 menšie nerovnosti pôdneho povrchu.










Charakteristika trávnikov v III. intenzitnej triede:
 stredne hustý trávny porast, vyššieho vzrastu
(60 – 300 mm),
 prítomnosť dvojklíčnolistových kvitnúcich
rastlín (do 50 %),
 zastúpenie širokolistových druhov tráv (30 –
50 %),
 kosenie 2 – 4 krát ročne,
 väčšie nerovnosti pôdneho povrchu.







Na základe vizuálneho pozorovania sme trávnikom
v jednotlivých intenzitných triedach ošetrovania
pridelili body, pričom platí pravidlo, že za priaznivý
stav hodnoteného znaku sa prideľuje vyšší počet
bodov a hodnotené znaky nemajú rovnakú bodovú
dotáciu. Hodnotili sme nasledovné znaky:
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celková pokryvnosť ( v I. a II. intenzitnej
triede 1 – 5 bodov, v III. intenzitnej triede 0 –
2 body)
sfarbenie porastu ( v I. a II. intenzitnej triede
1 – 4 body, v III. intenzitnej triede 0 – 2 body),
podiel vysokých širokolistých druhov tráv (
v I a II. intenzitnej triede 1 – 5 bodov, v III.
intenzitnej triede 1 – 3 body),
zaburinenosť dvojlíčnolistovými rastlinami (v
I. a II. intenzitnej triede 1 – 5 bodov, v III.
intenzitnej
triede
je
výskyt
dvojklíčnolistových rastlín žiaduci : pri 0 – 10
% podiele 1 bod, pri 40 – 50 % podiele až 5
bodov),
výskyt machu v poraste ( v I., II. a III.
intenzitnej triede 1 – 5 bodov),
znečistenie odpadkami (v I., II., III. intenzitnej
triede 1 – 5 bodov),
výška rezu v čase hodnotenia (v I. a II.
intenzitnej triede 1 – 5 bodov, v III.
intenzitnej triede sa hodnotí počet kosieb 0 –
2 body),
kvalita zarovnania okolo záhonov a na
okrajoch trávnika (v I. a II. intenzitnej triede 0
– 2 body, v III. intenzitnej triede sa znak
nehodnotí),
odstraňovanie pokosenej trávnej fytomasy
a opadaného lístia (v I. a II. intenzitnej triede
0 – 2 body, v III. intenzitnej triede 0 – 1 bod),
vyrovnanosť povrchu pôdy (v I., II. a III.
intenzitnej triede 0 – 2 body),
rozsah poškodenia škodcami (v I. a II.
intenzitnej triede 0 – 2 body, v III. intenzitnej
triede sa znak nehodnotí),
známky žiaducich zásahov (v I. a II. intenzitnej
triede 0 – 2 body, v III. intenzitnej triede sa
znak nehodnotí),
závlaha trávniku (v I. a II. intenzitnej triede 0
– 3 body, v III. intenzitne triede sa znak
nehodnotí),
zaťažovanie trávnika chôdzou (v I. intenzitnej
triede sa znak nehodnotí, v II. a III. intenzitnej
triede 0 – 2 body),
oprava a renovácia poškodených miest ( v I.
intenzitnej triede sa znak nehodnotí, v III.
intenzitnej triede 0 – 2 body).
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Celkovým súčtom bodov sme hodnotené trávniky
každej intenzitnej triedy zaradili do jednej zo štyroch
skupín určujúcej stupeň kvality:
1. trávnik vynikajúcej kvality (v I. intenzitnej triede 37
– 47 bodov, v II. intenzitnej triede 42 – 52 bodov, v III.
intenzitnej triede: trávnik kvalitný 24 – 30 bodov),
2. trávnik veľmi dobrej kvality (v I. intenzitnej triede 28
– 36 bodov, v II. intenzitnej triede 31 – 41 bodov, v III.
intenzitnej triede: trávnik veľmi dobrý 17 – 23 bodov),
3. trávnik priemernej kvality (v I. intenzitnej triede 18
– 27 bodov, v II. intenzitnej triede 20 – 30 bodov, v III.
intenzitnej triede 10 – 16 bodov),
4. trávnik neuspokojivej kvality ( v I. intenzitnej triede
7 – 17 bodov, v II. intenzitnej triede 7 – 19 bodov, v III.
intenzitnej triede: trávnik nekvalitný 4 – 9 bodov).

Zaradenie trávnikových plôch I. intenzitnej triedy
do stupňov kvality a plošnú výmeru trávnikov
dokumentuje Tab. 1.
Trávnikové plochy v stupni 1. vynikajúcej kvality:
Trávniková plocha pri Kostole sv. Alžbety (2) je
udržiavaná a pravidelne kosená. Nakoľko pozemok je
majetkom cirkvi, majú dostatočný rozpočet na jeho
údržbu. Túto trávnikovú plochu sme zhodnotili ako
bezchybnú kde bola 100 % celková pokryvnosť. Do 1.
stupňa vynikajúcej kvality sme ďalej zaradili trávnikové
plochy, ktoré sa nachádzajú priamo na Námestí SNP
(3/A, 3/B), ktoré sa vyznačujú vysokou estetickou
hodnotou, táto trávniková plocha je pravidelne
zavlažovaná a hnojená. Časť je vyčlenená pre detské
aktivity, nachádza sa tu fontána a v letných mesiacoch
letná terasa. Prvá kosba prebiehala v prvej polovici
mesiaca apríl. V minimálnej miere sa tu vyskytujú
dvojklíčnolistové rastliny najčastejšie skorocel
kopijovitý (Plantago lanceolata). Keďže trávniková
plocha sa nachádza priamo v centre námestia,
miestami sa na trávniku objavovali odpadky, ktoré boli
dôkladne
a v rýchlej
dobe
odstraňované
zamestnancami VPP mesta Zvolen.
Hodnotenie v stupni 2. veľmi dobrá kvalita sme
zaradili park Ľ. Štúra (plocha 1), za Europa shopping
centrum a prvú časť Parku Ing. Š. Višňovského (6/A).
Na trávnikovej ploche sa vyskytujú dvojklíčnolistové
rastliny ako púpava lekárska (Taraxacum offinale)
a druhy skorocelu (Plantago), celková pokryvnosť
trávnikovej plochy ale nebola hodnotená na 100 % no
údržba trávnikovej plochy bola veľmi dobrá, kosenie
sa uskutočnilo min. 12 x do roka a trávna biomasa bola
po kosbe okamžite zbieraná a odvážaná a likvidovaná
kompostovaním. V parkoch sa realizuje jarný rez
stromov, a následne odpad z rezu sa z parku odváža.
Do 3. priemernej kvality a 4. neuspokojivej kvality
neboli zaradené žiadne trávniky.

2 Výsledky a diskusia
Hodnotenie trávnikových plôch prebiehalo na
vybranom území v širšej centrálnej mestskej zóne
mesta Zvolen, kde bolo zahrnutých 15 plôch.
Predmetné plochy sme na základe kritérií zaradili do I.,
II. a III. intenzitnej triedy ošetrovania (Obr. 2).

Výsledky hodnotenia trávnikových plôch II.
intenzitnej triedy ošetrovania
Zaradenie trávnikových plôch II. intenzitnej triedy
do stupňov kvality a plošnú výmeru trávnikov
uvádzame v Tab. 2.
Do II. intenzitnej triedy v stupni 1. vynikajúcej
kvality sme zaradili trávnikovú plochu v okolí
mestského úradu (plocha 7), Technickej univerzity
a Národného lesníckeho centra (plochy 8, 9), v okolí
Bašty (plocha 10) a trávnikovú plochu medzi ulicami
M. R. Štefánika a Š. Moysessa (plocha 11). Na týchto
plochách sa prvá kosba uskutočnila v polovici mesiaca
máj. V hodnotených lokalitách je vysoká koncentrácia

Obr. 2. Zaradenie trávnikov do intenzitných tried

Na základe znakov príslušnej intenzitnej triedy
ošetrovania boli jednotlivým trávnikovým plochám
pridelené bodové hodnoty. Po spracovaní výsledného
súčtu bodov sme trávniky zaradili do jednej zo štyroch
skupín určujúcej stupeň kvality trávnika. Následne sme
navrhli manažmentové opatrenia starostlivosti
a údržby o trávniky, ktorý vedú k zlepšeniu ich stavu
a kvality.
Výsledky hodnotenia trávnikových plôch I.
intenzitnej triedy ošetrovania
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obyvateľstva, čo je aj dôvodom devastácie (vychodené
chodníky chodcami). Isté percento zaburinenosti sú
zapríčinené rastlinami ako: skorocel kopijovitý
(Plantago lanceolata), ďatelina lúčna (Trifolium
prantese), ale aj bylinné a kvitnúce druhy ako
sedmokráska obyčajná (Bellis perennis) a margaréta
biela (Leucanthemum vulgare).
Plochy bez
pripomienok, a údržba na daných plochách je
dostačujúca.
Do stupňa 2. veľmi dobrá kvalita sme zaradili 2
trávnikové plochy:
Plocha 4/A – Zvolenský zámok (vstupná časť), je
reprezentatívna časť zámku, no skutočnosť
v posudzovanom období nebola veľmi priaznivá. Zlý
estetický dojem, pokryvnosť, zaburinenosť a výška
rezu zapríčinila umiestenie do 2. stupňa intenzitnej
triedy ošetrovania. Pozemok v okolí zámku je
majetkom SNG, údržbu si zabezpečujú sami a nie vždy
majú
dostatočné
finančné
prostriedky
na
uskutočnenie kvalitnej údržby trávnikovej plochy a to
hlavne pri zavlažovaní v suchšom letnom období.
Kosba sa uskutočňuje max. 7 krát do roka a začína
v polovici mesiaca apríl.
Plocha 6/B – Park Ing. Š. Višňovského, predstavuje
strednú časť rozmerného parku. Jemné nerovnosti
povrchu pôdy, psie exkrementy a krtince sú dôvodom
umiestnenia tejto plochy v 2. stupni triedy. Park slúži
ako oddychová zóna pre obyvateľov mesta. Druhové
zloženie tvoria hlavne trávy, ktoré sú trsnaté,
rýchlorastúce a odolné zošľapávaniu. V značnej miere
sú tu zastúpené aj typické dvojklíčnolisté rastliny ako
ďatelina lúčna (Trifolium pratense), púpava lekárska
(Taraxacum officinale) ale aj bylinné a kvitnúce druhy
ako margaréta biela (Laucanthemum vulgare)
a sedmokráska obyčajná (Bellis perennis). Vykonáva sa
tu
prevzdušnenie, hrabanie, jarné doplnenie
substrátu a vyhrabávanie lístia, ktoré organizujú firmy,
ktoré si objednáva mestský úrad mesta Zvolen.

podujatiami. Na ploche sú v značnej miere mraveniská
a povrch je s väčším množstvom nerovností. Trávnik
obsahuje vysoký podiel dvojklíčnolistových rastlín.
Do stupňa kvality 2. veľmi dobrá kvalita sme
zaradili trávnikovú plochu 4/B (Zvolenský zámok –
bočná strana). Estetický dojem nedostačujúci, nízka
celková pokryvnosť a značný výskyt machu v poraste.
Povrch pôdy bol nerovnomerný a značné poškodené
miesta v trávniku.
Do stupňa kvality 3. priemerná kvalita sme zaradili
trávnikovú plochu Parku Ing. Š. Višnovského – 3. časť
(plocha 6/C), ktorá bola zdevastovaná bezdomovcami
a sociálne slabšími obyvateľmi mesta Zvolen.
Nadmerný výskyt odpadkov, mizerný estetický dojem
a nízke percento pokrvnosti trávnikovej plochy.
Súhrnné
výsledky
hodnotenia
trávnikov
v centrálnej časti mesta Zvolen uvádzame v Tab. 4.
Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme
konštatovať, že do I. intenzitnej triedy patrí 35 510 m2
plochy trávnikov, čo predstavuje 36,06 % z celkovej
hodnotenej plochy vegetácie. Do II. intenzitnej triedy
patrí 27 360 m2 plochy trávnikov, čo predstavuje 27,78
% podiel a do III. intenzitnej triedy sme zaradili 35 606
m2 plochy trávnikov, čo predstavuje 36,16 % podiel.
Návrh manažmentu na zlepšenie starostlivosti
o trávniky
Trávniky v I. intenzitnej triede
Plochy 2, 3/A, 3/B sme zaradili do 1. stupňa kvality
(vynikajúca kvalita). Pri predmetných trávnikových
plochách nie je potrebné meniť rozsah, kvalitu
a frekvenciu ošetrovania. Ide o trávniky s výraznou
okrasnou a psycho-sociálnou funkciou.
Prostredníctvom bodového hodnotenia boli do 2.
stupňa kvality (trávnik veľmi dobrej kvality) zaradené
plochy 1 a 6/A. Zlepšenie ošetrovania trávnika je
potrebné hlavne v kritériách s nižším bodovým
ohodnotením.
Nižšiu bodovú hodnotu sme zaznamenali pri
nasledovných znakoch hodnotenia:
 sfarbenie porastu plochy – plochy 1, 6/A,
 podiel vysokých širokolistých druhov tráv –
plocha 6/A,
 zaburinenosť dvojklíčnolistovými rastlinami –
plochy 1, 6/A.

Výsledky hodnotenia trávnikových plôch III.
intenzitnej triedy ošetrovania
Zaradenie trávnikových plôch III. intenzitnej triedy
do stupňov kvality a plošnú výmeru trávnikov
dokumentuje Tab. 3.
Do stupňa kvality 1. vynikajúca kvalita sme zaradili
trávnikovú plochu pri Mestských kúpeľoch (plocha 5),
ktorú si spravujú sami. V roku 2016 prvá kosba začala
veľmi neskoro až na začiatku júna, do vtedy bola
plocha extrémne zaburinená a po kosbe bol trávnik vo
vyhovujúcej kvalite. Estetický dojem pôsobil príjemne,
no plocha bola zaťažovaná rekreačno-športovými

Navrhované opatrenia
Sýtozelené
sfarbenie
trávnika
dosiahneme
prihnojením hnojivami na báze dusíka. Odburiňovanie
trávnikov navrhujeme realizovať chemicky a to
herbicídnymi prípravkami. Po odburinení trávnika
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odporúčame vertikutáciu pre odstránenie odumretých
častí burín. Možná je tiež zmena druhového zloženia
trávnika.



Trávniky v II. intenzitnej triede
Do stupňa kvality 1. (vynikajúca kvalita), sme
zaradili plochy 7, 8, 9, 10, 11, kde je potrebné
pokračovať v údržbe plochy v danom rozsahu a kvalite
ošetrovania.
Plochy 4/A, 6/B sú zaradené do stupňa kvality 2.
trávnik veľmi dobrej kvality. Pri týchto plochách je
potrebné zlepšiť ošetrovanie hlavne v kritériách
s nižším bodovým ohodnotením.
Nižšiu bodovú hodnotu sme zaznamenali pri
nasledovných znakoch hodnotenia:
 sfarbenie porastu – plocha 4/A,
 podiel vysokých širokolistých druhov tráv –
plocha 6/B,
 povrch pôdy – plochy 4/A, 6/B, 10, 11,
 oprava poškodených miest v trávniku –
plocha 8.

poškodené miesta v trávniku – plochy 4/B,
6/C,
znečistenie trávnikov odpadkami – plocha
6/C.

Navrhované opatrenia
Celkovú
pokryvnosť
trávnikových
plôch
zabezpečíme prísevom trávnikovej miešanky. Väčšie
množstvo odpadkov sa vyskytuje hlavne na ploche
6/C, kde sa sústreďuje veľký počet bezdomovcov
a sociálne neprispôsobivých obyvateľov. Opatrenie pri
kosbe na ploche 5 – prvá kosba by mala začať
najneskôr v polovici mesiaca máj.
Normatívy plôch zelene
Pre podmienky Slovenska boli spracované plošné
parametre pre sídelnú vegetáciu [24, 25]. Na základe
uvedeného sme vypočítali normatív plochy zelene na
jedného obyvateľa, kde sme brali do úvahy celkovú
rozlohu hodnotených trávnikových plôch (98 476,13
m2) a počet obyvateľov žijúcich vo vybranej
hodnotenej lokalite (6 440 obyvateľov). Normatív má
hodnotu 15,29 m2 verejnej zelene na jedného
obyvateľa. Podľa Supuku [25] navrhovaný normatív
má rozlohu 8 – 14 m2 zelene na jedného obyvateľa.
Naše výsledky dosiahli mierne prekročenie hornej
hranice uvedeného normatívu, dokumentujú dostatok
verejnej zelene, skôr je potrebné venovať vyššiu
pozornosť jej kvalite.

Na zregenerovanie preriednutých trávnikov
navrhujeme
použitie
špeciálneho
zariadenia
rasenperforátora, ktorým zabezpečíme prevzdušnenie
porastu, podporíme rast koreňového systému
a zároveň rovnomerne prisejeme rýchlorastúce
regeneračné trávne miešanky. Na plochách s väčším
výskytom širokolistých tráv odporúčame postrek
plochy selektívnym herbicídom.
Na odstránenie
nerovností povrchu pôdy navrhujeme častejšie
kosenie trávnikov a valcovanie. Na celkové zlepšenie
kvality trávnikov navrhujeme častejšiu a dostatočnú
závlahu, hlavne v letných mesiacoch.

Záver


Trávniky v III. intenzitnej triede
Do stupňa kvality 1. (trávnik vynikajúcej kvality)
sme zaradili plochu 5, kde v uvedenej triede nie je
potrebné zvyšovať kvalitu zásahov na údržbu. Plocha
4/B je zaradená v stupni 2 (veľmi dobrá kvalita), kde je
potrebné zlepšiť ošetrovanie hlavne v kritériách
s nižším bodovým ohodnotením. Plocha 6/C je
zaradená do stupňa 3. priemernej kvality.
Nízka bodová hodnota bola zaznamenaná pri
nasledovných znakoch hodnotenia:
 celková pokryvnosť – plocha 6/C,
 sfarbenie porastu – plocha 6/C,
 kosenie – plocha 5,
 zaťažovanie trávnikov pešou premávkou
alebo športom – plocha 6/C,
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V centrálnej časti mesta Zvolen bolo celkovo
hodnotených 98 476,13 m2 trávnikových
plôch, z tejto výmery patrí do I. intenzitnej
triedy 35 510, 13 m2 trávnikových plôch
(36,06 %), do II. intenzitnej triedy je
zaradených 27 360 m2 trávnikových plôch
(27,78 %) a do III. intenzitnej triedy patrí
35 606 m2 trávnikových plôch (36,16 %).
Stupeň 1. Vynikajúca kvalita vo všetkých
intenzitných triedach ošetrovania dosiahlo
spolu 47,62 % trávnikov, stupeň 2. veľmi
dobrá kvalita dosiahol spolu 35,19 %, stupeň
3. priemerná kvalita dosiahlo 17,19 % a 4.
stupeň
kvality
(neuspokojivá
kvalita)
nedosahovala žiadna z hodnotených plôch.
Stanovili sme normatív verejnej zelene 15,29
m2 na 1 obyvateľa, uvedená hodnota mierne
prekračuje hornú hranicu odporúčaného
normatívu pre verejnú zeleň (8 – 14 m2),
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mesto Zvolen má v centrálnej časti dostatok
zelene, potrebné je zvýšiť jej kvalitu.
Mesto Zvolen pri údržbe a starostlivosti
o verejnú zeleň využíva služby viacerých
spoločností. Kosenie zabezpečuje spoločnosť
VOMA, s.r.o. Časť prác v súvislosti s kosením
však vykonáva aj Lesný podnik mesta Zvolen,
taktiež mestské Komunálne stredisko.
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Tab. 1 Zaradenie trávnikových plôch I. intenzitnej triedy do stupňov kvality
Počet bodov
37 – 47
28 – 36
18 – 27
7 – 17

Stupeň kvality trávnika
1. vynikajúca kvalita
2. veľmi dobrá kvalita
3. priemerná kvalita
4. neuspokojivá kvalita
spolu

Číslo plochy
2, 3/A, 3/B
1, 6/A
-

Plocha trávnikov (m2)
11 064,02
24 446,11
35 510,13

Tab. 2 Zaradenie trávnikových plôch II. intenzitnej triedy do stupňov kvality
Počet bodov
42 – 52
31 – 41
18 – 30
7 – 17

Stupeň kvality trávnika
1. vynikajúca kvalita
2. veľmi dobrá kvalita
3. priemerná kvalita
4. neuspokojivá kvalita
spolu

Číslo plochy
7, 8, 9, 10, 11
4/A, 6/B
-

Plocha trávnikov (m2)
17 692
9 668
27 360

Tab. 3 Zaradenie trávnikových plôch III. intenzitnej triedy do stupňov kvality
Počet bodov
24 – 30
17 – 23
10 – 16
4–9

Stupeň kvality trávnika
1. vynikajúca kvalita
2. veľmi dobrá kvalita
3. priemerná kvalita
4. neuspokojivá kvalita
spolu

Číslo plochy
5
4/B
6/C
-

Plocha trávnikov (m2)
18 137
541
16 928
35 606

Tab. 4 Celková výmera plôch trávnikov v I., II. a III. intenzitnej triede ošetrovania
Trieda ošetrenia
I. intenzitná trieda
II. intenzitná trieda
III. intenzitná trieda
spolu

Plocha trávnikov (m2)
35 510,13
27 360,00
35 606,00
98 476,13
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Percentuálny podiel (%)
36,06
27,78
36,16
100,00
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Funkčné využitie historického parku v Horných Lefantovciach
Functional use of the historic park in Horné Lefantovce
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shapes of the flower fields, woodislands and changing
expositions because the park with the mansion is
designed as arts gallery.
Key Words: park in Horné Lefantovce,
environmental
and
landscape
component,
reconstruction of the reconstruction of historical park

Abstrakt
Park v Horných Lefantovciach je prírodne krajinárskym
parkom, ktorého história siaha do 17. storočia. Jeho
súčasťou je renesančný kaštieľ tvoriaci architektonickú
dominantu priestoru.
V parku sa nenachádza mobiliár ani akýkoľvek iný
druh architektonických stavieb. Park je ponechaný
sukcesii, čo však v tomto prípade neznehodnocuje
daný priestor.
Cieľom obnovy parku je ponechanie jeho
prírodného charakteru a vyzdvihnutie historických a
kompozičných hodnôt. Celá obnova vychádza z
organických prírodných tvarov a materiálov. Hlavná
myšlienka je založená na meniacich sa a rôznorodých
tvaroch, čoho inšpiráciou boli meňavky a ostrovy v
mori . Dôvodom premenlivosti je, aby sa návštevník do
parku rád vracal vždy s novým očakávaním.
Premenlivosť vyjadrujú tvary kvetinových lúk, drevené
ostrovy a meniace sa expozície, keďže park s kaštieľom
je navrhnutý ako galéria výtvarného umenia.
Kľúčové slová: park v Horných Lefantovciach,
prírodne krajinársky park, odnova historického parku

Úvod
Historické parky a záhrady patria k pomerne
rozšíreným historickým krajinným objektom na
Slovensku a sú špecifickým druhom kultúrneho
dedičstva, ktoré vyžaduje neustálu starostlivosť [5].
Väčšina slovenských parkov je v tzv. prírodne
krajinárskom slohu, ten sa u nás rozvíjal od 18.
storočia zásluhou uhorskej šľachty, ktorá na našom
území hľadala útočisko pred Turkami. Zakladajú si
rozsiahle panstvá, ktorých súčasťou sú parky v spojení
s kaštieľom alebo zámkom. Veľmi často ich spájajú aj s
okolitou prírodou a vytvárajú monumentálne prírodou
inšpirované scenérie. Neskôr si šľachtici začali
privážaním
cudzokrajných
drevín
vytvárať
dendrologické zbierky a mnohé z nich sú dnes
chránené v zmysle pamiatkového zákona, alebo ako
chránené areály v zmysle zákona o ochrane prírody.
Z pohľadu ochrany prírody a krajiny význam
historických parkov spočíva v tom, že ich dominantou
sú vzrastlé stromy a ich skupiny. Sú stanovišťom
ekosozologicky významných organizmov. Majú funkciu
migračných zón pre živočíchy. Historické krajinné
objekty prirodzene nadväzujú na okolitú krajinu.
Historická vegetácia parkov a záhrad má mnoho
významov a foriem využitia, treba však dbať na
pamiatkovú hodnotu týchto objektov [12].
V súčasnosti sme svedkami určitého nepochopenia
funkcie a významu historickej zelene, keď sa stráca jej
prvoradý kultúrno-historický rozmer a prevažuje
vnímanie najmä z hľadiska rekreačnej funkcie [11].
Ako aj v iných segmentoch kultúrneho dedičstva,
tak aj v prípade obnovy historických parkov a záhrad je
základným predpokladom kvalitnej starostlivosti,
odovzdávanie skúseností a existencia kvalitného

Abstract
Park in Horné Lefantovce is naturally the landscaped
park, wich history is dated to 17th century. Its part is
also an reneissance mansion which is the dominant
aspect of the area.
There is no mobiliar in the park, or any other type of
architectural buildings. Park is left to the natural
succession process which does not depreciates the
area. The aim of the park restoration is keeping its
natural face and upheaval the historical and
compositions values. The whole restoration draws
from the natural organical shapes and mateials. The
main thought is laid on the changing and mixed
shapes which was inspired by amoebas and islands in
the sea. The reason of the variability is to keed visitors
returning to the park every time with new
expectations. The variability is expressed on the
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špecializovaného vzdelávania, so zameraním na všetky
profesie podieľajúce sa na starostlivosti o túto časť
kultúrneho dedičstva [8].
Historický park v Horných Lefantovciach je
súčasťou CHKO Ponitrie. Ako centrálny prvok obce
Horné Lefantovce je dôležitou súčasťou procesov
v krajine a urbanizovanom prostredí [2].
Najväčšou hodnotou tohto priestoru je jeho
spoločenstvo s prírodným charakterom, ktoré je aj
napriek minimálnej údržbe v dobrej kondícii
a estetickej kvalite. Sukcesiou sa rozširujú najmä
bylinné druhy, ktoré svojou rozmanitosťou obohacujú
priestor aj z estetického hľadiska. Minimálny zásah
človeka poskytuje aj živočíšnym druhom nerušené
miesto pre rozvoj a život. Súčasťou sú aj významné
stromy, ktoré spolu s ostatnými jedincami tvoria
neopakovateľné spoločenstvo.
Práve spomínané hodnoty parku sú výbornou
príležitosťou, ako prideliť areálu hodnotu pomocou
citlivého zásahu.

Akékoľvek
reštaurovanie,
či
rekonštrukcia
historickej záhrady sa nedá začať bez vypracovania
dôkladnej štúdie, ktorá vychádza z prieskumu. Ten jej
dá vedecký podklad. Bude vychádzať zo všetkých
podkladov, archeologického výskumu až po
zhromaždenú dokumentáciu týkajúcu sa daného
parku. Pred začiatkom vlastných prác musí byť
pripravený projekt, ktorý bude vychádzať z uvedených
výskumov, posúdi a schváli ho skupina odborníkov [3].
Prvým krokom v obnove a pridelení funkcie parku
v Horných Lefantovciach, bol dôkladný terénny
prieskum. Pozostával zo získania množstva
historických,
mapových
a
písomných
podkladov, podrobnej
inventarizácie
drevín
a
dôkladnej analýzy okolia, obce a samotného parku.
Výsledkom tohto procesu je detailná funkčná analýza,
výsledky inventarizácie drevín a samotný funkčný
návrh parku.

1.1 Analýza obce a jej okolia
Analýza bola vykonávaná podrobným prieskumom
realizovaným v rokoch 2012 až 2014 v rôznych
ročných obdobiach a intervaloch. Práca prebiehala
najmä v teréne. Dôležitou súčasťou, bolo prepojenie
poznatkov
získaných
z mapových
podkladov
s terénnym výskumom a následnou aktualizáciou máp
do súčasného stavu. Týmto procesom vysvitli
súvislosti, ktoré majú priamy dosah na park a
ovplyvňujú navrhovanú obnovu. Prvá rovina
prieskumu bola zo širšieho hľadiska obsiahnutím celej
obce a súvislostí so zasahujúcim regiónom Hornej
Nitry. Druhá rovina bola podrobnejšie preskúmať
najbližšie okolie. V tejto rovine sa ukázali miesta
s potenciálom pre využitie pri rekonštrukcii.

1 Princípy obnovy historických parkov a použité
metódy
Obnova historických parkov a záhrad sa riadi
podobnými princípmi ako tvorba mestských parkov
avšak s dôrazom na ich pamiatkovú hodnotu. Treba
klásť dôraz na to, aby nedošlo k narušeniu prostredia,
zvlášť chránených organizmov. Preto sa obnova
nezaobíde bez ornitologického prieskumu, ktorý sa
vykonáva najmä pred výrubom stromov.
Dobrý projekt musí spolupracovať s Národným
pamiatkovým ústavom, ten určí pamiatkovú koncepciu
a princípy obnovy. Je nutné zohľadniť pôvodný
sortiment drevín, ktoré sú viazané na určité miesto v
kompozícii.
Niekoľko stručných krokov obnovy parkov:
- konzultácia návrhu s príslušnými orgánmi štátnej
správy a samosprávy
- spracovanie podkladových materiálov o histórii parku
- vypracovanie projektu
- zabezpečenie potrebných povolení
- zabezpečenie zoologického prieskumu [12].
Pri akomkoľvek zásahu do vegetácie historického
parku, je treba dbať na zodpovednosť voči
obyvateľstvu a teda ku kultúrnemu dedičstvu. Práve v
historických parkoch je potrebné venovať zvýšenú
pozornosť parku ako celku, ale aj fragmentom v
bezprostrednej blízkosti ošetrovanej dreviny. Celkový
vzhľad areálu je skladbou reliéfu, chodníkov, malých aj
veľkých trávnatých plôch ale hlavne zo stromovej
vegetácie často veľkých vzácnych solitérov [4].

1.2 Metodika
Na pochopenie vzťahov v parku a jeho fungovania
v súčasnosti, je nevyhnutné podrobné spoznanie
riešeného areálu. Za pomoci získaných mapových
podkladov,
ďalšieho
terénneho
prieskumu
a inventarizácie
drevín
boli
v parku
presne
zaznamenané skutočnosti súčasného stavu.
Podkladové materiály
Základným podkladovým materiálom bola mapa
z roku 1977 a vojenská mapa z 1982, ktoré
dokumentujú poznatky z minulosti ( poloha stromov,
umiestnenie chodníkov a pod.) súčasná monografia
obce a iné písomné dokumenty.
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Inventarizácia drevín
Inventarizácia drevín a stavebných objektov bola
vyhotovená podľa Kubištu [7] .
Na území bolo zinventarizovaných 375 stromov.
Namerané údaje sme zapisovali do inventarizačnej
tabuľky, polohu drevín sme zakresľovali do základnej
mapy z roku 1977, kde bola číselne vyznačená poloha
najvýznamnejších stromov v parku. Výsledky
inventarizácie boli graficky spracované do mapového
podkladu, tabuliek a grafov.

Ako sme zistili, trasa medzi Nitrou a Topoľčanmi je
veľmi bohatá na ďalšie historické parky a záhrady
s kaštieľmi.
Jedným
z najvýznamnejších
je
zrekonštruovaný kaštieľ v Oponiciach. Lokalizácia
týchto parkov je graficky zaznamenaná v mape. Tento
poznatok ovplyvňuje návrh najmä z toho hľadiska, že
lokalita má veľký potenciál fungovať ako trasa, ktorá
sústredí významné historické objekty, čo je možné
prepojiť s funkciou riešeného priestoru.

2.2 Analýza obce
2 Výsledky a diskusia

Pokračovali sme analýzou obce, pri ktorej sa ukázali
pozitíva aj negatíva lokality a vyšli na povrch dôležité
vzťahy a súvislosti. Obec má dobrú občiansku
vybavenosť. Je sídlom troch kaštieľov. Riešeného
renesančného kaštieľa, horného barokového kaštieľa
sídliaceho
kúsok
za
obcou
a kvalitne
zrekonštruovaného barokového kaštieľa fungujúceho
ako obecný úrad.
Obec je lokalizovaná na úpätí pohoria Tríbeč a má
poľnohospodársky
a poľnohospodársko-lesný
charakter. Veľkým plusom je orientácia parku v obci.
Nachádza sa priamo v intraviláne. V jeho tesnej
blízkosti je zástavba rodinných domov, neďaleké
družstvo a futbalový štadión. Z jednej strany hraničí
s poľom a voľnou krajinou. Po prezretí územného
plánu je park v budúcnosti úplne obostavaný, čím sa
stane absolútnou súčasťou obce a stratí bezprostredný
kontakt s voľnou prírodou. Tento poznatok je možné
vnímať z pozitívneho, ale aj negatívneho hľadiska. Pre
obyvateľov bude nenahraditeľným obrazom prírody
v urbanizovanom prostredí, naopak stratou kontaktu
s voľnou prírodou sa môže v parku znížiť rozmanitosť
druhov. Z analýzy vyplynuli cestné napojenia, ale aj iné
zaujímavé miesta a významné lokality v obci. Jedným
z nadväzujúcich prvkov je horný park s barokovým
kaštieľom, ktorý bol v nedávnej minulosti sídlom
liečebného ústavu a je s riešeným priestorom
v dokonalej súhre. Fungovanie a spolupráca týchto
dvoch objektov je v budúcnosti veľmi vítaná. Oba
parky sú domovom množstva rastlinných a živočíšnych
druhov, majú nenahraditeľnú kultúrnu hodnotu.
Park je napojený na hlavnú cestu v dedine, ktorá
ďalej pokračuje až k hornému parku, čím je ešte viac
podporený spomínaný vzťah. Tieto fakty sú odrazovým
mostíkom k následnej orientácii sa v problematike
a návrhu rekonštrukcie.

Celý proces návrhu na funkčné využitie parku začínal
terénnym prieskumom a spoznaním územia.

2.1 Analýza širšie vzťahy
Začínali sme preskúmaním územia na toku rieky Nitra,
medzi mestami Nitra a Topoľčany. Výsledkom tohto
prieskumu bola analýza širších vzťahov (obr. 1), ktorá
nám ukázala v akej lokalite sa park nachádza z hľadiska
prírody, orientácii na mape, polohe voči iným mestám
a zaujímavým lokalitám.

Obr. 1 Analýza širšie vzťahy
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hodnotou č. 3, čo predstavuje dobrý stav. Patrí sem
48% stromov z celého parku. Výnimočných je však 5
jedincov, ktorým bola pridelená hodnota č. 5. Ide o
významné stromy, ako v parku tak v regióne. Ide
o jedince druhu Platanus occidentalis ktoré sú na
základe vzrastu a vekovej kategórie v rozhraní 150-200
rokov považované za vzácne a výnimočné.
Vzácne a výnimočné, sú stromy, ktoré sú
rozptýlené na rôznych miestach v krajine, kde im
prírodné podmienky a spôsob starostlivosti dovolili
zotrvať
množstvo
rokov.
Vyskytujú
sa
v
poľnohospodárskej krajine, sú súčasťou lesných
komplexov, obývaných sídel, ale aj historických parkov
a záhrad [6].
Vyznačujú sa niektorou z vlastností ako:
- mimoriadny vek, obvod alebo výška
-vymyká sa priemeru v podobe zvláštnych foriem
habitu, listov, kvetov alebo plodov, má výnimočné
sfarbenie, tvar alebo veľkosť
-strom je mimoriadne ekologicky, esteticky alebo
kultúrne hodnotný [4]
Ďalšie výnimočné stromy sú jedince z rodu Pinus
nigra vysadené v tesnej blízkosti, ktorých vzrast a vek
ich zaradil tiež do kategórie s hodnotou č.5 (graf 2).

a podrobného

Pomocou získaných podkladov bol vytvorený jeden
aktuálny mapový podklad so situáciou súčasného
stavu, ktorý bol východiskovým podkladom pre
analýzy a funkčný návrh.
Inventarizácia drevín
Druhové zloženie parku, je na základe zistených
údajov veľmi rozmanité. Prevládajú listnaté druhy
prevažne domácich druhov Acer campestre a Fraxinus
excelsior, avšak celkovo je druhová variabilita veľmi
rozmanitá. Nachádza sa tu spolu 26 taxónov listnatých
a ihličnatých drevín. Tento fakt je pozitívom z hľadiska
diverzity, kedy sú listnaté druhy v súhre s okolitou
krajinou. Ďalší vplyv na riešenú problematiku má
veková štruktúra a zdravotný stav drevín. Väčšina
jedincov v parku (42 %) je vo vekovom rozhraní od 40
do 80 rokov. Do kategórie drevín v dobrom
zdravotnom stave je zaradených 60% stromov
s ktorými sa počíta do budúcnosti. Po minimálnych
zásahoch a uváženom doplnení, môže súčasný porast
efektívne plniť funkcie v budúcnosti. Zdravotný stav
drevín v parku zobrazuje graf 1, kde hodnota 5
predstavuje najvyšší stupeň a 1 sú jedince navrhnuté
na okamžitý výrub.

Graf 2 Kompozičná hodnota drevín
(Legenda: č.1-drevina nevyhovujúca, silne poškodená,
č.2-drevina podpriemernej hodnoty, č.3-drevina
priemernej hodnoty, č.4-veľmi hodnotná devina, č.5najhodnotnejší jedinec, ktorý je absolútne zdravý)

Graf 1 Zdravotný stav drevín
(Legenda: č.1-úplne suchý alebo suchý jedinec, č.2uschnutie a poškodenie konárov v objeme 2/3, č.3vplyv chorôb a škodcov, preschnutie alebo odumretie
do 1/2 objemu koruny, č.4-ojedinelý výskyt chorôb
a škodcov, čiastočné preschnutie do 1/3 objemu
koruny, č.5-úpne zdravý strom bez chorôb, škodcov
a príznakov poškodenia)

Výsledkom inventarizácie je poznatok, že kvalita
vegetácie v parku je na vysokej úrovni. Stromy
v dobrom zdravotnom stave doplnené o významné
jedince predurčujú park na dobré využitie a
fungovanie v budúcnosti. Na základe inventarizácie
boli identifikované aj stromy určené na výrub, čím sa
zvýši kvalita ostávajúceho porastu.

Z estetického hľadiska je efektívne vyhodnotiť
kompozičnú hodnotu a výškovú štruktúru porastu.
Kompozičná hodnota ozrejmí stav vegetácia
z hľadiska vhodnosti umiestnenia v priestore. Väčšina
stromov je zaradených do kategórie s kompozičnou
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Súčasný stav parku
Zodpovedá skutočnosti, že park je momentálne
nevyužívaný. Je vo vlastníctve obce, ktorá ho ponúka
na predaj. Okolité parcely predstavujú záhrady v
súkromnom vlastníctve a polia patriace miestnemu
družstvu. Starostlivosť je obmedzená na sezónne
kosenie či prípadné odburiňovanie záhonu ruží.
Ošetrovanie drevín sa robí len v nevyhnutných
prípadoch. Napriek týmto faktom je príroda v parku vo
výbornej kvalite. Na čom bol stavaný aj celý návrh
funkčného využitia.
Celkové rozloženie priestoru je veľmi jednoduché,
čisté, ucelené a nerozdrobené. Absentujú však slnečné
miesta. Väčšina parku je skrytá v tieni mohutných
stromov.
Pozitívom v tomto prípade je minimum náletových
a krovitých porastov, vďaka čomu je park prehľadný a
vzdušný. Vietor nepredstavuje rušivý element, keďže
je park chránený okolitou zástavbou a nie je situovaný
na voľnom priestranstve.
Park je oplotený a má dva vstupy. Komunikácie sú
neudržiavané, tvorené
štrkovými spevnenými
chodníkmi. Výškové členenie predstavuje len malý
rozdiel. Vrstevnice sú rozložené od výšky 93 až 99 m n.
m. Najväčší výškový rozdiel je viditeľný pred
kaštieľom. Celkovo park stúpa smerom od západnej
bočnej hranice na východ.
Kaštieľ je jednoposchodová trojkrídlová budova so
stredným rizalitom a dvoma nárožnými vežami. Je
napojený na všetky existujúce siete v obci, ako je
elektrina, plyn a voda [2].

Najvhodnejším miestom je v smere kompozičnej osi
parku, ktorá ústi nad vodný tok. Úpravou vznikne
priestor pre ľudí, ktorí budú mať pocit, že sú súčasťou
parku i počas uzavretých hodín.

Obr. 2 Analýza funkcií a opatrení
Prvým dôležitým krokom pri riešení návrhu je
zohľadniť
minulosť.
Potrené
je
skúmanie
a zaznamenávanie toho, čo sa zachovalo z pôvodných
artefaktov v parku po rokoch zanedbania [23].
Preložením súčasnej mapy s historickou sa ukázalo, že
vedľajšia schátraná budova, bola kedysi súčasťou
areálu. Predpokladá sa, že bola hospodárskou
budovou. V návrhu sa ráta s jej opätovným pripojením
k areálu, čím sa hranica mierne posunie, zväčší a
priblíži minulosti. Budova bude zrekonštruovaná a
využívaná ako ubytovacie zariadenie. Touto
rekonštrukciou a pripojením pozemku sa vyrieši aj
otázka nefungujúceho átria, ktoré bude po otvorení
vstupnej bránky nadväzovať na budovu. Ďalším
výstupom z historickej mapy je predný elipsový záhon,
ktorý je síce zachovaný dodnes, ale v oveľa menšej
podobe. Do nového návrhu sa prenesie do pôvodnej
veľkosti.
Dispozícia chodníkov z minulosti, sa vo väčšej
miere prenesie do súčasnosti. Z historickej mapy
vyplýva, že celý park bol priechodný z jednej strany na
druhú. Tento poznatok je podnetom na vytvorenie
nových vstupov do parku a jeho spriechodnenie.
Otvorí sa aj starý vchod, ktorý ústil do vedľajšej ulice s
názvom Športová. Priechodom cez park si ľudia skrátia
a spríjemnia cestu. Celkovo vzniknú dva nové vstupy.
Územný plán odkrajuje z parku priestor pre detské

Hodnotenie funkčného využitia parku a opatrenia
Predstavuje najdôležitejšiu časť, ktorá predchádza
funkčnému návrhu. Pojednáva o všetkých častiach,
ktoré potrebujú zásah a zároveň navrhuje riešenia.
Vykresľuje celý priestor a podrobne prezentuje
riešené časti v budúcom návrhu. Grafický výstup
z tejto časti predstavuje analýzu funkcií a opatrení na
obr. 2
Budova kaštieľa je pomerne v dobrom stave i keď
rekonštrukcia, by bola viac než potrebná. Riešenie
potrebuje najmä nefungujúce átrium v jeho strede,
ktoré je uzavreté od okolia.
Parky predstavujú kompaktné štruktúry zelene,
ktoré poskytujú verejnosti miesto pre oddych,
zotavenie a voľno- časové aktivity [10].
V súčasnosti je areál úplne opticky aj fyzicky
uzavretý. Nevyhnutnosťou je park vyzdvihnúť už pri
prechode okolo neho a to úpravou okolia a vytvorenia
reprezentatívneho
priestoru
pre
verejnosť.
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ihrisko. V návrhu sa s ním nepočíta, nakoľko je to
považované za neprimeraný zásah. Dôležitým
zásahom súvisiacim s výrubmi stromov je otvorenie
výhľadov a ich podporenie vhodnou architektúrou.

potrebné vyriešiť túto otázku a park aktívne zapojiť do
okolia. Základom bolo vytvorenie reprezentatívneho
priestoru. Na tento účel sa využila časť pred areálom,
a to prepadlina potoka odkiaľ je výpovedný pohľad do
parku a na kaštieľ. Do tejto časti zasiahne fragment
návrhu z areálu v podobe dreveného ostrovu. Práve
jeho pokračovanie až za hranice má evokovať spojenie
s ním aj napriek oploteniu. Dosadené budú vlhkomilné
dreviny.

Funkčno- priestorový návrh
Základným východiskom a prvou etapou, bolo prideliť
priestoru funkciu. Keďže neodmysliteľnou súčasťou
areálu je renesančný kaštieľ, bol zakomponovaný do
návrhu na základe zistených informácií.
Na Slovensku vzniká problém najmä pri zlom
zhodnotení potreby obnovy kultúrneho dedičstva
a uprednostnením jeho komerčného využitia pred
kultúrno- spoločenským. Najmä podnikatelia vycítili,
že prosperitu hotelového zariadenia vedia úspešne
premeniť na zisk. Avšak staré rodové sídla, ktoré
priestorovo zohľadňovali najmä rodinný život, boli pre
nový hotelový účel kapacitne nevyhovujúce. A tak
namiesto oživenia pamiatkovej hodnoty kaštieľov
prišlo k ich radikálnej prestavbe a zmenili sa na
historické pseudohotely. Kaštiele sa rozrastali o kryté
bazény, wellness centrá, veľkokapacitné kongresové
sály. V priľahlých parkoch sa na úkor ich
dendrologických hodnôt a historickej parkovej úpravy
vybudovali golfové ihriská a tenisové kurty. Obnovené
kaštieľske hotely sa stali atrakciou iba v danom
regióne, cenovo prístupné miestnej bohatej klientele
a zariadením využívaným na usporiadanie vysnívanej
romantickej svadby. Uzavreli sa do svojho hotelového
sveta, prestali byť cieľom poznávacích zájazdov a
vytratili sa aj z miestnej turistickej mapy. Prestali byť
atraktívnou, vyhľadávanou cieľovou destináciou
schopnou viazať na seba cestovný ruch. Ponúkajú síce
komfort, ale to je vlastné pre všetky hotely vyššieho
štandardu [9].
Na základe tohto faktu, bola obnova parku riešená
iným smerom. Park s kaštieľom by fungoval ako
externá galéria umenia s obrazom histórie daného
regiónu a so zreteľom na ostatné kaštiele na trase
medzi Nitrou a Topoľčanmi, ktorých je na základe
analýzy širších vzťahov veľa. I keď zachrániť sa
nepodarí všetky, v parku v Horných Lefantovciach, by
po nich zostala aspoň umelecká stopa.
Z priestorového hľadiska sa pri návrhu postupovalo
od celku po detaily. Po zohľadnení všetkých analýz
a najmä prihliadnutiu na minulosť sa v prvom rade
riešili hranice a prvky, ktoré by sa preniesli z minulosti
do návrhu. Funkčný návrh je graficky znázornený na
obr. 3.
Napriek centrálnej polohe je park slabo zapojený
do celkového urbanizmu obce. Návrhom bolo

Obr. 3 Funkčno- priestorový návrh
Nakoľko by sa park stal vyhľadávaným kultúrnospoločenským priestorom, potreba ubytovacieho
zariadenia, by bola nevyhnutná. Práve preto je ďalšou
súčasťou súvisiacou s urbanizmom zmena hraníc. Park
sa spojí s vedľajším pozemkom, na ktorom sa
nachádza schátraný dom, ktorý po rekonštrukcii bude
slúžiť ako ubytovacie zariadenie. Týmto zásahom je
vyriešená otázka ubytovania, bez zbytočného zásahu
do budovy kaštieľa.
Prenesenie dispozície chodníkov z historickej mapy
do súčasnosti, obnova reprezentatívneho záhonu pred
kaštieľom a otvorenie starého vstupu, sú ďalšie prvky
minulej doby prenesené do návrhu.
Fakt, že priestor je dobrým obrazom prírodnekrajinárskeho slohu a jedinečnosť prírodného
spoločenstva je významná, návrh s týmto poznatkom
pracuje. Postupovalo by sa od stromovej vegetácie cez
kry až po bylinnú etáž. Stromy sú na základe
poznatkov z inventarizácie vo výbornom stave.
Potrebná by bola len základná prebierka starých
vyschnutých
jedincov,
ošetrenie
zistených
nedostatkov zostávajúcich stromov a len minimálna
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dosadba nových, ktorá by bola vykonaná s citlivým
prístupom k výhľadom a priehľadom. Doplnené by boli
kvitnúce kry, ktoré v súčasnosti v parku absentujú.
Bylinná vegetácia je aj napriek minimálnej údržbe
krásnym obrazom prírody. Navrhuje sa len centrálne
dosadenie lúčnych druhov a farebné vyváženie.
V návrhu bolo ďalej nutné vyriešiť potreby galérie.
Externé výstavy a koncerty, ktoré by sa vonku konali,
potrebujú spevnené miesta na ich realizáciu. V celom
parku by sa rozmiestnili špecificky vyrobené drevené
podesty, ktoré by ako ostrovy v mori vyrastali
z farebných lúk plných pestrých dosadených, ale aj
súčasných druhov. Týmto návrhom by sa ponechala
prírodná tvár, dokonca touto myšlienkou by sa o to
viac podporila. Drevené podesty sú minimálnym
zásahom do prírody a pritom maximálne splnia
požadovanú funkciu. Ich špeciálne konštrukčné
riešenie je navrhnuté tak, že jednotlivé ostrovy sa
priamo dotýkajú terénu a tým akoby skutočne
vyrastali zo zeme (obr. 4).

Nachádzajú sa tu však aj príklady rekonštrukcií,
ktoré
zachránili chátrajúce
budovy
kaštieľa
a zanedbaného parku od zániku. Príkladom takejto
rekonštrukcie je aj kaštieľ v Oponiciach.
Vzhľad kaštieľa dnes, je výsledkom komplexnej
rekonštrukcie, ktorá vychádzala z architektonickohistorického výskumu z roku 2007. Zmyslom
pamiatkovej obnovy nebolo v prvom rade navrátiť
pamiatke jej zaniknutú najstaršiu historickú podobu.
Všeobecne sa vychádzalo z dochovaného stavu.
Rekonštrukcia zaniknutého historického stavu
a farebnosti bola legitímna, ale vo svojej podstate aj
výnimočná možnosť [13] .
Pri obnove parku v Horných Lefantovciach, by sa
postupovalo rovnako, nakoľko by celému procesu
predchádzal komplexný historický a architektonický
výskum. Príkladom, ktorým sa postupovalo pri
rekonštrukcii v Oponiciach sa potvrdzuje správnosť
postupov zvolených pri riešenom parku.
Z funkčného hľadiska kaštieľ v Oponiciach slúži ako
hotel a kongresové centrum. Aj napriek tomu, že
kaštiele prestavbou na hotely a parky doplnené
o wellness centrá a tenisové kurty, ako je to aj
v prípade Oponického kaštieľa, stratili svoju dušu [9],
tu sa podarilo zachovať hodnotné prvky.
Zrekonštruovala sa vzácna Apponyovská knižnica, park
sa presvetlil a ozdravil.
Do budúcna sa ráta s organizovaním kultúrnych
akcií a ďalšia revitalizácia veľkého parku, či
sprístupnenie pivničných priestorov [13].
Park v Horných Lefantovciach je oslobodený od
funkcie hotela a zostáva mu čisto kultúrnospoločenská funkcia. Avšak spomínané pripravované
akcie v Oponiciach, by obe rekonštrukcie prepojili
a parky, by ako príbuzné areály v jednom regióne
vedeli výborne fungovať a dopĺňať sa.

Záver
„Turizmus môže zachytiť ekonomické črty kultúrneho
dedičstva a prostredníctvom jeho záchrany ho využiť
pri tvorbe zdrojov, na rozvíjanie výchovných aspektov
spoločnosti a ovplyvnenie politiky štátu. Predstavuje
základnú hospodársku súčasť malých národných
a regionálnych ekonomík a môže byť dôležitým
faktorom rozvoja, ak sa úspešne zabezpečuje a riadi
[3].“
Otvorenie parku a jeho prevádzka by zvýšili
atraktivitu obce, ale aj daného regiónu. Práve funkcia,
ktorá bola navrhnutá, by mala park odlišovať od
ostatných klasických rekonštrukcií historických parkov.
Do parku by prichádzali nie len obyvatelia obce, ale aj

Obr. 4 Detail dreveného ostrova
Celý návrh bol na základe zistených poznatkov
z terénu poňatý v duchu ponechania prírodných
hodnôt parku s prihliadnutím na minulosť.

Diskusia
Napriek tomu, že na trase medzi Nitrou Topoľčanmi je
množstvo kaštieľov s priľahlými historickými parkami,
ich stav je v súčasnosti zlý a väčšinu môžeme pokladať
skôr za ruiny.
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široká verejnosť, ktorá by aj v iných smeroch
obohacovala okolie.
Park, by bol po obnove pravidelne udržiavaný, čím
sa prispeje k zachovaniu historických hodnôt pre
budúce generácie. Je dôležité poukázať na to, že
existencia a životnosť historickej zelene nám nie je
ľahostajná. V parku sú vzácne stromy, ktorých
životnosť a cena sa rekonštrukciou zvýši. Pre ich
zachovanie je nevyhnutné ich chrániť a udržiavať.
Obnovený park by mal zároveň reprezentatívny
charakter pre prípadných zahraničných návštevníkov.
Návrhom, by sa park dostal do povedomia až za
hranice obce.
Kultúrne podujatia by zachovávali a podporovali
miestne tradície a zároveň by prinášali nové hodnoty z
okolia. Celá obec by ožila, čím by sa zabezpečil rozvoj
aj iných odvetví.
Obnova je jednoznačne hodnotená pozitívne pre
súčasnosť, ale aj pri vyhliadke do budúcnosti.
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Ochrana prírody a krajiny záujmovej oblasti náučného
chodníka Považský Inovec
The nature and landscape protection of the area of educational trail
Považský Inovec
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protected areas and six areas of european
importance, which are in detail characterized. The
subject of nature and landscape protection of the
educational trail are different types of biotope. These
protected parts of nature or the landscape are at the
same time, a significant part of the municipalities in
which they are localized for several decades.
We tried to collect the largest possible number of
information, which will be in the final form sufficiently
characterize the nature and landscape protection in
the area of interest educational trail Považský Inovec.
Key Words: educational trail, Považský Inovec,
nature and landscape protection, small protected
territories, territories of European significance

Abstrakt
Náučný chodník Považský Inovec sa môže pýšiť nielen
významnými
archeologickými
nálezmi,
pamätihodnosťami či historickými pamiatkami, ale aj
krásou prírody.
Článok sa zameriava na ochranu prírody a krajiny
záujmovej oblasti náučného chodníka Považský
Inovec. Charakterizuje pojem „náučný chodník“ a
venuje sa i vymedzeniu záujmového územia. Kapitola
chránené časti prírody a krajiny sa zameriava na
chránené územia náučného chodníka. Na území
Považského Inovca sa nachádzajú štyri maloplošné
chránené územia a šesť území európskeho významu,
ktoré sú detailne charakterizované. Predmetom
ochrany prírody a krajiny náučného chodníka sú rôzne
druhy biotopov. Tieto chránené časti prírody, resp.
krajiny sú zároveň významnou súčasťou obcí, v ktorých
sú lokalizované už niekoľko desaťročí.
Snažili sme sa zhromaždiť čo najväčší počet
informácií, ktoré budú vo výslednej forme dostatočne
charakterizovať ochranu prírody a krajiny záujmového
územia náučného chodníka Považský Inovec.
Kľúčové slová: náučný chodník, Považský Inovec,
ochrana prírody a krajiny, maloplošné chránené
územia, územia európskeho významu

Úvod
Náučné chodníky sú jedným z nástrojov
umožňujúcich sprístupnenie a pochopenie prírodných
historických a kultúrnych hodnôt. Ponúkajú veľmi
dobrú príležitosť na spoznávanie krajiny v konkrétnom
priestore a konfrontáciu teoretických poznatkov
s realitou ,,in situ“ (na mieste). Predstavujú osobitnú
aktivitu pri ochrane prírody a zaujímavú formu
výchovného pôsobenia v systéme environmentálnej
výchovy.
Náučný chodník je definovaný ako relatívne
samostatný obsahový a programový celok inštalovaný
v prírodnej a kultúrnej krajine. Je nielen turistickou
trasou, ale najmä prechádzkovou trasou spojenou
s poznávaním prírody, histórie, kultúry a ukážkou
vzťahu človeka a prírody v širších súvislostiach [1].
Náučné chodníky môžu mať rôzne obsahové
zameranie (napr. prírodnoochranárske, lesnícke,
dendrologické, kultúrnohistorické, vlastivedné), rôznu
dĺžku (krátke - do 5 km, stredne dlhé – od 5 km do 15
km, dlhé - nad 15 km), tvar trasy (lineárne, okružné),
obtiažnosť (nenáročné, stredne náročné a veľmi
náročné), smerovanie (jednosmerné, obojsmerné),
môžu viesť chráneným územím alebo mimo neho.

Abstract
The educational trail Považský Inovec can be proud of
not only the major archeological finds, sights or
historical monuments, but also by the beauty of
nature.
This article focuses on the protection of nature and
landscape interest zone educational trail Považský
Inovec. Is characterized by the term "nature trail" and
he is also defining the boundary of the area. Chapter
protected parts of nature and landscape focuses on
the protected areas of the educational trail. On the
territory of the Považský Inovec, there are four small
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Väčšinu náučných chodníkov si návštevníci môžu
prejsť pešo, niektoré na bicykloch alebo v zime aj na
bežkách [2].

Pohorie je najmohutnejšie vo svojej severnej časti,
susediacej so Strážovskými vrchmi, ktorej dominuje
najvyšší vrch Inovec (1042 m n. m.). Smerom na juh
pozvoľna klesá do Podunajskej nížiny, ktorá ho
obklopuje zo západnej a východnej strany.
Geomorfologicky sa delí na Vysoký Inovec (Inovec
1042 m n. m.), Nízky Inovec (Bezovec 743 m n. m.),
Krahulčie vrchy (Marhát 748 m n. m.) a Inovecké
predhorie (bez výrazných vrcholov, na východ od
Beckova 550 m n. m.) [5].
Trasa náučného chodníka (obr. 1) pozostáva zo 16
zastávok, ktoré sú lokalizované v obciach. Každá obec
ponúka turistom špecifické informácie, napríklad obec
Nitrianska Blatnica ponúka informácie o Rotunde sv.
Juraja a vrchu Marhát, kde sa nachádza
novovybudovaná 17 m vysoká rozhľadňa.
Z hľadiska tematického zamerania ide o historický,
kultúrny, prírodovedný a ochranársky náučný chodník.
Podľa spôsobu interpretácie informácií ho zaraďujeme
medzi samoobslužný, textový a grafický. Jeho dĺžka
trasy je 60 km (vrátane obecných vetiev).Podľa
náročnosti patrí náučný chodník Považský Inovec
medzi stredne náročné až náročné. [5].

1 Teoreticko-metodické východiská
problematiky
Definíciu pojmu náučný chodník a jeho charakteristiku
sme čerpali od Bizubovej a Kollára [1], pri obsahovom
zameraní náučných chodníkov sme potrebné
informácie použili od Králikovej a Burkovského [2].
Užitočné informácie o ochrane prírody a krajine
nám poskytli aj webová stránka Štátnej ochrany
prírody Slovenskej republiky [3, 15, 16, 18, 19, 20, 21]
a webová stránka Štátneho zoznamu osobitne
chránených častí prírody Slovenskej republiky [4,8, 9,
11]. Nápomocná nám bola i Regionálna rozvojová
agentúra Topoľčiansko, ktorá nám poskytla informácie
o náučnom chodníku a mapové výstupy [5].
Informácie sme taktiež čerpali i z obecných webových
stránok, zo spravodajského portálu Topoľčany [12]
a z portálu Slovakia trip [6], vďaka ktorým sme sa
dozvedeli viac o chránených územiach.
Pri spracovaní údajov, vďaka ktorým sme sa
dopracovali k výsledkom, sme využili viacero metód
Ako prvú metódu sme využili zhromažďovanie
literárnych zdrojov, ktoré sme získali v okresnej
knižnici v Topoľčanoch a v univerzitnej knižnici UKF
v Nitre.
Terénnym výskumom sme overili prístupové cesty
na náučný chodník a zistili sme si technický stav
informačných tabúľ, ktoré sa v obciach nachádzajú.
Informácie sme získali aj od starostov obcí. Tí nám
poskytli brožúrky a propagačné materiály, ktoré
charakterizovali či už jednotlivé obce alebo náučný
chodník. Následne sme uplatnili metódu triedenia
a spracovania informácií, ktoré sme začlenili do
niekoľkých kapitol.
Využili sme i komparatívnu metódu, pretože sme si
jednotlivé informácie z obecných stránok museli
porovnať a uistiť sa, že sú pravdivé.
Poslednou bola metóda systémová, výsledkom
ktorej je logické usporiadanie textov.

2 Vymedzenie územia záujmovej
náučného chodníka Považský Inovec

Obr. 1 Náučný chodník Považský Inovec v roku 2009
Zdroj: [5]

3 Chránené časti prírody a krajiny záujmovej
oblasti náučného chodníka Považský Inovec

oblasti

V 20. storočí náučné chodníky patrili pod garanciu
Štátnej ochrany prírody. V súčasnosti sa počet tvorcov
náučných chodníkov značne rozrástol. Okrem Štátnej
ochrany prírody SR a správ veľkoplošných chránených
území (národných parkov a chránených krajinných
oblastí) sa na tvorbe a realizácii náučných chodníkov
podieľajú aj Správa slovenských jaskýň, Lesy SR,
Štátne lesy TANAP-u a Združenie baníckych spolkov

Pohorie Považský Inovec sa nachádza na západnom
Slovensku
a
patrí
do
Fatransko-tatranskej
oblasti.
Prechádza územiami obcí Šalgovce,
Ardanovce, Radošina, Nitrianska Blatnica, Vozokany,
Lipovník, Hubina, Ducové, Bojná, Tesáre, Závada,
Podhradie, Velušovce, Prašice a Nemečky [5].
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a cechov na Slovensku, ďalej jednotlivé obce,
mikroregióny, rôzne záujmové skupiny, občianske
združenia i školy [1].
Štátna ochrana prírody SR je osobitnou odbornou
organizáciou Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky s celoslovenskou pôsobnosťou,
zameranou najmä na zabezpečovanie úloh na úseku
ochrany prírody a krajiny vrátane správy jaskýň podľa
ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov a na úseku
ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov [3].
Za chránené územia (CHÚ) možno vyhlásiť lokality,
na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho
významu a biotopy národného významu, biotopy
druhov európskeho významu, biotopy druhov
národného významu a biotopy vtákov vrátane
sťahovavých druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú
chránené územia, významné krajinné prvky alebo
územia medzinárodného významu [4].
Medzi veľkoplošné chránené územia zaraďujeme
národné parky. Maloplošné chránené územia sú
chránené areály, prírodné rezervácie, národné
prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, národné
prírodné pamiatky a chránené krajinné prvky [7].
Zákon č. 543/2002 Z. z. upravuje pôsobnosť
orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a
povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri
ochrane prírody a krajiny s cieľom prispieť k
zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života
na Zemi, utvárať podmienky na trvalé udržiavanie,
obnovovanie a racionálne využívanie prírodných
zdrojov,
záchranu
prírodného
dedičstva,
charakteristického vzhľadu krajiny a na dosiahnutie a
udržanie ekologickej stability [3].
Sústavu chránených území členských krajín
Európskej únie (EÚ) reprezentuje Natura 2000. Jej
hlavným cieľom je zachovanie prírodného dedičstva,
ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát,
ale najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava chránených
území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac
ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne
žijúcich
živočíchov
a
prírodných
biotopov
vyskytujúcich sa na území štátov EÚ a
prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov
zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej
EÚ [3].
Tab. 1 vyjadruje maloplošné chránené územia,
ktoré sa nachádzajú v záujmovej oblasti náučného

chodníka Považský Inovec. a tabuľka 2 vyjadruje
územia európskeho významu v záujmovej oblasti
náučného chodníka Považský Inovec.
Evidenčné
číslo
23
45
142

Kategória
CHÚ
PR
PR
PR

Názov CHÚ

Lokalizáci
a
Prašice
Podhradie
Podhradie

Čepúšky
Holé brehy
Preliačina
Tesársky
978
CHA
Tesáre
park
Tab. 1 Maloplošne chránené územia záujmovej oblasti
náučného chodníka Považský Inovec
*PR – Prírodná rezervácia
*CHA – Chránený areál
Zdroj: [4]
Evidenčné
číslo
SKUEV0021
SKUEV0024
SKUEV0134
SKUEV0135

Názov územia
Vinište
Hradná dolina
Kulháň
Bočina

Lokalizácia
Podhradie
Bojná
Prašice
Tesáre, Závada

SKUEV0136
Dolné lazy
Závada
SKUEV0137
Záhrada
Závada
Tab. 2 Územia európskeho významu záujmovej oblasti
náučného chodníka Považský Inovec
Zdroj: [3]

3.1 Maloplošné chránené územia záujmovej
oblasti náučného chodníka Považský Inovec
Na území záujmovej oblasti náučného chodníka
Považský Inovec sa nachádzajú štyri maloplošné
chránené územia (tab. 1): Čepúšky, Holé brehy,
Preliačina a Tesársky park.
Prírodná rezervácia Čepúšky so 4. stupňom
ochrany je lokalizovaná v obci Prašice v Považskom
Inovci. Vyhlásené za prírodnú rezerváciu s rozlohou
58,12 ha boli v roku 1988. Predmetom ochrany sú
jednotlivé rastlinné spoločenstvá bezkolencového
brezovo – dubového lesa Považského Inovca. Tieto
lesy nadväzujú na kyslý dubový les (Genisto
germanicae-Quercion), ktorý je druhovo chudobnejší.
Na západnom Slovensku sú zachovalé už len ojedinele
[8].
V roku 1976 v obci Podhradie, taktiež v pohorí
Považský Inovec, bola vyhlásená prírodná rezervácia
Holé brehy s rozlohou 5,44 ha. Predmetom ochrany sú
floristicky pestré zvyšky xerotermných spoločenstiev
tráv s mimoriadne hojným výskytom ponikleca
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veľkého obyčajného (Pulsatilla vulgaris subsp. grandis)
(obr. 2). Na strmých svahoch dolomitového podložia,
slabej vrstve nevyvinutej pôdy, prevažne rendziny, má
rastlinstvo prechodný ráz medzi suchomilnou a
teplomilnou horskou vegetáciou. Mnohé teplomilné
druhy tu dosahujú severnú hranicu svojho
prirodzeného rozšírenia. Z charakteristických druhov
je tu zastúpená ostrica nízka (Carex humilis), kručinka
chlpatá (Genista pilosa), cesnak horský (Allium
senescens subsp. montanum), hrdobarka horská
(Teucrium montanum) a iné. Rezervácia sa využíva na
vedecko-výskumné ciele [9].

3.2 Územia európskeho významu záujmovej
oblasti náučného chodníka Považský Inovec
Na území záujmovej oblasti náučného chodníka
Považský Inovec sa nachádza šesť území európskeho
významu (tab. 2) medzí ktoré patria: Vinište, Hradná
dolina, Kulháň, Bočina, Dolné Lazy a Záhrada. Všetky
územia európskeho významu patria pod správu CHKO
Ponitrie.
Územie európskeho významu Vinište je
lokalizované v obci Podhradie s rozlohou 5,8 ha.
Dôvodom ochrany sú porasty borievky obyčajnej
(Juniperus communis) (obr. 3), a pionierske porasty na
plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu
Alysso-Sedion albi (obr. 4).

Obr. 2 Poniklec veľký obyčajný (Pulsatilla vulgaris
subsp. grandis)
Zdroj: [10]
Obr. 3 Borievka obyčajná (Juniperus communis)
Zdroj: [13]

Preliačina/Preľačina má rozlohu 35,87 ha a v roku
1988 bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Je
situovaná na hlavnom hrebeni Považského Inovca
okolo vrchu Prieľačina (893 m n. m.) na rozhraní obcí
Podhradie a Hôrka nad Váhom (okres Nové Mesto nad
Váhom). Predmetom ochrany sú zachované sutinové
lesy Považského Inovca s prirodzenými rastlinnými a
živočíšnymi spoločenstvami. Ide o javorové bučiny
(Aceri-Fagetum), ktoré na jar osviežuje snežienka
jarná (Galanthus nivalis), chochlačka dutá (Corydalis
cava),
veternica
iskerníkovitá
(Anemone
ranunculoides), veterník žltuškovitý (Isopyrum
thalictroides) a mesačnica trváca (Lunaria rediviva)
[11].
Tesársky park bol vyhlásený za chránený areál
v roku 1984 s rozlohou 1,96 ha. V lokalite platí tretí
stupeň ochrany. V parku sa nachádza aj unikátna
sekvoja (Sequoia gigantea) z 19. storočia, s vyše 7metrovým obvodom kmeňa pri zemi. Jedince stromov
majú značnú dendrologickú hodnotu - je tu
zastúpených 23 druhov listnatých a 7 druhov
ihličnatých drevín. Historický park je v obci
významným krajinotvorným prvkom [12].

Biotop borievky obyčajnej tvoria rozvoľnené až
zahustené porasty spolu s ďalšími svetlomilnými
druhmi drevín, prevažne krovín, ktoré sa vyskytujú v
rámci spoločenstiev travinno-bylinnej alebo krovinovej
vegetácie. Borievka sa najčastejšie šíri na extenzívne
využívaných pasienkoch, pretože vďaka ostrému ihličiu
ju neohrozuje pastva. Naopak, je konkurenčne
zvýhodnená. Porasty sa časom zahusťujú a v
podhorských oblastiach indikujú pasienkové úhory.
Tvoria významné biotopy pre populácie a spoločenstvá
živočíchov. Plnia environmentálnu a pyramidálnym
tvarom stálo zelenej koruny estetickú funkciu. Biotop
sa vyskytuje na pieskoch a krasových planinách
roztrúsene na celom území Slovenska [14].
Biotop pionierskych porastov na plytkých
karbonátových a bázických substrátoch
tvoria
prízemné porasty machorastov a lišajníkov,
jednoročných a ozimných rastlín (terofyty), s
prítomnosťou trvácich rastlín. Tie vytvárajú v jarnom
období kvety a plody so semenami, v ďalšom období
nadzemná časť rastliny odumiera (efemeroidy). Sú tu
prítomné aj trváce byliny so zdužinatenými listami
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(sukulenty) a rastliny s obnovovacími púčikmi v
podzemných cibuliach (geofyty). Porasty osídľujú
plytké iniciálne pôdy, ktoré sa tvoria na zvetralinách
vápencov a dolomitov, na mladotreťohorných
vyvrelinách, vzácne na kryštaliniku. V procese
zarastania predstavujú porasty nenahraditeľný článok,
pretože pripravujú substrát na neskoršie uchytenie
tráv [14].

(obr. 5) s rozlohou 129,19 ha. Predmetom ochrany sú
lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (Salicetum
albae), kyslomilné bukové lesy (Luzulo-Fagion),
bukové a jedľové kvetnaté lesy (Carici pilosaeFagetum), karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
(Carpinion, podzväz Querco robori-Carpinenion)
a eurosibírske dubové lesy (Euro-Siberian Carpinion na
spraši a piesku.

Obr. 4 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a
bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
Zdroj: [14]

Obr. 5 Územie európskeho významu – Kulháň
Zdroj: [16]
Súčasťou ochrany prírody na území Kulháň sú
i živočíšne druhy (obr. 6), medzi ktoré patria kunka
červenobruchá (Bombina bombina), fúzač veľký
(Cerambyx cerdo, fúzač alpský (Rosalia alpina) a roháč
obyčajný (Lucanus cervus).

V roku 2008 za územie európskeho významu bola
vyhlásená Hradná dolina s rozlohou 14,35 ha v obci
Bojná v pohorí Považský Inovec. Dôvodom ochrany sú
lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae). Tento biotop zahŕňa
prirodzené lesy vyskytujúce sa bezprostredne pri
tokoch od nížin až po horské prameniská. Pre biotop
sú charakteristické pravidelné záplavy povrchovou
vodou alebo zamokrenie podzemnou vodou. V
alúviách väčších nížinných riek sa nachádzajú vŕbovotopoľové lesy (Salicetum albae), tzv. mäkký lužný les,
pričom jeho pomenovanie je odvodené od mäkkého
dreva topoľov a vŕb ako charakteristických drevín
tohto biotopu. V stredných polohách pri menších
tokoch na vŕbovo-topoľové lesy nadväzujú jaseňovojelšové podhorské lesy (Alnion incanae), tvorené
jaseňom štíhlym (Fraxinus excelsior) a jelšou lepkavou
(Alnus glutinosa). V horských oblastiach na horných
tokoch ubúda zastúpenie jaseňa štíhleho a jelšu
lepkavú strieda jelša sivá (Alnus incana). V klasifikácii
slovenských biotopov túto jednotku nazývame horské
jelšové lužné lesy (Alnion incanae). V podraste
prevládajú druhy znášajúce trvalé alebo prechodné
zamokrenie [15].
V obci Prašice v pohorí Považský Inovec sa
rozprestiera územie európskeho významu Kulháň

1. – 2.

3. – 4.

Obr. 6 1. kunka červenobruchá (Bombina bombina),
2. fúzač alpský (Rosalia alpina), 3. fúzač veľký
(Cerambyx cerdo, 4. roháč obyčajný (Lucanus cervus).
Zdroj: [3]
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Kyslomilné bukové lesy (Luzulo-Fagion) sa nachádzajú
na minerálne chudobných horninách (žuly, ruly,
kremence, fylity, kryštalické bridlice, kyslé vulkanity,
flyšové pieskovce a iné). V nižších polohách sú v nich
stabilne primiešané duby, miestami aj jedle, kým vo
vyšších polohách sú to nezmiešané bukové a zmiešané
smrekovo-jedľovo-bukové lesy. V týchto polohách sa
môžu vyskytovať aj na minerálne bohatších
podložiach, avšak na strmších svahoch, kde sa živiny z
pôdy vyplavujú. Krovinové aj bylinné poschodie je
chudobné na rastlinstvo, pričom sú to druhy, ktoré
znášajú zakyslenie pôdy.
Biotop bukových a jedľových kvetnatých lesov (Carici
pilosae-Fagetum) zahŕňa porasty nezmiešaných bučín
a zmiešaných jedľovo-bukových lesov spravidla s
bohatým viacvrstvovým bylinným podrastom, ktorý
tvoria typické lesné tieňomilné rastliny s vysokými
nárokmi na pôdne živiny. Pokiaľ nedochádza k
hromadeniu opadu (lístia), tvorí sa kvalitný humus.
Porasty sú charakteristické vysokým zápojom drevín, v
podhorských bučinách často chýba krovinové
poschodie alebo je iba slabo vyvinuté. Pri hromadení
bukového opadu je typická nízka pokryvnosť
bylinného poschodia len do 1,5 %.
Karpatské
a panónske
dubovo-hrabové
lesy
(Carpinion, podzväz Querco robori-Carpinenion) sú
lesy pod vplyvom panónskej oblasti v nížinách a
pahorkatinách, na náplavových terasách pokrytých
sprašovými hlinami a v širších dnách kotlín. Porasty
tvorí predovšetkým dub letný, v pahorkatinách aj dub
zimný s hrabom obyčajným. Pôdy sú hlbšie a dobre
zásobené živinami splavenými z vyšších polôh. Tieto
lesy majú často narušenú štruktúru porastu
dôsledkom
výmladkového
hospodárenia.
Pre
nenarušené porasty je typické dobre vyvinuté
krovinové poschodie. Podrast býva druhovo bohatý,
tvorený predovšetkým teplomilnými dubinovými
druhmi a druhmi so strednými nárokmi na živiny,
pričom prevládajú trávy. Od dubovo-hrabových lesov
karpatských (Carpinion) sa odlišujú predovšetkým
absenciou buka lesného a ostrice chlpatej, ako aj
vyšším
zastúpením
niektorých
teplomilných
panónskych druhov. Biotop eurosibírskych dubových
lesov (Euro-Siberian Carpinion) na spraši a piesku
zahŕňa porasty dubov s minimálnou prímesou ďalších
druhov stromov, avšak spravidla s bohatým
podrastom krovín. Vyskytujú sa v teplých a suchých
oblastiach [17].
Územie európskeho významu Bočina s rozlohou
45,18 ha sa rozprestiera v obciach Tesáre a Závada.

Dôvodom ochrany sú lužné vŕbovo-topoľové a jelšové
lesy (Salicetum albae), porasty borievky obyčajnej
(Juniperus communis), suchomilné travinnobylinné a
krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité
stanovištia Orchideaceae). Vegetáciu suchomilných
trávinnobylinných
a krovinatých
porastov na
vápnitom
podloží
tvoria
trávinnobylinné
spoločenstvá, v ktorých prevládajú teplomilné druhy
tráv, ostríc, jedno-, dvoj- a viacročných bylín, na jar s
účasťou kvitnúcich efemérnych druhov. Priestory
medzi trsmi vypĺňajú poliehavé kríčky a polokríčky.
Druhy, z ktorých sa formujú rastlinné spoločenstvá,
sa pôvodne nachádzali na plytkých pôdach na
vápencoch a dolomitoch. Vyskytovali sa na
stanovištiach, ktoré vo vývoji vegetačného krytu po
dobe ľadovej neposkytovali dostatočné podmienky
na rozvoj lesných spoločenstiev. Druhotne sa rozšírili
po vyrúbaní či vypaľovaní lesov a následnom
odplavení lesných pôd. Extenzívne pasienkové,
prípadne kosienkové využitie odlesnených území
malo vplyv na štruktúru a floristické zloženie
spoločenstiev. Biotop sa najčastejšie vyskytuje na
krasových planinách a na južných svahoch na
vápnitých zlepencoch, na vápnitých flyšoch a
svahových hlinách [18].
Územie európskeho významu Dolné lazy
s rozlohou 7,12 ha sa rozprestiera na území obci
Závada. Predmetom ochrany prírody sú už
niekoľkokrát spomínané biotopy borievky obyčajnej
(Juniperus communis), suchomilné trávinnobylinné
a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité
stanovištia Orchideaceae),
biotopy pionierskych
porastov na plytkých karbonátových a bázických
substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi a biotopy
nížinných a podhorských kosných lúk.
Biotop nížinných a podhorských kosných lúk (obr.
7), tvoria hnojené, jedno- až dvojkosné lúky s
prevahou
vysokosteblových,
krmovinársky
hodnotných tráv, ako ovsík obyčajný (Arrhenatherum
elatius), psiarka lúčna (Alopecurus pratensis), trojštet
žltkastý (Trisetum flavescens), tomka voňavá
(Anthoxanthum odoratum) a bylín. Osídľujú
rozmanité stanovištia od vlhkých až po suchšie
stanovištia v teplejších oblastiach, s čím je úzko
spojená ich pomerne veľká variabilita. Sú druhovo
bohaté, ich typické druhové zloženie sa však mení
podľa typu stanovišťa a spôsobu obhospodarovania.
Vrstva machorastov je slabo vyvinutá [19].
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jednotlivých biotopoch.
Špecifickým miestom tohto náučného chodníka
je drevená rozhľadňa Marhát s výškou takmer 17 m
(obr. 9), ktorá ponúka prírodnú krásu náučného
chodníka Považský Inovec ako na dlani.

Obr. 7 Nížinné a podhorské kosné lúky
Zdroj: www.sopsr.sk, 2017
S rozlohou 20,03 ha sa na území obce Závada
rozprestiera územie európskeho významu Záhrada.
Predmetom ochrany sú porasty borievky obyčajnej
(Juniperus communis), suchomilné trávinnobylinné
a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité
stanovištia Orchideaceae) a nížinné a podhorské
kosné lúky [20].

Obr. 9 Drevená rozhľadňa na Marháte
Zdroj: [21]
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Našim cieľom bolo ilustrovať čitateľovi význam
ochrany prírody a krajiny záujmového územia
náučného chodníka Považský Inovec v čo
najkomplexnejšom ponímaní, pretože význam
ochrany prírody a krajiny je veľmi veľký a práve
príroda predstavuje podmienky pre náš život.
Ochrana prírody je verejným záujmom a pre
zabezpečenie progresívneho vývoja
v ochrane
prírody je prioritné zvýšiť verejnú informovanosť.
Návštevníci náučného chodníka by mali vedieť
o chránených územiach, ktoré sa na chodníku
vyskytujú.
Na území náučného chodníka sa nachádzajú 4
maloplošné územia (Čepúšky, Holé brehy,
Preliačina a Tesársky park) a 6 území európskeho
významu (Vinište, Hradná dolina, Kulháň, Bočina,
Dolné lazy a Záhrada). Týmito výnimočnými
územiami sa môže pýšiť len 5 obcí a to Tesáre,
Bojná, Závada, Prašice a Podhradie z celkového
počtu 16 obcí. Chránené biotopy na jednotlivých
územiach sú predmetom ochrany prírody a krajiny
náučného chodníka už niekoľko desaťročí.
Prechádzka náučným chodníkom je relaxom pre
každú vekovú kategóriu. Na svoje si prídu dospelí
i deti, pretože priestor chodníka umožňuje dotyk
s prírodou a poskytuje i možnosti získavania nových
informácií
o lese,
náučnom
chodníku
a
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Charakteristika melafýrov malužinskej série
Character of Malužina Fm. melaphyres
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Abstrakt

Úvod

Táto práca je zameraná na štúdium melafýrov
Chočského príkrovu v Nízkych Tatrách, kde je ich
rozšírenie a vývoj najcharakteristickejší. Malužinská
séria predstavuje vulkanosedimentárny komplex,
pozostávajúci
z
niekoľkých
sedimentárnych
megacyklov [1]. Hrúbka týchto sekvencií dosahuje 2200
– 2400 m. Dominantné sú klastické horniny
sprevádzané andezitovo-bazaltovým lávovým prúdom
a vulkanoklastikami. V študovanej oblasti pozorujeme
dva typy mineralizácie. Z hľadiska genézy tu vystupuje
medené zrudnenie a kremičité minerály, ktoré
predstavujú záverečné štádium variskej orogenézy.
Pôvod mladšej, sideritovej, barytovej, či hematitovej
mineralizácie indikuje vzťah k tektonickým procesom
alpínskeho vrásnenia. Veľmi rozšíreným kremitým
minerálom z permských melafýrov v okolí Malužinej je
achát.
Kľúčové slová: hronikum, malužinská séria,
mineralizácia, melafýry, achát

V rámci Západných Karpát sú horniny mladšieho
paleozoika chočského príkrovu značne rozšírené.
Predovšetkým na severných okrajoch Nízkych Tatier
(Obr.1) sú zachované sedimenty aj vulkanity vrchného
karbónu a permu, ktoré majú charakteristický vývin.
Práca je zameraná na malužinské súvrstvie, ktoré je
rozšírené na severných svahoch Nízkych Tatier od V na
Z v 50 km dlhom a 4-10 km širokom pruhu, medzi
Malužinou a Spišským Štiavnikom. Na geologickej
stavbe územia sa podieľajú predovšetkým permské
horniny melafýrovej série (pestré pieskovce, bridlice,
arkózy, melafýry, kremenné porfýry), ako aj
mezozoické vápence a dolomity chočskej jednotky.
Pozornosť sme venovali najmä melafýrom,
vytvárajúcim mandľovcové dutiny vyplnené rôznymi
odrodami kremeňa (chalcedón, achát, opál).
Obr. 1 Mapa Slovenska s vyznačením študovanej
oblasti

Abstract
This study aims at melaphyres of the Choč unit in the
Nízke Tatry Mts., where their extension and
development are most characteristic. The Malužiná
formation represents a volcanosedimentary complex,
consisting of polycyclic sequences from small to large
sedimentary cycles [1]. Thickness of this sequence
reaches 2200-2400m, and there are dominant clastic
sediments accompanied by andesitic-basaltic lava flow
and volcanoclastic. A two types of mineralization
occurs on the studied area. From point of view of
genezis, disseminated type of copper mineralization
and silica minerals, they represent the final stage of
Variscian epoch. The origin of later siderite, barite,
hematite and vein type of copper mineralization
indicate the relationship with tectonic processes during
the Alpine epoch. Agate are very widespread in
Permian melaphyres in the surroundings of Malužiná.
Key Words: Hronicum unit, Malužiná formation,
mineralization, melaphyres, agate

1 Geologická stavba
Termín hronikum (odvodený od rieky Hron) zaviedli
Andrusov et al. (1973) pre pripovrchové príkrovy
odlepenia označované pôvodne ako „stredný (chočský)
subtatranský príkrov“ [2]. Ide o rozsiahly systém
nemetamorfovaných superficiálnych sedimentárnych
príkrovov, ktoré sú pôvodom z južných zón
slovakokarpatského systému, čiže zo severného
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Obr. 2 Láva prvej erupčnej fázy (Foto: [14])

Obr. 3 Bazalt druhej erupčnej fázy (Foto: [14])

pasívneho kontinentálneho okraja meliatika, ktorý je
podostieľaný kontinentálnou kôrou [3]. Odlúčené boli
na báze vrchnopaleozoického klastického sledu.
Mladopaleozoické
horniny
tvoriace
hlavne
koreňovú oblasť hronika sa označujú ako ipoltická
skupina. Tvorí ju nižnobocianske a malužinské súvrstvie
[4 ]. V spodnej časti chočského príkrovu sú v rozsiahlej
miere zachované horniny permu. Tvoria hlavný podiel z
„melafýrovej skupiny“, ktorej stratigrafické rozpätie je
stefan až seis [4], [1]. Preto sa hronikum vyznačuje
pozvoľnými prechodmi z karbónu do permu a z permu
do triasu. Vek oboch formácií bol určený na základe
makro a mikroflóry [5], [6] a rádiometrického
datovania uránovej mineralizácie [7]. Len časť patriaca
permu obsahuje melafýry (bazalty). Táto permská časť
sa nazýva malužinské súvrstvie [8]. Permské
malužinské súvrstvie (hrúbka až 2 500 m) je tvorené z
troch megacyklov klastických kontinentálnych hornín.
Ich vznik je spojený s rozsiahlym syngenetickým
vulkanizmom
[9].
Súvrstvie
je
tvorené
pestrofarebnými, hlavne červenofialovými ílovými
a piesčitými bridlicami, arkózovými pieskovcami,
prachovcami, zlepencami a lokálne aj evaporitmi, ktoré
sú zostavené do nahor sa zjemňujúcich cyklov.
Kontinentálne sedimenty boli rozdelené do dvoch
hlavných aluviálnych systémov: alúviá divočiacich riek,
ktoré sú reprezentované hrubozrnými klastickými
konglomerátmi, v spodnej časti súvrstvia a alúviá
meandrujúcich riek, pre ktoré sú typické pieskovce
s normálnou gradáciou a paralelnou lamináciou [10].
Z organických zvyškov sa tu vyskytujú zuhoľnatené
úlomky neurčiteľných rastlín, ktoré sú diageneticky
obohatené uránom (peľové zrnká a spóry). Dokladajú
zasahovanie tretieho megacyklu až do vrchného permu

[11]. Tieto horniny indikujú aridné suchozemské
fluviálne prostredie, kde dochádzalo k rýchlej
subsidencii. Zdrojom materiálu boli rýchlo a na krátku
vzdialenosť transportované granitoidné horniny [12],
[4]. Vulkanizmus v tejto oblasti prebehol v dvoch
hlavných erupčných fázach v období permu [13].
Synsedimentárne bazaltové a andezitové vulkanity
„melafýry“ vytvorili mohutné lávové prúdy. Ich
prítomnosť naznačuje vznik riftového prostredia na
kontinentálnej kôre v postkolíznom štádiu variskej
orogenézy [14], [15]. Z petrochemického hľadiska ide
prevažne o tholeiitové bazalty a andezity, ktoré prenikli
klastickými horninami jednotlivých megacyklov
klastických hornín [1]. V rámci prvého sedimentárneho
megacyklu sa vyskytujú vulkanoklastiká prvej erupčnej
fázy (Obr.2). Dosahujú hrúbku 200 m. Druhý
megacyklus je tvorený striedaním prachovcov
a pieskovcov sivých farieb, čo je spôsobené vyšším
obsahom rastlinného detritu, obsahuje žilky sadrovca.
Vznik tretieho megacyklu kontinentálnych hornín je
sprevádzaný druhou fázou mohutného vulkanizmu.
Charakteristické sú tholeiitové (podľa niektorých
autorov alkalicko-vápenaté) bazalty (Obr. 3) a andezity,
pričom komplexy subaerických lávových prúdov
a vulkanoklastík dosahujú hrúbku až 800 m [13], [12],
[4], [1], [16]. S nimi je spojený vznik mladšej,
sideritovej, barytovej, či hematitovej mineralizácie,
ktorá indikuje vzťah k tektonickým procesom
alpínskeho vrásnenia [17], [18]. Bazalty majú často
mandľovcovú alebo porfyrickú textúru a označujeme
ich ako melafýry. Na kontakte vulkanických efuzívnych
hornín so sedimentmi a pyroklastickám materiélom
dochádzalo k „spečeniu kôry“, ktorá bola obohatená
železom, epidotom, chloritom, kremeňom a kalcitom
[14]. Metamorfizmus malužinskej série je vo
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všeobecnosti charakterizovaný ako nízkostupňový,
ktorý zodpovedá etape regionálnej poklesovej
metamorfózy [1]. Bazálna časť, teda horniny prvého a
druhého megacyklu, sú postihnuté intenzívnou
tektonickou
klivážou,
takmer
paralelnou
s
vrstevnatosťou [11].

zložené z tetraedritovo-tenatitovej skupiny, ktorá je
ovplyvňovaná prítomnosťou chalkopyritu, limonitu,
ojedinele z hematitu, v hlbších častiach zo sideritu,
miestami s prechodmi do ankeritu a z barytu [21].

2.4 Barytová mineralizácia
Na viacerých miestach vystupujú v melafýroch a
melafýrových porfyritoch chočskej jednotky žily barytu.
Ležia asi 3 km východne od obce, v doline potoka
Tajchovka. Viazané sú na malé kontrakčné trhliny
melafýrov v okrajových častiach lávových prúdov, aj na
tektonické pukliny. Prerážajú tiež okolité bridlice. Sú
veľmi nepravidelné, rozvetvené, orientované do
rozličných smerov a sklonov. Ich dĺžka a hĺbkový dosah
má maximálne niekoľko metrov, priemerná mocnosť je
okolo 40 cm, max. do 1 m [21]. Okrem barytu sú v žilách
zastúpené karbonáty, kremeň, miestami hojnejšie
hematit, zriedkavo pyrit, Cu-minerály - chalkopyrit,
bornit, tetraedrit, sekundárny chalkozín, covellín,
malachit, azurit. Z kremitých minerálov sú najčastejšie
acháty, jaspisy a chalcedóny, sprevádzané epidotom
a chloritom [22].
Z hľadiska genézy mineralizácie v malužinskom
súvrství môžeme povedať, že uránová a medená
mineralizácia je hydrotermálna, spätá s poslednými
štádiami
magmatickej
aktivity
efuzívneho
melafýrového vulkanizmu variskej orogenézy. Vznik
mladšej, sideritovej a barytovej mineralizácie, spolu so
žilami medenej mineralizácie indikujú vzťah
k tektonickým procesom počas alpínskeho vrásnenia
[17], [18].

2 Mineralizácia malužinského súvrstvia
V permských vulkanosedimentárnych komplexoch
malužinského súvrstvia vystupuje niekoľko typov
rudnej a nerudnej hydrotermálnej mineralizácie [10].

2.1 Uránová mineralizácia
Stratiformná uránová mineralizácia je z ekonomického
hľadiska vo vulkanosedimentárnych komplexoch
malužinského súvrstvia najdôležitejšia. Výskyty tohto
typu mineralizácie sú rozšírené na všetkých lokalitách
hronika. Mineralizácia je charakteristická prítomnosťou
uránu, ktorý je sprevádzaný chalkopyritom,
tetraedritom, tenantitom, pyritom, sfaleritom,
galenitom, arzenopyritom, ale aj kremeňom,
dolomitom, kalcitom, malachitom a azuritom. Táto
minerálna asociácia vznikala v jazerných a deltových
sedimentoch (jemne zrnité arkózové pieskovce)
s hojným výskytom rastlinných zvyškov [19], [20].

2.2 Medená mineralizácia
Tento typ mineralizácie vystupuje v bazaltovej matrix,
v malých kremenno-karbonátových šošovkách alebo
v podobe žíl medenej mineralizácie, spolu s barytovými
alebo kremennými žilami v bazaltoch. Zriedkavo tvoria
spolu s chalkopyritom vtrúseniny a hniezda
v paleozoických ílovitých, príp. kryštalických bridliciach.
Hlavnými minerálmi sú chalkopyrit a bornit, ktoré
vystupujú spolu s tetraedritom, tenantitom, pyritom,
markazitom, galenitom, sfaleritom, hematitom, či
sadrovcom [18]. Výskyt tejto mineralizácie sa uvádza
v bližšie nelokalizovanej štôlni Striebornica (Klement),
kde sa v minulosti ťažil galenit, tetraedrit a pyrit. Zo
sekundárnych minerálov sa tu nachádza azurit a limonit
[21].

2 Malužinské melafýry
Názov melafýr je odvodený z gréckeho slova „melas“ –
čierny. Melafýry (Obr. 4) sú výlevné horniny
bazaltového až andezitového zloženia, často
označované ako paleobazalty. Podstatnou zložkou
melafýrov sú strednobázické až bázické plagioklasy
a pyroxény. Z akcesórií bývajú v melafýroch často
prítomné magnetit, ilmenit, amfibol, olivín, biotit
a ortoklas. Farba melafýrov je najčastejšie tmavosivá,
hnedosivá, červenohnedá až zelenkastá. Hornina je
charakteristická mandľovcovou textúrou, ale môže byť
aj ofitická a porfyrická. Melafýry bývajú často
jemnozrnné až celistvé.
Mandle melafýrov sú oválne štruktúry, často zelenej
farby (Obr. 4). Predstavujú bubliny, ktoré boli pôvodne
vyplnené plynom z lávy. Po utuhnutí boli tieto dutiny
v hornine druhotne vyplnené minerálnymi roztokmi

2.3 Sideritovo-sulfidická mineralizácia
Viaceré výskyty, resp. ložiská Fe-rúd z okolia Malužinej
sa nachádzajú v oblasti potoka Hodruša, Širokej a vrchu
Vrbovica (kóta 1393). Ležia väčšinou na styku
podložných devónskych zelených a sľudnatých
ílovitých, resp. kryštalických bridlíc a nadložných rúl,
príp. rúl s karbónskymi bridlicami. Tvoria ich ložné žily
V-Z smeru s premenlivým sklonom k S a mocnosťou do
2 m, ktoré často vykliňujú [21]. Rudy sú väčšinou
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kyseliny kremičitej alebo alkalických kremičitanov,
ktoré postupne vykryštalizovali. Vo výplniach dutín sa
nachádzajú často zberateľsky hodnotné exempláre
kremeňa. Typickou výplňou týchto dutín sú chalcedóny
a acháty.
Melafýry na lokalite Malužiná sú súčasťou
druhohorného obalu Nízkych Tatier. Polohy týchto
vulkanitov sa vyskytujú v súvrstviach chočského
príkrovu. Majú hnedočervenú až sivočiernu farbu,
niekedy zelenkastú. Zriedkavá je porfyrická stavba,
v ktorej sa vyskytujú melafýry až s 1 cm kryštálmi
plagioklasov. Základnú hmotu tvoria pyroxény,
amfiboly, albit, magnetit a titanit. Na lokalite vystupujú
dva typy nerudnej mineralizácie. Postvulkanická
mineralizácia
je
charakteristická
vypĺňaním
mandľovcových dutín rozličnými varietami SiO 2 kremeň, chalcedón, achát a opál. Druhý typ
mineralizácie sa vyvinul na tektonických poruchách. Je
tvorená kremeň-karbonátovými, resp. barytovými
žilami. Časté sú aj chlority a kalcit, ktorý môže vytvárať
žilky alebo konkrécie. Prítomné sú aj žilky zeleného
jaspisu a epidotu.
Kremeň (Obr. 5) – je väčšinou biely a celistvý. Výplň
dutiniek v melafýre tvorí často spolu s chalcedónom
alebo vystupuje v podobe opálu. Môže vystupovať v
podobe kremenno - epidotových žiliek, hrubých
niekedy do 2 - 3 cm. Často vytvára krásne, priesvitné až
priehľadné kryštály, veľké asi 1 cm, s červenými
hematitovými uzavreninami alebo s pyritom.
Chalcedón (Obr.6) - táto vláknitá odroda SiO2 je
veľmi častou výplňou mandlí v melafýre, býva sivobiely,
biely, ružovkastý alebo červený, ojedinele aj nádhere
krvavočervený. Tvorí obličkovité a hroznovité masy.
Niektoré úlomky nájdené na lokalite Malužiná majú
veľkosť viac ako 10 cm.
Achát (Obr. 7, 8, 9) - je tvorený striedaním vrstvičiek
chalcedónu a kremeňa. Vrstvičky bývajú rôznej farby
a porozity. Často sú zakrivené alebo koncentrické.
Achát býva priehľadný až nepriehľadný, so skleným až
matným leskom. Väčšina achátov, ktoré sa používajú
ako ozdobný kameň je prifarbovaná umelo.
Epidot (10) – mandľovcové dutiny vyplnené
epidotom sú veľmi rozšírené. Vypĺňajú dutiny menších
až stredných veľkostí. Vyznačujú sa zelenou farbou
a jedným smerom dokonalej štiepateľnosti. Často sú
vláknité, ale nachádzajú sa tu aj celistvé druhy.
Lávové prúdy boli v minulosti aj zdrojom barytu,
nerastnej suroviny, ktorá sa ťažila v období 2. svetovej
vojny. Baryt vypĺňa pukliny, ktoré vznikli pri tuhnutí
lávových prúdov. Žily barytu sú veľmi nepravidelné,
rozvetvené, ich dĺžka a hĺbkový dosah má maximálne

Obr. 4 Melafýr (Foto: [21])

Obr. 5 Kremeň s pyritom (Foto: Š. Ferenc)

Obr. 6 Chalcedón (Foto: Š. Ferenc)
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Obr. 7 Achát z lokality Malužiná (Foto: Š. Ferenc)

Obr. 9 Vrstvičky achátu z lokality Malužiná

Obr. 8 Achát z lokality Malužiná (Foto: Š. Ferenc)

Obr. 10 Epidot (Foto: Š. Ferenc)

niekoľko metrov, priemerná hrúbka je okolo 40 cm,
max. do 1 m. Baryt je biely, hrubo- až strednozrnný,
masívny, občas s náznakmi páskovanej textúry.

mineralizácia, spolu so žilami medenej mineralizácie
patrí k alpínskemu vrásneniu. Postvulkanická
mineralizácia je charakteristická tým, že mandľovcové
dutiny v tzv. paleobazaltoch sú vypĺňané rozličnými
varietami SiO2 ako sú kremeň, chalcedón, achát a opál.
Aj keď tieto minerály nie sú vzácne, často majú veľkú
zberateľskú hodnotu.

Záver
Bazálna časť chočského príkrovu má charakter
vulkanosedimentárneho komplexu so značným
rozšírením v Západných Karpatoch. Permské sedimenty
malužinskej jednotky možno charakterizovať ako
pestré súvrstvie klastických sedimentov s produktmi
dvoch erupčných fáz. Charakteristickými horninami sú
tholeiitové (podľa niektorých autorov alkalickovápenaté) bazalty a andezity, v ktorých pozorujeme
dva
typy
mineralizácie:
uránová
a medená
mineralizácia je spätá s poslednými štádiami variskej
orogenézy; mladšia, sideritová a barytová
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informations relevant for this article. The next chapter
is focused on the introduction to Handlovská valley
Microregion. The third chapter is divided into three
subchapters dealing with various problems of
environment, population and tourism. The most
extensive problems which need to be urgently solved
are; the state of the environment - presence of illegal
landfills, unwillingness of inhabitants to separate the
waste, than decrease of population, high rate of
registered unemployment, weak promotion of tourism
and status of cultural heritage.
We used methods of analysis to review the main
problems of municipalities identified by the strategic
documents. Through the questionnaire, we asked the
mayors questions focused on the development of
municipalities. For greater clarity we have transferred
the gained and analyzed informations to the charts.
Key Words: Handlovská valley Microregion, issues of
regional development, the strategic documents

Abstrakt
Článok poskytuje prehľad aktuálnych problémov
prírodného a socioekonomického prostredia v
Mikroregióne Handlovskej doliny. Cieľom je poukázať
na nepriaznivé podmienky v obciach, ktorým musí
miestne obyvateľstvo čeliť.
Príspevok sa skladá z troch základných obsahových
kapitol. Prvá popisuje metodiku a základné zdrojové
informácie dôležité pre napísanie tohto článku.
Nasledujúca kapitola je zameraná na oboznámenie sa
s Mikroregiónom Handlovskej doliny. Tretia kapitola
sa člení do troch podkapitol, ktoré sa zaoberajú
jednotlivými problémami životného prostredia,
obyvateľstva a cestovného ruchu. Za najrozsiahlejšie
problémy, ktoré je potrebné urýchlene riešiť sa
považuje prítomnosť čiernych skládok, nezáujem
občanov o separáciu odpadu,
ďalej úbytok
obyvateľstva,
veľká
miera
evidovanej
nezamestnanosti, nedostatočná podpora cestovného
ruchu a stav kultúrnych pamiatok.
Metódou analýzy sme zhodnocovali hlavné
problémy obcí identifikované na základe strategických
dokumentov. Prostredníctvom dotazníka sme položili
starostom otázky zamerané na rozvoj obcí. Získané
a zanalyzované informácie sme pre väčšiu prehľadnosť
previedli do grafov.
Kľúčové slová: Mikroregión Handlovskej doliny,
problémy
regionálneho
rozvoja,
strategické
dokumenty

Úvod
Na regionálny rozvoj územia vplývajú vzájomné vzťahy
medzi prírodou a socioekonomickou sférou. Tak ako
väčšina obcí na Slovensku, aj sídla mikroregiónu musia
vzdorovať viacerým problémom, ktoré pôsobia na
regionálny rozvoj. Či už ide o vysokú mieru evidovanej
nezamestnanosti, stav technickej infraštruktúry alebo
znečistenie životného prostredia, ich možným
riešením sú projekty v rámci jednotlivých operačných
programov regionálneho rozvoja zahrnuté v
strategických dokumentoch.
Regionálny rozvoj možno chápať ako zabezpečenie
rastu ekonomického a sociálneho potenciálu regiónu,
ktorého využívanie má viesť k zvyšovaniu životnej
úrovne jeho obyvateľov [1].
Podľa Zákona o podpore regionálneho rozvoja č.
309/2014 Z. z. je regionálny rozvoj súbor sociálnych,
hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych
procesov a vzťahov, ktoré prebiehajú v regióne a ktoré

Abstract
The article provides a comprehensive overview of
current problems of the natural and socio-economic
environment in the Handlovská valley Microregion.
The aim is to show the adverse conditions in the
municipalities, which local population has to solve.
The article consists of three chapters. The first chapter
describes the processing methods and sources of
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prispievajú k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti,
trvalému hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju
a územnému rozvoju a k vyrovnávaniu hospodárskych
rozdielov a sociálnych rozdielov medzi regiónmi [2].
Bezprostrednú realizáciu rozvoja sídiel môžu
zabezpečovať okrem samospráv aj združenia obcí.
Súčasťou takejto spolupráce je sedem sídiel
Handlovskej doliny.

cestovný ruch) a tie najproblematickejšie oblasti
rozvoja obce. Položené otázky boli väčšinou
uzatvorené iba dve otázky z oblasti rozvoja mesta
/obce boli otvorené. Spätnú väzbu sme dostali od
starostov šiestich obcí okrem mesta Handlová.

2 Základné informácie
Handlovskej doliny

o

Mikroregióne

Územie mikroregiónu sa nachádza v Trenčianskom
kraji, konkrétne vo východnej časti okresu Prievidza
(mapa 1). Skladá sa zo správneho centra mesta
Handlová a zo šiestich priľahlých obcí – Ráztočno,
Jalovec, Chrenovec-Brusno, Lipník, Malá Čausa a Veľká
Čausa. Rozprestiera sa celkovo na 150,12 km2 a spolu
tu žije 22 118 obyvateľov (31.12.2016) [3].
Centrálnu časť mikroregiónu tvorí Handlovská
dolina, ktorá sa tiahne pozdĺž vodného toku
Handlovka. Na severovýchode ju ohraničuje južná časť
pohoria Žiar, ktoré siaha približne po údolie
Hraničného potoka a po oblasť Remata. Na východe a
juhovýchode dolinu lemuje sopečné pohorie
Kremnické vrchy a na juhozápade a západe pohorie
sopečného pôvodu Vtáčnik.
Prvým podnetom k spolupráci obcí Handlovskej
doliny na mikroregionálnej úrovni bola idea založenia
ich spoločného obecného úradu v Handlovej, ktorý sa
ale nakoniec nezaložil. Motívom vytvorenia združenia
obcí bola v tomto období aj možnosť čerpať finančné
prostriedky z európskeho programu PHARE. Za vznik
mikroregiónu sa považuje dátum 19.2.2004, kedy jeho
zakladateľmi boli obce Ráztočno, Jalovec, ChrenovecBrusno, Malá Čausa, Veľká Čausa a mesto Handlová,
pričom obec Lipník sa pripojila neskôr [4].
Hlavné ekonomické a sociálne východiská
podporujúce cestovný ruch, rozvoj vidieka a ochranu
životného prostredia boli určené hneď pri vzniku
združenia. V mikroregióne pôsobí občianske združenie
Žiar, ktoré sa podieľa svojimi aktivitami na jeho raste a
vytvára strategické dokumenty analyzujúce prostredie
a možnosti rozvoja [4].

1 Teoreticko-metodické východiská problematiky
Problematika regionálneho rozvoja zaujala viacerých
autorov odborných publikácií. Jednou z nich je
Rajčáková, podľa ktorej regionálny rozvoj zahŕňa
ekonomické a sociálne procesy prebiehajúce v
prírodno-spoločenskom prostredí regiónu, ktoré by
mali využívať ale aj rešpektovať možnosti,
predpoklady a osobitosti regiónu [1].
Informácie získané z printových a elektronických
zdrojov sme spracovávali metódou analýzy. Základné
údaje o mikroregióne sme prevzali z článku
Jedinečnosti Mikroregiónu Handlovskej doliny [4]. Na
identifikáciu hlavných problémov sme využili
strategické dokumenty rozvoja mikroregiónu a mesta,
ktorými sú Program rozvoja obcí Handlovskej doliny
2016 - 2020 [5], Program rozvoja mesta Handlová [8]
a Stratégia rozvoja územia OZ Žiar [17]. Z webových
stránok mesta [15] a mikroregiónu [18] sme si doplnili
údaje o hlavných potrebách rozvoja územia. Na
legislatívne objasnenie problematiky odpadového
hospodárstva sme použili Zákon č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[13]. Údaje pre stručnú analýzu obyvateľstva sme
čerpali zo Štatistického úradu Slovenskej republiky
[16]. Po nazhromaždení dostatočného množstva
informácií z demografie sme údaje previedli do grafov.
Zaujímal nás názor starostov na regionálny rozvoj
obcí, preto sme uskutočnili dotazníkový prieskum
na identifikovanie problémov regionálneho rozvoja z
ich pohľadu. Dotazníkový prieskum pozostával z troch
častí – základné údaje o respondentovi, pracovné
príležitosti a rozvoj mesta/obce. Chceli sme vedieť
mieru spokojnosti v jednotlivých odvetviach (napr.
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Mapa 1 Širšie územné vzťahy Mikroregiónu Handlovskej doliny v okrese Prievidza

a vzniká z neho najnižší podiel oxidu uhličitého (CO2)
[6].
Ďalším znečisteným prvkom prostredia v území je
voda. Čistota vodného toku Handlovka sa hodnotila
do roku 2007 v zmysle klasifikácie STN 75 7221, podľa
ktorej patrila do V. triedy (veľmi silno znečistená voda)
[5]. Podľa výsledkov hodnotenia kvality povrchovej
vody z roku 2015 v zmysle nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 269/2010 Z. z. je kvalita vody v Handlovke
v jednotlivých ukazovateľoch väčšinou vyhodnotená
ako vyhovujúca. Nevyhovujúce je zvýšené množstvo
dusitanového dusíka (N-NO2) vo vodnom toku
a zásadité pH (8,6) vody [7]. Najväčší problém pre
povrchové vody predstavujú odpadové produkty
z teplárne v Handlovej a banské a priemyselné aktivity
[8]. Ťažbou uhlia sa zdevastovali niektoré využiteľné
zdroje podzemnej vody zo severnej časti pohoria
Vtáčnik a z toho dôvodu je nutné čerpať zásoby pitnej
vody z oblasti mimo povodia Handlovky. Veľké
množstvo podzemnej vody v Handlovej a v časti
Remata (obec Ráztočno) nespĺňa podmienky
nariadenia vlády 269/2010 Z. z [9]. K nepriaznivému
stavu vodného toku značne prispievajú absentujúce
čističky odpadových vôd (ČOV) a verejné kanalizácie
v obciach (okrem Handlovej). Na zmiernenie

3 Problémy regionálneho rozvoja mikroregiónu
Na základe podrobnej analýzy územia a vyhodnotenia
dotazníkového prieskumu medzi starostami obcí a
primátorom mesta sme identifikovali tri okruhy
problémov regionálneho rozvoja.
3. 1 Životné prostredie
Environmentálne
problémy
sú
v súčasnosti
rezonovanou témou vo viacerých krajinách a ich
riešením môžu byť zavedené opatrenia, ktoré by mali
šetriť životné prostredie.
Za najviac poškodzovanú zložku životného
prostredia v regióne Horná Nitra sa dlhodobo
považuje ovzdušie. Na znečisťovaní sa podieľajú najmä
technológie pri výrobe tepla a doprava [5]. Vďaka
zavedeným ekologickým opatreniam v 90-tych rokoch
20. storočia dochádza k poklesu emisií najmä tuhých
znečisťujúcich látok a oxidu siričitého (SO2), oxidu
uhličitého (CO2) a oxidov dusíka (NO, NO2) [6]. K
zníženiu zaťaženia pomohla plynofikácia obcí, pretože
v súčasnosti viac ako 65% domácnosti v mikroregióne
využíva na vykurovanie aj zemný plyn [5]. V porovnaní
s palivovým drevom a inými fosílnymi palivami, zemný
plyn produkuje o 9-krát menej prachových častíc
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znečistenia sú
v obciach vybudované parciálne
ČOV, niektoré domy v obci Chrenovec-Brusno majú
zavedené individuálne čističky a ostatné domácnosti
využívajú septiky a žumpy. Potrebu vybudovania ČOV
a kanalizácií obcí riešia prostredníctvom priority 3.1
Budovanie a rozvoj technickej infraštruktúry, uvedenej
v Programe rozvoja obcí Handlovskej doliny 2016 –
2020 [5].
Kvalita pôdy v Handlovskej doline je ovplyvnená
antropogénnou činnosťou. V južnej časti mesta
Handlová, v oblasti andezitových sutín Malého
a Veľkého Gríča (pohorie Vtáčnik) pôdu zaťažujú dve
rekultivované haldy odpadu z bani v Handlovej. Z
hľadiska plošnej kontaminácie pôd možno územie
charakterizovať ako relatívne čisté, nekontaminované
pôdy resp. mierne kontaminované pôdy, lokálne však
boli zaznamenané vyššie koncentrácie prvku Kadmium
(Cd) v pôde [10].
Jedným z najvýraznejších ukazovateľov kvality
životného prostredia je hluk. Rozhodne značné
zaťaženie spôsobuje opäť doprava. Na jednej strane
môžeme
polohu
mikroregiónu
v
rámci
administratívneho členenia Slovenska považovať za
strategický výhodnú, pretože sa nachádza medzi
okresnými mestami Prievidza a Žiar nad Hronom, ale
na druhej strane to spôsobuje veľké znečistenie.
Komunikačne sú okresné mestá prepojené cestnou
sieťou 1. triedy (I/9), ktorá prechádza cez jednotlivé
sídla mikroregiónu s výnimkou obce Malá Čausa [11].
Príčinou výrazného hluku je aj jednokoľajová
železničná trať, ktorá vedie cez Handlovskú dolinu a
spája Prievidzu a Hornú Štubňu. Trať je využívaná
okrem osobnej prepravy aj na transport uhlia z Bane
Handlová [12]. Mimo spomínaných subjektov hlučnosť
spôsobuje hlbinná ťažba hnedého uhlia v Handlovej
a povrchová ťažba dolomitu v Remate.
Aktuálnym problémom je aj nakladanie s
nekontrolovateľne rastúcim komunálnym odpadom.
V Slovenskej republike komunálne odpady legislatívne
vymedzuje Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ako odpady z
domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a
zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo
fyzická osoba [13]. Aj keď podľa zákona sa zakazuje
uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na
mieste na to určenom, nelegálne skládky sa Slovensku
neustále tvoria. Čierne skládky sa opakujúco vytvárajú
aj v meste Handlová, konkrétne v časti baníckej
kolónie a v mestskej časti Nová Lehota. Ich likvidáciu
má na zodpovednosť mesto, ktoré to rieši

prostredníctvom verejnoprospešných pracovníkov.
V obci Veľká Čausa bolo na likvidáciu čiernej skládky
v rámci Programu rozvoja obcí Handlovskej doliny
2016-2020 (opatrenie 3.2.1 Odstránenie neriadených
skládok) vyčlenených celkovo 4 500 EUR [5].
Pre obce Handlovskej doliny zabezpečuje
a poskytuje celkovú starostlivosť a služby v oblasti
odpadového hospodárstva spoločnosť Hater, s.r.o.
Spoločnosť uskladňuje tuhý komunálny odpad na
riadenej skládke (obr. 1), ktorá je situovaná západným
smerom približne 1,2 km od zastavanej plochy mesta
Handlová, v predhorí pohoria Vtáčnik. Vzhľadom na
narastajúci odpad z obcí sa skládka neustále zväčšuje
a v súčasnosti areál skládky zaberá 8,65 ha. Na zber
komunálnych nebezpečných odpadov slúži v
Handlovej zariadenie EKOSKLAD s kapacitou cca 40
ton. Z obcí sa priemerne vyzbiera približne 3 - 5 ton
nebezpečného odpadu za rok. V Handlovej na
oddelený zber slúži aj zberný dvor s kapacitou 42 m3,
kde sa nachádza 6 kusov farebne rozlíšených
veľkokapacitných kontajnerov na jednotlivé druhy
odpadov (pneumatiky, železne kovy, papier, sklo,
plasty, keramika, zmesový komunálny a objemný
odpad). Spoločnosť Hater s.r.o. prevádzkuje aj zberný
sklad na elektroodpady (OEEZ) s kapacitou cca 25m3 a
realizuje oddelený zber odpadov [10].
Obr. 1 Skládka komunálneho odpadu v Handlovej

Zdroj: [14]
Znížiť množstvo komunálneho odpadu a menej
zaťažovať životné prostredie v obciach sa podarilo
zavedením separácie odpadu od 1. júla 2006 vďaka
spoločnosti Hater, s.r.o. Na uskutočnenie týchto cieľov
boli čerpané finančné prostriedky z Recyklačného
fondu čiastkou takmer 20 000 EUR [15]. Problémom je
však
nedostatočná
motivácia
obyvateľov
k separovaniu. Aj keď šetrenie životného prostredia by
malo byť záujmom a cieľom každého občana, niektorí
z nich upozorňujú na stránke mesta na potrebnú
motiváciu formou finančných úľav za komunálny
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odpad, pretože bez ohľadu nato, či domácnosť
separuje alebo neseparuje, poplatok za komunálny
odpad je pre všetkých rovnaký. Na webových
stránkach obcí sú zverejnené návody a postupy ako
triediť odpad a kalendár zvozu separovaných zložiek.
Ako určitý spôsob propagácie separovania odpadu
môže slúžiť vytvorené logo (obr. 2) predstavujúce štyri
zložky triedenia (papier, sklo, kov a plast). Separovaný
odpad je zbieraný raz za týždeň v meste aj v obciach.
Pri bytových domoch sú umiestnené zberné nádoby
a domácnostiam v rodinných domoch boli poskytnuté
štyri farebne odlíšené vrecia. Vyzbierané zložky
komunálnych odpadov sú s dotrieďovacou linkou
vytriedené v areáli skládky odpadu, kde je k dispozícii
aj lisovacie zariadenie [10].

Graf 1 Vývoj počtu obyvateľov v mikroregióne
v rokoch 1996 – 2015
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Zdroj: [14]
Znižujúcou pôrodnosťou tu dochádza aj k starnutiu
obyvateľstva, čo sa odzrkadľuje na prevyšujúcom
obyvateľstve v poproduktívnom veku (muži od 60
rokov, ženy od 55 rokov) nad predproduktívnym (vek
do 14 rokov) (graf2).

Obr. 2 Logo separovania odpadu v mikroregióne

Graf 2 Veková štruktúra obyvateľov v mikroregióne
v roku 2015
Predproduktívny
13%
vek
27%
Produktívny vek

Zdroj: [15]

60%

3. 2 Obyvateľstvo
V súčasnosti na Slovensku prevláda trend sťahovania
ekonomicky aktívneho obyvateľstva za lepšou
pracovnou ponukou a občianskou vybavenosťou do
väčších miest. Závažnému problému vzdorujú aj obce
mikroregiónu, v ktorých dochádza k celkovému
úbytku obyvateľstva, čo je dôsledkom znižujúcej sa
pôrodnosti a emigrácie. Keď zoberieme mikroregión
ako celok, môžeme konštatovať, že došlo k výraznému
poklesu obyvateľstva počas rokov 1995 – 2015 (graf
1). Najvýraznejší úbytok nastal v meste Handlová, kde
v roku 2015 bývalo o 930 osôb menej ako v roku 1995.
Prirodzený prírastok v mikroregióne bol naposledy
zaznamenaný v roku 1996. V roku 2015 jedine v
obciach Malá Čausa a Veľká Čausa prevažovala
natalita nad mortalitou. V súčasnosti v obciach
Chrenovec-Brusno, Malá Čausa a Ráztočno dochádza
k suburbanizácii, ale v rámci celého mikroregiónu
prevláda emigrácia nad imigráciou, čo je dôsledkom
vysťahovania obyvateľov z Handlovej, Veľkej Čause,
Lipníka a Jalovca [16].

Poproduktívny
vek

Zdroj: [16]
Podľa grafu 3 môžeme vidieť, že mikroregión
vzdoruje zvýšenej nezamestnanosti už dlhšie obdobie.
V roku 2015 bolo evidovaných 17% obyvateľov v rámci
ekonomicky aktívneho obyvateľstva, ktorí sa uchádzali
o zamestnanie. Za príčinu môžeme považovať
nedostatok pracovných miest, ale aj málo
kvalifikovaných obyvateľov, pretože až 15,1%
obyvateľstva má iba základné vzdelanie. Aj napriek
veľkému počtu osôb s dokončeným vysokoškolským
vzdelaním druhého stupňa (6,3%), si väčšina z nich
nedokáže nájsť vhodné uplatnenie v regióne a sú
nútení dochádzať za prácou, prípadne zmeniť bydlisko.
Problematiku dochádzania za prácou mimo miesto
svojho bydliska musí dennodenne riešiť vyše 78%
občanov. Na nepriaznivé štatistiky mesta Handlová má
vplyv aj problematická a neprispôsobivá rómska
komunita, ku ktorej sa hlási 0,3% obyvateľstva [16].
Zvýšenú nezamestnanosť spôsobuje aj upadanie
baníckeho odvetvia, ktoré predstavovalo pre
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obyvateľov od polovice 20. storočia hlavný zdroj
obživy. V hnedouhoľnej bani dochádza k zmenšovaniu
zásob uhlia a tým pádom sa znižuje aj počet
zamestnancov. Obavy pociťujú aj podnikatelia malých
firiem, ktoré nie sú podporované, či už zo strany štátu
alebo
zo
strany
odberateľov.
Dôsledkom
nepriaznivých faktorov dochádza k zrušeniu viacerých
podnikov [5]. Témou nezamestnanosti, resp.
nedostatkom pracovných miest sa zaoberá aj Stratégia
rozvoja územia OZ Žiar v rámci priority č. 3 Rozvoj
podnikania a služieb [17]. Keďže predstavitelia obcí
považujú za dôležité vytvoriť pracovné miesta najmä
v poľnohospodárstve, priemysle, sociálnej oblasti a
cestovnom ruchu, jednotlivé opatrenia sú zamerané
na ich podporu.

Podpora rozvoja cestovného ruchu a 1.3 Ochrana
kultúrneho dedičstva v Programe rozvoja obcí
Handlovskej doliny 2016-2020.
Prostredníctvom
opatrenia 1.1 bol zrekonštruovaný zaujímavý
historický objekt v obci Chrenovec-Brusno, Mariánsky
stĺp, na ktorý bola vyčlenená čiastka 49 704 EUR
z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Podobne
aj v obci Lipník bola renovovaná dominanta obce,
drevená zvonica, finančnou podporou 6 053 EUR.
V rámci tohto opatrenia boli v obci Malá Čausa
rekonštruované vojnové hroby (1500 EUR), v obci
Ráztočno reštaurovaný Mariánsky stĺp (11 292 EUR),
v meste Handlová renovovaný pamätník SNP (6 666
EUR) a opravená kaplnka na cintoríne v obci Veľká
Čausa (16 000 EUR) [5].
Aj keď sú prírodné zaujímavosti a kultúrne
pamiatky územia veľký predpoklad pre rozvoj turizmu,
ich jedinečnosť je však potrebné viacej prezentovať.
Propagačné a informačné brožúry mikroregiónu sú
voľne prístupné v turisticko-informačnej kancelárii v
Handlovej. Materiály však neobsahujú komplexný
popis turistických atrakcií s ich lokalizáciou na
mapovom výstupe. Niektoré údaje si obyvatelia a
návštevníci môžu vyhľadať na internetových stránkach
obcí a mikroregiónu (obr. 3), pričom nie všetky z nich
sú prehľadne spracované s dostatočným množstvom
aktuálnych informácií.

Graf 3 Vývoj počtu evidovaných uchádzačov
o zamestnanie v mikroregióne v rokoch 1996 – 2015
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Obr. 3 Webová stránka Mikroregiónu Handlovskej
doliny

Zdroj: [16]

3. 3 Cestovný ruch
Pozícia mikroregiónu v prírodnom prostredí spolu s
kultúrnohistorickým dedičstvom ponúka predpoklad
pre rozvoj cestovného ruchu. Územie sa rozprestiera
na piatich geomorfologických celkoch, čo môžeme
považovať za dobrý základ pre zriadenie turistických
chodníkov. Vybudovaných ich tu je celkom osem
a využívané sú aj ako cyklotrasy. Nechýbajú ani
významné kultúrne pamiatky a zachované tradície.
Napriek
spomínaným
atribútom
a lokalite
mikroregiónu v bezprostrednej blízkosti obľúbenej
destinácie Bojnice, územie nie je pre turistov
vyhľadávanou oblasťou. Hlavnými príčinami ich
nezáujmu o túto atraktívnu časť sú nedostatočná
propagácia zaujímavých prvkov a chýbajúci jednotný
informačný systém. Na rozvoj cestovného ruchu
nepriaznivo vyplýva aj zlý stav historických objektov,
ktoré by mohli predstavovať turistické lákadlo.
Reakciou na tento problém je definovanie opatrení 1.1

Zdroj: [18]

4 Výsledky a diskusia
Spomínané problémy nie sú jediné, ktoré musí mesto
Handlová a šesť priľahlých obcí riešiť, ale v našom
článku sme sa snažili zaoberať tými, ktoré boli
v dokumentoch
rozvoja
identifikované
ako
najdôležitejšie. V súvislosti s týmito problémami sme
položili primátorovi mesta a starostom obcí otázky
zamerané na rozvoj územia. Podľa uskutočneného
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dotazníkového
prieskumu
usudzujeme,
že
predstavitelia obcí považujú spomenuté problémy za
závažné a je v ich záujme, aby sa vyriešili.
Podľa aktuálnych strategických dokumentov
a výsledkov z dotazníku sme identifikovali tri hlavné
okruhy problémov. Prvou zložkou je životné
prostredie, kde podstatu znečistenia predstavuje
ovzdušie najmä kvôli technológiám pri výrobe tepla
a frekventovanej cestnej sieti. Ukazovateľom kvality
životného prostredia je aj hluk, ktorý spôsobuje
povrchová a hlbinná ťažba, ale aj automobilová
a železničná doprava. Vodný tok Handlovka
znehodnocujú odpadové vody z teplárne v Handlovej,
banské a priemyselné aktivity a chýbajúce čističky
odpadových vôd a kanalizácie v obciach. Kvôli výskytu
znečisťovateľov
životného
prostredia
a
environmentálne neuvedomelého obyvateľstva sa
v obciach nestále vytvárajú čierne skládky a dochádza
k neefektívnemu triedeniu odpadov. Keďže región
nedisponuje dostatočným množstvom pracovných
možností, ekonomický aktívni obyvatelia podliehajú
novodobému trendu a sťahujú sa do väčších miest
a tým dochádza k celkovému úbytku obyvateľstva.
V území sa nachádzajú turisticky zaujímavé prvky, no
napriek tomu nie je obľúbenou lokalitou cestovného
ruchu. Pre lepšie prezentovanie bohatej kultúrnej
a prírodnej ponuky by bolo vhodné vytvoriť
komplexné propagačné materiály a mapy zaujímavých
prírodných lokalít a kultúrnych pamiatok. K lepšej
orientácii turistov by mohlo prispieť zavedenie
uceleného informačného systému s úplnou ponukou
služieb v území.

podmienky pre život, ktoré nachádzajú väčšinou vo
väčších a rozvinutejších mestách.
Cestovný ruch predstavuje jedno z najrýchlejšie
rozvíjajúcich sa odvetví a je významnou časťou
hospodárstva. V prípade mikroregiónu je potrebné
vložiť viacej úsilia a investícií na rozvoj turizmu. Chýba
tu integrovaná podpora cestovného ruchu v prepojení
na jeho výnimočné prvky. Z hľadiska marketingovej
komunikácie je potrebné, aby aj jednotlivé obce,
ubytovacie a stravovacie zariadenia disponovali
spracovanými propagačnými materiálmi, ktoré by
prezentovali územie mikroregiónu a jeho okolie.
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Chudoba v regiónoch Vyšehradskej skupiny
The poverty in the Regions of Visegrad Group
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poverty rates, the regions in the east of V4 are the
poorest. In contrast, the regions with the lowest
poverty are those in the west, respectively in the
surroundings of the V4. This phenomenon needs to be
addressed in greater depth and it is necessary to
measure poverty in other dimensions such as family
structure, employment opportunities, and social
environment as well.
Keywords: poverty, index, rate, population,
Visegrad group.

Abstrakt
Chudoba patrí medzi problémy, ktorými je potrebné sa
čoraz viac zaoberať. Vyšehradská skupina sa vstupom
do Európskej únie stala súčasťou spoločenstva, v
ktorom sú otázky nepriaznivej životnej situácie v centre
pozornosti výskumu. Cieľom nášho výskumu je
komparácia FGT (Foster, Greer, Thorbecke) mier
chudoby a prostredníctvom nich, analyzovanie situácie
a príčin rozmiestnenia z ekonomického a sociálneho
hľadiska. V prvej kapitole sa zameriavame na
vymedzenie a definovanie základných pojmov. V druhej
kapitole vymedzujeme cieľ, metódy výskumu a
samotnú realizáciu. V tretej kapitole popisujeme
výsledky a vedieme diskusiu na danú problematiku. V
nami realizovanom výskume sme zistili, že v rámci
metodiky FGT mier chudoby sa ako najchudobnejšie
regióny ukazujú regióny na východe V4. Naopak, za
regióny s najnižšou chudobou považujeme regióny na
západe, resp. v okolí hlavných miest V4. Týmto
fenoménom je potrebné sa zaoberať do väčšej hĺbky
a snažiť sa chudobu zmerať aj v rámci iných dimenzií,
ako napr. štruktúra rodiny, možnosti zamestnania a
sociálne prostredie.
Kľúčové slová: chudoba, index, miera, obyvateľstvo,
Vyšehradská štvorka.

Úvod
Chudobu
jednoznačne
zaraďujeme
medzi
najzávažnejšie problémy sveta. Ten je ňou
ovplyvňovaný z rôznych hľadísk, kde najvýraznejšie
pôsobí na jeho ekonomickú a sociálnu stránku.
Tento fenomén sa vyskytuje v bohatých, ale aj
v chudobných krajinách. Ako uvádza Michálek (2004)
[1] chudoba v sebe ukrýva obrovskú skupinu
problémových okruhov a tém, pričom relevantné a
interesantné sú tiež témy súvisiace s jej teritoriálnymi
aspektmi. Svetová sociálna geografia sa tiež zaoberá
chudobou, ktorú však poníma ako spôsob prejavu
určitého stavu spoločnosti, domácností alebo
samotného jedinca.
Podľa Alcocka [2] (1997) je chudoba problémom
všetkých krajín a spoločnosti, preto je predmetom
vedeckého výskumu už takmer 2 storočia. Vedieť
zvládnuť chudobu a eliminovať všetky jej riziká, si
vyžaduje okrem pragmatických opatrení i exaktný
výskum, ktorý by pomohol k jej predvídaniu a
systematickému riešeniu.
Džambazovič (2007) [3] tvrdí, že problematika
chudoby a sociálneho vylúčenia medzi skupinami
obyvateľstva sa v súčasnosti nechápe len ako
nedostatok príjmu, teda jednodimenzionálny sociálny
úkaz. Jedným z dôležitých problémov, ktorý nie je v
spoločenskom prieskume novinkou a objavuje sa so
stále sa zväčšujúcou naliehavosťou je priestorový trend
chudoby a sociálneho vylúčenia. To znamená, že
chudoba je prepojená aj s priestorom. Priestor je teda
smerodajným ukazovateľom pri chudobe a sociálnom

Abstract
Poverty remains the current problem that needs to be
addressed. After joining the European Union, the
Visegrad Group became a part of a community in which
the research on questions of adverse life situation is of
particular importance. The main aim of the present
research is to compare the individual components of
FGT (Foster, Greer, Thorbecke) poverty measure and,
through them, to analyse the situation and causes of
their arrangement in economic and social terms. The
first chapter focuses on the definitions of basic
concepts. The second chapter states the objectives,
research methods and actual realisation of the
research. The third chapter discusses research results.
The results show that within the methodology of FGT
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vylúčení. Prejavuje sa zvýšenou koncentráciou
vylúčených ľudí a sociálnych skupín v určitých
geografických priestoroch, resp. ich vylúčením z
určitých regiónov.
Veľkým problémom je prehlbovanie chudoby
v bohatých krajinách. Potvrdzuje to aj Bourdieu et al.
(1993) [4], ktorý uvádza, že nárast chudoby uprostred
blahobytu, bohatstva a hojnosti je paradoxom, ktorý
spôsobujú zväčšujúce sa majetkové diferencie medzi
skupinami obyvateľstva.
Európsky sociálny fond (2015) [5] spomína, že v
každej sociálnej skupine ohrozenej chudobou a
depriváciou predstavujú deti najohrozenejšiu časť
spoločnosti. Dospelí sa v rôznej miere podieľajú na
chudobe, v ktorej žijú a svojím správaním buď
prispievajú k prehlbovaniu aspektov chudoby, alebo s
nimi bojujú a snažia sa odraziť od pomyselného dna, iní
ich zas apaticky a bez snahy niečo zmeniť prijímajú.
Podľa Veselovskej (2013) [6] sa na identifikáciu
chudobných regiónov môžu použiť rôzne miery a
metódy. Niektoré miery využívajú len jeden aspekt a to
finančný, avšak tento aspekt nemusí byť objektívny. Z
finančného hľadiska môže mať určitá osoba nadbytok
financií, pretože disponuje čiastkou väčšou ako
hodnotiaci objekt, ale z pohľadu iných posudzovateľov
je táto čiastka nedostatočná, pretože nedokáže pokryť
náklady na základné životné potreby. Preto bohatstvo,
respektíve chudobu by sme nemali posudzovať len z
hľadiska finančného. Hoci financie predstavujú dôležitý
prostriedok na dosiahnutie základných životných
potrieb, neplatí to vo všetkých prípadoch. Svoju
hodnotu má aj materiálny majetok, ktorý nemusel byť
kúpený, ale mohol byť zdedený či získaný ako dar.
Pre takéto merania však treba rôzne nástroje a celé
tímy odborníkov, ktorí vybraný región sledujú a potom
porovnávajú výsledky. My sme sa v našej práci rozhodli
využiť tzv. FGT miery chudoby. Nakoľko sme
porovnávali regióny medzi rôznymi krajinami, museli
sme zvoliť vzorec, pre ktorý vieme dosadiť všetky
potrebné veličiny, čo je neraz veľký problém. Avšak
vzorec FGT mier chudoby tieto parametre spĺňa.

hodnotách a spoločných koreňoch náboženských
tradícií, ktoré chcú uchovávať a ďalej posilňovať [7].
Nakoľko skupina vystupuje v rámci Európskej únie, ako
jeden celok, je potrebné porovnať regióny tohto
zoskupenia medzi sebou.
Pre pochopenie vzorca, ako aj postupov, či veličín,
si zadefinujeme nasledovné parametre, ktoré je
nevyhnutné v rámci FGT metodiky poznať.
Chudoba - sociálny jav, ktorý je charakteristický
nedostatkom životných prostriedkov jednotlivca alebo
skupiny [8].
Životné minimum - spoločensky uznaná minimálna
hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav
jej hmotnej núdze [9].
Ekvivalentný disponibilný príjem - disponibilný
príjem domácnosti vydelený ekvivalentnou veľkosťou
domácnosti. Tento príjem je potom priradený každému
členovi domácnosti.
Medián ekvivalentného disponibilného príjmu
- hodnota ekvivalentného disponibilného príjmu, ktorá
rozdeľuje súbor podľa výšky príjmu na dve rovnako
početné časti podľa počtu osôb.
Miera rizika chudoby - predstavuje podiel osôb s
ekvivalentným disponibilným príjmom pod hranicou 60
% národného mediánu ekvivalentného príjmu [10].
Hranica rizika chudoby - hodnota hranice rizika
chudoby (60% mediánu národného ekvivalentného
príjmu), v prepočte na paritu kúpnej sily a na Euro [6].
Parita kúpnej sily (PKS, angl. Purcharsing Power
Parity) - metóda na meranie rôznych vzájomných
výmenných kurzov rôznych mien a porovnávanie
životnej úrovne v rôznych krajinách, zohľadňujúc
cenové rozdiely medzi nimi. Parita kúpnej sily ukazuje
koľko jednotiek meny určitej krajiny by bolo
nevyhnutných na nákup rovnakého spotrebného koša
tovarov a služieb v inej krajine, alebo jednotiek
spoločnej odvodenej meny skupiny krajín [11].
P0 - Dopad chudoby je najjednoduchšia a
najznámejšia miera chudoby. Táto miera určuje podiel
populácie v regióne, ktorej príjem je nižší, ako hranica
chudoby.
P1 - Index miery hĺbky chudoby - vyjadruje, ako
nízko pod hranicou chudoby je priemerný príjem ľudí
vystavených chudobe .
P2 - Index sily chudoby - v tejto podobe index
kombinuje informácie o chudobe s príjmovou
nerovnosťou chudobnej populácie. Hovorí nám teda o
distribúcii populácie pod hranicou chudoby [12].

1 CHARAKTERISTIKA POJMOV
V našej práci sme sa rozhodli merať chudobu
v krajinách V4. Vyšehradská skupina, alebo
Vyšehradská štvorka, je výsledkom úsilia krajín
stredoeurópskeho regiónu o spoluprácu na viacerých
úsekoch spoločného záujmu v rámci celoeurópskej
integrácie. Česká republika, Maďarsko, Poľsko a
Slovensko vždy boli súčasťou tej istej civilizácie
založenej na rovnakých kultúrnych a intelektuálnych
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Výsledný jav sme v závere objasnili a porovnali sme
regióny medzi sebou, následne sme z nich vybrali
maximá a minimá.
Metódou generalizácie textu sme prácu usporiadali.
Cieľom tejto metódy je vyzdvihnutie najdôležitejších
prvkov a faktorov [14].
Vzorec na výpočet FGT indexov vypadá nasledovne:

2 VÝSKUM
Cieľom nášho výskumu je komparácia FGT mier
chudoby a prostredníctvom nich ďalej analyzovať
situáciu a príčiny rozmiestnenia chudoby. Meranie
chudoby v regiónoch V4 je potrebné uskutočňovať,
hlavne kvôli ekonomickému rozvoju a napredovaniu
v tejto sfére za ostatnými krajinami Európskej únie.
Chudobu považujeme za jednu z mnohých príčin
ekonomického zaostávania, preto je dôležité ju merať
a sledovať jej trendy. Ďalší problém pri chudobe je však
aj jej sociálna stránka. Chudobní ľudia, ktorých sa
chudoba dotýka, sú poväčšine vylučovaní zo
spoločnosti. To môže viesť k rôznym negatívnym
a nechceným úkazom spoločnosti, ako delenie sa na
sociálne vrstvy, výskyt kriminality a nálepkovania, či
postupný úpadok spoločnosti. Navyše, riešenie
problematiky je o to dôležitejšie, že krajiny
Vyšehradskej skupiny donedávna patrili ku krajinám
tzv. Východného bloku. Tieto krajiny počas dlhšieho
obdobia svojej existencie ekonomicky zaostávali za
západnými krajinami, čo malo za následok vznik
„ekonomickej priepasti“ medzi krajinami. Rozpad
Východného bloku však dalo priestor novovzniknutým
krajinám na ich rozvoj, na základe ktorého sa už
zmenou politiky a transformáciou ekonomiky postupne
približujú krajinám Západu.
Problematiku merania sme riešili pomocou
niekoľkých metód. Prvým krokom realizácie výskumu
bol výber dát, ktoré sme pomocou štatistickej metódy
rozčlenili medzi príslušné územie. Dáta sme získali zo
štatistických úradov vybraných krajín, taktiež sme
využili databázu EU-SILC (European Union Statistics on
Income and Living Conditions), dostupnú na stránkach
Európskej únie. Štatistické metódy nám slúžia na
kvantitatívne spracovanie získaných údajov. Ďalej sme,
prostredníctvom matematickej analýzy, údaje dosadili
do vzorca FGT indexu. FGT (Foster, Greer a Thorbecke,
1984) [6] miery sú najčastejšie používané vzorce na
výpočet indexov, ktoré sa dajú porovnať medzi
okolitými regiónmi.
Získané údaje sme zhrnuli do tabuľky č.1. Za ďalší
krok sme zvolili prenesenie štatistických výpočtov na 3
mapy, taktiež zobrazené v prílohách. Zrealizovali sme
ich pomocou kartografickej metódy, ktoré patria medzi
tradičné,
najčastejšie
používané
metódy
v geografických prácach. Umožňujú zistiť priestorové
rozloženie
študovaných
javov.
Kartografická
interpretácia potom vedie veľmi často k objaveniu
nových poznatkov o území [13].

𝑞

1
𝑧 − 𝑦𝑖 𝛼
𝑃𝛼 = ∑ (
)
𝑁
𝑧

(𝛼 ≥ 0), (𝑦𝑖 < 𝑧)

(1) [2],

𝑖=1

kde N – celková populácia, q – populácia pod
hranicou chudoby, z – hranica chudoby, yi – najnižší
príjem (životné minimum), α – miera citlivosti indexu.
Výsledok prepočítame na %. Táto miera má 3
modifikácie. Ak α=0, dostávame jednoduchú hranicu
miery chudoby, alebo dopad chudoby (headcount
index). Ak α=1, získavame index miery hĺbky chudoby
(poverty gap index). Pri podmienke, keď α=2,
získavame index sily chudoby (squared poverty gap
index) [2]. Do spomenutého vzorca sme dosadzovali
údaje, ktoré sme našli na štatistických úradoch.
Výsledné indexy sme zobrazili na mape.
Musíme však zdôrazniť aj určité problémy
a komplikácie, ktoré nás prácou sprevádzali. Za najväčší
problém
jednoznačne
považujeme
zložité
a neprehľadne uložené dáta. Museli sme prehľadávať
niekoľko rôznych databáz, nie v každých však bolo to,
čo sme potrebovali. Ako ďalší problém pri realizácii
výskumu spomenieme nejednotnosť úrovní NUTS.
Metodika nomenklatúry územných štatistických
jednotiek (NUTS) sa používa na posudzovanie a
hodnotenie potrieb regiónov, ako aj na určenie
vhodnosti jednotlivých nástrojov regionálnej politiky
EÚ pre konkrétne regióny [15] . Európska únia
rozdeľuje regióny do piatich veľkostných kategórii
(NUTS I, NUTS II, NUTS III, NUTS IV, NUTS V). Našim
cieľom bolo porovnať merania na úrovni NUTS II,
problém však nastal vtedy, keď sa v jednej tabuľke
z databázy objavili za Slovensko a Česko regióny úrovne
NUTS II a za Poľsko a Maďarsko regióny úrovne NUTS I.
Rozhodli sme sa teda tieto kategórie porovnávať
navzájom, nakoľko údaje z nižších teritoriálnych
jednotiek neboli dostupné.
Ďalší a posledný problém pri porovnávaní regiónov
v rámci ukazovateľa FGT indexov bola nejednotná
mena v rámci sledovaných krajín. Každá krajina z V4 má
inú menu, rozhodli sme sa teda tak, že príjmy budeme
porovnávať v paritách kúpnej sily (PKS) v peňažnej
mene euro.
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najskôr uviesť relatívnu blízkosť metropol Slovenska
a Rakúska, ktorá vplýva pozitívne na rozvoj
Bratislavského kraja.
Ako posledný ukazovateľ si zhodnotíme index sily
hodnoty. Podľa tab. č.1 a mapy č.3 môžeme sledovať
relatívne malý rozptyl hodnôt. Za príčinu to má
hodnota α=2. Druhou mocninou hĺbky chudoby sa
väčšia váha kladie na tých, čo sa nachádzajú ďalej od
hranice chudoby. Výhodou tohto indexu je, že berie do
úvahy aj nerovnosti medzi chudobnými a reflektuje
zmeny pod hranicou chudoby [6]. V tomto ukazovateli
najlepšie dopadli opäť regióny Českej republiky. Ich
rozptyl je od 0,2 % po 0,8 %. Najhoršie v tomto
ukazovateli dopadli regióny východu, aj v Poľsku, aj
v Maďarsku a taktiež zle dopadol aj región Východné
Slovensko. Najnižšiu hodnotu z týchto regiónov vykázal
opäť Region Wschodni, jeho hodnota sa zastavila na
hranici 2,7 %.
Celkovo môžeme zhodnotiť regióny na východe
a severe V4 ako chudobnejšie oproti západným
regiónom. Každý index poukazuje na Region Wschodni,
ako na najchudobnejší región v porovnaní s ostatnými
regiónmi Vyšehradskej skupiny. Pokiaľ k nemu pridáme
Region Pólnocny a Region Pólnocno-zachodni, môžeme
vymedziť časť V4 najviac ovplyvnenú chudobou,
tiahnucu sa po severe a z časti na východe územia.
Avšak, podľa tabuľkových výsledkov k ním pridáme aj
región Východného Slovenska a región Alföld és Észak,
rozprestierajúce sa na východných hraniciach
Vyšehradskej štvorky. Týmto sme vymedzili pás
chudoby územia Vyšehradskej skupiny, ktorý zahŕňa
regióny: Region Wschodni - Region Pólnocny - Region
Pólnocno-zachodni - Východné Slovensko - Alföld és
Észak.

3 DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY
Výsledky, ktoré nám vyšli pri porovnávaní krajín
z hľadiska jednoduchej hranice rizika chudoby sme
pretransformovali do tab. č.1 a mapy č.1. Na základe
nich vieme posúdiť, že v rámci ukazovateľa hranice
rizika chudoby P0 je najchudobnejší región Wschodni,
nachádzajúci sa na východe Poľska. Až vyše 22 %
obyvateľstva tam žije pod hranicou chudoby.
V porovnaní s ostatnými regiónmi je to relatívne horšia
situácia. Veľké množstvo obyvateľstva pod hranicou
chudoby vykazujú aj regióny na severe Poľska, ale
taktiež východný región Maďarska, Alföld és Észak.
V tomto regióne sa nachádza až 20 % obyvateľstva pod
hranicou chudoby. Vo všeobecnosti môžeme povedať,
že východné regióny sú v porovnaní s tými západnými
na tom horšie. Príčinu tejto chudoby východných
regiónov treba najskôr hľadať v nedostatočne
rozvinutej infraštruktúre. Ako ďalší faktor, ovplyvňujúci
túto skutočnosť, môžeme uviesť vzdialenosť od centier,
teda vzdialenosť od hlavných miest štátov.
Samozrejme, môže sa nám zdať, že pri Poľsku to
neplatí, nakoľko v okolí Centrálneho regiónu sa
nachádzajú chudobné regióny. Dôvodom však najskôr
bude veľkosť regiónu, ktorého miera rizika chudoby sa
počítala. Môžeme vidieť, že centrá zvyšných štátov sú
lokalizované skôr na západe krajín. Blízkosť západných
krajín je jeden z dôvodov, pre ktorý sú tieto regióny na
západe krajín najmenej chudobné. Veľkú úlohu tu
zohráva blízkosť západného trhu. Najmenej chudobné
regióny v rámci V4 sú teda región Praha len s 4,4 %
chudobnej populácie, Strední Čechy s 4,8 %
obyvateľstva, na území Slovenska je to Bratislavský kraj
s 8 % populácie.
Následne zhodnotíme situáciu v rámci ukazovateľa
indexu miery hĺbky chudoby. Ako bolo napísané, index
nám ukazuje, ako hlboko je priemerný príjem
chudobného obyvateľstva pod úrovňou chudoby. Podľa
mapy č.2 vidíme, že najhoršie opäť dopadli regióny
Poľska. Aj Region Pólnocno-Zachodni, aj Region
Pólnocny sú na tom v celku zle, nakoľko sa nachádzajú
na hranici 6 % pod líniou chudoby. Najhoršie však
dopadol opäť Region Wschodni. Ten sa nachádza na
úrovni 7,7 %. Najlepšie zo sledovaných regiónov opäť
vyšiel Región Praha a Strední Čechy. Tieto regióny majú
priemerný príjem chudobných na úrovni 1 %, čo je
veľmi dobrá hodnota. V rámci Slovenska sa jasne
prejavuje poloha regiónu. Z východu smerom na západ
postupne hodnota klesá, až na úroveň 2,6 %
v Bratislavskom kraji. Môžeme sledovať, že Bratislavský
kraj je na tom lepšie, ako región Közép-Magyarország,
teda centrálny Maďarský región. Ako príčinu vieme

Záver
V našom výskume, na základe získaných výsledkov sme
zistili, že najhoršie sa na tom z hľadiska chudoby
nachádzajú východné regióny Vyšehradskej skupiny.
Tento jav je zapríčinený, okrem už spomenutej
vzdialenosti od centier, aj, naopak, blízkosťou k slabšie
rozvinutému východu. Za jeden z problémov
považujeme to, že často prichádzajú do východných
regiónov pracovať cudzinci žijúci v blízkosti pohraničia
a sú ochotní pracovať za menšiu mzdu, ako je ochotné
domáce obyvateľstvo. Preto by malo byť v záujme
krajín riešiť túto situáciu.
Ďalej sme prišli k záveru, že krajiny V4 sú na tom z
hľadiska chudoby relatívne v poriadku, aj keď nie sú
stále na úrovni väčšej časti západných krajín. Napriek
tomu sa dá zhodnotiť, že v rámci transformácie
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ekonomiky sa skupina posunula v pred. Krajiny však
musia stále nasledovať trendy rozvoja ekonomiky, aby
sa fenomén chudoby medzi krajinami V4 a ostatnou
Európskou úniou viac neprehlboval, ale aby sa
postupne znižoval.
Na základe našich získaných údajov odporúčame do
budúcna, pre zlepšenie výskumu chudoby, zamerať sa
aj na iné ukazovatele, ako napr.: zdravotný stav
obyvateľstva, štruktúru rodiny, možnosti zamestnania
sa, rozvinutosti infraštruktúry, sociálne prostredie,
stupeň vzdelania obyvateľstva, či výskyt sociálnopatologických javov. Pre tieto detailnejšie ukazovatele
však treba zvýšiť počet výskumníkov a organizácií,
ktoré by sa nimi bližšie zaoberali.

[12] Stankovičová I., Vlačuha R. (2011) Meranie
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Tab č.1: Ukazovatele FGT mier, obyvateľstva a príjmov za rok 2013 v regiónoch V4
ČESKÁ REPUBLIKA

počet obyv.
10 516 125

1 Praha
2 Strední Cechy
3 Jihozápad
4 Severozápad
5 Severovýchod
6 Jihovýchod
7 Strední Morava
8 Moravskoslezsko

1 246 780

MAĎARSKO

9 908 798

9 Közép-Magyarország
10 Dunántúl
11 Alföld és Észak
POĽSKO

12 Region Centralny
13 Region Poludniowy
14 Region Wschodni
15 Region Pólnocno-Zachodni
16 Region Poludniowo-Zachodni
17 Region Pólnocny
SLOVENSKO

18 Bratislavský kraj
19 Západné Slovensko
20 Stredné Slovensko
21 Východné Slovensko

1 291 816
1 209 298
1 128 490
1 507 980
1 679 857
1 225 302
1 226 602
2 953 883

2 985 161
3 969 754
38 062 535
7 786 528
7 876 489
6 657 241
6 142 893
3 841 347
5 758 037
5 410 836
612 682
1 838 136
1 348 611
1 611 407

obyv. pod hranicou chudoby priemerný príjem (PKS)
920 161
11 137,5
54 858
14 600
62 007
12 000
83 442
10 900
145 575
9 800
132 702
10 600
110 871
11 000
126 206
10 200
187 670
10 000
1 430 170
8 688,9
327 881
9 000
364 190
9 033,3
793 951
8 033,3
6 527 725
10 530,6
1 261 418
12 050
1 165 720
11 250
1 477 908
9 150
1 087 292
10 466,7
541 630
10 400
1 030 689
9 866,7
657 417
12 175
49 015
17 300
211 386
11 000
179 365
10 900
254 602
9 500

Zdroj: [16], [17], [18], [19], [20], vlastné výpočty
Mapa č.1
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60% mediánu ekviv. dispo. príjmu P0 (%)
6 450
8,8
4,4
4,8
6,9
12,9
8,8
6,6
10,3
15,3
5 400
14,4
11,1
12,2
20,0
6 260,1
17,2
16,2
14,8
22,2
17,7
14,1
17,9
6 570
12,2
8,0
11,5
13,3
15,8

P1 (%)

P2 (%)
2,0
1,0
1,1
1,6
2,9
2,0
1,5
2,4
3,5
4,1
3,1
3,4
5,6
5,9
5,6
5,1
7,7
6,1
4,9
6,2
3,9
2,6
3,7
4,3
5,1

0,5
0,2
0,3
0,4
0,7
0,5
0,3
0,5
0,8
1,1
0,9
1,0
1,6
2,1
1,9
1,8
2,7
2,1
1,7
2,1
1,3
0,8
1,2
1,4
1,6
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Polymetalické ložisko Stan Terg, Kosovo
Base Metal Deposit Stan Terg, Kosovo
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Školiteľ: Stanislav Jeleň
Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
mkovac4@studenti.umb.sk

Abstrakt
Baňa Stan Terg je situovaná v strede pásma
polymetalickej mineralizácie Trepça, ktoré sa tiahne
v dĺžke asi 80 km a nachádza sa v ňom 5 stále
aktívnych baní. Toto pásmo je súčasťou väčšej
geologickej jednotky – Vardarskej zóny. Vznik ložiska
Stan Terg je spojený s vulkanickými intrúziami
oligocénneho a miocénneho veku. Hlavná geologická
štruktúra, okolo ktorej sa vytvorilo zrudnenie je
antiklinála, ponárajúca sa pod uhlom 40°, vyplnená je
telesom vulkanickej brekcie. Na ložisku sú zastúpené 3
druhy zrudnenia a to hydrotermálne žily, skarny
a kaverny vytvorené metasomatózou vápencov.
Strategické rudné prvky sú Pb (galenit), Zn (sfalerit)
a Ag, popri nich sa vyskytujú v rudnom koncentráte aj
prvky s menším zastúpením ako je Au, Cu alebo Bi.
Kľúčové slová: Stan Terg, Trepça, Vardarská zóna,
polymetalická mineralizácia, olovo, zinok, striebro

Úvod
Tému o mineralogickom zložení rúd polymetalického
ložiska Stan Terg v Kosove som si vybral na základe
toho, že v marci minulého roka som absolvoval
terénne práce v Kosove. Spolu s členmi z AGH Kraków
a miestnymi geológmi sme skúmali viaceré ložiská
v Kosovo, medzi ktorými bol aj Stan Terg.
Kosovo je bohaté na prírodné zdroje. Nájdeme tu
viacero ložísk nerastných surovín, z ktorých sa
získavajú kovy ako olovo, striebro, zinok, nikel, chróm,
meď, železo, ale aj bauxit a hnedé uhlie. Dôkazy
baníctva siahajú až do čias Rimanov, keď Traján
presídlil Illýrsky kmeň zručných baníkov a obrábačov
kovov na predmetné územie. Rimanov zaujímali
hlavne drahé kovy. V stredoveku sú prvé dôkazy
o dobývaní v Stan Tergu z roku 1303, keď bola
v Ibarskom údolí vystavaná sieť pevností na obranu
banských diel. V roku 1455 bolo celé územie dobyté
Turkami, ktorí zdokonalili ťažbu po Srboch. Banská
činnosť prekvitala až do ich úpadku a zatvorenia
všetkých baní v roku 1685. Začiatok moderného
baníctva priniesol rok 1925, keď britská spoločnosť
Selection Trust objavila obrovský potenciál tohto
polymetalického ložiska a v roku 1930 otvorila baňu
v Stan Tergu. Exploatácia rúd pokračovala nepretržite
až do rokov 1998-1999. V tomto období musela byť
produkcia kvôli občianskej vojne prerušená. Ťažba rúd
v tejto bani bola obnovená až v roku 2005
spoločnosťou Trepça Mining Company. V súčasnosti je
Stan Terg jedno z najväčších Pb-Zn ložísk so svetovým
ekonomickým významom a veľkou perspektívou do
budúcnosti.

Abstract
Stan Terg mine is located in central part of the Trepça
Mineral Belt (Pb-Zn), which extends for over 80 km
and there are still 5 functional mines. This mineral belt
is a part of a bigger tectonic unit – Vardar zone. Origin
of Stan Terg deposit is connected with volcanic
intrusions with Oligocene-Miocene age. Main
geological structure, which is the dominant structure
around which the deposit was formed, is plunging
anticline at about 40°, anticline is connected with
volcanic breccia pipe. Within the deposit, there are 3
types of mineralisation: hydrothermal veins, skarn and
metasomatic filled cavities in carbonates. The major
ore elements are Pb (galena), Zn (sphalerite) and Ag,
less significant elements in ore concentrate are Au, Cu
or Bi.
Key words: Stan Terg, Trepça, Vardar Zone, base
metal mineralisation, lead, zinc, silver

1.1 Geologická charakteristika Kosova
Pásmo polymetalickej (Pb-Zn) mineralizácie Trepça sa
tiahne v dĺžke viac ako 80 km na severe Kosova.
Zahŕňa viaceré bane, lomy a výskyty hlavne olovenozinkovej mineralizácie. V regionálnom členení pásmo
polymetalickej mineralizácie Trepça patrí do
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kosovského sektora srbsko-macedónsko-rodopskej
metalogenickej provincie, ktorej vznik je spájaný s
vápenato-alkalickým magmatizmom [1] a geologicky
nadväzuje na tieto tektonické jednotky (Obr. 1):
Vardarská zóna, Srbsko-macedónsky masív a Rodopský
masív. Vardarská zóna je sutúrna zóna (pozostatok po
subdukcii Adriatickej platne podsúvanej pod
Euroázijskú platňu) 40 až 70 km široká, prechádzajúca
cez Balkánsky polostrov. Zložená je zo starých
paleozoických a mezozoických hornín, ktoré sú často
značne
postihnuté
metamorfózou.
Obsahuje
fragmenty prvohorných kryštalických bridlíc a fylity.
Serpentinizované ultrabázické horniny a peridotity s
výskytmi chromitu sú charakteristické pre obdobie
jury. Magmatické horniny sú kriedového veku a
mladšie, vulkanické horniny oligocénno-miocénneho
veku (andezity, dacity, trachyty) a vulkanoklastické
horniny. Kosovská časť s výskytmi Pb-Zn žilnej
mineralizácie, skarnov a alterovaných karbonátov sa
volá pásmo polymetalickej mineralizácie Trepça alebo
tiež Kopaonická metalogenická oblasť. Jej vznik je
spojený s vulkanickými intrúziami oligocénnomiocénneho veku (23-26 Ma).

Pásmo Trepça vo vnútri vardarskej tektonickej zóny
prebieha od severo-severozápadu smerom na juhojuhovýchod [2,3,4].
V oblasti sa vyčleňujú tri rozdielne zóny
mineralizácie (Obr. 2)[2]:
1. zóna Artana (Novo Berdo až Batlava) – na
hraniciach vardarskej zóny a srbsko-macedónskeho
masívu
2. zóna Hajvalia, Kishnica, Stan Terg až po Belo
Brdo – intruzívne a vulkanické komplexy
3. zóna Crnac.
Obr. 2 Mapa pásma polymetalickej mineralizácie
Trepça s vyznačenými ložiskami a výskytmi
mineralizácie

Obr. 1 Mapa geotektonických jednotiek Kosova

Zdroj: [4]

1.2 Geologicko – ložisková charakteristika
Ložisko Stan Terg je známe aj pod názvami Stari Trg,
Stan Trg alebo Trepča. Nachádza na severovýchode
Kosova v údolí Trepçe pri obci Stari Trg, blízko
Kosovskej
Mitrovice.
Intenzívna
exploatácia
polymetalických rúd začala v roku 1930. Stan Terg je
jedno z najväčších Pb-Zn ložísk so svetovým
ekonomickým významom. Spolu s ostatnými baňami,
povrchovými lomami
a ďalšími
výskytmi
polymetalického zrudnenia vo Vardarskej zóne tvoria
v súčasnosti asi najperspektívnejší a najväčší
exploatovaný rudný rajón polymetalickej mineralizácie
v Európe. Celkové rezervy Vardarskej oblasti sa
odhadujú na 60,5 miliónov ton rudy so zložením 4.96
% Pb, 3.3 % Zn a 74.4 g/t Ag. To znamená, že
v zásobách tejto oblasti sú tri milióny ton olova, dva

Zdroj: [2]

179

Študentská vedecká konferencia 2017

GEOGRAFIA A REGIONÁLNY ROZVOJ A GEOLÓGIA

milióny ton zinku a asi 4500 ton striebra [5]. Stan Terg
je najväčšie ložisko Vardarskej zóny a Kosova, zásoby
tohto ložiska sa odhadujú 29 miliónov ton rudy, z čoho
je 3,4-3,45 % olova a 2,23-2,36 % zinku a 74-81 g/t
striebra [2]. V minulosti bola každoročná produkcia
približne 580 000 t rudného koncentrátu. Toto ložisko
vyprodukovalo popri týchto hlavných kovoch aj 4115
ton bizmutu a ďalších kovov ako je antimón, zlato
a kadmium, ktoré sú v asociovaných hlavných
ťažených mineráloch alebo vo vlastných mineráloch
týchto prvkov, sprevádzajúcich hlavné minerály.
Hlavná tektonická štruktúra v ložisku Stan Terg je
antiklinála, ponárajúca sa pod uhlom 40° na SZ
v triasových sedimentoch, kde sú najviac zastúpené
karbonáty, ktoré sú obklopené sericitickými bridlicami.
Túto štruktúru sleduje pás tvorený vulkanickou
brekciou, ktorá je široká približne 100 až 200 m okolo,
ktorej sú paralelne orientované rudné telesá (Obr. 3)
[4]. Rudné telesá na ložisku Stan Terg sa vytvorili
v mezozoických
karbonátoch
na
kontakte
s andezitickými horninami a brekciou vytvárajúcou
stĺpovitú štruktúru, taktiež v bridliciach a vulkanických
horninách. Lokalizovaných a identifikovaných bolo 11
hlavných rudných telies. Vo viacerých častiach ložiska
sa vytvorili skarny na rozhraní medzi karbonátmi
a telesom vulkanickej brekcie [2]. Nie je viditeľný
žiadny kontakt medzi rudnou mineralizáciou
a magmatickými horninami, takže ložiská boli
pravdepodobne
výsledkom
interakcie
medzi
karbonátmi a hydrotermálnymi fluidami.

Podľa Féraud a kol. [6] je možné, že zdroj
zrudnenia pochádza zo skôr vytvorených sulfidických
ložísk v ofiolitovom pásme a po subdukcii sa
remobilizovali. Iný názor zastáva Strmiç Palinkaš a kol.
[3], podľa jej názoru je pôvod fluid magmatického
pôvodu a pravdepodobne nepochádza len z magmy,
z ktorej boli vytvorené okolité horniny, ale
predpokladá aj existenciu magmatického krbu pod
ložiskom. Na ložisku boli zistené 3 druhy mineralizácie
[4]:
 hydrotermálne žily;
 skarny, prevažne v centrálnej časti ložiska,
obsahujú zvýšené obsahy Au a Bi;
 výplň skrasovatených dutín v karbonátoch,
v ktorých sú veľké drúzy kryštálov.
V bani sa celkovo nachádza 11 obzorov, najnižší je
vo výške 15m pod úrovňou mora, v súčasnosti sa ťaží
najmä na 9. a 10. obzore. Ústie štôlne sa nachádza vo
výške asi 770 m. n. m. a stredoveká povrchová baňa až
vo výške 935 m. n. m.

1.3 Mineralógia rúd
Na ložisku sú zastúpené hlavne minerály typické pre
polymetalické ložiská – galenit, sfalerit, pyrit, pyrotit,
arzenopyrit, chalkopyrit. Celkovo sa zistilo a potvrdilo
63 rôznych minerálov. Podrobnému štúdiu
mineralizácie je venovaných viacero prác rôznych
autorov S. Hyseni a kol., J. Kolodziejczyk, J. Féraud
a Y. Deschamps [2,4,5]. V poslednom období sa
vykonal detailný mineralogicko – geochemický výskum
aj pracovníkmi AGH v Krakove (J. Kolodziejczyk, J.
Pršek)
a získala
sa
podrobná
geochemická
charakteristika hlavných sulfidov, ale aj vzácnych
sulfosolí Bi, Te a Ag. Galenit (PbS) hlavný rudný
minerál v Stan Tergu. Kryštalizuje v kubickej sústave
a jeho najčastejšie kryštálové tvary sú hexaéder,
oktaéder, spojky hexaédra a oktaédra, prípadne
dodekaéder, v Stan Tergu môžu byť jednotlivé jedince
galenitu veľké aj viac ako 5 cm. Farba galenitu je
olovenosivá, minerál má silný kovový lesk a dokonalú
štiepateľnosť. Do jeho štruktúry vstupuje aj striebro
a bizmut. V chemickom zložení galenitu sa zistili aj
menej významné stopové prvky Sb, Sn, Tl a vzácne Au.
Druhým hlavným rudným minerálom je sfalerit (ZnS)
(Obr. 4). Kryštalizuje v kubickej sústave a tvorí kryštály
v tvare tetraédra, dodekaédra a hexaédra. Najväčšie
jedince v Stan Tergu dosahovali 10 cm. Najčastejšie
má čiernu farbu, spôsobuje to prímes železa (odroda
bohatá na Fe sa nazýva marmatit). V chemickom
zložení sfaleritu z ložiska Stan Terg sa zistil pomocou

Obr. 3 Rez hlavnou zónou mineralizácie v Stan Tergu

Zdroj: [2]
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metódy elektrónovej mikroanalýzy (EPMA) obsah Fe v
rozmedzí 9-15 hm. %. Ďalšie prvky, ktoré vstupujú do
jeho kryštálovej štruktúry sú Mn, Sn, In, Ga, Cd a Hg.
Dôležitou súčasťou výplne rúd ložiska je pyrit (FeS2).
Kryštalizuje v kubickej sústave. V puklinách vytvára až
10 cm veľké kryštály hexaédre, pentagóndodekaédre
a oktaédre. Často tvorí prerastlice v tvare železného
kríža. Jeho farba je svetložltá a postupne tmavne. Má
silný kovový lesk. Obsahuje prímesi prvkov Co, As a Ni.

najdôležitejšou prímesou je Ag, priemerný podiel Ag
v tetraedritoch v Stan Tergu je 4,9 hm. %, vo
freibergite (Ag6Cu4Fe2Sb4S13-x) dosahuje obsah 20,86
až 32,78 hm.% Ag [4,7].
Vyskytujú sa tu aj vzácne sulfosoli obsahujúce
bizmut, ktoré sú asociované s minerálmi zo skarnov.
Zastúpená je skupina tetradymitu, hlavne ikunolit
(Bi4S3) a babkinit (Pb2Bi2[S,Se]3). Joséit-A (Bi4TeS2) bol
prvý opísaný Te minerál z tejto lokality. Ďalšie
minerály zo skupiny sulfidov sú cannizzarit (Pb8Bi10S23),
cosalit (Pb2Bi2S5), heyrovskýite (Pb6Bi2S9) a bizmutinit
(Bi2S3). Ostatné minerály obsahujúce Bi na ložisku sú
rýdzi bizmut a lillianit, izoklakeit a kobellit. Výskum
sulfoteluridov potvrdil prítomnosť joséitu-A, joséitu-B
a dva ďalšie nové, doteraz neidentifikované minerály
[6].
Najdôležitejšie minerálne asociácie striebra v Stan
Tergu, sú zložené z minerálov ako pyrargyrit (Ag3SbS3),
freieslebenit (AgPbSbS3), tetraedrit s vysokým
obsahom striebra ([Cu, Ag]10 [Fe, Zn, Hg]2[Sb, As]4S13),
freibergit (Ag6Cu4Fe2Sb4S13-x) a rýdze prvky (elektrum,
rýdze Ag a Sb). Minerály Ag sa vyskytujú v puklinách a
dutinkách v galenite, čiže vznikli ako posledné
minerály [6].
Nerudné minerály sú zastúpené na ložisku hlavne
viacerými generáciami hydrotermálneho kremeňa,
baritu a karbonátov ako rodochrozit, kalcit a dolomit.
Kremeň (SiO2) (Obr. 5) je asi najčastejšie sa vyskytujúci
nerudný minerál. Kryštalizuje v hexagonálnej sústave
a tvorí prizmatické kryštály, zakončené plochami
kladného alebo záporného romboédra, zriedkavo
môže byť zakončený aj plochami trigonálneho
trapézoédra. Kremeň je bezfarebný alebo biely, v Stan
Tergu sa jeho farebné odrody vyskytujú vzácne, má
charakteristický sklený lesk. Významne je zastúpený aj
kalcit (CaCO3), ktorý kryštalizuje v hexagonálnej
sústave. Tvary jeho kryštálov sú premenlivé ale
najbežnejšie sú romboédre a skalenoédre, krátkoalebo dlhoprizmatický habitus so zakončením
v podobe bazálneho pinakoidu alebo romboédra.
Najčastejší je bielej farby, zafarbiť ho môžu nečistoty
a má zemitý až sklený lesk. Niektoré variety kalcitu zo
Stan Tergu sa pod UV svetlom vyznačujú
luminiscenciou. Dolomit (CaMg[CO3]2) má podobné
vlastnosti ako kalcit. Kryštalizuje v hexagonálnej
sústave a vytvára romboédrické kryštály alebo spojky
romboédra
a bazálneho
pinakoidu,
prípadne
kryštálového plochy môžu byť tak zakrivené, že
vytvárajú tzv. sedlové kryštály. Jeho lesk je perleťový
alebo sklený a farba môže byť biela, sivá, žltkavá,
hnedá až zelenavá. Rodochrozit (MnCO3) je zastúpený

Obr. 4 Sfalerit (marmatit) – Stan Terg

Foto: Martin Kováč
Pyrotit (Fe1-xS) vystupuje na ložisku najmä
v jemnozrnných až masívnych agregátoch spolu
s ostatnými sulfidmi. Je monoklinický a zriedkavo
vytvára hexagonálne, zväčša tabuľkovité kryštály. Jeho
farba je hnedastobronzová s kovovým leskom a má
magnetické účinky. V chemickom zložení minerálu sú
zastúpené len stopové prvky Co, Ni, Cr, Ti. Arzenopyrit
(FeAsS) je ďalší dôležitý minerál, ktorý je súčasťou
polymetalického zrudnenia ložiskových telies.
Kryštalizuje v monoklinickej sústave, kryštály sú
prizmatické, predĺžené v smere c alebo b. Arzenopyrit
je striebrobielej farby a má kovový lesk. Obsahuje aj
stopové prvky Ge, Au a Co. Chalkopyrit (CuFeS2) je
v Stan Tergu zastúpený ako vedľajší minerál, zriedkavo
sa vyskytujú makroskopické agregáty. Kryštalizuje
v tetragonálnej sústave, v Stan Tergu sa vyskytuje len
v mikroskopickej forme alebo v masívnych agregátoch.
Je
mosadznožltej
farby
s kovovým
leskom.
V chemickom zložení minerálu sú zastúpené
v stopových množstvách aj Ag, Ge, Cd, Sn a Ni.
Tetraedrit ([Cu, Ag]10 [Fe, Zn, Hg]2[Sb, As]4S13)
a minerály zo skupiny tetraedritu, sa zriedkavo
vyskytujú ako makroskopické kryštály v Stan Tergu, ale
tvoria významnú rudnú zložku. Kryštalizuje v kubickej
sústave, má olovenosivú farbu a kovový lesk. Jeho
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pyroxén poukazuje na nízku fugacitu kyslíka (<10−31
barov) a bezvodé prostredie. Stanovená minerálna
asociácia prográdnej fázy a štúdium fluidných inklúzií
limitujú teplotu ich vzniku medzi 390 °C a 475 °C. Tlak
počas prográdnej mineralizácie je odhadovaný na 900
barov. Izotopové zloženie vody fluidných inklúzií
v hedenbergite (δD = −108 to −130‰; δ18O =
7.5−8.0‰), minerály obohatené o Mn a vyšší obsah
vzácnych zemín v karbonátoch na kontakte so
skarnovou mineralizáciou naznačujú, že magmatické
fluidá boli obohatené o rôzne prvky aj počas infiltrácie
cez okolité horniny [3].
Asociáciu retrográdnych minerálov reprezentuje
ilvait, magnetit, arzenopyrit, pyrotit, markazit, pyrit,
kremeň a rôzne karbonáty. Nárast fugacity kyslíka
a síry, taktiež aj obohatenie mineralizácie o vodu
vyžadujú model otvoreného systému. Otvorenie
systému je spojené s freatomagmatickou explóziou pri
styku magmy s vodou z povrchu a vytvorením brekcie.
Arzenopyritový
geotermometer
vymedzuje
retrográdne štádium formovania mineralizácie
v teplotnom rozhraní medzi 350 °C a 380 °C a fugacita
síry varíruje medzi 10−8.8 and 10−7.2 barov. Tieto údaje
podporujú aj výsledky mineralogického štúdia J.
Kolodziejzcyk [4], ktorá stanovila teplotné podmienky
vylučovania asociácie Bi sulfosolí so zlatom pri
teplotách 350-400°C [3].
Hlavné rudné minerály, galenit, sfalerit, pyrit
a menej
chalkopyrit,
sa
vylučovali
z Ca-Na
chloridových fluíd miernej salinity pri teplotách okolo
350
°C.
Aplikácia
stannitovo-sfaleritového
geotermometra potvrdzuje výsledky štúdia fluidných
inklúzií v sfalerite a poukazuje na teplotné podmienky
formovania základných rudných sulfidických minerálov
v rozmedzí 240°C až 390°C. Precipitácia asociácie
minerálov striebra prebiehala pri nižších teplotách asi
pri 200°C vo vzdialených južných aj v severných
častiach ložiska. Podľa štúdia izotopového zloženia
fluidných inklúzií uzavretých v sfalerite (δD = −55 to
−74‰; δ18O = −9.6 to −13.6‰), fluidá zodpovedné za
depozíciu rúd boli prevažne meteorického pôvodu.
Interval hodnôt δ34S sulfidov, ktorý varíruje od -5.5 do
+10 ‰ poukazuje na magmatický zdroj síry. Depozícia
rúd
pravdepodobne
prebiehala
súčasne
s
retrográdnou fázou tvorby skarnov [3].
Porudné
štádium
sprevádzala
precipitácia
značného
množstva
karbonátov,
vrátane
travertínových ložísk na povrchu. Mineralogické
zloženie travertínu kolíše od kalcitu po siderit a všetky
karbonátov obsahujú značné množstvá Mn. Znižovanie
teploty formovania/vytvárania karbonáty obsahujú

na ložisku väčšinou v masívnych alebo zrnitých
agregátoch, jeho kryštály sú vzácne, kryštalizuje
v hexagonálnej sústave. Má typickú ružovú až červenú
farbu a sklený lesk. Barit (BaSO4) kryštalizuje
v rombickej sústave a sú preň charakteristické
tabuľkové kryštály. Má vysokú mernú hmotnosť na
minerál s nekovovým vzhľadom. Najčastejšie ho
môžeme nájsť bezfarebný alebo biely, prípadne
s odtieňmi modrej, červenej a žltej. Lesk baritu je
zvyčajne sklený. [7]
Obr. 5 Solitérny jedinec kremeňa v marmatite

Foto: Martin Kováč

1.4 Genetické
a depozície rúd

podmienky

vzniku

ložiska

Na genézu samotného ložiska Stan Terg je viacero
názorov. Podľa Strmiç Palinkaš et al. [3], je rudná
mineralizácia v Stan Tergu spojená s post-kolíznym
magmatizmom z obdobia oligocénu (23-26 Ma). Iní
autori ako Féraud a Deschamps [5], kladú jej vznik do
mladšieho obdobia miocénu (16-17 Ma). Predpokladá
sa aj pravdepodobné genetické spojenie ložísk a
výskytov rúd v pásme polymetalickej mineralizácie
Trepça aj s Kopaonickým granodioritovým masívom
a taktiež s menšími magmatickými telesami v priestore
samotného ložiska, ktoré nie sú obnažené na povrchu
[4].
Podľa údajov novšieho výskumu Strmiç Palinkaš et
al. [3], bolo ložisko vytvorené počas dvoch rozdielnych
mineralizačných štádií: skoré prográdne uzavreté
štádium a neskoré retrográdne otvorené štádium.
Prográdna mineralizácia pozostávajúca hlavne
z pyroxénov (Hd54−100Jo0−45Di0−45) bola výsledkom
interakcie magmatických fluid spätých s oligocénnym
(23-26 Ma) postkolíznym magmatizmom. Aj keď
priamy kontakt medzi magmatickými horninami
a mineralizáciou nie je pozorovaný, ložisko je
klasifikované ako distálny Pb-Zn-Ag skarn. Hojný
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značné množstvá Mn. Znižovanie teploty formovania
karbonatickej mineralizácie a ochudobnenie o REE
ovplyvnila pH neutrálna chladná podzemná voda
a doznievajúci magmatický systém [3].
Z podrobného štúdia textúr rúd žilnej výplne
ložiskových
telies
v
banských
prácach,
paragenetických vzťahov hlavných sulfidov s ostatnými
minerálmi predkladá novú schému postupnosti
vylučovania rudnej mineralizácie v Stan Tergu aj J.
Kołodziejczyk [4]. Prvé štádium je spojené s
precipitáciou fluid cez brekciu karbonatických hornín v
centrálnej časti ložiska. Hlavné minerály tejto časti
reprezentuje galenit, arzenopyrit, pyrit, zlato,
chalkopyrit a bizmutové minerály.

V ďalšom štádiu nasledovala hlavná hydrotermálna
polymetalická mineralizácia pozostávajúca z viacerých
minerálnych asociácií. Minerály Cu sa vylučovali po
hlavnej fáze polymetalickej mineralizácie a následne
sa sformovala asociácia Ag minerálov. Najmladší
minerálom na ložisku je boulangerit (Obr.7) [4].

Záver
V súčasnosti sa v Európe venuje tzv. kritickým, resp.
strategickým nerastným surovinám vysoká pozornosť.
Preto existuje potreba získania detailných informácií o
mineralogickej charakteristike polymetalických rúd,
distribúcie hlavných, vedľajších i stopových prvkov
hlavných sulfidov, zistenia minerálov – nositeľov
drahých kovov (Au, Ag), ale aj iných sprievodných
úžitkových kovov (napr. Bi, Sb, Sn, Cd, Tl, In, Ga, Ge
ai.). Získanie podrobnej mineralogicko – geochemickej
charakteristiky ťažených rúd ložiska (stanovenie
detailného chemického zloženia minerálov-nositeľov
úžitkových kovov v polymetalických rudách ich tvarové
a zrnitostné spektrum) je dôležité aj pre zostavenie
optimálnej
schémy
technologickej
úpravy
polymetalických rúd a inováciu technologických
postupov získavania drahých a sprievodných
kovov/prvkov do selektívnych koncentrátov ložiska
Stan Terg. Zároveň môže poskytnúť vhodné podklady
a prispieť aj k následnému potenciálnemu výskumu,
posúdeniu a zhodnoteniu vplyvu baníckych aktivít
ťažby a úpravy na životné prostredie a krajinné zložky
v oblasti ložiska Stan Terg.

Obr. 6 Skarn, tmavozelené minerály – hedenbergit,
ilvait, rudné minerály – galenit, pyrit, pyrotit

Foto: Stanislav Jeleň
Skarnová mineralizácia (Obr. 6) pozostáva z typickej
asociácie nerudných minerálov (hedenbergit, ilvait,
granát) a z rudných minerálov galenit, pyrotit, pyrit,
bizmutové minerály, sfalerit a na arzén bohatý
tetraedrit (tennantit).
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Obr. 7 Ihlicovitý agregát boulangeritu

Použitá literatúra
[1] Heinrich C. A., Neubauer F., 2002. Cu-Au-Pb-Zn-Ag
metallogeny of the Alpine-Balkan-CarpathianDinaride geodynamic province. Mineralium
Deposita, 37, p. 533-540
[2] Hyseni S., Durmishaj B., Fetahaj B., Shala F.,
Berisha A., Large D., 2010. Trepça Ore Belt and
Stan Terg mine – Geological overview and

Foto: Martin Kováč

183

Študentská vedecká konferencia 2017

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
[8]

[9]

GEOGRAFIA A REGIONÁLNY ROZVOJ A GEOLÓGIA

interpretation. Kosovo (SE Europe). Geologija,
53/1, p. 87-92
Strmić Palinkaš S., Palinkaš L. A., Renac C.,
Spangenberg J.E., Lüders V., Molnar M., Maliqi G.,
2013. Metallogenic Model of the Trepča Pb-Zn-Ag
Skarn Deposit, Kosovo: Evidence from Fluid
Inclusions, Rare Earth Elements, and Stable Isotope
Data. Economic Geology, 108, p. 135–162
Kołodziejczyk J., 2016. Mineralogical and
geochemical diversity within the Stan Terg deposit,
Kosovo. AGH University of Science and Technology
Kraków. (Doktorandská práca) 219
Féraud J., Deschamps Y., 2009. French scientific
cooperation 2007-2008 on the Trepça lead-zincsilver mine and the gold potential of Novo
Brdo/Artana tailings (Kosovo). BRGM Report No
RP-57204-FR
Féraud J., Maliqi G., Meha V., 2007. Famous
mineral localities: The Trepča mine Stari Trg,
Kosovo. Mineralogical Record, 38, p. 267-298
Klein, C.: Mineralógia. Bratislava : OIKOS-LUMON,
2006. 667, s. 357. ISBN: 80-968535-5-4
Kołodziejczyk J., Pršek J., Melfos V., Voudouris P.
C., Maliqi F., Kozub-Budzyń G., 2015. Bismuth
minerals from the Stan Terg deposit (Trepça,
Kosovo). Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen, 192, 3, p. 317-333
Pršek J., Kołodziejczyk J., Qela H., Asllani B., Mikuš
T., 2012. Silver-bearing minerals at Stan Terg Pb-Zn
Deposit, Republic of Kosovo. Acta MineralogicaPetrographica, Abstract Series, Szeged, 7, p. 114

184

Študentská vedecká konferencia 2017

GEOGRAFIA A REGIONÁLNY ROZVOJ A GEOLÓGIA

Dostupnosť zelene vo vybraných sídliskách Banskej Bystrice
Availability of green in selected housing estate of Banská Bystrica
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„Zdravých miest“) [3], sa pomerne často môžeme
stretnúť s názorom, že pre obyvateľa je dôležité nie
len uspokojenie jeho základných potrieb, ale zároveň
má nárok aj na esteticky upravené a čisté prostredie
[4]. Z hľadiska úloh v mestskom prostredí plní urbánna
vegetácia najmä ekologické, sociálne, urbanistické
a environmentálne funkcie [5]. Estetická funkcia
zelených plôch, spolu s možnosťou oddychu býva
veľmi vysoko vyzdvihovaná a je súčasťou mestských
sídel prakticky od ich počiatku [6]. V Banskej Bystrici sa
v poslednom období otvorila diskusia ako využiť
plochy vnútroblokov na niektorých sídliskách, pričom
za vnútroblok považujeme uzavretý priestor, ktorý je
často obklopený budovami, alebo komplexom budov a
ktorý nie zastrešený [7].
V predkladanej práci sa venujeme výsledkom
nášho výskumu, ktorý sme realizovali v mesiacoch
december 2016 až marec 2017, kedy sme postupne
spracovali osem vnútroblokov v troch mestských
častiach Banskej Bystrice. Pre každý vnútroblok sme
vypracovali mapový náčrt podľa upravenej metodiky
ECI, v ktorom sme zachytili existujúce zelené plochy vo
vnútroblokoch a v okolí 300 metrov od nich. Na
základe výsledkov z tohto mapovania sme zistili reálnu
plochu zelene pre každý vnútroblok. Následne sme
naše zistenia konfrontovali s názormi obyvateľov
vnútroblokov. Tie sme zozbierali jednoduchým
dotazníkom, v ktorom sme sa snažili určiť spokojnosť
obyvateľov s momentálnym stavom vnútrobloku, aké
zmeny by si v jeho využití priali a ich názor na
dostupnosť zelene.
Cieľom našej práce je zhodnotiť dostupnosť zelene
ako krajinotvorného prvku s výrazným vplyvom na
percepciu
urbánneho
prostredia,
načrtnúť
momentálny stav využitia vnútroblokov a ponúknuť
geografický pohľad na túto problematiku pre
zainteresované osoby.

Abstrakt
Americká
Národná
geografická
spoločnosť
charakterizuje geografiu ako vedu o priestore
a vzťahoch medzi človekom a prostredím [1]. Dá sa
teda očakávať, že práve geografia bude reagovať a
zaznamenávať zmeny v prostredí, či už prirodzené
alebo neprirodzené. Cieľom predkladanej práce je
zhodnotiť dostupnosť zelene na vybraných sídliskách
Banskej Bystrice a poukázať na možnosti zmien,
ktorých realizácia je možná už v dohľadnej budúcnosti.
V našej práci sa zaoberáme najmä percepciou krajiny
s dôrazom na jej zelené prvky. Dostupnosť zelene
významným spôsobom ovplyvňuje kvalitu života, čo
potvrdzuje aj fakt, že bola zaradená do sady
indikátorov kvality a udržateľnosti života v mestách
[2].
Kľúčové slová: dostupnosť zelene, vnútroblok,
sídlisko, Banská Bystrica, kvalita života

Abstract
The US National Geographic Society characterizes
geography as the study of places and the relationships
between people and their environments [1]. It may be
except, that just the Geography will react and notice
changes in the environment, whether the natural or
unnatural. The goal of this study is to review the
availability of green in the selected housing estate of
Banska Bystrica and show the possibility of changes,
which on these areas can be realized in the
foreseeable future. We deal mainly with the
perception of the country with an emphasis on that
green features in our work. The vegetation availability
impacts significant way the quality of life, as confirms
by the fact, that it was included in the set of indicators
of quality and sustainability of the urban life [2].
Key Words: the availability of green areas, the
courtyard, settlement, Banska Bystrica, quality of life

1 Vymedzenie skúmaného územia
Všetky vnútrobloky, na ktoré sa náš výskum
zameriava, sa nachádzajú na sídliskách, ktoré sú
administratívne súčasťou Banskej Bystrice. Spolu sme
skúmali osem vnútroblokov, ktoré sa nachádzajú
v troch mestských častiach a to Radvaň, Podlavice

Úvod
V literatúre, ktorá sa venuje vzhľadu mesta a dokonca
aj v pre nás záväzných dokumentoch Európskej únie
(Európska charta miest 1992 alebo napríklad projekt
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a Sásová, pričom v mestskej časti Radvaň sme
identifikovali dve sídliská Radvaň a Fončorda. Na
sídlisku Radvaň sme skúmali vnútrobloky Radvaň ZŠ
(Obr. 1 – označený ako A) a Podháj (Obr. 1 – označený
ako B). Na sídlisku Fončorda sme skúmali vnútrobloky
Mládežnícka (Obr. 1 – označený ako C) a Tulská (Obr. 1
– označený ako D). V mestskej časti Podlavice sme
sledovali iba jeden vnútroblok na ulici Javorová (Obr. 1
– označený ako E). Zvyšné tri vnútrobloky sa
nachádzajú v mestskej časti Sásová, konkrétne sú to
vnútrobloky Sitnianska ZŠ (Obr. 1 – označený ako F),
Sitnianska (Obr. 1 – označený ako G) a Rudohorská
(Obr. 1 – označený ako H). Celková výmera
sledovaných vnútroblokov je 134 989, 676 m2 [8],
pričom najväčšiu rozlohu má vnútroblok ZŠ Sitnianska
(Tabuľka 1). Pre potreby tohto článku sme vybrali
vnútroblok v mestskej časti Podlavice na Javorovej
ulici s rozlohou 21 578,504 m2, na ktorom budeme
demonštrovať priebeh, metodiku a výsledky výskumu.
Všetky spomínané vnútrobloky sme vybrali kvôli
tomu, že pozemky, ktoré ich tvoria sú vo vlastníctve
mesta [9]. Prípadným zmenám na týchto plochách
preto nebráni rozdielnosť majiteľov pozemkov. Mesto
by tiež malo mať záujem na zvyšovaní kvality života.
Všetky nami vybrané mestské časti (v prípade
Fončordy sídliská) patria k tým aktívnejším v Banskej
Bystrici, ktoré sa snažia zveľaďovať svoje okolie.
V Banskej Bystrici je veľmi dobrá možnosť
krátkodobej relaxácie v prírodnom prostredí najmä
vďaka jej geografickej polohe a urbánnej štruktúre
[10]. Napriek tomu rozmiestnenie zelene v intraviláne
mesta nie je dostatočné. Verejná zeleň predstavuje iba
7,5 m2 na obyvateľa, čo je pod hranicou štandardu 15
m2 zelene na obyvateľa v obytnej zóne (10 m2/obyv.
v neobytných zónach) [11].

Zdroj [13]: Mapový portál Katastra nehnuteľností

1.1 Zeleň
V celom článku často používame pojem zeleň,
prípadne zelená plocha, preto sa v tejto podkapitole
budeme venovať významu, ktorý pod týmito pojmami
chápeme.
Niektorí autori upozorňujú na fakt, že chápanie
pojmu zeleň môže byť veľmi široké a je objektom
záujmu viacerých vedných disciplín. Práve v tom vidia
príčinu nejednotnosti vymedzenia daného pojmu [14].
Za zeleň môžeme považovať vymedzenie zástupcov
vegetácie pozostávajúcich z trvalých tráv a bylín,
krovín a stromov bez ohľadu na ich pôvod, avšak
spomínaný heterotypický súbor rastlín je preto akousi
pojmovou abstrakciou [15].
Ak sa chceme zamerať na sídelnú zeleň, môžeme
pod ňou chápať rozmanité plochy, od zvyškov
pôvodných ekosystémov (lesoparky, lesy, brehové
porasty a i.) cez rôzne človekom vytvorené
a spravované celky (parky, záhrady, cintoríny a i.) až
po plochy, na ktorých vplyv človeka už nie je výrazný
a prebieha tu prirodzená sukcesia (opustené plochy,
záhrady) [16].
Na vplyv dostupnosti zelene na kvalitu života sa dá
pozerať dvoma spôsobmi. Po prvé cez optiku
množstva zelene, kedy sa dá tvrdiť, že práve množstvo
zelených plôch ovplyvňuje ekologické podmienky
života v meste a aj jeho sociologické aspekty. Zeleň je
potom chápaná ako nositeľka viacerých funkcii,
napríklad
estetickej,
rekreačnej,
ochrannej,
biologicko-hygienicko-zdravotnej, alebo urbanizočnokompozičnej [17]. Často spomínanou funkciou je tiež

Tabuľka 1: Rozloha skúmaných vnútroblokov
Názov
Označenie
Rozloha (m2)
vnútrobloku
v Obr. 1
Radvaň ZŠ
A
15 436,859
Podháj
B
13 615,238
Mládežnícka
C
11 719,333
Tulská
D
17 633,184
Javorová
E
21 578,504
ZŠ Sitnianska
F
27 434,391
Sitnianska
G
14 863,381
Rudohorská
H
12 708,779
Celková plocha
134 989,676
Zdroj: [12]
Obr. 1: Poloha skúmaných území v Banskej Bystrici
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schopnosť zelene ovplyvňovať mikroklímu mesta,
konkrétne udržať určitú vlhkosť vzduchu, prípadne
pôdy v jej okolí [18].
Po druhé na vplyv dostupnosti zelene na kvalitu
života môžeme pozerať so zreteľom na kvalitu
a dostupnosť zelených plôch. Tento prístup zdôrazňujú
najmä štúdie zamerané na sociálny aspekt otázky,
ktoré tvrdia, že dostupnosť a kvalita je oveľa
významnejšia ako množstvo zelených plôch. Tieto
štúdie tiež vyhodnotili práve dostupnosť zelených
plôch ako jeden z vhodných indikátorov hodnotenia
kvality života v mestách [19].
Pri zelených plochách sa okrem pozitívnych
aspektov môžeme stretnúť aj s ich negatívami, medzi
ktoré sú zaraďované napríklad negatívny vplyv zelene
na infraštruktúru, vplyv na zdravie a bezpečnosť
obyvateľov mesta či pomerne vysoká náročnosť na
údržbu [20]. Pre potreby nášho výskumu sme ale
pracovali najmä s pozitívnymi funkciami zelene
a negatívne sme zanedbali.

problematické aplikovať ju v neupravenej podobe na
menšie mestské sídla [23].
Pre potreby nášho výskumu sme upravili túto
metodiku nasledovne. Keďže naša práca spadá do
mikrogeografie a zaoberá sa malými územiami,
zanedbali sme veľkosť verejných priestranstiev
a postupovali sme podľa druhej možnosti. Z toho
istého dôvodu sme namiesto počtu obyvateľov (v
našom prípade vnútrobloku – čo nie je dostupná
informácia) brali do úvahy rozlohu vnútrobloku
a charakter vybraných sídlisk. Môžeme tu zaznamenať
istú strohosť, priestorovú aj objektovú uniformitu. Po
rekonštrukcii vlastného bytového fondu sú tieto
sídliská veľmi vyhľadávané a teda kvalita života je pre
ne veľmi dôležitá [24]. Zachovali sme zónu
dostupnosti 300 m okolo sledovaného územia, v ktorej
sme identifikovali prvky zelene v niekoľkých
kategóriách (Obr. 2). Ďalej sme prerátali rozlohu
týchto prvkov ako aj podiel jednotlivých kategórii
a porovnali sme ju s rozlohou vnútrobloku. Náš
predpoklad bol, že čím bude rozloha zelene v okolí
vnútrobloku väčšia, tým vyšší bude aj jej pozitívny
dopad na kvalitu života.
V druhej časti výskumu sme realizovali krátky
dotazník, ktorý bol zameraný jednak na zistenie
spokojnosti obyvateľov vnútroblokov s dostupnosťou
zelene, ale aj na spokojnosť s momentálnym využitím
vnútrobloku a na zistenie predstáv o jeho možnom
využití v budúcnosti. Dotazník mal desať uzavretých
položiek, z ktorých v troch bola možnosť odpovede
áno/nie a zvyšné boli škálové. Otázky sme rozdelili do
niekoľkých častí. V prvej časti sme zisťovali základné
štatistické údaje (pohlavie a vek), následne sme si
overili či ich bydlisko spadá do sledovaných území.
V druhej časti sme sa zamerali na zistenie spokojnosti
s momentálnym stavom vnútrobloku a s predstavou
respondentov o jeho využití v budúcnosti. V poslednej
časti sme zisťovali spokojnosť s dostupnosťou zelene.
Dotazník sme realizovali on-line formou, ale aj
osobným prieskumom, keďže sme sa snažili zachytiť
všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Do úvahy
sme brali 105 platných dotazníkov.

1.3 Metodológia mapovania
Pri mapovaní zelene vo vnútroblokoch sme použili
upravenú metodiku ECI, ktorá vznikla počas projektu
Európskej únie European Common Indicators Project,
ktorý bol realizovaný v rokoch 1999 až 2003. V tomto
projekte bolo postupne hodnotených 10 indikátorov,
pričom pre nás je dôležitý štvrtý indikátor v znení
„Dostupnosť miestnej verejnej zelene a miestnych
služieb“ [21].
Tento indikátor hodnotí podiel
obyvateľov bývajúcich v dosahu 300 metrov od
verejných priestranstiev väčších ako 0,5 ha
a základných služieb, pričom je možné nahradiť
podmienku
rozlohy
verejných
priestranstiev
podmienkou, aby verejné plochy spĺňali určité funkcie.
Konkrétne to musia byť verejné parky (lesoparky),
záhrady, verejné priestranstvá pre chodcov, cyklistov
s výnimkou dopravných ostrovčekov, rátajú sa tiež
otvorené športové areály, ktoré sú verejne
a bezplatne dostupné. Ďalej súkromné areály –
poľnohospodárske plochy, prípadne súkromné parky –
ak sú verejne a bezplatne prístupné [22]. Podmienkou
pri tejto metóde je, že všetky zarátané plochy a body
sa musia nachádzať v 300 metrovej zóne dostupnosti
od sledovanej plochy, čím sa táto metodika ponáša na
tzv. kruhovú metódu zisťovania dostupnosti zelene,
s tým rozdielom, že po použití metodiky ECI nevzniká
presne kruhová zóna, ale tzv. buffer, ktorý reaguje na
tvar sledovaného územia. Nevýhodou tejto metódy je,
že bola navrhnutá pre veľké európske mestá, takže je

2 Výsledky a diskusia
V nasledujúcej kapitole sa budeme venovať
výsledkom, ktoré sme dosiahli a ktoré sme rozdelili do
dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria výsledky zistené
mapovaním a druhú skupinu tvoria výsledky zistené
dotazníkom.
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vnútroblokov nebudú spokojní s ich aktuálnym
využitím a budú považovať zmenu za potrebnú. Po
druhé sme predpokladali, že najväčší dopyt po
vytvorení nových parkovacích miest (aj na úkor
verejnej zelene) budú požadovať obyvatelia z oblasti
Sásovej, kde je práve nedostatok miest na parkovanie
alarmujúci a je tiež častou príčinou sťažností. Ďalej
sme predpokladali, že vytvorenie nových detských
a športových ihrísk bude požiadavka hlavne
obyvateľov z Podlavíc a Radvane, ktoré patria medzi
najmladšie Bystrické sídliská. Posledný predpoklad bol,
že všeobecná spokojnosť s dostupnosťou zelene
nebude vysoká. Najmenšiu spokojnosť sme
predpokladali na sídliskách Sásová (s výnimkou
vnútrobloku Sitnianska), kde je najmenšia výmera
parkov, aj keď ostatná zeleň je tam pomerne bohato
zastúpená.
Spolu sme mali vyplnených 112 dotazníkov,
z ktorých bolo ale 7 neplatných – údaje neboli
kompletné, respondenti nebývali v skúmaných
vnútroblokoch a v jednom prípade neboli odpovede
relevantné. Z platných dotazníkov nám vyšli
nasledujúce výsledky (Tabuľka 3.).
Ak sa zameriame na vnútrobloky v Banskej Bystrici
ako na jeden problém, môžeme z dotazníka vyvodiť
niekoľko záverov. Prvý je, že vnútrobloky na rovnakom
sídlisku majú veľmi podobné, často totožné výsledky.
To nás viedlo k tomu, aby sme ich v tomto článku
vyhodnocovali spoločne. Najčastejšie nám na dotazník
odpovedali dospelí ľudia vo veku od 29 do 50 rokov
a vo veku 19 až 38 rokov. O niečo častejšie odpovedali
ženy ako muži. Na otázku „Ste spokojný/á s využitím
vnútrobloku?“ odpovedala väčšia polovica opýtaných
„Áno“, avšak rozdiel s odpoveďami „Nie“ nebol taký
výrazný ako sme očakávali. Vo všeobecnosti hodnotia
obyvatelia vybraných vnútroblokov ich momentálne
využitie známkou „3“ – čo mierne nekorešponduje
s výsledkom predchádzajúcej otázky. Pripisujeme to
ale najmä tomu, že možnosti „áno/nie“ pôsobia často
veľmi striktne a hodnotenie „3“ je ešte stále vnímané
ako „dobré“. Rovnako vyšlo aj hodnotenie dostupnosti
zelene, kde bola tiež najčastejšie udeľovaná známka
„3“, ale s menším rozdielom oproti známke „2“ ako
v predchádzajúcom prípade. Čo sa týka možnosti
využitia
vnútrobloku
v budúcnosti,
najviac
respondentov si želá upravenú zeleň, prípadne park.
S istým odstupom za týmito možnosťami sa
s obdobným počtom percent umiestnili detské ihrisko,
športové ihrisko a parkovisko. Do možnosti „iné“
respondenti zaznačovali najmä doplnenie smetných
košov (Radvaň), opravu chodníkov a ciest (Fončorda,

2. 1 Mapovanie metódou ECI
Pomocou mapovania sme zistili nasledujúce údaje
(Tabuľka 2.).
Sledované plochy sme zaradili do niekoľkých
kategórii. Prvou boli parky, ktoré sú najčastejšie
spomínanou
formou
zelene
a často
aj
najvyhľadávanejšie. Ako druhú kategóriu sme určili
poľnohospodársku pôdu, keďže v okolí Banskej
Bystrice je jej pomerne veľa. Často má podobu trvalo
zatrávnených plôch a ponúka bohaté možnosti
pohybových aktivít. Ako samostatnú kategóriu sme
zaradili ihriská, ktoré sú dôležité najmä pre rodiny
s deťmi a pre adolescentov. Poslednú kategóriu sme
nazvali „Iná zelená plocha“ a zaradili sme sem ostatné
typy zelených plôch, ako sú rôzne líniové prvky,
stromoradia, cintoríny a podobne.
Najväčší vnútroblok, ktorý sme zaradili do výskumu
je vnútroblok Sitnianska ZŠ, ktorý má teda aj najväčšiu
sledovanú plochu v bufferi.
Prvý v našom výskume bol vnútroblok Radvaň ZŠ.
Vyznačuje sa najväčšou plochou parkov (najmä
Radvaňský park) ale aj pomerne veľkou rozlohou iných
zelených plôch. Keďže je uprostred zastavanej oblasti,
úplne tu absentujú polia, ale aj ihriská, čo sa výrazne
prejavilo aj na dotazníkovom výskume.
Ďalším vnútroblokom je vnútroblok na Podháji.
Ten bol jeden z menších, čo sa odrazilo aj na jeho
dostupne zelenej ploche, v ktorej nie sú vôbec
zastúpené parky. Najväčšie plochy tu zaberá iná zelená
plocha.
Ďalší vnútroblok už patrí do sídliska Fončorda a to
konkrétne vnútroblok Mládežnícka, ktorý patrí
rozlohou k priemerným vnútroblokom v našom
výskume. Rovnako ako pri Radvani ZŠ pri ňom ale
absentujú polia a ihriská.
Ďalším na tomto sídlisku je vnútroblok Tulská. Ten
patrí k väčším vnútroblokom a v jeho okolí boli
zastúpené všetky kategórie zelene. Ani v jednej z ich
však nedosahovali najvyššie výsledky.
Jediný vnútroblok z Podlavíc, Javorová bol
najmenší sledovaný vnútroblok, napriek tomu v ňom
boli zastúpené (hoci iba skromne) všetky druhy zelene.
Posledné tri vnútrobloky patria k sídlisku Sásová
a všetky sme zaradili medzi tie väčšie. Aj keď na
Rudohorskej nie sú zastúpené parky a polia, všetky tri
vnútrobloky majú v skúmanej zóne veľké množstvo
rozmanitej zelene.

2.2 Výsledky zistené dotazníkom
Na základe predbežného výskumu sme očakávali, že sa
naplní niekoľko predpokladov. Po prvé, že obyvatelia
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Sásová), vybudovanie oddychovej zóny (Podlavice),
vybudovanie podzemného parkoviska so zatrávnenou
strechou (Sásová) prípadne udržať už existujúci stav
(Radvaň). Hoci väčšina respondentov považuje zmeny
za realizovateľné, pomerne veľké rozdiely nastali
v tom, čo považujú za zrealizovteľné. Na prvom mieste
sa udržala upravená zeleň, ale na druhé miesto sa
posunuli parkoviská, po nich detské ihriská a až na
štvrtom mieste boli parky. Pri otázke o spokojnosti
s dostupnosťou parkov bolo opäť najčastejšie udávané
hodnotenie „3“. Pri otázke, či by respondenti prijali
viac zelene z celkového hľadiska jednoznačne
dominovala odpoveď „Áno“.
Ak sa pozrieme samostatne na jednotlivé sídliská,
môžeme si všimnúť niekoľko podstatných výsledkov.
Vo vnútroblokoch na sídlisku Radvaň sa potvrdilo naše
očakávanie, čo sa týka veku obyvateľov a ich
požiadaviek. Najčastejšie boli respondenti vo veku 29
až 50 rokov a druhá najčastejšia skupina bola do 18
rokov, čo naznačuje, že prioritne ide o rodiny s deťmi
v školskom a predškolskom veku. Zaujímavé je tiež to,
že práve na tomto sídlisku bolo pri otázke
o spokojnosti s využitím vnútrobloku udelených
najviac známok „1“ zo všetkých ostatných
vnútroblokov, ale zároveň to bolo presne toľko
percent, ako pri hodnotení „4“ na tomto sídlisku.
Celkovo boli hodnoty rozložené veľmi rovnomerne.
V hodnotení množstva zelene boli v týchto
vnútroblokoch najvyššie hodnoty pri známke „5“
spomedzi ostatných vnútrblokov, ale ak hodnotíme
iba vnútrobloky na sídlisku Radvaň, najvyššie hodnoty
dosahovali známky „1“ a „3“. Presne taká istá situácia
nastala aj v hodnotení spokojnosti s dostupnosťou
zelene a parkov. Náš predpoklad sa potvrdil tiež v tom,
že práve na tomto sídlisku dosahovali v možnostiach
zmien vo využití vnútroblokov najvyššie hodnoty
upravená zeleň a detské ihriská. Inak sa tieto
vnútrobloky veľmi nevymykali priemeru.
Na sídlisku Fončorda sme mali spomedzi ostatných
sídlisk najvyšší počet respondentov nad 50 rokov, aj
keď najviac respondentov sme mali zo skupiny 29 až
50 rokov. Obyvatelia vnútroblokov na tomto sídlisku
tiež patria k najspokojnejším s momentálnym využitím
vnútroblokov, keď až 85,7% hodnotenia spadala pod
známky „1“ až „3“. Veľmi spokojní sú tiež
s dostupnosťou zelene. Najviac tiež využívali možnosť
„Iné“ pri oboch otázkach čo by si priali a čo považujú
za realizovateľnú zmenu vo svojom vnútrobloku a to
konkrétne chodníky, ktoré sú na tomto sídlisku naozaj
vo veľmi zlom stave. Práve na tomto sídlisku
odpovedalo najviac respondentov, že viac zelene

nepovažujú za nutné. Nečakané výsledky sme mali aj
na sídlisku Podlavice, ktoré je známe ako najmladšie
Bystrické sídlisko vôbec, čo potvrdil aj vek našich
respondentov, kde absolútne dominovala skupina vo
veku 19 až 28 rokov (až 66,7%). Väčšinou sa jednalo
o mladé rodiny s deťmi, čo sa dá vysledovať aj
v jednotlivých odpovediach. Kým v hodnoteniach
aktuálneho stavu vnútrobloku a množstva zelene
spadajú do priemeru nášho výskumu, jednoznačne
v otázke o možných a reálnych zmenách vedú
v množstve odpovedí „športové ihriská a upravenú
zeleň.“ Naše predpoklady sa ale ukázali ako
nesprávne, keď sme očakávali, že budú často uvádzať
detské ihrisko (kvôli už spomínanému veku
obyvateľov). V minulom roku bolo totiž vo
vnútrobloku Javorová vybudované nové detské
ihrisko, ktoré zatiaľ spĺňa všetky potreby obyvateľov
vnútrobloku. Tiež sa nenaplnili naše predpoklady
ohľadom zvýšenia množstva zelene, keď sme
predpokladali, že najväčší dopyt bude na sídlisku
Sásová. Bolo to ale na sídlisku Podlavice a to s veľmi
výrazným náskokom oproti ostatným sídliskám.
Sídlisko Sásová v podstate naplnilo naše
predpoklady čo sa týka požiadaviek na parkovacie
miesta, vysokej nespokojnosti s momentálnym
využitím vnútroblokov a s dostupnosťou zelene.

Záver
V našej práci sme potvrdili, ale aj vyvrátili niekoľko
predpokladov, ktoré sme si položili v úvode výskumu.
Zistili sme, že vnímanie zelene nie vždy naplno odráža
jej skutočné množstvo v priestore. Často záleží od jej
estetickej hodnoty, úpravy, dostupnosti, jednoducho
od jej atraktivity. V podstate sme potvrdili náš
predpoklad, že dostupnosť zelene na vybraných
sídliskách nie je úplne ideálna a aj obyvatelia
skúmaných vnútroblokov by uvítali doplnenie už
existujúcej zelene, alebo výsadbu novej. Hoci je
dostupnosť zelene v Banskej Bystrici pomerne
nanáročná, chýba v obytných centrách a najmä na
starších sídliskách, kde prebehol výrub starých
a chorých stromov, ale tie neboli zatiaľ na daných
miestach nahradené. Parky a zeleň vyhľadávajú nie len
starší ľudia, ale aj mladé rodiny s deťmi, „teenageri“,
„psíčkari“, skrátka rôzne skupiny ľudí, ktorí radi trávia
voľný čas v prírode bez toho, aby sa museli presúvať
na väčšiu vzdialenosť od svojho bydliska.
Najmä v mladších sídliskách Banskej Bystrice
(Radvaň, Podlavice) sme sa stretli s pozitívnou
odozvou na náš výskum a s reálnou snahou zlepšovať
prostredie vnútroblokov. V Podlaviciach sa napríklad
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tieto snahy pretavili do vybudovania nového detského
ihriska naprojektovaného priamo na podmienky
daného sídliska. S podobnými pozitívnymi krokmi zo
strany mesta sa ale môžeme dnes stretnúť prakticky
na ktoromkoľvek sídlisku v Bystrici. Podľa nás je ale
pre mesto v konečnom dôsledku väčšou výzvou
udržiavať už jestvujúce projekty v stave funkčnosti
a čistoty, čo sme sami počas výskumu videli a potvrdili
to aj naše dotazníky. V tomto tiež vidíme priestor pre
zlepšovanie spolupráce mesta a spolkov či skupín
dobrovoľníkov (Moja Sásová atď.), ktoré na týchto
sídliskách vznikajú. Všimli sme si tiež, že niektoré
rozostavené projekty nie sú úplne ideálne umiestnené
v priestore (Radvaň, Podlavice). Tu vidíme priestor na
rozvinutie našej práce, ktorou sme sa síce snažili
odhaliť určité nedostatky a momentálny stav využitia
vnútroblokov, ale neriešime v nej už ideálnu formu
pretvorenia vnútroblokov. Domnievame sa, že aj pri
tom by geografia mohla byť užitočná a pomohla by
jednak mestu pri plánovaní ďalších projektov, ale aj
samotným obyvateľom sídlisk.
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Tabuľka 2.: Rozloha zelene podľa metodiky ECI
Vnútroblok

Rozloha parkov
(ha)

Rozloha polí
(ha)

Rozloha
ihrísk (ha)

Rozloha inej
zelenej
plochy (ha)

Rozloha
vnútrobloku
(ha)

Rozloha
zelenej plochy
spolu (ha)

Radvaň ZŠ
Podháj
Mládežnícka
Tulská
Javorová
Sitnianska ZŠ
Sitnianska
Rudohodrská

3,77
1,98
1,69
3,17
0,58
2,54
-

0,28
1,29
6,25
11,5
7,8
-

1,63
0,4
1,63
0,05
2,99
0,89

12,58
8,77
7,24
12,41
1,87
9,96
11,8
13,95

1,54
1,36
1,17
1,76
0,81
2,74
1,49
1,27

16,35
10,68
9,22
15,79
12,92
22,09
25,13
14,84

Obr. 2: Príklad skúmanej plochy vnútrobloku na Javorovej a identifikovné plochy
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Rozloha
sledovanej
plochy
spolu (ha)
48,66
51,13
45,17
54,49
44,25
55,29
49,38
44,07
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Zdroj [25]: Mapový portál Katastra nehnuteľností
Tabuľka 3.: Výsledky získané pomocou dotazníka
Možnosti

Celkom
(%)

Radvaň ZŠ;
Podháj (%)

Mládežnícka,
Tulská (%)

Javorová
(%)

do 18
19 – 28
29 – 50
nad 50
muž
žena

5,7
37,1
38,1
19
46,6
53,3

10
15
55
20
45
55

0
23,8
52,4
23,8
23,8
76,2

0
66,7
27,8
5,6
44,4
55,5

Sitnianska ZŠ;
Sitnianska;
Rudohorská
(%)
8,7
41,3
28,3
21,7
58,7
41,3

Ste spokojný/á s využitím priestoru medzi
bytovkami?

áno

52,4

60

71,4

83,3

28,3

nie

47,6

40

28,6

16,7

71,7

Vyberte si zo stupnice od 1 do 5 ako ste
spokojný/á s momentálnym využitím Vášho
vnútrobloku. (1 – som úplne spokojný/á nič by
som nemenil/a, 5 – som úplne nespokojný/á,

1

14,3

25

23,8

5,6

8,7

2

18,1

15

33,3

22,2

10,9

3

37,1

20

28,6

61,1

39,1

Otázka

Vek

Rod
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zmenu považujem za nevyhnutnú)

Označte na stupnici od 1 do 5 ako ste
spokojný/á s množstvom zelene vo Vašom
vnútrobloku. (1 – som úplne spokojný/á nič by
som nemenil/a, 5 – som úplne nespokojný/á,
zmenu považujem za nevyhnutnú)

Ak by bola možnosť zmeniť využitie
vnútrobloku, čo by ste si priali/a?

Ak by bola možnosť zmeniť využitie
vnútrobloku, čo považujete za reálnu
možnosť?

Ako ste spokojný/á s dostupnosťou zelene
(parkov) vo Vašom okolí? (1 – som úplne
spokojný/á nič by som nemenil/a, 5 – som
úplne nespokojný/á, zmenu považujem za
nevyhnutnú)

Uvítali/a by ste viac zelene vo Vašom okolí?

GEOGRAFIA A REGIONÁLNY ROZVOJ A GEOLÓGIA

4

18,1

25

4,8

5,6

26,1

5

12,4

15

9,5

5,6

15,2

1

20

30

38

11,1

10,9

2

22,9

20

19

27,8

23,9

3

38,1

30

19

44,4

47,8

4

9,5

5

9,5

11,1

10,9

5

9,5

15

14,3

5,6

6,5

parkovisko

14,4

4,8

25,9

5,3

15,7

park
detské ihrisko
športové
ihrisko
upravenú
zeleň
polyfunkčný
dom
iné

18,6
15,3

14,3
23,8

14,8
11,1

15,8
10,5

23,5
15,7

14,4

14,3

7,4

36,8

9,8

23,7

28,6

22,2

21,1

23,5

3,4

0

0

0

7,8

10,2

14,3

18,5

10,5

3,9

parkovisko

19,1

13,6

10,7

5,6

31,9

park

11,3

13,6

7,1

5,6

14,9

detské ihrisko
športové
ihrisko
upravenú
zeleň
polyfunkčný
dom
iné

16,5

18,2

25

21,1

8,5

9,6

13,6

7,

11,1

8,5

22,6

22,7

21,4

27,8

21,3

3,5

0

0

0

8,5

17,4

18,2

28,6

27,8

6,4

1

21,9

30

38

16,7

13

2

23,8

15

23,8

33,3

23,9

3

39

40

28,6

44,4

41,3

4

9,5

5

4,8

0

17,4

5

5,7

10

4,8

5,6

4,3

áno

74,3

75

61,9

88,9

73,9

nie

25,7

25

38,1

11,1

26,1
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Auripigment a realgár, ich využitie a výskyty pri Banskej
Bystrici (stredné Slovensko)
Orpiment and realgar, their utilization and occurrences at Banská
Bystrica (central Slovakia)
Patrícia Sedláčková, Štefan Ferenc
Katedra geografie a geológie, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
p.sedlackova@umb.sk

Abstrakt

Úvod

As mineralizácia pri Banskej Bystrici sa nachádza sa
na dvoch lokalitách, Králiky-Farbená a Tajov Baničky.
Je reprezentovaná dominantnými auripigmentom a
realgárom, ktoré sú sprevádzané kalcitom,
kremeňom, arzenolitom, markazitom a pyritom. As
mineralizácia je geneticky spätá s Hg mineralizáciou
pri Malachove. Mineralizácia má hydrotermálny
charakter, súvisí s postvulkanickými nízkoteplotnými
procesmi stratovulkánu Kremnických vrchov. Vznikla
v terciéri (miocén). Nachádza sa vo vápencoch,
dolomitoch, íloch a paleogénnych pieskovcoch. Oba
výskyty boli už v minulosti známe a ťažené.
Auripigment a realgár sú dôležité minerály arzénu,
ktoré mali využitie už v staroveku ako farbivá
používané hlavne v maliarstve. Tiež sa používali
v alternatívnej medicíne.
Kľúčové slová : As mineralizácia, auripigment,
realgár, Tajov, Králiky.

Nízkoteplotná As mineralizácia je reprezentovaná
hlavne auripigmentom (AsS) a realgárom (As2S3). Vo
svete je pomerne rozšírená. Známe sú lokality
z Rumunska, Číny, Švajčiarska, Turecka, Peru, USA. Jej
výskyty na Slovensku majú
len mineralogický
význam: Nová Baňa, Banská Štiavnica, Bardejov,
Klčov, Stebník, Šumiac, Cigeľka, Vígľašská Huta,
Kremnica, Handlová, Nováky, Červenica, Zlatá Baňa,
Pavlovce a Lovčica–Trubín (lokalizácia výskytov
v prílohe, obr. č. 5).
V rámci územia Slovenska boli auripigment
a realgár predmetom historickej ťažby len na dvoch
výskytoch, a to pri Tajove a Králikoch. Tieto lokality
boli pomerne známe geologickej verejnosti.
Všeobecne, oba minerály sú známe už
v staroveku. Využívali sa ako farbivá, tiež sa používali
(a v Číne aj používajú) v alternatívnej medicíne.

1 As mineralizácia v Kremnických vrchoch
Abstract

V neogéne došlo na vnútornej strane karpatského
oblúka pozdĺž hlbokých zlomov v zemskej kôre
k rozsiahlemu vulkanizmu, súvisiacemu s konečnými
etapami formovania sa Karpatskej geosynklinály.
Charakteristický bol andezitový, ale aj ryolitový
vulkanizmus s vysokou explozivitou, ktorý prebiehal
v dvoch fázach, pričom mladšia, druhá andezitová
fáza je pokladaná za najmohutnejšiu [1]. S dozvukmi
tejto fázy, súvisí práve vznik hydrotermálnej As
mineralizácie
v Kremnických
vrchoch
(Tajov
a Králiky).
V Králikoch ide o súčasť Hg-As mineralizácie, kedy
ortuťonosné roztoky boli čiastočne sprevádzané
zvýšenými obsahmi As. Táto terciérna mineralizácia
je postvulkanická, hydrotermálneho charakteru,
považovaná tiež za Hg-Sb formáciu. Vystupuje v
podobe žíl a impregnácií [2, 3, 4, 5].
Mineralizácia v Tajove je viazaná na mylonitovú
zónu SZ-JV smeru [3, 6, 7]. Je epigenetického,

As mineralization near Banská Bystrica is situated at
two occurrences, Králiky-Farbená and Tajov-Baničky.
It`s represented by dominant orpiment and realgar,
accompanied by calcite, quartz, arsenolite, pyrite and
marcasite. As mineralization is genetically connected
to the Hg mineralization at Malachov. Mineralization
is hydrothermal, related with low-temperature
postvolcanic processes of the Kremnické vrchy Mts.
stratovolcano. It`s Tertiary (Miocene) age, confined
to limestone, dolomites, clays and Paleogene
sandstones. These both occurrences were known
and mined in the past. Orpiment and realgar are
important arsenic minerals, which have been used
since ancient times, like mineral pigments. Also used
in alternative medicine.
Key words: As mineralization, orpiment, realgar,
Tajov, Králiky.
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impregnačno-žilníkového až metasomatického typu,
viaže sa na procesy doznievania neogénneho
vulkanizmu. Pokladá sa aj za As-formáciu, za Hg-Sb
formáciu alebo aj za realgárovo-auripigmentovú
formáciu. Mineralizácia má jednoduché zloženie
typické pre teletermálnu mineralizáciu [2, 5, 6, 8, 9,
10] (teplota vzniku 90-110°C), vznikala v 2 hlavných
fázach, staršia je charakteristická prítomnosťou As
minerálov, mladšia prítomnosťou minerálov ortuti.
Ortuťové minerály však v Tajove neboli zistené [6].

minulosti vyťažený, ktorý zasahuje čiastočne aj do
chotárov obcí Kordíky a Riečka.

1.1 Geologická charakteristika

1 Poloha úlomkov vápenca tmelených
modrosivým ílom obsahuje As minerály. Tajov–
Baničky. Foto: Š. Ferenc.
Obr.

Výskyty As minerálov na lokalitách Tajov – Baničky
a Králiky – Farbená sú súčasťou malachovského
rudného poľa. Nachádza sa vo východnej časti
rudného rajónu Kremnických vrchov [11. Na stavbe
pohoria sa podieľajú hlavne andezity (báden-sarmat),
ryolity a ich pyroklastiká (sarmat) [11]. Na úseku
Kordíky – Králiky spod sopečných hornín vystupuje
bazálne súvrstvie eocénu, paleogénne zlepence,
brekcie, pieskovce resp. ílovce. V severnej časti
vystupujú mezozoické dolomity a vápence chočského
príkrovu, prípadne miestami útvary krížňanského
[11].

Mineralizácia je vyvinutá v brekciovitých,
mramorovitých vápencoch, dolomitických vápencoch
a dolomitoch stredného, vrchného triasu (hronikum),
v svetlosivých íloch a paleogénnych neogénnych
pieskovcoch. So zväčšujúcou sa hĺbkou sa obsah As
minerálov vytráca [12, 14, 26]. Okrem auripigmentu
a realgáru tu boli opísané : arzenolit, arzenopyrit,
ceruzit, kalcit, kremeň, opály, pyrit a sadrovec.
Auripigment (obr.č.2) bol v minulosti hlavný objekt
ťažby. Vyskytuje sa v dvoch formách. Citrónovožltý,
zlatožltý s oranžovými odtieňmi, v staršej literatúre
označovaný ako tzv. gelbes Rauschgelb, je
kryštalický, zriedkavejšie kompaktný s malými často
nedokonale
vyvinutými
krátkostlpčekovitými
kryštálmi s ryhovanými plochami a kryštálovými
tvarmi [17, 18, 19]. Vystupujú samostatne aj v
drúzach v podobe zrnitých obličkovitých, guľovitých
agregátoch s radiálnou stavbou. Inou formou je
žltozelený až zelenkastý auripigment, označovaný
ako tzv. grϋnes Rauschgelb. Je kompaktný, zemitý,
mäkký a ľahko sa rozotiera [17, 19]. Obe formy sa
vyskytujú spoločne ako impregnácia spolu s
realgárom a kalcitom v pieskovci, íloch vyplňujúcich
pukliny a dutiny vo vápencových blokoch, vo forme
jemných povlakov a kôr, miestami 10 mm hrúbky na
ich povrchu. Častý je na kontakte vápencov
a dolomitov s andezitovými tufmi.
Realgár sa vyskytuje v asociácii s auripigmentom.
Je krvavočervený, ružovočervený s oranžovým,
žltohnedým až hnedým odtieňom (tzv. rotes
Rauschgelb). Väčšinou je kompaktný. Zriedkavejšie
vytvára drobné prizmatické kryštály v dutinách
vápencoch dosahujúce až 3 mm [17, 19]. Často sa
tiež koncentruje aj do samostatných hniezd, najmä v
íloch.

1.2 Ťažba As mineralizácie
Historické ložisko Tajov-Baničky sa ťažilo
v stredoveku [8], pozostatky po ťažbe možno
v súčasnosti sledovať pri ceste v doline Kordíckého
potoka [7], kde sa nachádza niekoľko háld
a zasypaných priehlbní [12, 13]. Možno tu ešte aj
dnes nájsť úlomky vápencov s arzénovými minerálmi
[14].
O ortuťovom baníctve v Malachove je známy
relatívny dostatok historických údajov. Naopak
o ťažbe As mineralizácie je ich len veľmi málo. Na
lokalitu Tajov-Baničky sa viažu údaje v tzv.
Bergköstenbuchu banského súdu v Banskej Bystrici
[15]. Lokalita je tiež spomínaná Štúrom (1868),
Mrázom a Lehotským (1925). Podľa Bergfesta (1956)
sa zhoduje výskyt Králiky-Farbená s MariaHimmelfart štôlňou nad Králikmi, v hore Leistroch,
kde bola baňa na „rohte schwefel“ (červenú síru)[15,
16].

2 Opis Lokalít
2.1 Tajov – Baničky
Na južnom úpätí vrchu Sokolie, 2,3 km SZ od
centra obce Tajov, v doline Kordíckeho potoka, v
oblasti označovanej Na bánočke ,,Na baničkách´´
(obr.č.1) sa nachádza známy výskyt As minerálov, v
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Obr. 4 Akumulácie realgáru v paleogénnom
pieskovci. Králiky-Farbená Foto: Š. Ferenc.
Obr. 2 Zrast kryštálov auripigment z lokality Tajov.
Dĺžka kryštálov 1,3 mm. Foto : Š. Ferenc.

3 Využitie realgáru a auripigmentu
Realgár a auripigment sú dôležitými minerálmi
arzénu. Známe sú až z dávnej minulosti (starý Egypt,
14 stor. pr. Kr), kedy sa používali ako minerálne
farbivá v maliarstve (obr.č.6 v prílohe) alebo tiež,
napr. na výzdobu hrobiek. Auripigment ako tzv.
„kráľovská žltá“ a realgár pod názvom ,,rubínová síra
´´[15]. V súčasnosti sa používajú pri výrobe skla,
voskového plátna, linolea, polovodičov a fotoválcov,
ako konzervačný prostriedok na drevo. Ľudia ich tiež
využívajú, vďaka toxicite, ako insekticídy resp.
rodenticídy. Prírodný realgár sa používal v minulosti
ako súčasť pyrotechniky, dnes sa na tento účel
používa syntetický sulfid arzénu [22].
Arzén je odvodený od gréckeho slova arsenikon,
čo v preklade znamená
účinný. Kvôli svojim
nežiaducim účinkom boli zlúčeniny arzénu známe ako
"kráľovské jedy" už v staroveku. As minerály boli dlho
využívane v tradičnej medicíne pri rôznych
ochoreniach, avšak As môže byt vysoko toxický a
karcinogénny. Na terapeutické účely sa používal
auripigment, realgár a arzenolit. Hippokrates použil
realgár a auripigment pri liečbe vredového
ochorenia. Angelus Salva využíval arzén v liečbe
moru, Rosinus Lentilius a Friceius na liečbu malárie,
tiež na liečbu reumatických ochorení a syfilisu [23].
Arzén sa dodnes používa v „západnej“ medicíne
ako prvá dávka pri chemoterapii namierenej voči
hematopoetickej rakovine a promyelocytovej
leukémii. Má efektívne využitie pri liečbe
hematologických malígnych ochorení [24].

2.2 Králiky – Farbená
V chotári obce, v oblasti Farebného potoka, cca
1000 m JJZ od centra obce Králiky, sa nachádzajú
menšie výskyty Hg-As mineralizácie, ktoré zasahujú
aj do chotára Malachova [5, 7, 20, 21, 25]. Lokalita
bola v minulosti vyťažená.
Na lokalite sa nachádzajú okrem dominantného
realgáru
a málo
rozšíreného
auripigmentu
arzenopyrit a markazit. Mineralizácia je lokalizovaná
v pieskovcoch a jemnozrnných brekciách (paleogén).
Auripigment sa vyskytuje len sporadicky na
haldách, kde zrejme predstavuje produkt rozkladu
realgáru [15].
Realgár (obr.č.3 a 4) sa vyskytuje ako hľuzovité
a šmuhovité akumulácie do 6 cm v pieskovci. Tiež ako
drobné žilky (4 x 0,5 cm) na puklinách v pieskovci
a impregnácie realgáru v brekciách s dolomitovými
klastmi. Boli nájdené aj akumulácie realgáru
s náznakmi kryštálového obmedzenia v haldovom
materiály [15].

3.1 Auripigment
Jeho názov pochádza z latinského auripigmentum
– zlatá farba. Vďaka nápadnej farbe bol zaujímavý
pre alchymistov, ako v Číne, tak aj na západe, ktorí
ho považovali za potenciálny zdroj zlata. Po storočia,
sa mlel a používal ako pigment vo farbách

Obr. 3 Štiepny agregát realgáru z lokality Králiky.
Šírka záberu 1,2 cm. Foto: Š. Ferenc.
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a pečatnom vosku. Bol jedným z mála dostupných
svetlých žltých pigmentov pre umelcov až do
19.storočia.
Vzhľadom
k jeho
toxicite
a
nekompatibilite s inými pigmentmi sa používanie
auripigmentu skončilo, keď v 19. stor. boli do
maliarskej praxe uvedené žlté zlúčeniny kadmia,
chrómu a organické zlúčeniny.
V čínskej medicíne sa auripigment používa
predovšetkým proti všiam, ako liek na svrab,
uštipnutie hadom, bodnutie hmyzom a pri kožných
chorobách. Je tiež zahrnutý v prípravku zo 74 rastlín
s laxatívnymi a detoxikačnými účinkami. Jeho
nanočastice sú účinne pri liečbe leukémie [24].

Oba minerály sa používali vo svete už v minulosti,
či už ako farbivá alebo v medicíne. Predpokladáme,
že pigmenty vyťažené pri Králikoch a Tajove, sa
používali výlučne v umeleckom maliarstve.
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Príloha

Obr. 5 Lokalizácia výskytov auripigmentu a realgáru v geologickej mape Slovenska [27].
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Obr. 6 Jedna zo 60 iluminácií v evanjelickom, sýrskom lekcionári z 13. st. Oficiálna indická kolekcia v Britskej
Knižnici. Iluminácia bola analyzovaná Ramanovou spektroskopiou. Auripigment bol použitý v žltých oblastiach.
Niektoré veľmi sýto žlté sfarbenie sa značne líši vo vzhľade od auripigmentu. Analýzou bolo zistené, že
oranžové kryštály boli realgár a žlté kryštály pararealgár (svetlom indukovaná transformácia realgáru) [28].
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and using travel services in the area. And using the
“ball” methods, it also evaluates the relevance of this
region to develop travel services.
Key words: activity, travel region, relevance of the
region, Chopok

Abstrakt
Predložený príspevok poukazuje na nosné prvky
antropogénnej či prírodnej krajiny, ktoré vytvárajú
podmienky pre atraktivitu rekreačných stredísk
Chopok Juh a Jasná Nízke Tatry. Tak porovnáva
rozdielnu atraktivitu severnej a južnej rekreačnej
oblasti v centrálnej časti Ďumbierskych Nízkych Tatier.
V neposlednom rade skúma aj poskytované služby,
propagáciu stredísk a vzájomnú spoluprácu, ktoré
prispievajú ešte k lepšej atraktivite skúmanej oblasti.
Pomocou
terénneho
výskumu,
vlastného
pozorovania jednotlivých prvkov územia a interview
s rôznymi subjektmi pracujúcimi v skúmanej oblasti,
získava
dôležité
poznatky
a informácie.
Prostredníctvom nich analyzuje schopnosti územia
poskytovať rekreačné a regeneračné hodnoty pre
potenciálnych účastníkov na cestovnom ruchu
v skúmanej oblasti. Využitím ballovej metódy hodnotí
vhodnosť územia pre rozvoj cestovného ruchu.
Kľúčové slová: atraktivita, rekreačná oblasť,
valorita územia, Chopok

Úvod
„Do postavenia lanovky na Chopok tešil sa Ďumbier
ako najvyšší bod pohoria najväčšej pozornosti
i návšteve turistov... nechávajúc v tieni svojho
nenápadného suseda, Chopok. Dnes Chopok vysoko
„vedie“ nad Ďumbierom ...“
Čo všetko podmienilo tak prudký rozvoj cestovného
ruchu, ktorý je výsledkom vzniku najväčšieho
lyžiarskeho strediska na Slovensku?
„Už keď sme chceli preklenúť Chopok zo severu na
juh lanovkami, považovali sme to za nemožné.
Nakoniec sme boli prví v Európe.“ [1]
V čom je atraktivita rekreačných stredísk na
severnej a južnej strane Chopka odlišná? Tieto otázky
sa snažíme zodpovedať v predloženom príspevku,
v ktorom poukazujeme rozdielnosť atraktivity na
základe komparácie spomenutých stredísk.
Turistické rekreačné strediská sa vyznačujú určitou
atraktivitou, ktorú podmieňuje najmä vybavenosť
cestovného ruchu a objekty, ktoré sú schopné využiť
valority prostredia. Valoritu prostredia chápeme ako
schopnosť poskytnúť rekreačné, regeneračné či iné
hodnoty človeku. V rámci územného prístupu
vychádzame z jednotlivých prírodných prvkov krajiny
a prvkov antropogénneho prostredia, ktoré vplývajú
na vhodné vytváranie podmienok pre činnosti
rekreácie, zotavenia a športového či spoločenského
vyžitia [2]. Podľa typológie stredísk a regiónov
cestovného ruchu (Kruczek a Zmyślony, 2010)
zaraďujeme skúmané rekreačné strediská medzi
športovo-rekreačné [3]. Strediská poskytujú rôznorodú
primárnu ponuku v podobe vhodných prírodných
podmienok a pestrým organizovaním športových či
kultúrnych podujatí. Sekundárnu ponuku majú veľmi
rozšírenú v supraštruktúre cestovného ruchu

Abstract
The work points out the main elements of
anthropogenic and natural land which are crucial in
creating environment for viability and activity
oftouristic centres Chopok South and Jasná Nízke
Tatry. The work analyses a different activity in these
two centres in the heart of Ďumbierske Nízke Tatry.
And it also investigates the quality of services
provided, marketing strategy and cooperation
between these centres that leads to improvement of
the activity in this particular region
Using a field study, my own observation of required
elements and through the interview with different
people employed in this region, I obtained important
information and facts presented in the study. The
study uses this information to analyse the ability of
the region to provide regenerating, relaxing and
touristic services for every potential customer visiting
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(ubytovacie a stravovacie zariadenia), infraštruktúre
(Shop & rental, požičovne športových potrieb,
kongresové priestory, dopravné a športovo-rekreačné
zariadenia) [4].

3 Výsledky a diskusia
3.1 Valorita prírodného prostredia
Reliéf so svojimi charakteristickými vlastnosťami,
klíma, hydrologické prvky a vegetácia patria medzi
najzákladnejšie činitele vytvárajúce vhodnosť územia
pre
výskyt
rekreačných
hodnôt
spojených
so športovými či rekreačnými činnosťami.
Demänovská dolina leží v nadmorskej výške od 840
m n.m. s veľmi silne členitým reliéfom. Od obce
Pavčina Lehota (710 m n.m.) po Bielu púť (1117 m
n.m.) sú typické stredovysočiny až vyššie hornatiny [5].
Rieka Demänovka spájajúca sa pod rozsiahlym
chrbátom (Ostredok, 1167,4 m n.m.) so Zadnou vodou
vyhĺbila fluviálnou činnosťou Demänovskú dolinu. Na
priepustnom vápencovo-dolomitovom podloží sa
ponára
do
podzemia.
Koróznou
činnosťou
s kontrastnými formami krasového reliéfu vytvorila
riečka Demänovka najdlhší demänovský jaskynný
systém na Slovensku tiahnuci sa pravou stranou doliny
[6]. Vďaka krasovému reliéfu a dvom najvýznamnejším
sprístupneným jaskyniam (Demänovská jaskyňa
slobody a Demänovská ľadová jaskyňa), ktoré sú
prepojené Demänovskou jaskyňou mieru, poskytuje
potenciálnym účastníkom cestovného ruchu možnosť
spoznávania a rekreačného vyžitia [7]. Demänovské
jaskyne patria medzi národné prírodné pamiatky.
Demänovská jaskyňa slobody nadchne svojou bohatou
sintrovou výzdobou v podobe sintrových útvarov
a jedným z najväčších vápencových vodopádov v str.
Európe (78m). Demänovská ľadová jaskyňa je
špecifická svojou trvalou ľadovou výplňou vzniknutou
mrazovým zvetrávaním [8]. Pestré jaskynné priestory
priťahujú návštevníkov zo širokého okolia dokonca i zo
zahraničia, a tým sa samotná Demänovská dolina už
s dôrazom na minulosť (keď ešte nebola vybudovaná
lanovka) stala najnavštevovanejšou dolinou na
Slovensku. Podzemné vody sú veľmi dôležitými
vodnými zdrojmi pre zásoby pitnej vody. Pozdĺž
geologických zlomov vyvierajú na povrch pramene
a vyvieračky, ktoré v severných svahov zásobujú celú
oblasť Demänovskej doliny a časť Liptova [9].
Vyvieračky a pramene v južných obciach Bystrá, Horná
Lehota a rekreačnej oblasti Krpáčovo zásobujú pitnou
vodou celú oblasť. Avšak alarmujúcim problémom je
príliš rozšírená výstavba vlekov, lanoviek a materiálnotechnickej základne v severnej oblasti, ktorá vplýva na
rapídne znižujúce sa zásoby podzemných vôd. Nielen
tieto subjekty zaťažujú krajinu, ale vplyv na zásoby vôd
má aj voda, ktorá sa čerpá z potoka Priečne
a akumuluje sa do umelo vytvorenej vodnej nádrže
slúžiacej pre umelé zasnežovanie. V spojitosti s väčšou

1 Metódy a postupy dosiahnutia výsledkov
Pre získanie výsledných prvkov, ktoré majú najväčší
vplyv na rozdielnu atraktivitu skúmaných rekreačných
oblastí sme využili porovnávaciu metódu na základe
ballovho hodnotenia, ktorá nám pomohla určiť
vhodnosť územia pre rozvoj cestovného ruchu (ďalej
už len „CR“). Kartografickými metódami sme pomocou
máp a vlastného mapovania zisťovali rozmiestnenie
materiálno-technickej
základne.
Kvantitatívnymi
metódami sme zisťovali mieru dostupnosti
rekreačných stredísk. Pre aktuálne informácie
o ponuke CR sme využili terénny výskum, vlastné
pozorovanie jednotlivých prvkov a interview s priamo
zainteresovanými pracovníkmi skúmanej oblasti.

2 Vymedzenie územia
Severná časť skúmaného územia sa tiahne celou
Demänovskou dolinou od obce Pavčina Lehota až po
rekreačné stredisko Jasná Nízke Tatry. Južné svahy
Ďumbiera, Chopka a Derešov zahŕňajú rekreačné
stredisko Chopok juh (Srdiečko), Trangošku a obce
Hornú Lehotu (v katastri obce rekreačné stredisko
Tále), Dolnú Lehotu (v katastri obce rekreačná oblasť
Krpáčovo), Bystrú a Mýto pod Ďumbierom.
Obr. 1 Vymedzenie skúmaného územia
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potrebou vody pre wellness účely (v súčasnosti už
súčasť skoro každého ubytovacieho zariadenia) sa
vyčerpávajú vodné zásoby, keďže sa naň využíva pitná
voda. V neposlednom rade má celková výstavba
zariadení, vlekov, lanoviek a iných rekreačných
možností zásah do jaskynného systému a veľkú záťaž
na celú oblasť Demänovskej doliny. Zo zaniknutého
ľadovca v podobe ľadovcového kotla vhĺbeného do
svahu medzi Chopkom a Poľanou vzniklo zahradením
ľadovcovej morény najväčšie ľadovcové pleso
v Nízkych Tatrách, a to Vrbické pleso. V minulosti
pomenované aj ako Kvasničník v nadmorskej výške
1113 metrov sa toto pleso nachádza v doline Zadná
voda. V roku 1975 bolo vyhlásené za národnú prírodnú
pamiatku pre záujem stability a vyrovnania vodných
pomerov okolitých porastov [10]. V súčasnosti je
lákadlom turistov pre oddych či regeneráciu
a vybudovaným
náučným
chodníkom.
Vo
veľhornatinách severných svahov Chopka (2024 m
n.m.) s podhôľnym reliéfom na vápencovodolomitovom podloží sa od vystavania prvej lanovky
na Chopok prudko rozvinul cestovný ruch [11].
Expozícia reliéfu severných svahov Chopka predurčuje
dlhšie udržanie snehovej pokrývky, ktorá sa udrží viac
dní do roka než na južných svahoch. Avšak v rámci
celého skúmaného územia, čiže aj na severných aj
južných svahov sa snehová pokrývka udrží v priemere
za 9 jednotlivých rokov 118 dní počas roka (tabuľka 2).
Podľa hodnotenia balovej metódy majú svahy Chopka
priemerne vhodné podmienky pre lyžovanie (tabuľka
1). No z hľadiska využívania umelého zasnežovania sa
snehová pokrývka udrží oveľa dlhšie, než prírodný
sneh, a tým vznikajú predpoklady územia poskytovať
veľmi vhodné podmienky pre lyžiarov.

Vďaka prítomnosti vysokohorskému masívu
Nízkych Tatier, jeho typu reliéfu, expozícii svahov
a vhodnému sklonu reliéfu územie nadobudlo
mimoriadne vhodné podmienky pre lyžovanie
a rekreačné vyžitie v zimnom období v podobe
turistiky v letnom období. Strmé severné svahy
Ďumbiera (2043 m n.m.) a Derešov (2003 m n.m.) sú
výsledkom ľadovcovej modelácie, kedy vznikli výrazné
ľadovcové kotly. Tento veľhorský glaciálno-hôľny reliéf
vytvára vhodné podmienky pre extrémne zjazdy
a skialpinizmus vo vymedzenej freeride zóne. V letnej
sezóne sú bralnaté severné steny Ďumbiera veľkým
lákadlom pre horolezcov.
Južná Bystrá dolina s obcou Bystrá a na východ
susediacou obcou Mýto pod Ďumbierom, patrí do
nízkych vysočín so stredne až veľmi silne členitým
reliéfom. V pahorkatinách a podvrchovinách vrchov
Poľany (1156,3 m n.m.) a Mesiačika (1361,7 m n.m.)
sa vytvorili predpoklady pre využitie krajiny v podobe
turizmu. V oblasti s vodnou nádržou a takmer
nedotknutou prírodou vznikla rekreačná oblasť
Krpáčovo. Východne od tejto rekreačnej oblasti sa
územie s rozsiahlymi pasienkami kedysi využívalo ako
pastva
pre
ovce
a dobytok.
Po
úpadku
poľnohospodárstva sa lúky a pasienky stali veľmi
hodnotné pre výstavbu 18-jamkového golfového
ihriska. Severovýchodný svah Richtárova s najvyšším
vrchom Svíbová (883,1 m n.m.) svojou lokalizáciou
blízko už spomínaných pasienkov v minulosti,
miernym sklonom svahov (najväčší sklon 43%)
podmienili vystavanie 6 vlekov so zjazdovkami
všetkých
náročností.
Postupnou
výstavbou
materiálno-technickej
základe
sa
vybudovalo
rekreačné stredisko Tále. Vyššie položené horské
oblasti južných svahov Ďumbiera a Chopka s glaciálnohôľnym reliéfom vytvárajú typickú krajinnú scenériu
v podobe rozsiahlych kamenných morí žulových
blokovísk. Južné svahy s miernejším sklonom svahu
síce majú predpoklady pre rozvoj športového vyžitia
ako je lyžovanie, skialpinizmus, ale v skutočnosti sú
tieto aktivity rekreačného a športového vyžitia
rozšírené v oveľa menšej miere než na severe.
Najväčší vplyv na znížené prírodné predpoklady pre
rozvoj turizmu má reliéf. Ten je výsledkom silného
mrazového zvetrávania, počas ktorého sa súvislé
blokoviská
žúl
zoskupovali
do
plošných
makropolygónov a gravitačnými procesmi balvany
a skalné sutiny vytvárali blokové švy (prúdové útvary).
Týmito procesmi vznikla erózia povrchu, ktorej prispel
aj antropozogénny vplyv pasenia oviec a dobytka vo
vyšších polohách v záveroch Bystrej a Trangošskej

Tab. 1 Vhodnosť snehovej pokrývky pre cestovný ruch

Zdroj: [11]
Tab. 2 Hodnotenie trvania snehovej pokrývky v rokoch
2008-2016 na základe balovej hodnoty poukazujúcej
na vhodnosť územia pre rozvoj cestovného ruchu

Zdroj: [12]

201

Študentská vedecká konferencia 2017

GEOGRAFIA A REGIONÁLNY ROZVOJ A GEOLÓGIA

doliny. Rozšírenie a vôbec výstavba vlekov a lanoviek
sa uskutočnila len na južných svahoch Chopka
a Derešov, ktoré sú hladko modelované a bez výskytu
väčších blokovísk hornín. V letnej sezóne sú
spomenuté vyššie horské oblasti svojím reliéfom,
vegetačným
zložením
s pestrým
a vzácnym
floristickým zastúpením veľmi vhodné pre pešiu
turistiku. Treba avšak poznamenať, že turistické
chodníky majú deštrukčný vplyv na pôdu aj vegetáciu
týchto oblastí. Zošľapávaním okrajov chodníkov,
vznikom rôznych odbočiek a skratiek po spádniciach sa
významne urýchľuje povrchový odtok, a tým vzniká
pôdna erózia [13]. Ďalším významným vplyvom pre
zaostávanie južnej strany Chopka za severnou stranou
vo výstavbe a plošnom rozšírení vlekov a lanoviek je
klíma. Tým, že južné svahy sú vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, snehová pokrývka sa udrží kratšie
obdobie. Pokiaľ sa pozrieme na analýzu vhodnosti
severných aj južných svahov skúmaného územia pre
rozvoj cestovného ruchu a poskytnutie rekreačného
vyžitia a zotavenia, z hľadiska teploty vzduchu v zimnej
sezóne majú podľa balového hodnotenia (tab. 4)
najvhodnejšie podmienky pre športové vyžitie resp.
lyžovanie. Priemerný počet dní s teplotou pod 0°C za
jednotlivé roky je 191. Poukazuje na to aj graf 1
s počtom mrazových a ľadových dní, počas ktorých sa
snehová pokrývka udrží najdlhšie.

Graf 1 Priemerný počet mrazových a ľadových dní
počas roka v období rokov 2008-2016

Zdroj: [12]
V letnej sezóne sú podmienky pre turistiku
a rekreačné vyžitie vhodné ako z hľadiska klímy, tak aj
z hľadiska hydrológie (vodná nádrž Krpáčovo, Vrbické
pleso), vzácnej druhovej vegetácie najmä vo vyšších
polohách a zachovaných biotopov v chránených
územiach (NPR Demänovská dolina, NPP Demänovské
jaskyne, NPP Vrbické pleso, NPR Ďumbier, NPP
Bystrianska jaskyňa) [10]. Podľa hodnotenia balovej
metódy (tab. 5) sme zistili, že podľa stupňa
atraktívnosti a priechodnosti vegetačnými formáciami
sú severné aj južné svahy Chopka a Ďumbiera veľmi
vhodné
pre
turistiku.
Krátke
zhodnotenie
vegetačných, bylinných a trávnatých formácií:
V najnižších polohách sú rozšírené dubovo-hrabové
lesy v zázemí obce Pavčina Lehota. V rekreačných
oblastiach Krpáčovo a Tále sa len v malých
ostrovčekoch vyskytujú podhorské lužné lesy.
Vegetačný stupeň bukových porastov sa vyskytuje len
na južnej strane územia, na severnej strane značne
absentuje. Najrozšírenejšou vegetáciou sú jedľovo
smrekové lesy a smrekové lesy čučuriedkové na
svahoch hlavného hrebeňa vo vegetačnom stupni
vyššieho horského pásma [6]. Kosodrevinové
subalpínske spoločenstvá boli v minulosti značne
poškodené antropogénnou a antropozoogénnou
činnosťou. Spásaním pastviny dobytkom a ovcami vo
vegetačnom stupni subalpínskych spoločenstiev sa
znížila horná hranica lesa. Celé skúmané územie sa
vyznačuje vzácnymi reliktnými a endemickými druhmi.
Nenarušené biotopy Demänovskej doliny sa vyznačujú
výskytom množstva chránených druhov [10]. Rastlinné
a bylinné spoločenstvá a druhová skladba porastov
značne vplýva na priechodnosť týmito vegetačnými
formáciami. Do úvahy berieme zastúpenie vzácnych
a chránených bylín, ale aj množstvo vyznačených

Tab. 3 Vplyv teploty vzduchu na rozvoj cestovného
ruchu

Zdroj: [11]
Tab. 4 Hodnotenie teplôt vzduchu v rokoch 2008-2016
na základe balovej hodnoty poukazujúcej na vhodnosť
územia pre rozvoj cestovného ruchu

Zdroj: [12]
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a upravených turistických chodníkov. Chodníky tak
uľahčujú prechod celým územím.

skutočná vzdialenosť od najbližšieho mesta
Liptovského Mikuláša. No medzi negatívne vplyvy
radíme najmä riziko počas snehovej kalamity alebo
dopravnej kolízii, kedy sa jediná prístupová cesta do
rekreačného strediska úplne zablokuje. Taktiež
v súčasnosti
vznikajú
obrovské
problémy
s nedostatočnou kapacitou parkovacích miest
v stredisku.
Rekreačná oblasť Chopok Juh a rekreačné strediská
Krpáčovo, Tále či obce Mýto pod Ďumbierom a Bystrá
sú z hľadiska počtu komunikácií viac rozšírené.
Z hlavnej cestnej komunikácii I. triedy, známej aj ako
ROUTE 66 sa napája cesta I. triedy, ktorá vedie cez
obce Bystrá a Mýto pod Ďumbierom. Z obce Bystrá
vedie do rekreačnej oblasti Chopok Juh, konkrétnejšie
Srdiečko (dolná stanica lanovky vedúcej na Chopok),
cestná komunikácia II. triedy, ktorá je ale vo veľmi
zlom technickom stave. Z hľadiska dostupnosti
a možností využitia rôznych typov dopravy do
strediska je dostupnosť územia zložitejšia. Najbližšie
vzdialené mesto je Brezno (23 km od strediska) [15].
Prepojenie s hospodárskymi centrami, či dokonca
zahraničím je oveľa komplikovanejšie než na severe,
keďže na cestu vedúcu zo strediska Chopok Juh sa
nenapája diaľnica ako najrýchlejší typ komunikačnej
siete dostupnosti. Železničná doprava je slabo
rozvinutá a najbližšia stanica je až v obci Podbrezová.
Na dostupnosť rekreačných stredísk skúmaného
územia na južnej strane vplývajú aj prírodné koridory,
ako napr. horský celok Nízke Tatry cez ktorý nevedie
železničná trať. Preto hodnotíme dopravnú
vybavenosť a infraštruktúru južnej strany územia
negatívnejšie,
z hľadiska
poskytovania
rýchlej
a komfortnej dopravy potenciálnych účastníkov CR
ako dopravnú dostupnosť a infraštruktúru na severnej
strane skúmaného územia.
Ubytovacie zariadenia
Antropogénne prostredie skúmaného územia sa
vyznačuje najmä existujúcou materiálno-technickou
základňou CR, ktorá priamo poskytuje potenciálnym
účastníkom CR rekreačné a regeneračné hodnoty.
V nasledujúcom grafe možno vidieť počet ubytovacích
zariadení všetkých typov v porovnaní severnej oblasti
Chopka s južnou. Treba avšak upozorniť na to, že
Chopok juh má väčšie zastúpenie ubytovacích
zariadení vzhľadom na rekreačné oblasti Krpáčovo
a Tále, ktoré sme zahrnuli do skúmaného územia. Keď
si ale porovnáme skutočnú výstavbu rekreačných
zariadení len pozdĺž celej Demänovskej doliny
a Bystrej doliny, môžeme konštatovať, že Demänovská
dolina je od obce Pavčina Lehota až po časť strediska

Tab. 5 Vhodnosť stupňa atraktívnosti a priechodnosti
vegetačnými formáciami vzhľadom na turistiku

Zdroj: [11]
Kultúrno-správne predpoklady CR hodnotíme na
základe kultúrnych pamiatok obcí, ktoré majú určitý
význam pre atraktivitu rekreačnej oblasti. Kultúrne
pamiatky sú prevažne lokálneho a v niektorých
prípadoch regionálneho významu. Oveľa väčší vplyv na
atraktivitu územia majú inštitúcie ako informačné
centrá či klastre, ktoré vykonávajú propagačnú
a informačnú funkciu.

3.2 Valorita antropogénneho prostredia
Valoritou
antropogénneho
prostredia
poukazujeme na jeho schopnosť poskytnúť
potenciálnym účastníkom CR rekreačné alebo
športové vyžitie prostredníctvom dvoch hlavných
prvkov. V prvom rade je to dostupnosť územia na
základe charakteristiky vybudovanej komunikačnej
siete a v druhom rade výstavba materiálno-technickej
základne CR, kde zaraďujeme ubytovacie, stravovacie,
dopravné a iné zariadenia [11].
Dostupnosť územia a komunikačná sieť
Komunikačná sieť, ako najhlavnejší faktor dostupnosti
skúmaného územia, je rozvinutá najmä v sieti
cestných komunikácií. Celá Demänovská dolina
severného skúmaného územia je sprístupnená jedinou
cestnou komunikáciou II. triedy. Prekonáva
nadmorskú výšku od 710 m n.m. (Pavčina Lehota) až
po 1115 m n.m. (časť Biela Púť) a poskytuje možnosť
pohodlnej individuálnej automobilovej, ale aj
hromadnej dopravy účastníkov cestovného ruchu do
najvýznamnejšieho rekreačného strediska Jasná Nízke
Tatry. Jej pozitívom je to, že sa priamo napája na
diaľnicu D1, ktorá je hlavným severným
medzinárodným cestným ťahom, je súčasťou
transeurópskej magistrály a je multimodálnym
koridorom číslo V. vedúcim trasou Benátky-KoperTerst-Ľubľana-Budapešť-Bratislava-Žilina-Užhorod
[14]. Taktiež pozitívom tejto komunikácie je 15 km
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Jasnej - Bielu Púť kompletne zastavaná. Avšak Bystrá
dolina, tiahnuca sa od obce Bystrá až po stredisko
Srdiečko, je zastavaná len v obci Bystrá a v stredisku
Srdiečko a Trangoška. Z uvedeného vyplýva, že
vybavenie vystavaného počtu ubytovacích zariadení
poskytujúcich rekreačné vyžitie je rozšírené v oveľa
väčšej miere v Demänovskej doline, než množstvo
ubytovacích zariadení vystavaných v Bystrej doline. No
južné svahy územia sú atraktívne vďaka horským
chatám na Trangoške, Kosodrevine, pod Ďumbierom
a pod Chopkom. Najstaršou chatou je Chata generála
M. R. Štefánika (nazývanej aj ako „Štefánička“), ktorej
výstavba začala od roku 1924 až po jej otvorenie
a odovzdanie do prevádzky v roku 1928. Jej
predchodcom bola turistická útulňa pod Ďumbierom,
známa pod názvom Karlova ochranná chata. Po
sprístupnení Štefánikovej chaty vzrástla návštevnosť
až natoľko, že sa turisti z klubu Ďumbier rozhodli
postaviť chatu na Trangoške, ktorú dokončili v roku
1935. V súčasnosti má horská chata dve časti, kde
hlavná poskytuje spolu 61 lôžok a v priľahlej chate je
k dispozícii 24 lôžok. Najvyššie položená Kamenná
chata pod Chopkom (v rámci skúmaného územia) vo
výške 2000 m n.m. spolu s Chatou Kosodrevina
(nazývanej aj „Koska“) sa začala stavať okolo rokov
1950-1955. Začiatkom 21. storočia sa „Kamienka“
stala silne navštevovaným objektom s možnosťou
ubytovania aj stravovania. Chata Kosodrevina je viac
menej známa najmä ako prestupná stanica lanovky
Kosodrevina-Chopok dokončená v roku 1955 [1]. Dnes
táto chata v nadmorskej výške 1500 m poskytuje
ubytovanie pre 236 osôb, stravovanie a rôzne
spoločenské akcie a podujatia. Ako najvyššie položený
hotel v strednej Európe sa považuje Hotel Rotunda
priamo na vrchole Chopka. Rotunda slúžila ako
útočisko pre lyžiarov už v 50-tych rokoch minulého
storočia. Až v roku 2013 nastala jej obnova a toto
zariadenie sa stáva čoraz vyhľadávanejšou atrakciou
Nízkych Tatier.

Stravovacie zariadenia
Zariadenia so stravovacou funkciou ovplyvňujú účasť
na turizme v menšej miere než ubytovacie zariadenia.
Vo veľa prípadoch sú stravovacie zariadenia súčasťou
ubytovacích zariadení, čo má dopad na zvýšenie
ponuky služieb daného zariadenia a tým vyššiu účasť
potenciálnych účastníkov na CR. Samotné zariadenia
v podobe kolíb, reštaurácií či pohostinstiev sa
nachádzajú
v oboch
rekreačných
oblastiach
skúmaného územia predovšetkým pri cestných
komunikáciách, pri jaskyniach či priamo v strediskách.
Severný svah Chopka poskytuje stravovacie služby
v bufetoch a snack baroch priamo na prestupných
staniciach lanoviek umiestnených na zjazdovkách.
Tieto zariadenia sú avšak v prevádzke len v zimnej
sezóne. V dolných staniciach časti Biela púť, Záhradky
a Lúčky je možnosť občerstvenia vo viacerých
reštauráciách, kolibách a bufetoch. Južný svah Chopka
poskytuje stravovacie služby na Srdiečku, kde môžu
turisti využiť reštauráciu alebo bufet hneď pri
nástupnej stanici lanovky alebo bufet s reštauráciou
na prestupnej stanici chaty Kosodrevina. Na južnom
svahu vrcholu Chopok poskytujú stravovacie služby
v známej Kamennej chate. Návštevníci, ktorí sa vyberú
na turistiku južným svahom Ďumbiera majú možnosť
využiť občerstvenie poskytované na legendárnej Chate
generála M. R. Štefánika, na ktorú dodnes vynášajú
potraviny a suroviny nosiči. Kvalitné stravovacie služby
poskytuje reštaurácia Rotunda restaurant priamo na
hrebeni Chopka, kde si môžu zákazníci vychutnať
nielen dobré jedlo, ale aj 360 stupňový panoramatický
výhľad.
Dopravné zariadenia
Dopravné zariadenia, pod ktorými rozumieme
vystavané vleky a lanovky boli prvým antropogénnym
prvkom, prostredníctvom ktorého sa prudko rozvinul
cestovný ruch v oblasti skúmaných rekreačných
stredísk. Zásluhou Alojza Lutonského, ktorý v roku
1936 vyslovil ako prvý svoju myšlienku o vybudovaní
lanovky na vrchol Chopka, v Demänovskej doline
vzniklo najväčšie slovenské lyžiarske stredisko Jasná
Nízke Tatry. Málokto veril, že sa jeho nápad zrealizuje
a napokon roku 1949 bola sprevádzkovaný prvý úsek
Jasná - Luková. Vzápätí sa začala výstavba lanovky na
južnej strane Chopka, a to úsek Srdiečko –
Kosodrevina. 1954 bol dostavaný druhú úsek Luková –
Chopok na severnom svahu a o rok neskôr bol
dokončený úsek Kosodrevina – Chopok na južnej
strane. Vzniklo tak prvé prepojenie horského hrebeňa
sedačkovou lanovkou v celej Európe [1]. Raritou
v úseku Jasná – Chopok bol sedačkový
výťah

Graf 2 Počet ubytovacích zariadení podľa jednotlivých
kategórií
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s dvojmiestnymi sedačkami, ktorý premával bokom
v smere jazdy [16]. Po obnove lanoviek novými
zariadeniami (1974 na severe a 1994-1998 na juhu) sa
rozrástlo budovanie lanoviek a vlekov vo viacerých
úsekoch, a tak prostredie záverov Demänovskej
a Bystrej doliny priťahovalo čoraz viac lyžiarov. Avšak
severný svah Chopka bol vždy popredu s výstavbou
a celkovým rozvojom materiálno-technickej základne
než juh. Podľa grafov 3 a 4 možno vidieť dĺžku vlekov i
lanoviek a prevýšenie, ktoré prekonávajú. V súčasnosti
je na severe 17 a na juhu 11 vystavaných vlekov a
lanoviek. Keďže na južnej strane sme do vymedzeného
skúmaného územia zahrnuli aj strediská Krpáčovo,
Tále a Mýto pod Ďumbierom ako objekty rozvoja CR
v Bystrej doline, počet vystavaných vlekov a lanoviek
majú južné svahy Chopka väčší.

Graf 5 Kapacita lanoviek a vlekov severných svahov
Chopka

Zdroj: [17]
Graf 6 Kapacita lanoviek a vlekov južných svahov
Chopka

Graf 3 Dĺžka vystavaných vlekov a lanoviek na
severných svahoch Chopka

Zdroj: [17], [18], [19], [20]
Na grafoch si môžeme všimnúť, že maximálny
počet prepravených osôb za hodinu na severných
svahoch Chopka presahuje polovica lanoviek nad
1 000 osôb. V prípade južných svahov presahujú
maximálny počet prepravných osôb nad 1 000 len tri
lanovky. Zaujímavosťou je prepravná kapacita vleku
v Mýte pod Ďumbierom, ktorý dokáže za hodinu
prepraviť 2 100 osôb. Nehovoriac o jeho dĺžke, ktorá
sa vyrovnáva sedačkovým a kabínkovým lanovkám
premávajúcich zo Srdiečka či Kosodreviny na Chopok.

Zdroj: [17]
Graf 4 Dĺžka vystavaných vlekov a lanoviek na južných
svahoch Chopka

3.3 Ostatné prvky prispievajúce k atraktivite CR
Ešte k lepšej atraktivite rekreačných stredísk patrí
poskytovanie doplnkových služieb. Jasná Nízke Tatry
má veľmi rozšírenú ponuku kvalitných služieb ako
pobytové balíky, nákup lístkov cez e-shop GOPASS,
fresh track (možnosť lyžovania pred oficiálnym
spustením prevádzky lanoviek s raňajkami v Rotunde),
lyžiarsku školu, k dispozícii sú športové obchody
a lyžiarske servisy, rôzne atrakcie pre dospelých a deti,
možnosť jazdy na skki trikke, mountain cars či
horských bicykloch a v neposlednom rade konanie
nielen rôznych spoločenských a kultúrno-zábavných
podujatí, ale aj významných adrenalínových,
freestylových či lyžiarskych pretekov a v letnej sezóne
konanie maratónov a triatlonov. Najvýznamnejšími

Zdroj: [17], [18], [19], [20]
V súčasnej dobe prináša antropogénne prostredie
množstvom vystavaných vlekov a lanoviek s veľmi
výkonnou kapacitou prepravy osôb za hodinu (graf 5,
6) a mimoriadne vhodnými podmienkami pre športové
a rekreačné vyžitie potenciálnych návštevníkov
skúmaných stredísk prichádzajúcich nielen z blízkeho
okolia, ale aj z krajín ako Poľsko, Česko, Maďarsko
a v menšej miere Rusko a Veľká Británia.
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z nich je Európsky pohár v zjazdovom lyžovaní
v obrovskom slalome mužov konajúci sa opakovane,
freeridové preteky CGC Jasná Adrenalín a preteky
v obrovskom slalome žien SKI WORLD CUP JASNÁ
2016. Strediská južných svahov Chopka a Ďumbiera
ponúkajú doplnkové služby ako požičovne, servisy lyží,
lyžiarske školy, obchody so športovými potrebami
a usporadúvanie rôznych spoločenských a športových
akcií. V letnej sezóne je avšak najväčším lákadlom
turistov a strediskom konania konferencií či
organizovaných firemných eventov rekreačné
stredisko Tále. Rezort Tále je známy najväčším
golfovým ihriskom na Slovensku, na ktorom sa konajú
najprestížnejšie golfové turnaje ako Ladies European
Tour. V rámci ponuky vytvárajú rôzne pobytové
a akciové balíky a poskytujú kvalitné služby
zabezpečené vyškolenými profesionálmi.
Dôležitým prvkom, vedúcim k lepšej atraktivite
stredísk severnej aj južnej strany Chopka je v prvom
rade spolupráca medzi regiónmi prostredníctvom
spojenia klastrov Horehronie a Liptov ako združení CR.
Jednotlivé klastre v obidvoch regiónoch zabezpečujú
zvyšovanie kvality služieb, spájanie a spoluprácu
subjektov v regióne, vytváranie produktov CR
a propagáciu regiónu na Slovensku i v zahraničí. Ak by
mal v skúmanej oblasti vzniknúť silný, veľký,
celosvetovo známy a atraktívny rezort CR, ktorý by
malo ťažiť z toho, že je prvým v Európe, kde sa hrebeň
pohoria prepojil lanovkou, by mal spojiť ponuku
a služby CR rekreačných stredísk severných aj južných
svahov Chopka.
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Záver
Na základe skúmania a komparácie rekreačných
stredísk severnej a južnej strany Chopka a Ďumbiera
môžeme konštatovať, že najväčší vplyv pre vytvorenie
vhodných podmienok na uspokojenie ľudských potrieb
majú charakteristické prvky reliéfu (typ reliéfu, sklon
a expozícia svahov), klimatické prvky (teplota vzduchu,
počet mrazových a ľadových dní počas roka, udržanie
sa snehovej pokrývky), hydrologické prvky (výskyt
jazier/vodných nádrží, pramene), vegetácia porastov
a vzácnych druhov rastlín, množstvo vystavaných
ubytovacích a stravovacích zariadení, počet a dĺžka
vlekov a lanoviek, poskytované doplnkové služby,
organizovanie významných podujatí a eventov
a vzájomná spolupráca subjektov rekreačných
stredísk.
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The third part covers the gradually progressing
international relationship of Námestovo town with
Poland. Here, we will also point out their joined
cooperation on concrete examples.
The aim of this article is to point out the problems
in Námestovo´s traffic, tourism, and also cross-border
cooperation and suggest improvements that may help
to solve these problems.
During the development of this article, we used
standard methods – gathered relevant printed and
electronic information sources, field research,
comparative analysis and systemic method.
Key Words: town, transport, tourism, cross-border
cooperation

Abstrakt
Článok poukazuje na vybrané problémy regionálneho
rozvoja mesta Námestovo, ktoré sme rozdelili do troch
častí.
Prvou častou je doprava. Tu sme sa konkrétne
zamerali na cestnú dopravu a cykloturistiku, v ktorej
poukážeme, k akému rozvoju dopravnej infraštruktúry
došlo, ale zároveň čo by bolo treba zlepšiť, prípadne
dobudovať.
Druhá časť sa týka cestovného ruchu a propagácie
mesta, kde sme upozornili na rekreačný potenciál
mesta, ktorý je dosiaľ len málo využívaný.
Tretia časť sa týka cezhraničnej spolupráce mesta
Námestovo so susedným Poľskom, ktorá postupne
napreduje. Tu poukážeme na ich spoločnú spoluprácu
na konkrétnych príkladoch.
Cieľom tohto článku je tak poukázať na problémy
v doprave, v cestovnom ruchu, ale aj v cezhraničnej
spolupráci a navrhnúť zlepšenia, ktoré by pomohli
tieto problémy riešiť.
Pri vzniku článku sme využili štandardné metódy –
zhromaždenie
relevantných
printových
a elektronických informačných zdrojov, terénny
výskum, komparatívnu analýzu a systémovú metódu.
Kľúčové slová: mesto, doprava, cestovný ruch,
cezhraničná spolupráca, regionálny rozvoj

Úvod
V rôznych vedných disciplínach má pojem región svoje
miesto, no podľa mnohých regionalistov je
definovanie regiónu ako objektu regionálnej politiky
jeho geografický význam. Za najlepšiu definíciu
regiónu považujeme definíciu Lauka (1990), ktorá znie:
„ Región je zložitý dynamický priestorový systém, ktorý
vznikol na zemskom povrchu na základe interakcie
prírodných a socioekonomických javov“ (Bašovský –
Lauko 1990).
Z hľadiska regionálnej geografie sa za komplexnú
regionalizáciu v rámci vyčleňovaní regiónov prihliada
na viacero kritérií, kvalitatívne definujúcich rôzne
komponenty (napr. prírodné pomery, historický vývoj,
spádovosť, dostupnosť, atď. ) a to vo viacerých sférach
(napr. fyzickogeografická, humánnogeografická), ktoré
vytvárajú región ako celok. V rámci Slovenska je
v mnohých prípadoch potrebné jednoznačne vyčleniť
regióny, ktoré by sa približovali komplexným
regiónom, pre potreby územno-správneho členenia
štátu a verejnej správy [10].
Podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s
dôrazom
na
sociálnu,
ekonomickú, kultúrnu
a cezhraničnú sféru sa v prípade mesta Námestovo
uskutočňuje
prostredníctvom
jeho
programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja [4].

Abstract
The article points out selected issues of
Námestovo town´s regional development, which we
had divided into three parts
The first part deals with traffic. We had focused on
road traffic and cycling paths, which will point out the
development of the transportation infrastructure. We
also addressed things which could be completed or
improved.
The second part relates to the tourism and the
promotion and advertment of Námestovo town. We
highlighted the recreational potential of the town,
which is under-utilized.
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Vonkajších Karpát tvoria paleogénne súvrstvia
pieskovcov a ílovcov, kde pozdĺž rieky Oravy vystupujú
kriedové vápence bradlového pásma. Jej niva je
pokrytá kvartérnymi fluviálnymi sedimentmi na
štrkoch v podloží. Najvýznamnejšie vodné toky
pretekajúce mestom sú Riečka a Vahanovský potok
ústiace do Veselianky, Biela Orava, Michalovka, Klinec
a Polhoranka, ktoré ústia do Oravskej priehrady. Táto
vodná nádrž zaberá značnú časť Oravskej kotliny,
ktorá má nepravidelný tvar s dvoma výbežkami, kratší
siaha k Námestovu a dlhší na severovýchod do Poľska
[6].
Čo sa týka celkového prírastku obyvateľstva ako
Námestovo tak aj okres Námestovo si udržiavajú
prvenstvo nielen v rámci Oravy ale aj Slovenska. Z
hľadiska náboženskej štruktúry obyvateľstva prevláda
v meste rímskokatolícke vierovyznanie [4].
Z priemyselných podnikov v meste, ktoré
poskytujú zamestnanie pre väčšinu obyvateľov, treba
spomenúť firmu PUNCH Námestovo s.r.o., ktorá svoju
výrobu zameriava na elektrotechnický priemysel. K
ďalším významným podnikom patrí ZŤS Strojárne
Námestovo a.s., zamerané na strojársku výrobu a
závod Makyta a.s., zameraný na šitie odevov. Keďže
priemysel je kľúčovým zamestnávateľom obyvateľov,
je veľmi dôležité vytvoriť podmienky pre príchod
ďalších investorov.
Z hľadiska životného prostredia patrí mesto i okres
Námestovo k najmenej znečisteným regiónom
Slovenska [4, 2].

1 Teoreticko-metodické východiská
problematiky
Problematike geografie miest sa v odbornej literatúre
venuje značné množstvo autorov. My sme pracovali
s dvomi publikáciami - Matlovič, Slavík, Pouš (2013) [7]
a Buček, Korec (2013) [8]. Ďalšie informácie sme
čerpali z Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Námestovo 2015 – 2024 [4]. Doplnkové
aktuálne informácie sme získali zo zdrojov [1, 2, 3, 5,
6, 9, 10, ].
Pri vzniku článku sme využili štandardné metódy –
zhromaždenie
relevantných
printových
a elektronických informačných zdrojov, terénny
výskum, komparatívnu analýzu a systémovú metódu.

2 Stručná charakteristika mesta Námestovo
Mesto Námestovo je okresné mesto na severe
stredného Slovenska v Žilinskom samosprávnom kraji.
Leží v blízkosti štátnej hranice s Poľskou republikou
(obr. 1), v Oravskej kotline na severozápadnom brehu
vodnej nádrže Oravská priehrada. Územie mesta
zasahuje do niekoľkých orografických celkov: západnú
a severozápadnú časť predstavuje Podbeskydská
vrchovina, severnú a východnú časť Oravská kotlina,
južnú časť Oravská Magura. Toto územie patrí do
Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava [10].
Námestovo má v súčasnosti (k 31. 12. 2016) 7 893
obyvateľov [3]. Územie mesta je 44,47 km2 a člení sa
na tri katastre [4]:
1. Námestovo s rozlohou 23,75 km2,
2. Slanica s rozlohou 12,05 km2,
3. Námestovské Pilsko s rozlohou 8,66 km2.

3 Vybrané problémy regionálneho rozvoja
mesta Námestovo
Ďalej charakterizované problémy rozvoja mesta sme
vybrali ako najdôležitejšie na základe analýzy
rozvojového dokumentu mesta [4].

3.1 Doprava
Cez mesto prechádzajú dve významné cesty (obr. 2).
Cesta I. triedy I/78 zabezpečuje regionálne väzby, ale
aj cezhraničné väzby a to s Poľskou republikou. Po
prechode mestom pokračuje na sever cez obce
Zubrohlava, Rabča a Oravská Polhora až na hranicu
s Poľskou republikou do hraničného priechodu
Oravská Polhora - Korbelow. Celkovo spája 11 obcí
Oravy.
Ďalšou dôležitou komunikáciou prechádzajúcou
mestom je cesta II/520, ktorá prechádza južným
okrajom osídlenia. Spája v smere V-Z Horné Kysuce
s Hornou Oravou [2].

Mapa 1 Poloha mesta Námestovo v Slovenskej
republike
Zdroj: www.arcdata.cz
Z hľadiska geografickej charakteristiky územia je
potrebné uviesť, že mesto je súčasťou regiónu Horná
Orava, tvoreného prevažne tzv. magurským flyšom
(patria tam napr. Oravská Magura či Oravské
Beskydy). Geologická stavba je veľmi pestrá. Celky
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opravou, v ktorej je dnes čakáreň a verejné toalety. Na
ploche, kde zastavujú autobusy, tiež pribudli nástupné
ostrovčeky a zábradlia, ktoré oddeľujú stanicu od
štátnej cesty, čím by sa mala zvýšiť bezpečnosť
cestujúcich [1].
Aj keď má mesto predpoklady na každodenné
využívanie bicykla, je ponuka vybudovaných
cyklistických komunikácií minimálna. Cyklisti sa
pohybujú bez oddelenia od ostatnej dopravy, pričom
sú spolu v priestore s automobilovou dopravou. Pri
rekonštrukcii ciest, by mala byť na jednej strane
vedená pešia komunikácia a na druhej cyklistická
komunikácia.
Pre chodcov sú v meste vytvorené chodníky, ktoré
nie sú v dostatočnom rozsahu i kvalite. Taktiež je
potrebné vybudovať peší chodník od existujúceho
cintorína k navrhovanému cintorínu pozdĺž cesty I/78.
Pri ďalšej výstavbe mesta by tak malo byť prioritou aj
dobudovanie chodníkov [4].

3.2 Cestovný ruch
V Námestove je rôznorodý rekreačný potenciál, ktorý
je zatiaľ len málo využitý. V meste je široká ponuka
rekreačných činností a to od rekreácie pri vode, až po
horskú turistiku a zimné športy. V okrese môže mať
prioritu aj originálna vidiecka rekreácia s množstvom
sprievodných aktivít a podujatí. Špeciálnou danosťou
tohto územia je zdroj prírodnej a liečivej vody, Slaná
voda pri Oravskej Polhore. Toto by sa mohlo využiť pre
budovanie prírodných liečebných kúpeľov s rekreačnorehabilitačným strediskom. Ďalej sú tu kultúrne
a historické danosti územia, ktoré môžu byť aj
atraktívne pre rozvoj poznávacieho a kultúrneho
turizmu.
Legendárne horské trasy na výstup na Babiu horu
a Pilsko (obr. 3 a obr. 4) by bolo treba posilniť
dobudovaním a vybavenosťou nástupného strediska
Slaná Voda pri Oravskej Polhore. V Beskydách a na
Oravskej Magure je treba horskú cykloturistiku
trasovať len po spevnených a lesných cestách, v súlade
s požiadavkami ochrany prírody. Námestovo ponúka aj
expozíciu Oravskej galérie na Slanickom ostrove (obr.
5). Tiež je dôležité aktivizovať kultúrny a poznávací
turizmus so zameraním na oravský folklór a historické
pamiatky. Pre uspokojenie individuálnych záľub
turistov
je
v okrese
veľa
aktivít,
medzi
najatraktívnejšie patrí, rybolov na Oravskej Priehrade
a poľovníctvo v Beskydách, ale taktiež aj jazdecké
športy a iné netradičné aktivity [2].
V Námestove sa každoročne koná Šimonojudský
jarmok, Gastro COOP Slovakia (súťaž odbornej

Mapa 2 Dopravná sieť okresu Námestovo
Zdroj: [5]
Doprava je výhradne cestná, pretože tu nie je
vybudovaná železničná trať ani žiadne letisko. Týmto
územím prechádzajú autobusy v podobe jednotlivých
liniek a tak zabezpečujú napojenie mesta na svoje
zázemie, obce Hruštín, Bobrov Klin, Lomná, Suchá
Hora, Mútne, Nižná, Novoť, Oravská Lesná, Oravská
Polhora, Rabča, Rabčice, Sihelné, Trstená, Zákamenné,
Vavrečka a Vasiľov. Ďalej cestujúcich rozvážajú mimo
svoj región diaľkové linky a to do Banskej Bystrice,
Bratislavy, Banskej Bystrice, Dolného Kubína,
Kraľovian, Martina, Prešova, Prahy, Ružomberku,
Starých Hôr, Turčianskych Teplíc, Zvolena a Žiliny [2].
Celková dopravná sieť má ale okrajový charakter,
kde hlavná dopravná os s hlavným prepravným
smerom prechádza okrajom mesta, čím sa dostupnosť
niektorých obcí ležiacich na západe a severozápade
regiónu mierne komplikuje [10].
V meste a jeho okolí dochádza k modernizovaniu
a rozvoju dopravnej infraštruktúry, čo pomáha
k plynulosti dopravy, kedy jednotlivé úseky sú
prekonávané za kratší čas, čím sa jazdná doba skracuje
[7].
V súčasnosti
je
autobusová
stanica
zrekonštruovaná aj s úsekom cesty I/78, ktorá vedie
cez obec Hruštín a mesto Námestovo a pokračuje cez
Rabču a Oravskú Polhoru. Autobusová stanica prešla
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zručnosti), súťaž v pletení syrových korbáčikov,
Majstrovstvá SR Drevorubač, Oravská muška (súťaž v
rybolove), Majstrovstvá Oravy v mariáši. V meste sa
zachoval rad remesiel - drevorezba, keramika,
umelecké drotárstvo, maľba, umelecká fotografia,
kraslice, medovníky, maľba na sklo, slamené miniatúry
[9].

Obr. 5 Slanický ostrov s expozíciou Oravskej galérie
Zdroj: [5]

6 Cezhraničná spolupráca
Námestovo je prihraničný okres, no napriek tomu nie
sú jeho územné vzťahy so susedným Poľskom
dostatočne výrazné, hoci začínajú napredovať.
Najintenzívnejšie sú v obci Oravská Polhora, kde aj
hraničný priechod na ceste II/495 a pri Rabčiciach.
Ďalší hraničný priechod je pri Bobrove a Novoti.
V rámci rozvíjajúcej sa cezhraničnej spolupráce je
mesto úspešné aj v získavaní finančných prostriedkov
z eurofondov.
Námestovo získalo grant z EÚ na realizáciu
projektu cezhraničnej spolupráce s poľským mestom
Žywec pod názvom „Spoznajme sa“. V r. 2001 dostalo
mesto Námestovo v Paláci Európy v Štrasburgu
Európsky diplom za zahraničné aktivity a v r. 2002 zasa
Čestnú zástavu Rady Európy za úsilie podporovať
jednotu a porozumenie medzi obyvateľmi Európy.
Projekt „Oravská cesta“ sa zrealizoval medzi
Poľskom a Slovenskom v rokoch 2007 - 2013, kde sa
podporovala oblasť dopravnej a komunikačnej
infraštruktúry. Cieľ projektu spočíval v modernizácii
cestného ťahu Jablonka - Lipnica Wielka – Bobrov Zubrohlava, ktorým sa vybudovaním kruhovej
križovatky a bezpečnostných chodníkov v obci Bobrov
zabezpečila bezpečnosť cestnej premávky, ale taktiež
aj zvýšenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov,
turistov a investorov. Realizácia projektu spôsobila
zmodernizovanie infraštruktúry s nadregionálnym
významom [5].
V programovom období 2015-2024 sa spolu
s poľskými partnermi vypracovali nové projekty na

Obr. 3 Babia hora - vrch na slovensko-poľských
hraniciach s výškou 1725 m n. m.
Zdroj: [5]

Obr. 4 Pilsko - druhý najvyšší vrch po Babej hore v
Oravských Beskydách s výškou 1557 m n. m.
Zdroj: [5]
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obnovu ciest v okrese Námestovo, kde si komunikácie
vyžadovali nový asfaltový povrch.
Taktiež sa tu počíta s prácami na viac ako 11 km
v obci Oravská Lesná, Zákamenné a Novoť. Ďalej sa
budú obnovovať mosty, a to konkrétne v obci Lokca
a pred obcou Krušetnica [4].

[4] Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Námestovo za obdobie 2015 – 2024
[Citované: 13. marec 2017]
http://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_s
tatna_sprava/okres_namestovo/pdf/oszp_no/Nam
estovo_PHSR.pdf
[5] Orava – región [Citované: 14. marec 2017]
http://www.orava-region.sk/o-orave/
[6] Matlovič R., Slavík V., Pouš R., (2013) Základy
geografie mesta. Univerzita Mateja Bela, Banská
Bystrica, s. 74
[7] Buček J., Korec P., (2013) Moderná humánna
geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry,
siete
a procesy.
Univerzita
Komenského,
Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej
geografie a demografie, Bratislava, s. 195
[8] Turisticko – informačný portál mesta Námestovo
[Citované: 19. marec 2017]
http://namestovo.info/nase-mesto/historiamesta/
[9] Naše obce [Citované: 19. marec 2017]
http://naseobce.sk/mesta-a-obce/2540namestovo
[10] Prírodovedný informačný servis [Citované: 21.
marec 2017]
http://naturescience.fhpv.unipo.sk/geografia/tren
dy/regionalny_rozvoj.htm

Záver
Záverom môžeme zhrnúť, že v oblasti dopravy
dochádza k výraznému modernizovaniu.
V rámci cestovného ruchu mesto disponuje
značným rozvojovým potenciálom, no v súčasnosti
však nie je plne využívaný. Odporúča sa využiť jeho
silné stránky, najmä kultúrno-historický a prírodný
potenciál pre získanie konkurenčnej výhody. Je
potrebné dobudovať
cyklotrasy, ale aj cyklický
chodník okolo Oravskej priehrady s napojením na
Poľsko. Špeciálnou danosťou tohto územia je zdroj
prírodnej a liečivej vody Slaná voda pri Oravskej
Polhore, ktorý je tiež nedostatočne využívaný, resp.
známy. Tento by sa mohol využiť pre budovanie
prírodných a liečebných kúpeľov, s rekreačnorehabilitačným strediskom, ktoré v regióne chýba.
Cezhraničná spolupráca so susedným Poľskom síce
nie je až taká výrazná, no na druhej strane mesto
získava rôzne finančné prostriedky a granty z EÚ,
z ktorých realizujú projekty, vďaka ktorým sa
obnovujú a rekonštruujú cesty.
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chapter on marketing, we focus on electronic and
print resources and evaluate the quality of the
information available. We analyze the individual
information boards, their graphic processing and the
quality of the information they provide. The chapter
„Managing care for the educational trail“ deals with
subjects that have secured an educational walkway
and briefly characterize them. The obtained
information is synthesized in the results and in the
discussion.
In making the contribution, we first used the
method of collecting the available literary sources,
which was followed by field research. We have
categorized the acquired knowledge using the method
of sorting, studying and processing information, and
then we started to create a specific text. During the
creation of the text, we used the explanatory
description method. The propagation materials and
maps are analyzed using the comparison method and
we apply the system method throughout the post.
Key
Words:
educational
trail,
marketing,
management, promotion

Abstrakt
Cieľom príspevku je zhodnotiť kvalitu dostupných
informácií, resp. poukázať na pozitíva a negatíva v
problematike marketingu a manažmentu záujmového
územia Náučného chodníka Považský Inovec.
Preto je potrebné definovať základné pojmy a
stručne charakterizovať záujmové územie z
geografického hľadiska. V kapitole o marketingu sa
zameriavame na elektronické a printové zdroje a
hodnotíme
kvalitu
dostupných
informácií.
Analyzujeme jednotlivé informačné tabule, ich
grafické spracovanie a kvalitu informácií, ktoré
poskytujú. Kapitola „Manažment starostlivosti o
náučný chodník“ sa venuje subjektom, ktoré
zabezpečili vznik náučného chodníka a stručne ich
charakterizuje. Získané informácie syntetizujeme vo
výsledkoch a v diskusii.
Pri tvorbe príspevku sme najprv použili metódu
zhromažďovania dostupných literárnych zdrojov, na
ktorú nadväzoval terénny výskum. Získané poznatky
sme roztriedili pomocou metódy triedenia, štúdia a
spracovania informácií a následne sme začali s tvorbou
konkrétneho textu. Počas tvorby textu sme použili
metódu vysvetľujúceho opisu. Propagačné materiály a
mapy analyzujeme pomocou porovnávacej metódy a v
celom príspevku aplikujeme systémovú metódu.
Kľúčové slová: náučný chodník, marketing,
manažment, propagácia

Úvod
Marketing je spoločenský a riadiaci proces, v ktorom
jednotlivci a skupiny získavajú prostredníctvom
vytvárania a výmeny produktov a hodnôt to, čo
potrebujú a chcú [1]. Marketingu sa v článku
venujeme v rámci kapitoly „Marketing záujmového
územia“, kde analyzujeme kvalitu dostupných
printových a elektronických zdrojov o Náučnom
chodníku Považský Inovec.
Náučné chodníky sú v krajine rôznou formou
vyznačené turistické a exkurzné trasy rôznej dĺžky a
zamerania, ktoré sú vytvorené v prírodne, krajinársky,
ale aj kultúrne či historicky zaujímavých alebo
typických územiach. V rámci týchto trás sú niektoré
vybrané objekty, fenomény alebo zaujímavosti
osobitne vysvetlené, väčšinou na informačných

Abstract
The aim of the paper is to evaluate the quality of the
available information, respectively. Pointing to the
positive and negative aspects of the marketing and
management of the area of interest of Považský
Inovec Educational trail.
It is therefore necessary to define the basic
concepts and to briefly characterize the area of
interest from a geographic point of view. In the
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paneloch, ktoré sú postavené na trase náučného
chodníka. Náučné chodníky sú súčasťou informačného
systému, ktorý okrem nich zahrňuje aj náučné lokality,
historické cesty a múzeá v prírode [2]. Informačné
tabule Náučného chodníka Považský Inovec
charakterizujeme v kapitole o súčasnom technickom
stave chodníka.
Manažment je proces, v ktorom riadiaci pracovníci
pomocou vedeckých poznatkov, ale najmä praktických
odporúčaní vedia vykonávať základné manažérske
aktivity pri zhodnocovaní disponibilných zdrojov za
účelom určovania a dosahovania podnikateľských
cieľov podniku [3]. Manažment v príspevku
analyzujeme v kapitole o manažmente starostlivosti o
náučný chodník, kde charakterizujeme subjekty
podieľajúce sa na vzniku a organizačnom zabezpečení
Náučného chodníka Považský Inovec.

návštevami knižníc (Univerzitná knižnica UKF v Nitre a
Tribečská knižnica v Topoľčanoch), prezeraním
internetových zdrojov a získavaním voľne dostupných
informácií na stránkach inštitúcií a obcí (RRA
Topoľčiansko, Klaster Topoľčany, Lesy Slovenskej
republiky, obec Nitrianska Blatnica, Radošina, Bojná a
Hubina).
Na to nadväzoval terénny výskum, ktorý nám
poslúžil hlavne na preverenie informácií zo získaných
zdrojov a nadobudnutie poznatkov, ktoré boli
potrebné pri analyzovaní súčasného technického stavu
chodníka, resp. informačných tabúľ.
Po nadobudnutí dostupných zdrojov sme použili
metódu triedenia, štúdia a spracovania informácií.
Následne sme začali interpretovať nadobudnuté
poznatky a tvoriť konkrétny text. Použili sme metódu
vysvetľujúceho opisu, na základe ktorej sme vysvetlili
dôležité
skutočnosti
z
odbornej
literatúry.
Porovnávacia (komparačná) metóda nám poslúžila pri
analýze výstupov mapového charakteru a iných
propagačných materiálov. Systémová metóda bola
aplikovaná v celej práci, pričom jej použitie viedlo k
usporiadaniu práce do 6 kapitol.

1 Teoreticko-metodické východiská
problematiky
Článok bol vypracovaný na základe odbornej literatúry
a internetových zdrojov. K definovaniu pojmu
„marketing“ nám poslúžila publikácia od Kotlera a kol.
(2007) a od Kotlera (2001). Pojem „náučný chodník“
sme definovali na základe článku na webovej stránke
www.ezahorie.sk. Pri definovaní pojmu „manažment“
nám poslúžila publikácia od Hittmára (2006).
Pri
spracovávaní
kapitoly
o
základných
informáciách o záujmovom území Náučného chodníka
Považský Inovec sme aplikovali poznatky z práce od
Bizubovej a Kollára (2015), článkov na webových
stránkach www.enviromagazin.sk a www.lesy.sk. K
spracovaniu geografických charakteristík náučného
chodníka boli nápomocné informácie uvedené na
webovej stránke Regionálnej rozvojovej agentúry
Topoľčiansko (www.rrato.eu).
Marketing záujmového územia Náučného chodníka
Považský Inovec sme charakterizovali prostredníctvom
voľne dostupných informácií na webových stránkach
obcí Nitrianska Blatnica (www.nitrianskablatnica.sk),
Radošina (www.radosina.sk), Bojná (www.bojna.sk) a
Hubina (www.hubina.sk).
Manažment starostlivosti o náučný chodník sme
zanalyzovali na základe poznatkov, ktoré poskytuje
Regionálna
rozvojová
agentúra
Topoľčiansko
(www.rrato.eu)
a
obec
Nitrianska
Blatnica
(www.nitrianskablatnica.sk).
Príspevok
sme
realizovali
v
postupných
nadväzujúcich krokoch.
Ako prvú sme využili metódu zhromažďovania
dostupných literárnych zdrojov, ktorá bola spätá s

2 Základné informácie o záujmovom území
Náučného chodníka Považský Inovec
Náučný chodník ako relatívne samostatný obsahový
a programový celok inštalovaný v prírodnej a kultúrnej
krajine, je nielen turistickou trasou, ale najmä
prechádzkovou trasou spojenou s poznávaním
odborných pojmov súvisiacich s prírodou, históriou,
kultúrou i technikou a ukážkou vzťahu človeka
a prírody v širších súvislostiach [4].
Náučné chodníky sú v teréne vyznačené výchovnovzdelávacie trasy situované v prírodne i kultúrne
pozoruhodných oblastiach, v rámci ktorých sú vybraté
niektoré významné objekty a javy, ktoré sú zvlášť
vysvetlené na informačných tabuliach umiestnených
na jednotlivých zastávkach [5].
Náučný chodník Považský Inovec vedie územím
pohoria Považský Inovec, ktoré sa nachádza na
západnom Slovensku a patrí do Fatransko-tatranskej
oblasti. V severnej časti Považský Inovec susedí so
Strážovskými vrchmi, kde je pohorie najmohutnejšie a
nachádza sa tu najvyšší vrch Inovec (1 041,6 m n. m.).
Pohorie v južnej časti obklopuje Podunajská nížina.
Geomorfologicky sa pohorie delí na Vysoký Inovec,
Nízky Inovec, Krahulčie vrchy a Inovecké predhorie.
Náučný chodník Považský Inovec začína na hranici
obcí Banka, Ratnovce a Ardanovce. Ďalej prechádza
cez územie obcí Šalgovce, Ardanovce, Radošina,
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Nitrianska Blatnica, Vozokany, Hubina, Ducové, Bojná,
Tesáre, Kuzmice, Podhradie, Závada, Velušovce,
Prašice a Nemečky. Celková dĺžka chodníka je približne
60 km, čo ho zaraďuje medzi dlhé náučné chodníky.
Podľa náročnosti patrí Náučný chodník Považský
Inovec medzi stredne náročné až náročné. V rámci
tematického zamerania ide o historický, kultúrny,
prírodovedný a ochranársky náučný chodník. Podľa
spôsobu interpretácie informácií zaraďujeme Náučný
chodník Považský Inovec medzi samoobslužný, textový
a grafický [6].

informácie geografického charakteru záujmového
územia, poznatky o kultúrno-historických pamiatkach
a možnostiach pre turistov a športovcov. Tieto
informácie
dopĺňajú
aj
ukážky
niektorých
informačných tabúľ v oblasti a mapa záujmového
územia [10].
Na webovej stránke obce Bojná v sekcii „Náučný
chodník Považský Inovec“ možno získať informácie o
geografickej polohe a vymedzení územia, tematickom
zameraní chodníka, pamiatkach a turistických a
športových možnostiach v území. Tieto informácie sú
uvedené aj v anglickom jazyku [11].
Obec Hubina informuje o náučnom chodníku na
svojej webovej stránke v rámci sekcie „Náučný
chodník“. Nachádzajú sa tu ukážky dvoch
informačných tabúľ s názvami „Hubina“ a „Marhát“
[12].
V rámci printových zdrojov, resp. propagačných
materiálov jednotlivých obcí možno získať informácie
o kultúrno-historických pamiatkach v území, stručné
informácie geografického charakteru o jednotlivých
obciach Mikroregiónu pod Marhátom (ktorý už v
súčasnosti neexistuje a jeho obce sú súčasťou
Mikroregiónu Radošinka), ktorý je v spolupráci s RRA
Topoľčiansko zriaďovateľom Náučného chodníka
Považský Inovec a o obciach Mikroregiónu Radošinka.
V obci Radošina je Náučný chodník Považský
Inovec
propagovaný
hlavne
prostredníctvom
Radošinského vinohradníckeho rajónu. Informácie o
Radošinskom vinohradníckom rajóne sa nachádzajú na
jednej informačnej tabuli, ktorá je lokalizovaná na
území obce Radošina, a má názov „Víno – Radošina“.
Obec Nitrianska Blatnica sústreďuje v rámci
Náučného chodníka Považský Inovec pozornosť na
Rotundu sv. Juraja, ktorá je tiež archeologickou
lokalitou.
V obci Bojná je náučný chodník propagovaný
hlavne v súvislosti s archeologickým výskumom na
hradisku Valy.
Severovýchodná časť záujmového územia je
propagovaná prostredníctvom Lesníckeho náučného
chodníka Duchonka – Kulháň, ktorý vedie cez
rekreačnú oblasť Duchonka smerom k prírodnej
rezervácii Kulháň.
K dispozícii je aj mapa záujmového územia NCH
Považský Inovec, ktorá je tiež dostupná v elektronickej
podobe. Mapa zobrazuje trasu náučného chodníka s
jednotlivými informačnými tabuľami, prístupové cesty
k chodníku z jednotlivých obcí a ostatné turistické
trasy v záujmovom území. Na zadnej strane sa
nachádzajú ukážky niektorých informačných tabúľ a

3 Marketing záujmového územia Náučného
chodníka Považský Inovec
Marketing možno charakterizovať ako proces
zameraný na uspokojovanie potrieb zákazníka [7].
Marketing záujmového územia Náučného chodníka
Považský Inovec predstavujú zdroje informácií, ktoré
možno rozdeliť na elektronické a printové zdroje.
V rámci elektronických zdrojov informuje o
náučnom chodníku Regionálna rozvojová agentúra
Topoľčiansko, ktorá na svojej webovej stránke uvádza
stručnú geografickú charakteristiku záujmového
územia,
informácie
o
kultúrno-historických
pamiatkach a možnostiach pre turistov a športovcov.
Tieto poznatky uvádza RRA Topoľčiansko aj v
nemeckom a anglickom jazyku. K dispozícii je aj mapa
záujmového územia náučného chodníka [6].
Náučný chodník Považský Inovec sa spomína aj na
webovej stránke projektu Klaster Topoľčany. Chodník
je spomenutý v sekcii „Obec Bojná“, kde je uvedený
medzi turistickými atrakciami regiónu [8].
Na webových stránkach obcí, cez ktoré chodník
vedie, možno nájsť informácie na stránkach obce
Nitrianska Blatnica, Radošina, Bojná a Hubina.
Obec Nitrianska Blatnica poskytuje informácie o
náučnom chodníku na svojej oficiálnej webovej
stránke v sekcii „Náučný chodník Považský Inovec“,
kde informuje o geografickej polohe chodníka,
zriaďovateľovi, cieľoch a kultúrno-historických
pamiatkach v území. K dispozícii je aj mapa
zobrazujúca geografickú polohu chodníka v rámci
Slovenska, vzory niektorých informačných tabúľ a
audio ukážka s názvom „Otvorenie NCHPI“, ktorá
vznikla pri príležitosti otvorenia prvej etapy náučného
chodníka spolu s rozhľadňou na vrchu Marhát v roku
2008 [9]. Informácie sú dostupné aj v anglickom a
nemeckom jazyku.
Informácie o Náučnom chodníku Považský Inovec
možno nájsť aj na oficiálnej webovej stránke obce
Radošina v sekcii „Náučný chodník“. Obec uvádza
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stručná geografická charakteristika územia, kultúrnohistorické pamiatky v území, možnosti pre turistov a
športovcov. Informácie sú uvedené aj v anglickom a
nemeckom jazyku.
Ďalšie mapy sú zamerané na cykloturistické trasy v
území (Klaster Topoľčany – cykloturistická mapa) a
informácie o pamiatkach a iných atrakciách poskytuje
ručne maľovaná mapa s názvom „Topoľčany a okolie“.

vývoji obce. Rozdiely možno pozorovať najmä v
grafickom spracovaní informačných tabúľ a
charakteristike informácií, ktoré poskytujú.

5 Manažment starostlivosti o náučný chodník
Náučný chodník Považský Inovec zriadila Regionálna
rozvojová agentúra Topoľčiansko v spolupráci s
obcami
Mikroregiónu
pod
Marhátom
a
Archeologickým ústavom SAV v Nitre [9]. Prvá etapa
chodníka bola otvorená dňa 4. októbra 2008 spolu s
rozhľadňou na vrchu Marhát.
Projekt organizačne zabezpečovala Regionálna
rozvojová agentúra Topoľčiansko a Združenie obcí
Mikroregiónu pod Marhátom. Mikroregión pod
Marhátom už v súčasnosti neexistuje a projekt
Náučného chodníka Považský Inovec zostal v záujme
RRA Topoľčiansko.
Archeologický ústav SAV v Nitre zabezpečil vydanie
informačného sprievodcu vo viacerých jazykoch a
poskytol informácie pre niektoré informačné tabule.
Tieto tabule sa nachádzajú hlavne v lokalitách, kde sa
nachádzajú významné archeologické nálezy, akým je,
napríklad hradisko Valy neďaleko obce Bojná (obr. 1).
Vznik jednotlivých informačných tabúľ zabezpečili
obce, ktoré sa starajú aj o ich technický stav. O
priechodnosť chodníka sa stará Regionálna rozvojová
agentúra Topoľčiansko.
Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko
vznikla v roku 2005 a zaoberá sa hlavne komunikáciou
s predstaviteľmi miest a obcí okresov Topoľčany,
Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Patrí do
Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr
aktuálne pod Úradom podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu [13].
Združenie obcí Mikroregiónu pod Marhátom
vzniklo v roku 2004 ako organizácia združujúca 19 obcí
okresu Topoľčany. Hlavným cieľom tohto združenia
bola koordinácia aktivít rozvoja územia a cestovného
ruchu regiónu [14]. Združenie obcí Mikroregiónu pod
Marhátom zaniklo v roku 2012 a na jeho činnosť
nadviazala Miestna akčná skupina Pod Marhátom,
ktorá vznikla v tom istom roku. Miestna akčná skupina
Pod Marhátom bola oficiálne zrušená v roku 2015.

4 Súčasný technický stav chodníka
Informačné tabule poskytujú poznatky o
jednotlivých obciach v území, kultúrno-historických
pamiatkach, archeologických lokalitách, chránených
územiach, faune a flóre a vrchoch.
Všetky tabule obsahujú názov náučného chodníka,
logo a malú mapu, ktorá informuje o aktuálnej polohe
v rámci celého Náučného chodníka Považský Inovec.
Textový obsah je sprevádzaný aj obrazovým
materiálom, resp. fotografiami a mapami.
Tabule informujúce o jednotlivých obciach
obsahujú názov a erb obce, stručnú históriu, poznatky
o prípadných archeologických lokalitách, nálezoch a
zaujímavosti o neďalekých kultúrno-historických
pamiatkach a atrakciách pre turistov a športovcov.
V niektorých obciach sa nachádzajú aj tabule so
špeciálnym zameraním. V obci Radošina sa nachádza
tabuľa s názvom „Víno – Radošina“, ktorá okrem
stručnej histórie obce informuje aj o dejinách
vinárstva v tejto oblasti Slovenska [10].
V obci Nitrianska Blatnica sa nachádza tabuľa s
názvom „Kaštieľ a rotunda“, ktorá sa zameriava na
Rotundu svätého Juraja a renesančný kaštieľ. Na tabuli
možno nájsť informácie o historických súvislostiach a
význame tohto miesta [9].
Kultúrno-historické zameranie má aj tabuľa s
názvom „Valy (Bojná I), ktorá informuje o
archeologickom výskume na hradisku Valy a dokazuje
historický význam tejto lokality.
V tejto oblasti náučného chodníka sa nachádzajú
tiež tabule s prírodovedným a ochranárskym
zameraním. Tabuľa „Pri Božskom Srdci“ informuje o
flóre Považského Inovca a tabuľa s názvom „Fauna
Považského Inovca“ informuje o živočíšnych druhoch
žijúcich v týchto oblastiach Slovenska. „Natura 2000
(CHVÚ, ÚEV)“ je názov tabule, ktorá definuje pojem
„Natura 2000“ a informuje o chránených územiach,
dôvodoch ochrany.
Odlišné informačné tabule možno pozorovať v
severovýchodnej časti záujmového územia, kde sa
nachádzajú tabule, ktoré v jednotlivých obciach
stručne informujú o geografickej polohe a historickom
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Obr. 2 Náučný chodník Považský Inovec na stránke
RRA Topoľčiansko
Zdroj: [6]
Mapa náučného chodníka, ktorá je k dispozícii na
stránke RRA Topoľčiansko, obsahuje zastarané
informácie o značení chodníka. Trasa chodníka,
znázornená na mape, tu neprechádza cez obce
Kuzmice a Velušovce. Tá istá mapa v printovej podobe
má trasu zaktualizovanú, ale neaktuálne zaznačené
niektoré informačné tabule. Na druhej strane mapy sa
nachádzajú rovnaké informácie o náučnom chodníku,
aké sú uvedené aj na webovej stránke RRA a ukážky
niektorých informačných tabúľ, ktoré sa nachádzajú v
juhozápadnej a centrálnej časti záujmového územia
(obr. 3).

Obr. 1 Informačná tabuľa v obci Radošina s
informáciami, ktoré zabezpečil Archeologický ústav
SAV v Nitre
Zdroj: [10]

6 Výsledky a diskusia
Na základe zistených skutočností možno konštatovať,
že informovanosť o Náučnom chodníku Považský
Inovec je na vyššej úrovni v juhozápadnej a centrálnej
časti záujmového územia. V severovýchodnej časti
možno pozorovať aj odlišné značenie náučného
chodníka, ktoré je nekompatibilné so značením v
juhozápadnej a centrálnej časti. Príčinu tohto javu
možno hľadať v čase vzniku NCH Považský Inovec,
ktorého prvá etapa bola oficiálne otvorená v roku
2008. Prvá etapa NCH Považský Inovec je lokalizovaná
práve v juhozápadnej až centrálnej časti záujmového
územia. Na webových stránkach jednotlivých obcí sa v
tejto časti chodník nespomína, resp. pozornosť je tu
zameraná na Lesnícky náučný chodník Duchonka –
Kulháň.
Organizačný zabezpečovateľ projektu, ktorým je
Regionálna
rozvojová
agentúra
Topoľčiansko
poskytuje na svojej oficiálnej webovej stránke stručné
informácie o geografickej polohe. Uvádza, že náučný
chodník začína v najjužnejšej na území obce Šalgovce,
pričom v skutočnosti sa začiatok chodníka nachádza
na hranici území obcí Banka, Ratnovce a Ardanovce.
Agentúra ďalej informuje o najvýznamnejších
pamiatkach v území a turisticko-športových
možnostiach. Absentujú informácie o zriaďovateľovi
chodníka a okolnostiach vzniku projektu [6] (obr. 2).

Obr. 3 Mapa Náučného chodníka Považský Inovec
z roku 2009
Zdroj: [6]
Z obcí, cez ktorých územie vedie Náučných
chodník Považský Inovec, možno informácie zistiť iba
na oficiálny stránkach obce Nitrianska Blatnica,
Radošina, Bojná a Hubina, čo sú len 4 obce
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z celkového počtu 15 obcí. Ide o obce nachádzajúce sa
v juhozápadnej, severozápadnej a centrálnej časti
chodníka. Na stránkach obcí v severovýchodnej časti
územia sa Náučný chodník Považský Inovec
nespomína. Pozornosť je tu zameraná na Lesnícky
náučný chodník Duchonka – Kulháň.
Obec Nitrianska Blatnica poskytuje na svojej
oficiálnej webovej stránke rovnaké informácie ako
RRA Topoľčiansko. Možno tu nájsť poznatky o
manažmente a otvorení prvej etapy náučného
chodníka. Súčasťou sekcie sú aj ukážky informačných
tabúľ a mapa s aktualizovanou trasou náučného
chodníka.
Obec Radošina informuje o Náučnom chodníku
Považský Inovec súborom tých istých poznatkov ako
RRA Topoľčiansko a obec Nitrianska Blatnica. Blok
informácií na stránke dopĺňa galéria ukážok
informačných tabúľ vyskytujúcich sa v tejto časti
záujmového územia.
Rovnaký súbor poznatkov o náučnom chodníku
uvádza na svojej oficiálnej webovej stránke aj obec
Bojná.
Obec Hubina má na svojej stránke vytvorenú
sekciu „Náučný chodník“, kde však chýbajú akékoľvek
informácie o projekte. Uvedené sú len ukážky dvoch
informačných tabúľ s názvom „Hubina“ a „Marhát“.
Z printových zdrojov možno získať základné
informácie o náučnom chodníku z mapy, ktorú vydala
RRA Topoľčiansko v roku 2008 a aktualizovala v roku
2009. Informácie uvedené na tejto mape sú
podobného charakteru ako poznatky dostupné na
oficiálnej webovej stránke agentúry.
Ďalšie dostupné mapy („Topoľčany a okolie“,
„Cykloturistická
mapa“
a
„Orientačný
plán
Topoľčany“) informujú o cykloturistických trasách a
pamiatkach v území (obr. 4).

Propagačné materiály z obcí Radošina a Nitrianska
Blatnica uvádzajú informácie hlavne o kultúrnohistorických pamiatkach v území. Propagačné
materiály zaniknutého Mikroregiónu pod Marhátom
neposkytujú žiadne informácie o Náučnom chodníku
Považský Inovec.
V juhozápadnej, severozápadnej a centrálnej časti
Náučného chodníka Považský Inovec sa nachádzajú
informačné tabule, ktoré poskytujú poznatky o
jednotlivých obciach v území, kultúrno-historických
pamiatkach, archeologických lokalitách, chránených
územiach, faune a flóre a vrchoch.
Tabule nachádzajúce sa v tejto časti obsahujú
názov náučného chodníka, logo a malú mapu, ktorá
informuje o aktuálnej polohe v rámci celého
Náučného chodníka Považský Inovec. Textový obsah je
sprevádzaný aj obrazovým materiálom, resp.
fotografiami a mapami (obr. 5).

Obr. 5 Informačná tabuľa v obci Bojná
Zdroj: [11]
Súčasťou informačných tabúľ je aj logo náučného
chodníka. Logo elipsovitého tvaru zobrazuje hradnú
vežu Topoľčianskeho hradu a po jej ľavej strane sa
nachádza Rotunda svätého Juraja a po pravej strane
vinná
réva,
ktorá
symbolizuje
Radošinský
vinohradnícky rajón. Za vinnou révou sa nachádza
rozhľadňa, ktorá znázorňuje rozhľadňu na vrchu
Marhát. V strede sa nachádza pozlátená plaketa
symbolizujúca hradisko Valy neďaleko obce Bojná
(obr. 6).

Obr. 4 Ručne maľovaná mapa „Topoľčany a okolie“,
„Cykloturistická mapa“ a „Orientačný plán Topoľčany“
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Obr. 8 Informačná tabuľa v obci Závada
Zdroj: terénny výskum

Obr. 6 Logo Náučného chodníka Považský Inovec
Zdroj: [9]

Marketing a manažment záujmového územia NCH
Považský Inovec sme komplexne zhodnotili aj
pomocou SWOT analýzy (Tab. 1).

Väčšina informačných tabúľ náučného chodníka sa
nachádza na drevenom podstavci a na vrchu má malý
prístrešok (obr. 7).

Silné stránky
dostatok kultúrnohistorických pamiatok v
území
prítomnosť rekreačných
oblastí Duchonka a
Nemečky

Slabé stránky
nekompatibilné
informačné tabule v
severovýchodnej časti
neinformovanosť o NCH
v severovýchodnej časti v
elektronických aj
printových materiáloch
Ohrozenia
pokles záujmu o turistiku
v území

Príležitosti
propagovanie
mikroregiónov SOTDUM
a Radošinka
prostredníctvom NCH
Považský Inovec
zvýšenie
neobnovenie a následné
konkurencieschopnosti
zrušenie náučného
cestovného ruchu v
chodníka
území
Tab. 1 SWOT analýza marketingu a manažmentu
NCH Považský Inovec

Obr. 7 Informačná tabuľa v obci Lipovník
Zdroj: terénny výskum
Tabule nachádzajúce sa v severovýchodnej časti
náučného chodníka majú celkom odlišný charakter. V
jednotlivých obciach obsahujú stručné informácie o
geografickej polohe a historickom vývoji obce aj v
anglickom a nemeckom jazyku (obr. 8).

Záver
Hlavným cieľom článku bola analýza dostupných
informačných zdrojov o záujmovom území Náučného
chodníka Považský Inovec.
Marketing v záujmovom území reprezentujú
printové a elektronické propagačné materiály. Tieto
propagačné materiály dopĺňa aj mapový výstup od
Regionálnej rozvojovej agentúry Topoľčiansko. Mapa
vydaná v roku 2008 zobrazuje trasu Náučného
chodníka Považský Inovec, prístupové cesty k
chodníku a ostatné turistické trasy. Pri analýze
dostupných informačných zdrojov bol zistený rozdiel v
informovanosti o náučnom chodníku. Odlišná úroveň
kvality informácii bola pozorovaná v severovýchodnej
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časti záujmového územia, ktorá je charakteristická aj
rozdielnym dizajnom informačných tabúľ. Hlavné
rozdiely spočívajú v grafickom spracovaní tabúľ a
informáciách, ktoré sa na nich nachádzajú. Dôvodom
tejto nekompatibility v informovanosti je aj fakt, že
prvá etapa náučného chodníka, ktorá bola otvorená v
roku 2008, sa nachádza v juhozápadnej až centrálnej
časti územia.
V manažmente starostlivosti o náučný chodník má
hlavnú úlohu Regionálna rozvojová agentúra
Topoľčiansko, ktorá Náučný chodník Považský Inovec
zriadila v spolupráci s obcami Mikroregiónu pod
Marhátom a Archeologickým ústavom SAV v Nitre v
roku 2008. Mikroregión pod Marhátom už v
súčasnosti neexistuje a jeho obce sú súčasťou
Mikroregiónu Radošinka. Náučný chodník Považský
Inovec v záujme Mikroregiónu Radošinka nefiguruje.
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Obec Zlatno - rodisko dvoch významných geografov
Municipality Zlatno - birthplace of two significant geographers
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linking of the natural environment with human
society.
The formation of ideas about geography and the
creation of right opinions about the geography is
helped by promoting activities (e. g. publication
activity) of its important representatives.
The article provides the basic information about
the village in which is situated a Museum of Michal
Lukniš and his memorial plaque. Information about
the life and work of prof. Zaťko are still not available
to the public.
The aim of this article is to highlight the life and
work of two important representatives of Slovak
geography - prof. Lukniš as a geomorphologist and
prof. Zaťko as a hydrogeographist. Their home village
is Zlatno in district Zlaté Moravce.
In our work, we used the method of described
explanation, the comparative method, the critical
analysis, and the systemic method. We were able to
connect our findings from field research with
knowledge from literature sources.
The interview with the mayor Róbert Šlehobr had
provided us with a lot of information about the
Zlatno´s development, the improvement of the
Museum of prof. Michal Lukniš and on possible linking
of partisan tourist trail Zlatno-Skýcov with an
educational trail Zlatno-Zlaté Moravce.
In addition, near to the village are a unique bison
menagerie, which could be beneficial for tourism, like
the mentioned hiking trails and ruins of the Čierny
hrad.
Key Words: municipality Zlatno, museum, Michal
Lukniš, Michal Zaťko

Abstrakt
Geografia je prírodná veda, ktorá skúma kauzálne
príčiny v priestore a čase. Skúma živú aj neživú
prírodu. Význam geografie spočíta v prepojení vzťahov
prírodného prostredia s ľudskou spoločnosťou.
K vytváraniu predstáv o geografii a k vytváraniu
správnych názorov o geografii pomáhajú svojou
činnosťou významné osobnosti propagovaním svojich
aktivít (napr. publikačnou činnosťou).
Článok poskytuje základné informácie o obci,
v ktorej sa nachádza Múzeum Michala Lukniša i jeho
pamätná tabuľa. Informácie o živote a diele prof. Zaťka
verejnosti zatiaľ sprístupnené nie sú.
Cieľom tohto článku je poukázať na život a dielo
dvoch významných osobností slovenskej geografie prof. Lukniša ako geomorfológa a prof. Zaťka ako
hydrogeografa, ktorých rodnou obcou je Zlatno
v okrese Zlaté Moravce.
V uvedenej práci sme použili metódu
vysvetľujúceho opisu, komparatívnu metódu, kritickú
analýzu a systémovú metódu. Terénnym výskumom
sme konfrontovali poznatky z odbornej literatúry so
skutočnými poznatkami.
Rozhovor so starostom obce Róbertom Šlehobrom
nám poskytol veľa rôznych informácií o rozvoji obce,
zveľadení priestorov Múzea prof. Michala Lukniša a o
možnom prepojení partizánskeho turistického
chodníka Zlatno-Skýcov s náučným chodníkom ZlatnoZlaté Moravce.
Navyše, blízko obce sa nachádza jedinečná zubria
zvernica, ktorá môže slúžiť cestovného ruchu podobne
ako spomínané turistické chodníky aj zrúcanina
Čierneho hradu.
Kľúčové slová: obec Zlatno, múzeum, Michal Lukniš,
Michal Zaťko

1 Úvod
Geografia je prítomná vo všetkých oblastiach nášho
života. Jej poznatky sú univerzálne a ľahko využiteľné.
Predstavitelia tejto vedy, geografovia, prichádzali,
prichádzajú a stále budú prichádzať s novými
poznatkami.
Medzi
významných
slovenských
priekopníkov 20. storočia patria aj dvaja rodáci z obce
Zlatno - prof. Michal Lukniš a prof. Michal Zaťko.

Abstract
Geography is a natural science that studies causal
causes in space and time. It examines the animate and
inanimate nature. The purpose of geography is in
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Je dôležité venovať zvýšenú pozornosť dvom
významným geografom z obce Zlatno, pretože ich
práce sú jedinečné a formujú mladú vedeckú
generáciu.
2 Teoreticko-metodické východiská problematiky
Informácie k životu a dielu oboch osobnosti ako aj
o mieste ich rodiska sme získavali z printových
a elektronických zdrojov. Život a dielo prof. Lukniša
sme spracovali na základe článku na webovej stránke
obce Zlatno [1] a na webovej stránke Katedry
regionálnej
geografie
Prírodovedeckej
fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave [2].
V uvedenej práci sme použili niekoľko metód.
Najviac použitou bola metóda vysvetľujúceho opisu,
ktorej využitie je najviac zreteľné pri Charakteristike
obce Zlatno. Kritická analýza bola použitá pri
spracovaní
informácií
o
dvoch
slovenských
významných geografoch. Poslednou využitou metódou
je systémová analýza.
Získané informácie sme vizualizovali pomocou
mapy, obrázkov a tabuľky.
3 Stručná charakteristika obce Zlatno
Na mape Slovenska nájdeme tri obce pod názvom
Zlatno. Prvá sa nachádza v okrese Brezno, druhá
v okrese Poltár a tretia v okrese Zlaté Moravce (mapa
1).
Okrem polohy sa rozlišujú aj svojou veľkosťou
a históriou. Zlatno má pomenovanie partizánske [3].
Nachádza sa 14 km severozápadne od okresného
mesta Zlaté Moravce. Hraničí so šiestimi ďalšími
obcami - na západe s obcou Velčice na juhu s obcou
Mankovce,
na
východe
s obcou
Hosťovce,
severozápadne s obcami Práznovce a Krnča a na
severovýchode s obcou Klátova Nová Ves [4].

Mapa 1 Vymedzenie záujmového územia obce Zlatno
Zdroj: [5]
V ďalších písomných záznamoch je uvedené aj pod
menami Zalathna (1397), Zalakna (1424), či Szalathna
(1424-1516).
Od 14. storočia patrila obec rodu Forgáčovcov,
ktorí tu vládli až do začiatku 18. storočia. Neskôr sa
dostala pod panstvo z Topoľčianok a radu rehoľníkov
Paulíniovcov z Lefantoviec.
Súčasné pomenovanie Zlatno sa začalo používať od
roku 1808, no definitívne až od roku 1919. V období
medzi 1808 až 1919 figurovali ešte názvy Zlatnó,
Zlatnou, ba dokonca Kis Aranyos (1892-1913).
Svoj prívlastok, partizánska obec, dostala vďaka
aktívnej partizánskej činnosti v období SNP, ktorého
bola významným strediskom. Dňa 22. 12. 1944
v blízkosti obce havarovali dve sovietske lietadlá. Na
ich počesť bola osadená pamätná tabuľa pred
obecným úradom.
K histórii patrí aj zrúcanina Čierneho hradu,
nachádzajúca sa v južnej časti obce, pravdepodobne
z konca 12. storočia. Zastával úlohu strážneho hradu
medzi hradmi Gýmeš a Hrušov. Zničený bol počas
tureckého nájazdu v 14. storočí. Zachovala sa iba malá
časť klenby hradného múru (obr. 1) [5].

3.1 Z histórie obce
Vznik obce Zlatno bol podnietený zlatom
nachádzajúcim sa v potoku Stránka, ktorý pramení pod
Javorovým vrchom a preteká cez obec. Práve od tohto
ušľachtilého žltého kovu je odvodený aj názov obce.
V súčasnosti sa v obci už zlato neryžuje, no možno ešte
objaviť zlaté zrnká.
Prvá písomná zmienka o obci sa nachádza
v Zoborskej listine z roku 1156, kde bolo uvedené pod
názvom Zaltinc. Ide pravdepodobne o prešmyčku slova
Zlatinc, odvodeného od slova zlato.
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poľnohospodárskej pôdy zatrávnená z dôvodu nízkeho
finančného výnosu.
Odlesnená južná a východná časť obce predstavuje
kultúrnu step. Na poľnohospodárskej pôde sa pestujú
obilniny a krmoviny.
V rámci zoogeografického členenia zaraďujeme
dané územie do podkarpatského úseku provincie
listnatých lesov. Vyskytuje sa tu živočíšstvo listnatého
lesa, záhrad, polí a lúk, vôd, a ľudských obydlí.
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny patrí severná
časť obce do Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie
(2. stupeň ochrany). Časť obci patrí k Chránenému
vtáčiemu územiu Tribeč v rámci európskej sústavy
chránených území NATURA 2000 [3].
Obec Zlatno patrí počtom obyvateľov k malým
obciam, dokonca v rámci okresu Zlaté Moravce ide o
obec s najnižším počtom obyvateľov - k 1. 01. 2017 v
obci žilo 217 obyvateľov, z toho 105 mužov a 112 žien.
V mesiaci január sa z obce vysťahovali traja obyvatelia,
takže k 31. 01. 2017 v obci žilo 214 obyvateľov.
Ľudnatosť Zlatna je veľmi nízka. Za posledných
desať rokov mala prevažne klesajúcu tendenciu (tab.
1). Hustota obyvateľstva predstavovala 15 obyvateľov
na km2.

Obr. 1 Pozostatky Čierneho hradu nad obcou Zlatno
Zdroj: [6]
3.2 Z geografie obce
Podľa geomorfologického členenia [7] patrí obec
Zlatno do geomorfologického celku Tribeč. Leží pod
Čiernym hradom a Javorovým vrchom na dne kotliny
obklopená lesmi.
Jej rozloha je 15,37 km2. Nadmorská výška stredu
obce je 330 m n. m., avšak najvyšším bodom je
Javorový vrch dosahujúci 730,6 m n. m. Najnižším
bodom s nadmorskou výškou 240 m n. m. je miesto,
kde Slažiansky potok obec opúšťa.
Územie Zlatna zaraďujeme k povodiu Žitavy.
Väčšinu územia odvodňuje potok Stránka, ktorý sa do
Žitavy vlieva pri Zlatých Moravciach z pravej strany. Do
Stránky sa vlieva ľavostranný Zorkov potok
a pravostranný Hradský potok. Na juhozápade obec
odvodňuje Slažiansky potok, ktorý je ľavostranným
prítokom Čerešňového potoka.
Na vodnom toku Stránka sa nachádzajú tri menšie
vodné plochy. Pre športový rybolov bola upravená
južná vodná plocha, ktorá slúži aj ako oddychovorelaxačná zóna.
Dominantným pôdnym typom sú kambizeme
s ojedinelým výskytom černozemí, pôdnym druhom sú
stredne ťažké pôdy, hlinité. Skeletnatosť pôd sa
pohybuje od slabých až po stredne skeletnaté pôdy
s ojedinelým výskytom silne skeletnatých pôd a pôd
bez skeletu.
Lesné porasty predstavujú až 66,87 % územia
(1027,7 ha). Podľa Národného lesníckeho centra
dominujú pôvodné dreviny buk (37,97 %) a dub
(34,50 %) a agát (12,31 %). Pôdny fond a jeho využitie
ovplyvňuje do značnej miery reliéf. Poľnohospodárska
pôda predstavuje skoro tretinu (31,03%), avšak jej
kvalita je nižšia. Zastavaná plocha Zlatna je 1,72%, a
vodné plochy tvoria len 0,23%. Ostatné plochy tvoria
0,15%.
V
súčasnosti
bola
väčšia
časť

Rok
Počet obyvateľov
2006
255
2007
246
2008
247
2009
235
2010
231
2011
224
2012
220
2013
220
2014
225
2015
228
2016
217
Tab. 1 Vývoj počtu obyvateľov obce Zlatno v rokoch
2006 - 2016
Zdroj: ŠÚ SR, 2017
Pri sčítaní obyvateľstva z roku 2011 bolo zistených
180 bytov. Obývané byty tvoria 75,92 %, a
neobývaných je 24,07 %.
Na postavenie obyvateľov na trhu práce poukazuje
jeho ekonomická aktivita, ktorá sa zisťuje pri sčítaní
obyvateľov. Tvoria ju dve základné skupiny –
ekonomicky aktívne obyvateľstvo (EAO) a ekonomicky
neaktívne obyvateľstvo (ENO). Za ekonomicky
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aktívnych sa považujú obyvatelia 16-roční a starší,
ktorí sú pracujúci (okrem dôchodcov), pracujúci
dôchodcovia, nezamestnaní a osoby na materskej
dovolenke.
V štruktúre ekonomicky neaktívneho obyvateľstva
dominujú dve základné zložky - nepracujúci
dôchodcovia a osoby závislé, ku ktorým zahŕňame deti
do 16 rokov, študentov stredných a vysokých škôl,
ktorí sa na populácii obce podieľali 49,32 %.
Podľa posledného sčítania obyvateľov, bytov
a domov v r. 2011 bolo v Zlatne 113 EAO, ktorých
podiel na obyvateľstve produktívneho veku bol 74,3 %.
Podiel mužov bol vyšší o 5, 4 – percentuálneho bodu
ako podiel žien na produktívnom obyvateľstve, ktorý
dosiahol 71,4 %.
Iným typom štruktúry je štruktúra EAO podľa
sektorov, v ktorej takmer vyrovnané postavenie má
sekundárny (39,82 %) a terciárny sektor (39,82 %),
ktoré v roku 2011 viazali 79,64 % EAO obce. Na
primárny sektor reprezentovaný lesníctvom a
poľnohospodárstvom pripadlo 15,93 %. Pri sčítaní
ľudu, domov a bytov 4,42 % ekonomicky aktívneho
obyvateľstva neudalo príslušnosť k odvetviam
hospodárstva.
Významný podiel na EAO má podskupina, ktorú
tvoria nezamestnaní. V roku 2014 počet
nezamestnaných dosiahol 20 osôb (17,70 %
z ekonomicky aktívneho obyvateľstva obce).
Z celkového počtu nezamestnaných je takmer polovica
žien - 9. Dominantná časť nezamestnaných má
dokončené nižšie stredné odborné vzdelanie - 10.
V štruktúre podľa veku medzi nezamestnanými
dominovali kategórie do 30 rokov, 35-40 a 55-60 roční.
V obci prevláda dlhodobá nezamestnanosť, ktorá u
nezamestnaných často spôsobuje stratu návyku
pracovať ako i sociálne zmeny osobnosti. Dlhodobo
nezamestnaných
v
obci
je
ako
polovica
z nezamestnaných - 11.
Dominantná časť obyvateľov odchádza za
pracovnou príležitosťou hlavne do Zlatých Moraviec
a krajského mesta Nitra.
Vo výrobných odvetviach hospodárstva
má
významné postavenie priemysel, zamestnaných v ňom
je 21,24 %, z ktorých je 12,39 % viazaných na odvetvia
strojárenstva a elektrotechnického priemyslu.
Stavebníctvo viaže 18,58 % EAO obce. Podiel EAO v
lesníctve a poľnohospodárstve je 15,93 % na celkovom
počte EAO obce. V nevýrobných odvetviach podiel
EAO je vyšší (5,31 - 3,54 %) najmä v maloobchode,
činnosti reštaurácií a pohostinstiev, doprave,
vzdelávaní a zdravotníctve, charakteristický je vysokou

dochádzkou za prácou mimo obec Zlatno, podobne
ako do odvetví priemyslu. Vysokou odchádzkou za
prácou sú charakteristické i ďalšie odvetvia
hospodárstva, čo je typické pre vidiecke obce, pokiaľ
neplnia špeciálnu výrobnú alebo nevýrobnú funkciu.
Podnikatelia obce svoju činnosť orientujú na
prepravu osôb, ťažbu dreva a lesnícke práce, do
maloobchodných a drobných služieb ako je stolárstvo,
klampiarstvo.
Sociálnu infraštruktúru tvorí predajňa so
zmiešaným tovarom, pohostinstvo, kultúrny dom,
obecné múzeum, knižnica, Kostol povýšenia Svätého
kríža, tri kaplnky a dom smútku s cintorínom.
Nedostatok detí spôsobil zatvorenie materskej a
základnej školy v roku 2003. Vzdelávacie zariadenia,
ale aj zdravotné, tak musia obyvatelia hľadať mimo
obce. Pre športové aktivity je sprístupnené futbalové
ihrisko, na ktorom sa každoročne odohráva turnaj o
putovný pohár starostu obce. Obec poskytuje aj
špecializované služby, stolárstvo a klampiarstvo. Obec
má elektrické a plynovodné zabezpečenie a obecný
vodovod. Kanalizácia sa v obci nenachádza. Odvoz
komunálneho odpadu je raz za dva týždne [5].
Vďaka obklopujúcej prírode je obec súčasťou
rôznych turistických cestičiek, niekoľkých značených
chodníkov aj pre menej zdatných turistov [9] i
cyklotrás (obr. 2).

Obr. 2 Turistické značenie chodníkov
Zdroj: [8]
V obci je taktiež múzeum (obr. 3), ktorého
súčasťou je izba venovaná rodákovi zo Zlatna,
profesorovi Luknišovi (obr. 4). Jeho rodný dom stojí
neďaleko (obr. 5). Ďalšou významnou budovou je sídlo
partizánskeho oddielu Plameň z rokov 1944 - 1945
(obr. 6).
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Obr. 3 Múzeum prof. Michala Lukniša v obci Zlatno
Zdroj: Terénny výskum, 2017

Obr. 5 Rodný dom prof. Lukniša
Zdroj: Terénny výskum, 2017

Obr. 4 Pamätná izba prof. Michala Lukniša
Zdroj: Terénny výskum, 2017

Obr. 6 Sídlo partizánskeho oddielu Plameň
Zdroj: Terénny výskum, 2017

4 Zlatno ako rodisko významných slovenských
geografov

Prof. Michal Lukniš sa narodil 26. 2. 1916 v Zlatne, v
okrese Zlaté Moravce, kde i maturoval na gymnáziu v
r. 1938. Vyštudoval geografiu a geomorfológiu na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave, kde ostal pôsobiť na katedre geografie
ako asistent prof. Hromádku od r. 1942. V r. 1946 sa
habilitoval na docenta a v r. 1956 na profesora fyzickej
geografie. Tomuto odboru sa venoval aj ako
univerzitný profesor a vedecký pracovník.
Bol zakladajúcim členom a prvým vedúcim Katedry
fyzickej geografie (1952 - 1960) na Prírodovedeckej
fakulte Univerzity Komenského.
S menom profesora Lukniša sa spája rozvoj
modernej
geomorfológie,
geomorfologického
mapovania a regionálnej geografie. Ako prvý u nás
a jeden z prvých vo svete začal s podrobným
geomorfologickým výskumom a mapovaním. Najmä
geomorfologický výskum u nás rozvinul na vysokej
medzinárodnej úrovni, čoho dôkazom je jeho svetovo
uznávané dielo - podrobná geomorfologická mapa
Vysokých Tatier. Vychoval množstvo žiakov, ktorí
hlásajú jeho odkaz spojenia fyzickej a humánnej

4. 1 Prof. RNDr. Michal Lukniš, DrSc.
(26. 2. 1916 Zlatno – 20. 9. 1986 Malacky)
Prof. RNDr. Michal Lukniš, DrSc. bol geograf,
univerzitný profesor, vedecký pracovník (obr. 7).

Obr. 7 Prof. RNDr. Michal Lukniš, DrSc.
Zdroj: [2]
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geografie. Luknišova geomorfologická škola má
medzinárodný význam a získala si uznanie doma
i v zahraničí.
Prof. Lukniš vypracoval unikátnu Geomorfologickú
mapu Vysokých Tatier a ich predpolí [10]. K jeho
významným vedeckým dielam patria Československé
Karpaty a Reliéf Slovenska v Slovenskej vlastivede. Je
spoluautorom publikácie Nížiny, kotliny a pohoria
Slovenska (1961) a stredoškolskej učebnice Geografia
ČSSR. Za významné dielo prof. Lukniša možno
považovať monografiu Jakubiany, ktorú vydal v roku
1946. Jeho ďalšie diela, najmä Geografia krajiny Jura
pri Bratislave a Regionálne členenie SSR z hľadiska jej
racionálneho
rozvoja,
slúžili
ako
vzor
regionálnogeografických prác pre ďalšie generácie
geografov. V neposlednom rade je významné jeho
dielo Slovensko 2 Príroda [11], [12].
Súpis vedeckých a publicistických prác profesora
Lukniša obsahuje vyše 130 titulov. Ako vysokoškolský
profesor vychoval niekoľko generácií slovenských
geomorfológov. Bol prvým predsedom Slovenskej
zemepisnej a geomorfologickej spoločnosti. V roku
1977 jeho vedeckú a pedagogickú činnosť ocenili
Národnou cenou Slovenska.

bolo jeho pôsobenie v geomorfológii na začiatku jeho
pracovnej kariéry. Po celý čas bol obľúbeným a
uznávaným pedagógom. Významná bola i jeho
redaktorská činnosť i bohatá organizátorská práca.
Profesor Zaťko sa narodil 9. augusta 1933 v Zlatne
v okrese Zlaté Moravce, v rodisku svojho o 17 rokov
staršieho učiteľa a kolegu, profesora Lukniša. V Zlatne
chodil do základnej školy, potom navštevoval
Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Po
maturite v roku 1952 odišiel študovať biológiu –
geológiu – zemepis (učiteľský smer) do Bratislavy na
Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského. Po
absolvovaní prvého ročníka uvedenej kombinácie
prestúpil do druhého ročníka na odbor geografia,
špecializáciu fyzická geografia na novovzniknutej
Fakulte geologicko-geografických vied Univerzity
Komenského. Túto absolvoval v roku 1957 s
diplomovou prácou „Geomorfologické pomery v
oblasti Dubová – Častá – Doľany“ pod vedením
profesora M. Lukniša. U svojho učiteľa ostal pracovať
ako asistent a na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského a na Katedre fyzickej geografie a
geoekológie v Bratislave pracoval podstatnú časť
svojho života až do roku 2003, kedy sa stal
pracovníkom Katedry geografie Pedagogickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Vo vedeckom zameraní profesora Zaťka stála na
začiatku geomorfológia. V diplomovej práci a ďalšie tri
roky po skončení štúdia sa venoval terénnemu
geomorfologickému výskumu a mapovaniu v mierkach
1 : 25 000 na území Malých Karpát a priľahlej časti
Podunajskej nížiny (povodie Gidry) a vo Vysokých
Tatrách. Výsledky boli publikované v dvoch štúdiách v
Acta Geologica et Geographica Universitatis
Comenianae – Geographica Nr. 1 (1959) a v
Geografickom časopise (1961). Geomorfologické
poznatky sa využili aj v kapitole o geomorfologických
pomeroch vo Vysvetlivkách k prehľadnej geologickej
mape ČSSR 1 : 200 000 pre list Bratislava – Wien.
Dobré základy získané pod vedením profesora M.
Lukniša sa prejavili aj v tom, že uvedené publikované
práce boli kladne hodnotené a pomerne často
citované.
V rámci vedeckej ašpirantúry sa profesor Zaťko
preorientoval z geomorfológie definitívne na
hydrologickú, resp. hydrogeografickú problematiku, a
to najmä na obyčajné podzemné vody Slovenska, ich
výskyt a charakteristiku na celom území, resp.
niektorých regiónoch, režim výdatnosti prameňov a
hladiny podzemnej vody, teplotu podzemných vôd a
pod. Svoje poznatky a výsledky vedeckej práce z tejto

4. 2 Prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc.
(9. 8. 1933 Zlatno – 9. 8. 2011 Bratislava)
Prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc. bol hydrogeograf,
univerzitný profesor, vedecký pracovník (obr. 8).

Obr. 8 Prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc.
Zdroj: [13]
S menom profesora Zaťka je spätý vývoj fyzickej
geografie v druhej polovici minulého storočia.
Mimoriadne zásluhy mal predovšetkým na poli
hydrogeografie a hydrológie, kde sa venoval najmä
problematike obyčajných podzemných vôd. Prínosným
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oblasti publikoval vo viac ako päťdesiatich vedeckých
prácach predovšetkým v slovenských a českých
vedeckých časopisoch a zborníkoch a ako spoluautor v
knižných publikáciách. Možno ich zhrnúť do niekoľkých
tematických okruhov.
Spomenúť treba aj také diela prof. Zaťka ako napr.
Cvičenia z fyzickej geografie, resp. Niektoré otázky
geografie podzemných vôd Slovenska.
Prof. Zaťko zomrel 9. augusta 2011 v deň svojich
78. narodenín [13].

O živote prof. Zaťka sa dozvedáme z webovej
stránky
Prírodovedeckej
fakulte
Univerzity
Komenského, kde nájdeme informácie o spomienkach
na jeho život pri príležitosti jeho sedemdesiatich
narodenín [15].
6 Potenciál zvýšenia informovanosti o oboch
osobnostiach geografie
Múzeum v obci Zlatno má potenciál rozšíriť svoje
expozície o ďalšie informácie. Bolo by veľmi prínosným
činom, keby v ňom boli zverejnené aj informácie
o prof. Zaťkovi.
Rodný dom profesora Zaťka v obci taktiež nie je
označený, ako rodný dom profesora Lukniša.
K zvýšeniu informovanosti o oboch osobnostiach
by mohol pomôcť pripravovaný Náučný chodník prof.
Lukniša, ktorý je plánový cez obec Zlatno, s jeho
prepojením na Kostoliansky náučný chodník.
Na webovej stránke obce Zlatno by mohli byť
pridané podrobné informácie o prof. Luknišovi i prof.
Zaťkovi. V múzeu prof. Lukniša by sa mohli vystaviť aj
jednotlivé diela prof. Zaťka ako jeho žiaka.
Za zmienku by mohol stáť aj návrh zmeniť názov
múzea na ,,Múzeum prof. Michala Lukniša a prof.
Michala Zaťka", ale iba po dohode s príbuznými oboch
profesorov.

5 Informácie o prof. Luknišovi a prof. Zaťkovi v
médiách
V obci Zlatno sa nachádza ojedinelé múzeum (obr. 3)
s izbou venovanou profesorovi Luknišovi (obr. 4). Jej
súčasťou sú informácie o jeho vzdelaní, činnosti a
kópie vybraných prác (obr. 9). Jeho rodný dom (obr. 5)
predstavuje ďalšiu zmienku jeho minulosti spätou so
Zlatnom.

Záver
Profesor Lukniš a profesor Zaťko predstavovali
významný prínos pre slovenskú geografiu. Svojou
činnosťou pomohli vybudovať jej základy a ďalej ich
rozvíjať.
Napriek ich neoceniteľnej práci informovanosť o
nich nie je dostatočná. V súčasných informačných
geografických zdrojoch sa významným osobnostiam
slovenskej geografie nevymedzuje dostatok priestoru.
Ich jedinečné diela, ktoré dodnes slúžia súčasnej
generácii geografov, tvoria piliere vzdelávania v oblasti
geografie všetkých stupňov, budúce nevynímajúc.

Obr. 9 Ukážky prác prof. Lukniša vystavené v Múzeu
Michala Lukniša v Zlatne
Zdroj: Terénny výskum, 2017
O profesorovi Zaťkovi v obci nie je žiadna zmienka.
Na webovej stránke obce sa nevyskytuje žiadna
zmienka o týchto dvoch významných geografoch.
Významnými zdrojmi sú iba internetové zdroje,
resp. stránky katedier ich pôsobenia.
O profesorovi Luknišovi nájdeme informácie
v histórii Katedry regionálnej geografie, ochrany
a plánovania
krajiny
Univerzity
Komenského
v Bratislave. Pre jej rozvoj predstavoval významnú
osobnosť [2]. Ďalšie informácie boli zverejnené v
článku na webovej stránke spravodajského portálu
Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, ktorý sa
zaoberá históriou a kultúrou obce Zlatno [14].
Pripomienkou jeho života a diela sú aj tri „Luknišove
zborníky“ [16, 17, 18], resp. vedecká konferencia.
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Náš región, Naša značka, Naša kvalita – regionálna značka
„Regionálny produkt PONITRIE®“ v rámci miestnej akčnej
skupiny Regionálne združenie Dolná Nitra, o.z.
Our Region, Our Mark, Our Quality – Regional Mark “Regional Product
PONITRIE®” in Local Action Group Regional Association Dolná Nitra, o.z.
Miloš Tigyi1
Školiteľ: Hilda Kramáreková2
1,2Katedra geografie a regionálneho rozvoja, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra,
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milos.tigyi@student.ukf.sk, 2 hkramarekova@ukf.sk

called region - the region of Ponitrie. In this article,
however, we have specified regional brand within the
local action group (LAG) Regional Association (RA)
Dolná Nitra o.z. in which we have identified four
subjects, which dispose with the regional brand
"Regional product Ponitrie®". Subsequently we
pointed out marketing and promotional resources
that contribute to the self-promotion of the various
subjects and rarely used opportunities of promotion
of regional brands and products, respectively
producers, who own this labeling.
Key Words: regional mark, regional product
PONITRIE, Dolná Nitra, propagation

Abstrakt
Každá obec, región, či krajina je navonok niečím
typická. Či už sú to tradície, zvyky, folklór ako taký
alebo produkt, ktorým sa daný región môže pýšiť na
základe svojej originality. Každý návštevník pri
návšteve konkrétneho územia vie veľmi rýchlo
rozoznať jeho špecifikum. Je preto veľmi dôležité
propagovať výrobky či služby typické aj pre náš región.
Cieľom príspevku bola charakteristika regionálnej
značky „Regionálny produkt PONITRIE®“, ktorá má
svoju územnú pôsobnosť v rámci totožne nazývaného
regiónu – región Ponitrie. V našom článku sme však
špecifikovali regionálnu značku v rámci miestnej
akčnej skupiny (MAS) Regionálne združenie (RZ) Dolná
Nitra, o.z., v ktorom sme identifikovali 4 subjekty,
ktoré disponujú regionálnou značkou „Regionálny
produkt PONITRIE®“. Následne sme poukázali na
marketingové a propagačné prostriedky, ktoré
napomáhajú k zviditeľneniu jednotlivých subjektov
a málo využívané možnosti propagácie regionálnej
značky a produktov, resp. producentov, ktorí toto
značenie vlastní.
Kľúčové slová: regionálna značka, Regionálny
produkt PONITRIE, Dolná Nitra, propagácia

Úvod
V súčasnosti žijeme v dobe, kedy človek siaha po
tovare a produktoch, ktoré nie sú z našej krajiny
a predsa sme schopní si ho zabezpečiť sami. Včelí
med, kvalitné víno, či umelecké diela, typické nie len
pre našu krajinu, ale i pre určitý región, v ktorom
žijeme, nie sú produkty, ktoré by sme si pre seba
nevedeli zabezpečiť. Našťastie i dnes, napriek silnej
konkurencii, nájdeme i v našich regiónoch množstvo
subjektov zaoberajúcich sa produkciou tradičných a
jedinečných výrobkov. Aby sa jednotlivé subjekty
v regiónoch Slovenska navzájom identifikovali, vznikol
systém regionálneho značenia.
V našom príspevku sme sa zamerali na región
Ponitrie, v ktorom sme identifikovali 12 subjektov
disponujúcich regionálnou značkou, ktorej názov je
adekvátny jej pôsobnosti – „Regionálny produkt
PONITRIE®“. Prípadová štúdia bola zameraná v rámci
regiónu Ponitrie iba na územie MAS RZ Dolná Nitra,
o.z. V tomto verejno-súkromnom partnerstve sa
nachádzajú 4 subjekty, ktoré vlastnia toto regionálne
značenie a reprezentujú toto regionálne združenie.

Abstract
Each municipality, region or country has apparently
some typical characteristics. Whether it is traditions,
generally folklore or product, that region can be proud
of based on its originality. Every visitor, when visiting a
particular area, can very quickly recognize its
specificities. Therefore it is very important to promote
products or services typical for our region as well.
The aim of the article was characteristics of
regional brand "Regional product PONITRIE®" which
has its own territorial scope within the identically
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Cieľom tohto príspevku je charakteristika
regionálnej značky „Regionálny produkt PONITRIE®“
a stručná
geografická
charakteristika
nášho
záujmového územia – RZ Dolná Nitra, o.z. V príspevku
analyzujeme subjekty vlastniace regionálnu značku
v rámci uvedeného mikroregiónu. V závere sme
taktiež
konštatovali
aktuálny
stav marketingu
a propagácie regionálnej značky v rámci regiónu
Ponitre a MAS RZ Dolná Nitra, o.z a navrhli sme aj
riešenia, ktoré by k celkovému zviditeľneniu sa
jednotlivých subjektov mohli pomôcť.

komparatívnu, či systémovú metódu (pri komplexnom
výskume príspevku spôsobom od analýzy k syntéze)
a pri spracovaní mapy vymedzenia územia RZ Dolná
Nitra, o.z. sme využili kartografickú metódu, pri čom
nám slúžil počítačový program ArcGIS 10.0.

2 Regionálna značka a územné pôsobenie
„regionálneho produktu PONITRIE®“
Regionálne značenie na Slovensku a
jeho
koordinovanie, či propagáciu zabezpečujú na národnej
úrovni Národná sieť slovenských miestnych akčných
skupín (NSS MAS) so sídlom v Liptovskom Hrádku.
Takúto značku môžu získať remeselné alebo tradičné
výrobky,
potravinárske
produkty,
podujatia,
ubytovacie a stravovacie služby. Cieľom zavedenia
regionálnej značky bola propagácia regiónu, podpora
miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb, podpora
uchovávania hodnôt, tradícií a jedinečností regiónu, či
podpora využívania miestnych zdrojov. Regionálna
značka ďalej zabezpečuje, že certifikovaný produkt
spĺňa stanovené kritériá, ktorými sú – jedinečnosť pre
daný región, pôvod produktu od miestneho výrobcu,
využívanie tradičných postupov a miestnych zdrojov
a produkt musí obsahovať podiel ručnej práce.
V súčasnosti jestvuje na území Slovenskej republiky
celkom 8 regionálnych značiek: Regionálny produkt
Hont, Podpoľanie, Ponitrie, Gemer-Malohont,
Malodunajsko-Galantsko,
Karsticum,
Záhorie
a Kopanice. Individuálne možno označiť regionálnu
značku v okrese Komárno – Regio Danibiana, ktorá má
vlastné logo, mimo jednotného logotypu [4].
Značka „Regionálny produkt PONITRIE®“ sa
vyskytuje v rámci regiónu Ponitrie, ktoré možno
vymedziť hranicami okresov Topoľčany, Zlaté Moravce
a Nitra. Okres Nové Zámky zasahuje do tohto regiónu
určeného na účely regionálneho značenia iba
čiastočne a to obcou Rastislavice [5].

1 Teoreticko-metodické východiská
Počas tvorby príspevku sme vychádzali z odbornej
literatúry, na základe ktorej sme získali informácie
o možnostiach realizácie regionálneho rozvoja. Jedna
z takých publikácií nesie názov Podoby regionálneho
a miestneho rozvoja [1]. Teoretické a štatistické údaje,
ktoré sme získali majoritne z publikácií a zdrojov
verejne dostupných na internete, ako napr. webová
stránka Štatistického úradu Slovenskej republiky [2].
Pri spracovaní geografickej charakteristiky
mikroregiónu sme informácie čerpali z príspevku
Propagácia ako nástroj marketingu MAS RZ Dolná
Nitra, o.z. [3]. Všeobecné informácie o regionálnom
produkte nám poskytla webová stránka Národnej
siete slovenských miestnych akčných skupín
www.nssmas.eu [4] a podrobnejšie informácie
o regionálnom produkte sme čerpali z webových
stránok
www.produktponitrie.sk
[5]
www.radosinka.sk [6] a www.dolnanitra.sk [7]. Údaje
a informácie o ochrane držiteľov regionálneho
značenia sme získali na webovej stránke Úradu
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky [8].
Propagačné materiály v elektronickej forme sme
získali z webovej stránky Digital Publishing Platform
for Magazines, Catalogs and more – ISSUU [9].
Značkou územia, resp. celkovému imidžu územia, sa
po odbornej stránke venujú v rámci svojej publikačnej
činnosti aj autori Matlovičová [10] a Nemčíková,
Krogmann, Dubcová [11].
Pri tvorbe príspevku sme sa využívali rôznorodú
metodiku. V rámci zberu informácií súvisiacich
s regionálnym produktom sme absolvovali terénny
výskum a riadený rozhovor so 4 subjektmi vlastniacimi
regionálnu značku a s bývalou manažérkou RZ Dolná
Nitra, o.z., ktorá participovala na vzniku tejto značky.
Informácie o potenciálnych subjektoch, ktoré by mohli
vlastniť túto značku v budúcnosti, nám poskytol
dotazníkový prieskum určený pre starostov členských
obcí RZ Dolná Nitra, o.z. Aplikovali sme taktiež

3 Miestna akčná skupina Regionálne združenie
Dolná Nitra, o.z.
Miestna akčná skupina je občianske združenie
založené v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov, ktoré je
vybrané Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka
Slovenskej
republiky
na
podporu
implementácie vybranej Integrovanej stratégie rozvoja
územia a to na základe splnenia všetkých kritérií
hodnotenia pre Os 4 – Realizácia prístupu LEADER
a bol mu udelený štatút Miestnej akčnej skupiny [3].
Územie MAS RZ Dolná Nitra, o.z. (mapa 1) so
sídlom v Golianove, zaregistrovanej ku dňu
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26.10.2007, možno lokalizovať z administratívneho
hľadiska v centrálnej časti Nitrianskeho kraja a vo
východnej časti okresu Nitra. Nachádza sa tak vo
výhodnej polohe voči krajskému mestu Nitra ako
rozvojovému pólu rastu a taktiež je situovaná
v blízkosti mesta Vráble, ktoré predstavuje pre
obyvateľov mikroregiónu
ponuku
pracovných
príležitostí,
priestor
pre
kultúrne
vyžitie
a diferencovanosť služieb rôzneho charakteru.

Pohranice, Veľké Chyndice, Veľký Cetín, Veľký Lapáš,
Vinodol a obec Žitavce), iné právnické osoby (celkom 6
podnikateľov) a 23 fyzických osôb a občianskych
združení [3]. Celková rozloha mikroregiónu je 155,65
km2, čo je primeraná veľkosť vo vzťahu ku počtu
členských obcí a počtu obyvateľov, ktorých k 31.12.
2015 bolo celkom 15 862, hustota obyvateľstva tak
predstavuje 101,91 obyvateľov/km2 [2].

4 Regionálny produkt PONITRIE®
Značku „Regionálny produkt PONITRIE®“ môžu získať
iba tie poľnohospodárske a potravinárske produkty,
remeselné výrobky a ubytovacie a stravovacie služby,
ktoré sú vyprodukované, vyrobené alebo poskytované
na území regiónu Ponitrie miestnymi subjektmi.
Značka vznikla ako výsledok realizácie dvoch projektov
spoluprác: „Zavádzanie regionálneho značenia
produktov na nitrianskom vidieku – budovanie
kapacít“ (celková výška nenávratného finančného
príspevku (NFP) z Pôdohospodárskej platobnej
agentúry (PPA) predstavovala sumu 38 098,10 EUR) a
„Zavádzanie regionálneho značenia na nitrianskom
vidieku – tvorba regionálnej značky a systému kvality“
(celková výška NFP z PPA predstavovala sumu 34 186
EUR), ktorá predstavuje systém značenia „domácich“
výrobkov, ktoré sa svojím charakterom viažu
k určitému územiu. Zmluvy o poskytnutí NFP na
realizáciu oboch projektov boli podpísané dňa 28.11.
2011. Do prvého z uvedených projektov (možno
označiť ako prvú etapu projektu) sa zapojili 3 miestne
akčné skupiny a 3 verejno-súkromné partnerstvá.
Koordinátorom oboch projektov je OZ Mikroregión
Radošinka. Ďalšími projektovými partnermi sú MAS RZ
Dolná Nitra, o.z., OZ pre rozvoj mikroregiónu
„Požitavie-Širočina, Mikroregión Tríbečsko, MAS
Spoločenstva
obcí
topoľčiansko-duchonského
mikroregiónu a Mikroregión Cedron. Do druhého
projektu sa nezapojilo OZ pre rozvoj mikroregiónu
„Požitavie-Širočina.
V druhej
etape
projektu
zameraného na tvorbu regionálnej značky a systému
kvality boli vymedzené aktivity v rámci ktorých
prebehla registrácia individuálnej ochrannej známky
„Regionálny produkt PONITRIE®“, vyškolenie členov
Certifikačnej komisie a kontrolných komisárov,
zostavenie kritérií pre udelenie regionálnej značky,
vytvorenie webovej stránky www.produktponitrie.sk,
či zostavenie a vydanie Katalógu výrobcov,
producentov a poskytovateľov služieb (obr. 1) [6].

Mapa 1 Vymedzenie územia miestnej akčnej skupiny
Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. v okrese Nitra

Regionálne združenie Dolná Nitra, o.z. je jazykovo
zmiešané územie ako dôsledok prelínania dejín dvoch
národov Slovákov a Maďarov. Prítomné sú tu spoločné
prvky v kultúre, či spoločné štruktúry zástavby.
Z historického hľadiska je územie významné
poľnohospodárskou
produkciou,
silnými
podnikateľskými subjektmi a tradíciou pestovania
viniča, ktorá v obciach mikroregiónu pretrváva
dodnes. Dolná Nitra najmä v prípade staršej generácie
evokuje spomienky na zašlú slávu bývalého
poľnohospodárskeho podniku – Agrokombinát JRD
Dolná Nitra so sídlom vo Veľkom Cetíne. Ako môžeme
vidieť na mape 1, v súčasnosti tvorí členskú základňu
celkom 17 obcí (Babindol, Čechynce, Dolné
Obdokovce, Golianovo, Klasov, Lúčnica nad Žitavou,
Malé Chyndice, Malý Cetín, Malý Lapáš, Melek, Paňa,
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5 Držitelia značky „Regionálny produkt
PONITRIE®“ a certifikácia regionálneho značenia
Držiteľom značky sa možno stať na základe
predloženia žiadosti koordinátorovi značenia (v našom
prípade ide o mikroregión Občianske združenie
Radošinka). Držiteľom osvedčenia pre užívanie značky
môže byť právnická i fyzická osoba. Pre udelenie
značky musí výrobok alebo služba vyhovieť
certifikačným kritériám, ktoré sú zadefinované
samostatne pre výrobky a samostatne pre služby [5].
Certifikát regionálneho značenia môže získať iba
špecifický
producent
v súlade
s princípmi
systematizácie značiek regionálneho produktu, ktorý
legislatívne zastrešuje Úrad priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky. Ten zabezpečuje ochranu
držiteľov regionálnych značiek, ktoré sú uvedené
v systéme v zmysle zákona č. 575/2001 Z.z.
o organizácii ústrednej štátnej správy [8].
Udeleniu práv na užívanie značky „Regionálny
produkt PONITRIE®“ predchádza žiadosť záujemcu
o získanie značky, ktorú koordinátor zverejňuje
prostredníctvom výzvy a to minimálne dva mesiace
pred jej ukončením. Žiadateľ k žiadosti prikladá
vzorový produkt/výrobok, prípadne ho dodá na
základe výzvy koordinátora k dátumu zasadnutia
certifikačnej komisie. Tú sa v rámci značky „Regionálny
produkt PONITRIE®“ tvorí 11 členov a zasadá
minimálne 1 krát ročne. Samotný proces certifikácie
prebieha tak, že koordinátor značky zvolá zasadnutie
certifikačnej
komisie
a informuje
žiadateľov
o časovom harmonograme hodnotenia žiadostí.
Komisia následne rozhodne o udelení práv na užívanie
značky a koordinátor do 14 dní odo dňa zasadnutia.
V prípade kladného rozhodnutia certifikačnej komisie
udelí koordinátor výrobcovi práva na užívanie značky
na základe zmluvy, ktorú uzatvoria najneskôr do 1
mesiaca odo dňa konania zasadnutia. V prípade
záporného rozhodnutia je žiadateľ písomne
oboznámený o zamietnutí žiadosti [5].

Obr. 1 Titulná strana katalógu „Regionálny produkt
PONITRIE®“
Zdroj: [9]
Cieľom značky je taktiež prispievať k rozvoju
udržateľného
rozvoja
cestovného
ruchu
prostredníctvom poskytovania hodnotnejšieho zážitku
pre návštevníkov vo vidieckom cestovnom ruchu
a slúži k tomu, aby návštevníci regiónu rozpoznali
kvalitný a jedinečný miestny produkt a opätovne
navštívili jedinečný región, z ktorého pochádza [5].
Prirodzene, každá značka musí mať svoj dizajn.
V rámci verejnej diskusie bol zvolený jednotný dizajn
logotypu značenia miestnych produktov a služieb na
Slovensku [4]. Pre „Regionálny produkt PONITRIE®“
bol stanovený jednotný logotyp (prototyp loga), ktorý
možno vidieť na obr. 2.

Obr. 2 Logo „regionálneho produktu PONITRIE“
Zdroj: [5]

6 Subjekty a produkty disponujúce značkou
„Regionálny produkt PONITRIE®“ v rámci MAS
RZ Dolná Nitra

Symbol uvedenej značky na obr. 2 predstavuje zvlnenú
poľnohospodársku
krajinu
s úrodnou
zemou,
obrábanú od najstarších čias a kultúrne bohatstvo
územia. Spojitosť územia s poľnohospodárstvom tiež
symbolizuje klas, ktorý prezentuje úrodnosť a byliny
znázorňujúce rôznorodosť. Toto logo je zhotovené
v zemitých odtieňoch žlto-hnedej farby [5].

Subjekty a žiadatelia o regionálnu značku reagovali na
prvú výzvu 10. 6. 2013. Doposiaľ boli zverejnené
a predložené celkom 4 výzvy. Posledná výzva sa datuje
v období od 4. 7. 2016 do 4. 8. 2016. Celkový počet
subjektov, ktoré získali oprávnenie užívať regionálnu
značku v rámci celého územia pôsobnosti značky, bol
12. Z veľkej časti ide o subjekty, ktoré možno označiť
ako producentov, vzhľadom k tomu, že cieľom ich
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záujmu je produkcia pre región špeciálneho
sortimentu. Či už ide o napr. výrobu včelieho medu,
kvalitného
vína,
chilli
papričiek,
alebo
i
nepotravinových produktov akými sú napr. umelecké
diela. Medzi držiteľmi regionálnej značky možno nájsť
aj subjekty, ktoré ponúkajú službu (ako príklad možno
uviesť Hotel Hradná stráž **** v zámockom parku
obce Topoľčianky). V rámci MAS RZ Dolná Nitra, o.z.
možno identifikovať 4 subjekty disponujúce
regionálnou
značkou
„Regionálny
produkt
PONITRIE®“.
V obci Malý Cetín sa pestovaniu tekvíc venuje
s cieľom produkcie tekvicových jadierok Marta
Kozárová SHR, ktorá zákazníkom ponúka výbornú
kvalitu – zdraviu prospešné, ručne preberané, pečené
tekvicové jadierka (solené, nesolené, so šupkou i bez
šupky) z miestneho regiónu.
Výrobou kvalitného vína sa zaoberá v rámci Dolnej
Nitry i spoločnosť Agropest, spol. s r.o. so sídlom
v obci Veľký Cetín, ktorá si značku regionálneho
produktu patentovala na Víno biele – Cetínska
kadarka. Táto vzácna odroda sa na Slovensku pestuje
iba v okolí tejto obce, čím je pre spotrebiteľa
výnimočná.
Umeleckému rezbárstvu sa venuje už takmer 11
rokov Peter Šrank z obce Veľký Lapáš, ktorý získal
certifikát regionálnej značky na umelecké rezbárstvo –
výroba drevených sôch a reliéfov (obr. 3).

7 Marketing a propagácia regionálnej značky
v rámci MAS RZ Dolná Nitra, o.z.
V rámci regionálneho produktu bola dňa 22.1. 2014
podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP na realizáciu
projektu národnej spolupráce „Spoločný marketing
regionálnych značiek na juhozápadnom Slovensku“,
ktorého
cieľom
bola
podpora
a posilnenie
hospodárskeho a kultúrneho rozvoja na území
participujúcich partnerov, prehĺbenie vzájomnej
spolupráce partnerov v oblasti regionálneho rozvoja
a rozvoja cestovného ruchu, spoločná propagácia
regionálneho produktu a uspokojenie zvýšeného
dopytu po slovenskom, resp. miestnom produkte.
Celková výška NFP z PPA predstavovala v rámci tohto
projektu sumu 76 000 EUR [6]. Nakoľko sa jedná
o projekt spoluprác, možno konštatovať, že do
projektu sa zapojilo celkom 5 verejno-súkromných
partnerstiev.
Koordinátorom
bola
MAS
OZ
Mikroregión RADOŠINKA, projektovým partnerom č. 1
bolo RZ Dolná Nitra, o.z., partnerom č. 2 bolo OZ pre
rozvoj mikroregiónu „Požitavie-Širočina“, partnerom č.
3 bola MAS Stará Čierna voda a projektovým
partnerom č. 4 bola MAS Dudváh. V rámci projektu
národnej spolupráce boli navrhnuté 4 aktivity
(zriadenie infobodov regionálnej značky, zabezpečenie
spoločných marketingových materiálov regionálnej
značky, zabezpečenie spoločných marketingových
aktivít (podujatí) regionálnej značky a manažment
projektu). Na základe stanoveného cieľa sa v rámci 2.
aktivity vytvoril Katalóg certifikovaných producentov
a poskytovateľov služieb (obr. 1) v slovenskom,
maďarskom a v anglickom jazyku.

Obr. č. 3: Logo umeleckého rezbára Petra Šranka
Peter Šrank je autorom viacerých betlehemov,
svätcov či postáv z rozprávok, či poslednej večere
v životnej veľkosti. Dosiaľ vyrezal vyše 300 sôch, ktoré
reprezentujú mikroregión nielen na Slovensku, ale
i v zahraničí.
Inou umeleckou činnosťou, ktorá získala značku
regionálneho produktu, sú olejové krajinomaľby
Mareka Záhona z obce Babindol. Autor preferuje
olejomaľbu na plátno a svoje diela prezentoval na
viacerých podujatiach v rámci Slovenskej republiky [5].
Marek Záhon svojimi dielami vizualizuje predovšetkým
krajinu, ktorá je svojím spôsobom výnimočná
a originálna, krajinu ktorej súčasťou je i Regionálne
združenie Dolná Nitra, o.z.

Obr. 4 Ukážka interaktívnej mapy „Regionálneho
produktu PONITRIE®“
Zdroj: [7]
Ďalšími úspešnými, zaujímavými a pútavými
propagačnými činnosťami boli grafická príprava a tlač
trhanej mapy, príprava a vysielanie TV spotov a
elektronická (interaktívna) mapa (obr. 4), ktorá
obsahovala miesto výskytu, resp. spracovania
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produktu a je dostupná na webovej stránke RZ Dolná
Nitra, o.z., Občianskeho združenia Radošinka
i regionálneho produktu PONITRIE [6].
Pri pohľade na obr. 5 možno konštatovať, že ide
o jednoduché kartografické prevedenie, pričom sa na
označenie subjektov (držiteľov práv na užívanie značky
„Regionálny produkt PONITRIE®“) využila rovnaká
ikona, ktorá prostredníctvom loga reprezentuje
„Regionálny produkt PONITRIE®“.
Iný propagačný materiál, ktorý bol v rámci
regionálneho značenia realizovaný, sú už vyššie
uvedené TV spoty PONITRIE, na ktorých jednotliví
výrobcovia prezentujú svoje výrobky.
V printovej forme sa subjekty propagovali aj
v rámci informačného spravodaja (obr. 5) „Pozdrav
z Dolnej Nitry“.

stránkach (resp. oficiálnych stránkach na sociálnych
sieťach) jednotlivých samospráv mikroregiónu,
eventuálne Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Taktiež by sa propagácia dala uskutočniť privolaním si
jednotlivých subjektov na rôzne kultúrno-športové
podujatia, ktoré jednotlivé obce mikroregiónu
realizujú, či na podujatiach akými sú už spomínané
veľtrhy cestovného ruchu (napr. Medzinárodný veľtrh
cestovného ruchu v Bratislave, Regióny Slovenska Agrokomplex Nitra). Návštevník je tak priamo
v kontakte s produktom, resp. producentom, čo môže
zvýšiť pravdepodobnosť kúpy daného produktu.

8 Výsledky a diskusia
Systém regionálneho značenia, nielen na Slovensku,
prináša mnohé výhody. Jednou z nich je ochrana
kvality prostredníctvom systému kvality (stanovenie
kritérií kvality a kontrola ich plnenia) a ochrana značky
a jej držiteľov, nakoľko sú registrované ako ochranné
známky (priemyselné vlastníctvo). Tieto výhody
zabezpečujú odlíšenie regionálnych producentov
a výrobcov, poskytovateľov autentických služieb a ich
predajcov. Za ideálnych okolností možno pokladať za
výhodu i efektívny marketing, ktorý je jednotný
a finančne menej náročný (spoločná webová stránka
a propagačné materiály a i.), čím sa ponúka príležitosť
aj pre menšie subjekty.
V rámci regiónu Ponitrie sme identifikovali 12
subjektov vlastniacich regionálne značenie. V MAS
Dolná Nitra, o.z. sa nachádzajú 4 subjekty, ktorých
produkty disponujú značkou „Regionálny produkt
PONITRIE®“. Po vzájomnej komunikácii so subjektmi
sme zistili, že myšlienku regionálneho značenia
hodnotia veľmi pozitívne, avšak regionálne značenie
ako také im dosiaľ vo výraznej miere k zvýšeniu
obratu, resp. zvýšeniu dopytu po ich produktoch
nepomohlo. Na to, aby subjekty mohli svoje jedinečné
produkty ponúkať vo väčšej miere, je potrebné zvýšiť
úroveň propagácie regionálnej značky a zvlášť
jednotlivých subjektov. Pri správnom prístupe by tak
subjekty mohli profitovať výraznejšie, čím by sa
výrazne zvýšil aj celkový imidž mikroregiónu.
Z marketingového hľadiska je možné konštatovať, že
„Regionálny produkt PONITRIE®“ je po propagačnej
stránke zabezpečený elektronickou (interaktívnou)
mapou dostupnou na webových stránkach
regionálneho produktu, RZ Dolnej Nitry i OZ
Radošinka.
Na základe dotazníkového prieskumu určeného
pre starostov obcí MAS RZ Dolná Nitra, o.z. sme
taktiež zistili, že sa v mikroregióne nachádza ešte

Obr. č. 5: Titulná strana informačného spravodaja
„Pozdrav z Dolnej Nitry“
Zdroj: [7]
V rámci 3. aktivity sa realizovali podujatia s názvom
„Dedina v meste“ v mestách Nitra (júl 2014), Galanta
(august 2014) a Vráble (október 2014), ďalej boli
subjekty prezentované aj na veľtrhoch cestovného
ruchu v Prahe (CZ) a v Budapešti (HU) [6].
V súčasnosti, žiaľ, absentuje kvalitný marketing pre
subjekty vlastniace regionálne značenie najmä vďaka
nedostatočnému množstvu finančných prostriedkov
a zlému administratívno-legislatívnemu nastaveniu
systému na národnej úrovni. Počas spracovania tohto
príspevku sme však našli niekoľko spôsobov, ako
pomerne lacno a jednoducho spropagovať produkty
vlastniace regionálnu značku. Jedným zo spôsobov je
využitie virtuálnej propagácie vo forme vytvorenia si
svojej oficiálnej stránky produktu na sociálnej sieti
a následné zviditeľnenie sa na oficiálnych webových
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mnoho subjektov, ktoré by mohli takouto značkou
disponovať a pri správnom marketingovom prístupe
by sa tak tieto subjekty vedeli výraznejšie uchytiť
nielen na regionálnom trhu. Aktívny prístup
k propagácii jednotlivých subjektov by vedeli podporiť
práve samosprávy pomocou svojich propagačných
prostriedkov (oficiálne webové stránky, oficiálne
stránky na sociálnych sieťach, printová forma –
obecné noviny, atď.).
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Záver
Stret kultúr, národov, hodnôt, to všetko predstavuje
kultúrne bohatstvo územia regiónu Ponitrie. Typické
tradičné činnosti pre toto územie vyjadrujú
predovšetkým poľnohospodárstvo, vinohradníctvo,
poľovníctvo,
či
chov
koní.
Preto
práve
poľnohospodárska
a remeselnícka
činnosť
je
najpodstatnejšia časť života na Ponitrí.
Pri navštívení akéhokoľvek regiónu sa človek
obzerá okolo seba a hľadá v danom území rôzne
špecifiká. Regionálna značka „Regionálny produkt
PONITRIE®“ tieto špecifiká ponúka návštevníkom
v podobe produktov vlastniacich túto značku.
Návštevník má teda istotu, že príslušný produkt je
veľmi kvalitný a zároveň originálny, bezprostredne
spätý s daným regiónom. Aj v RZ Dolná Nitra, o.z. sa
nachádza niekoľko subjektov, ktoré túto originalitu
ponúkajú a mikroregión tak môže byť na tieto subjekty
právom hrdý. Túto skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že sa
k jednotlivým subjektom klienti vracajú a opätovne
využívajú ich ponuku.
Pre efektívnu existenciu regionálnej značky je
nutné dodržiavať kritériá systému značenia,
profesionálne koordinovať a udržať správny systém
financovania i za spolupráce štátu.
Je dôležité si preto vážiť to, čím náš región
disponuje a prezentovať to nielen v rámci regiónu, ale
aj na národnej úrovni. Ak je to možné v oblasti
folklóru, tradícií či zvykov, je to možné i v oblasti
produktov. Náš región má v sebe ukrytých ešte mnoho
potenciálnych a kvalitných produktov a producentov.
Je teda dôležité podporovať tento typ subjektov vo
forme regionálneho značenia, pretože je to jedna
z dôležitých možností, ako sa vieme preukázať tým, čo
nám právom patrí a na čo sme hrdí.
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Rozsievky ako nástroj paleolimnologického výskumu
Diatoms as a tool in paleolimnological research
Vanesa Vlčeková, Radoslav Kyška Pipík
Katedra geografie a geológie, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
vanesa.vlcekova@gmail.com

of the previous periods as pH, hardness, salinity, water
temperature.
Key Words: High Tatra, Holocene, diatoms, mountain
lake

Abstrakt
Jazerá ľadovcového pôvodu v Tatrách, ktoré sa
nachádzajú na slovensko-poľskej hranici sa stali
predmetom multidisciplinárneho výskumu v rámci
niekoľkých projektov financovaných EÚ.
Cieľom nového projektu Deglaciácia a postglaciálny
klimatický
vývoj
zaznamenaný
v
jazerných
sedimentoch Vysokých Tatier je štúdium časovej
postupnosti zániku ľadovca vo vysokohorskom pásme
po poslednom zaľadnení pred 10 tis. rokmi. Tento
projekt sa zameriava na úzku hranicu medzi glaciálnou
a postglaciálnou sedimentáciou a rýchlosťou a
intenzitou ekologických zmien po ústupe ľadovca vo
Vysokých Tatrách zaznamenaných v limnických
sedimentoch. Dôležitou súčasťou tohto výskumu je
štúdium
fosílnych
spoločenstiev
rozsievok
v sedimentoch
tatranských
plies.
Analýza
spoločenstiev rozsievok zo sedimentov môžu
rekonštruovať minulé životné prostredie a
charakterizovať zmeny fyzikálnych a chemických
podmienok, ako pH, tvrdosť, salinita, teplota vody
v minulých obdobiach.
Kľúčové slová: Vysoké Tatry, holocén, rozsievky,
vysokohorské plesá

Úvod
Medzi hlavné činitele zaľadnenie vo Vysokých Tatrách
v kvartéri patril značný pokles teplôt (priemerná ročná
teplota bola približne -8°C), následkom nižších teplôt
dochádzalo k zvýšeniu množstva snehových zrážok čo
bolo následkom západného prúdenia vzduchu z
Atlantického oceánu. Tieto činitele spôsobili zníženie
tzv. klimatickej snežnej čiary, ktorá bola počas
posledného glaciálu zhruba o 1000m nižšie ako dnes
[1].
Najviac informácií o zaľadnení sa zachovalo z obdobia
posledného glaciálu, stopy po jeho činnosti sú
najmenej poznačené eróziou. Würmská doba ľadová
trvala v oblasti Tatier v rozmedzí medzi 70–10 tis.
rokmi. V čase vrcholného zaľadnenia sa vo Vysokých
Tatrách nachádzalo okolo 30 ľadovcov, prevažne
dolinového typu s viacerými vetvami, najväčším z nich
bol Bielovodský ľadovec s dĺžkou vyše 13 km [1]. Počas
tohto obdobia klimatické pomery v tatranskej oblasti
kolísali, s čím súviseli aj zmeny nadmorskej výšky
snežnej čiary, ktorá zostupovala najnižšie v ranom
würme (pred 70–45 tis. rokmi), a preto je do tohto
obdobia datovaný aj najväčší rozsah posledného
zaľadnenia v Tatrách.
Pred 26-18 tis. rokmi dosiahla rozloha ľadovcov
maximum a od tejto doby sa začal ich ústup [2] a
posledné tatranské ľadovce zmizli z najvyššie
položených karov pred 8,5 tis. rokmi [3].
V závislosti od výkyvov teplôt na konci neskorého
glaciálu oscilovali zmenšujúce sa ľadovce v niekoľkých
ústupových fázach a zanechali po sebe valy
ústupových morén, takže na základe ich analýzy
môžeme dnes spätne rekonštruovať klimatickú
variabilitu prelomu pleistocénu a holocénu. Celé toto
obdobie je charakteristické zvýšenou aktivitou
reliéfotvorných procesov, migráciou nových druhov a
zmenami krajinnej pokrývky, ktoré sa odohrali v
súvislosti s výraznými klimatickými zmenami nielen v
oblasti Vysokých Tatier, ale aj celej Európy[1].

Abstract
Lakes of glacial origin in the Tatra Mountains, which
are located on Slovakia-Polish border has become the
subject of multidisciplinary research of the several EUfunded projects. The new project titled Deglaciation
and post-glacial climatic changes recorded in lake
sediments of the High Tatras focuses on the timing of
the disappearance of the glaciers in alpine zone within
the last 10 thousand years. This project aims to the
short border between the glacial and post-glacial
sedimentation and speed and intensity of
environmental changes after the retreat of glaciers in
the High Tatras recorded in limnic sediments. An
important part of this research is to study the fossil
diatom communities in sediments of the Tatra lakes.
The analysis of diatom communities from sediments
can specify the environment in which they lived, they
and reconstruct the physical and chemical conditions
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Výrazným pozostatkom glaciálnej činnosti sú
ľadovcové jazerá - plesá. Vo Vysokých Tatrách sa ich
nachádza 160, pričom na Slovenskej strane je
najhlbšie a najväčšie Veľké Hincove pleso s hĺbkou
53,7 m a plochou 20,08 ha. Tieto vodné plochy sa
nachádzajú v depresiách vyhĺbených ľadovcom ,
(karové jazerá, Batizovské pleso), alebo je voda jazera
zadržiavaná valom morény (napr. Popradské pleso),
prípadne sa vyskytujú ich kombinácie[1].

zvyškoch, perloočkách, lastúrničkách a pakomároch
[7]. Kombinácia niekoľkých typov proxy dát a ich
spoločná interpretácia môže byť oveľa komplexnejšia
než informácia získaná z ekvivalentného počtu proxy
dát vyhodnocovaných samostatne [8].
Pri paleolimnickom výskume sú dôležité skupiny
živočíchov, ktoré zanechávajú v sedimente
identifikovateľné zvyšky. Medzi takéto organizmy
patria rozsievky. Rozsievky sú mikroskopické
jednobunkové riasy dosahujúce veľkosti 2,5 až 300mµ
so schránkou s SiO2. Vyskytujú sa v slaných morských
vodách ale aj sladkých vodách, v stojatej aj tečúcej
vode, niekedy aj v pôde, sú dominantnou súčasťou
fytoplanktónu a fytobentosu, sú kozmopolitné. Ich
kremité schránky sú v sedimente dobre zachované.
Vyskytujú sa jednotlivo alebo usporiadané do kolónií
rôznych tvarov. Často žijú prichytené na rôznom
podklade, na kameňoch (epilitické), na rastlinách
(epifylitické), na bahne (epipelitické), bývajú
prichytené slizom. Rozsievky patria medzi dominantné
riasy v našich vodách, a preto sa im pripisuje kľúčový
význam pri bioindikácii. Analýzy rozsievok zo
sedimentov môžu poskytnúť súvislé údaje pre
rekonštrukciu flóry rozsievok a prostredia v jazere, na
rozdiel od historicko-biologických, fyzikálnych alebo
chemických meraní, ktoré môžu chýbať alebo sú
sporadické [9] [10]. Schránky rozsievok sa spolu z
ďalšími sledovanými faktormi (napr. analýzy zvyškov
niektorých živočíšnych skupín, chemické analýzy, atď.)
môžu použiť na rekonštrukciu podmienok v minulých
obdobiach, ako pH, tvrdosti, salinita, teploty,
produkcie a reakcií na eutrofizáciu v širokej časovej
škáre od niekoľko desaťročí až po desiatky tisíc rokov
[11] [12] [13].
Cieľom projektu Deglaciácia a postglaciálny klimatický
vývoj zaznamenaný v jazerných sedimentoch Vysokých
Tatier je štúdium časovej postupnosti zániku ľadovca
vo vysokohorskom pásme po poslednom zaľadnení
pre 10 tis. rokmi. Tento projekt sa zameriava na úzku
hranicu
medzi
glaciálnou
a
postglaciálnou
sedimentáciou a rýchlosťou a intenzitou ekologických
zmien po ústupe ľadovca vo Vysokých Tatrách na
limnických sedimentoch. Dôležitou súčasťou tohto
výskumu je štúdium fosílnych spoločenstiev rozsievok
v sedimentoch tatranských plies.

Obr. 1 Batizovské pleso - príklad karového jazera
Zdroj : [25]
Jazerné sedimenty, ktoré sa zachovali v horských
jazerách po poslednom glaciálnom maxime
zaznamenávajú klimatický vývoj Vysokých Tatier,
preto skúmaním týchto sedimentov môžeme získať
cenné informácie o paleoekologickom, paleoklimatologickom vývoji.
V posledných desaťročiach vzrástol počet štúdií paleok
limatických zmien založených na viacerých
typoch
zástupných dát získaných z jazerných sedimentov, tzv.
multi-proxy štúdie [4]. Takýto multi-proxy prístup je
veľmi účinný pri rekonštrukcii rôznych vlastností
ekosystémov a má veľký potenciál vytvoriť robustnú
informáciu o integrovanej odpovedi systému jazeropovodie na klimatickú zmenu [5]. Základným rysom
multi-proxy prístupu je použitie niekoľkých typov
stratigrafických zástupných dát na sledovanie
spoločného cieľa. Každá proxy môže byť použitá na
rekonštrukciu
inej
vlastnosti
ekosystému.
Najbežnejšími používanými abiotickými proxy dátami
sú straty žíhaním, ale používajú sa aj ďalšie fyzikálnochemické proxy dáta, najčastejšie izotopy H, C, O, N,
alebo chemické prvkové zloženie[6]. Biotické proxy
dáta sú založené na indikátorových druhoch
a spoločenstvách. Veľa štúdií je založených na
subfosílnych rozsievkach, peľových zrnách, rastlinných

1 Metodika prípravy vzorky
Existuje množstvo spôsobov na prípravu vzorky
rozsievok (preparát).
Kombinácia
krokov
musí
byť
stanovená
experimentálne v závislosti na individuálnych

236

Študentská vedecká konferencia 2017

GEOGRAFIA A REGIONÁLNY ROZVOJ A GEOLÓGIA

vlastnostiach analyzovanej vzorky. Treba poznamenať,
že je potrebné dbať na opatrnosť pri príprave vzorky,
pretože intenzívne miešanie a odstraňovanie
nepotrebného materiálu môže poškodiť vzorku. [14]
Je potrebné dávať pozor na kontamináciu, to platí
hlavne v laboratóriu, ak sa spracováva viac vzoriek
naraz [14].
Vzorku materiálu, ktorý obsahuje rozsievky je
potrebné očistiť od solí, uhličitanov, kovov a oxidov.
Tie odstránime zriedenou kyselinou chlorovodíkovou.
Pri nevápenatých usadeninách môžeme tento krok
vynechať.
Malé množstvo sedimentu (1g vlhkej usadeniny je
dostačujúci) vložíme do odmerky a pridáme 10% HCL,
zamiešame a necháme sušiť asi 15 minút. V centrifúge
premyjeme destilovanou vodou.
Organická hmota môže byť odstránená za pomoci
H2O2. V prípade ak je organický zvyšok veľmi hrubý,
môžeme použiť sito s okom 0,5 mm.
Vzorka by mala byť premytá destilovanou vodou
aspoň 3 krát.
Pri použití silnej kyseliny musia byť zo vzorky v prvom
kroku odstránené všetky karbonátové zložky, pretože
pri reakcii peroxidu vodíka s CO2 vznikajú kryštáli
sadrovca (CaSO4). Postupne pridávame koncentrovanú
H2SO4 až sa objem roztoku zdvojnásobí, pridá sa KCl 2 a
nakoniec pridávame C2H2O4 až kým sa roztok nestane
číry. Ďalej sa roztok zriedi z destilovanou vodou a
nechá sa cez noc odstáť. Následne sa zleje a premyje
sa [14].
Spôsob splavovania je rýchly, je vhodný najmä pre
čerstvý materiál alebo rašelinové vzorky kde
minerálny materiál chýba. Kvapka vzorky, ktorá bola
premytá sa následne nechá usadiť a suší sa na krycom
sklíčku, potom sa zahrieva napr. plameňom pokiaľ
nezostane sivá alebo biela.
Minerálny materiál zabraňuje urobiť kvalitný preparát,
preto musí byť odstránený. Hrubozrnné minerály
môžeme odstrániť premývaním v kadičke, tento
postup môže byť použitý aj pre ílové minerály. Táto
technika môže byť zlepšená tým, že sa pridá do
suspenzie zriedený roztok NH3OH.
Ďalej postupujeme pridaním približne 0,2 ml suspenzie
rozsievok prikvapkávaním pipetou na čisté sklo,
následne sa suspenzia nechá usadiť a pri izbovej
teplote sa nechá odpariť voda. Koncentrácia rozsievok
na krycom skle je 3 až 4 rozsievky v zornom poli.
Príprava vzoriek rozsievok pre elektrónový mikroskop
prebieha tak, že na podložnú lepiacu pásku sa kvapne
roztok s rozsievkami, nechá sa odpariť voda a vzorka

sa následne pokryje zlatom. Po tomto kroku je
preparát pripravený na pozorovanie a fotenie [14].

1.1 Taxonómia
Druhová rozmanitosť rozsievok zachovaných v
jazerných sedimentoch je veľmi rozsiahla, preto je
nevyhnutné dôkladne poznať stavbu schránky a
identifikovať dôležité taxonomické znaky.
Rozsievky majú pomerne jednoduchú stavbu.
Schránka (frustula) rozsievok je inkrustovaná SiO2,
podľa tvaru schránky sa delia na centrické a penátne.
Schránka je rozdelená na dve tvarovo rovnaké častitéky (misky): vrchná sa nazýva epitéka a spodná
(menšia) hypotéka. Každá plocha má voľnú časť- valvu
a prekrývajúci sa bočný pás- pleuru. Pri pozorovaní v
mikroskope rozlišujeme pohľad na misku zhora, z
valválnej strany a pohľad bočný, z pleurálnej strany.
Najzákladnejšia identifikácia je na základe veľkosti,
tvaru, prítomnosti aj neprítomnosti ryhy, usporiadania
strií. Tieto taxonomické znaky môžu zúžiť možné
alternatívne názvy rozsievok. Avšak na určenie
dôležitých taxonomických znakov je potrebné použiť
kalibrovaný mikroskop [14].
Vývoj systematickej klasifikácie rozsievok t.j. zmeny
názvov, nové opisy druhy alebo ich kombinácie stále
prebieha. Pri formálnom pomenovaní musia byť
dodržané prísne pravidlá, ktoré sú špecifikované v
Medzinárodnom kóde botanickej nomenklatúry.
Publikácia predstavujúca opis spolu s fotografiou a
vzorkou musia byť uložená v herbári. Týmto spôsobom
sú nastavené limity novo definovaných taxónov a
taxón je známy pod svojím prvým platným menom.
Všetky ostatné názvy sú synonymá. Komplexné
zoznamy s platnými názvami a ich synonymami (do
roku 1964) boli uverejnené v šiestich zväzkoch podľa
Van Landingham (1967-1979). Tieto názvy nájdeme aj
v elektronickej podobe, a to v jednom z
najkomplexnejších zoznamov, tzv. DIATCODE, ktorý
bol vytvorený Williams et al. (1988). Zoznam je
pravidelne aktualizovaný a voľne k dispozícii [14].
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zahŕňajú
odstránenie
vrstvy
sedimentu
prostredníctvom odtoku, znečistenia, zmiešaní a
prepracovaní starších sedimentov z jazernej panvy
[17].
Najvážnejším problémom je zvyčajne rozpúštanie
schránok. Vo väčšine prípadov je hlavným miestom
rozpúšťania povrch sedimentu. Najčastejšie dôjde k
znehodnoteniu schránok stien a otvorov v schránke
jedinca. Tento problém má za následok skreslenie
výsledkov študovaných sedimentov, pretože sa
zhromažďujú iba taxóny, ktoré nepodľahli rozpúšťaniu
[14].
Aj keď existujú výnimky, dobrá konzervácia rozsievok
nastáva v chladných a kyslých vodách v boreálnych
zemepisných šírkach[18]. Najchudobnejší je výskyt v
teplých zásaditých vodách alebo soľných jazier v
nízkych zemepisných šírkach [19].

Obr. 2 Na ľavej strane obrázku je rozsievka zo skupiny
Centrales, na ľavej zo skupiny druh Pennales. Pri
porovnaní majú tieto dva druhy rozdielny tvár frustúl.
Zdroj : [26]

2 Výsledky a diskusia
Jazerá ľadovcového pôvodu v Tatrách, ktoré sa
nachádzajú na slovensko-poľskej hranici sa stali
predmetom multidisciplinárneho výskumu v rámci
niekoľkých projektov financovaných EÚ.
Vyšné Temnosmrečinské pleso bolo predmetom
skúmania pracovnej skupiny prof. P. Bitušíka [20].
Analýza subfosílnych rozsievok v tomto plese odhalila
stabilné taxonomické zloženie v celej mocnosti
skúmaného sedimentu [20]. Bolo zaznamenaných
celkovo 100 taxónov rozsievok, väčšina z nich bola
bentická. Štrnásť druhov rozsievok tvorilo 5%
celkového počtu zo skúmanej vzorky. Z týchto dosiahli
tri druhy hojnosť vyššiu ako 30% (Fragilaria construens
f. venter, a F. pinna pseudoconstruens).
V hĺbke sedimentu 30 až 10 cm prevláda rod Fragilaria
pri relatívnom množstve 81%, okrem 14 cm, kde
dosahuje len 40%. Druhy Achnanthes sa v tejto hĺbke
sedimentu nachádzajú od 7 do 17%. Cymbella minuta,
Denticula tenuis, Navicula minuscula a Nitzschia
paleacea tvoria stabilnú časť sedimentu s relatívnou
hojnosťou 8%. Najviac zastúpená v tejto časti je
Navicula minuscula [20].
V časti sedimentu 10 - 7 cm dominoval predovšetkým
rod Fragilaria, najviac F. pinnata (25–41%) a F.
pseudoconstruens (22–28%). F. brevistriata, F.
construens ukazujú zvýšenie podielu v spoločenstve.
[20].
Cyclotella stelligera dosahuje najväčší podiel v dolnej
časti skúmaného sedimentu. Zóna 7-4 cm sa vyznačuje
miernym poklesom Fragilaria pseudoconstruens a
Achnanthes na rozdiel od vysokej početnosti druhov
F. brevistriata and F. construens.

Obr. 3 Stavba frustruli
Zdroj : [26]

1.2 Tafonómia
Analýza spoločenstiev rozsievok zo sedimentov môžu
presne stanoviť v akých fyzikálno-chemických
vlastnostiach biotopov žili a ako sa tieto biotopy menili
v čase [14].
Jeden z problémov pri posudzovaní fosílneho záznamu
je zistiť hranicu medzi fosílnymi a živými
spoločenstvami rozsievok. Hojnosť zastúpenia
rozsievok je obzvlášť ťažké určiť kvôli odhadu ročnej
produkcii v bentických biotopoch a problémov
priestorovej variability rozsievok a rýchlosti
akumulácie v sedimentoch [15][16].
V niektorých prípadoch rozsievky v sedimentárnom
zázname úplne chýbajú, a to nie z dôvodu ich
neexistencie v pôvodnom biotope, ale z dôvodu
rozpustenia schránok. Procesy zodpovedné za rozdiely
medzi živým a fosílnymi spoločenstvami rozsievok
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V zóne 4-0 cm sú dominantné F. construens F. venter a
F. pinnata. Druhy F. construens, F. brevistriata zmiznú,
objavia sa zase od 1,5cm. Ostatné druhy Fragilaria
tvoria menšie skupiny [20].
Vo Vyšnom Temnosmrečinskom plese dominujú
rozsievky Fragilaria. Tento druh je považovaný za
vysoko citlivý na zmenu vonkajších ekologických
podmienok.

spolu s Fragilaria pinnata, F. capucina, Denticula
tenuis a Achnanthes minutissima. Pokles Asterionella
formosa vykazuje zóna 17-9 cm. Fragilaria
pseudoconstruens sa stáva dominantným druhom.
Zvýšenie na 10% dosahuje Navicula schmassmannii
[20].
Významný posun rozsievok sa nachádza v časti vrtu 92 cm, Navicula schmassmannii dosahuje svoj najväčší
podiel (40%) pri hĺbke 3-2cm. Naopak Asterionella
formosa klesá a je blízko vymyznutia. [20].
Ďalšia zmena v spoločenstve rozsievok je viditeľná v
hĺbke 2-0cm, objavuje sa mnoho vzácnych alebo
doteraz neprítomných druhov v hlbších častiach vrtu.
Najviac sa tu vyskytujú druhy Achnanthes (45%), v
menšom množstve Orthoseira roeseana (15%),
Fragilaria brevistriata (13%) a Neidium bisulcatum
(9%)[20].
Výsledky skúmania Nižného Terianskeho plesa, boli
veľmi
podobné
ako
výsledky
z
Vyšného
Temnosmrečinského plesa. Dominancia Asterionella
formosa by mohla v tomto plese signalizovať chladné
klimatické podmienky a nedostatok svetla.

Obr. 2 Fragilaria construens, najčastejšie zastúpený
druh vo Vyšnom Temnosmrečinskom plese.
Zdroj : [21]

Obr. 4 Asterionella formosa, najčastejšie zastúpený
taxón v Nižnom Terianskom plese.
Zdroj: [22]

Obr. 3 Zmeny v percentách početnosti vybraných
rozsievok taxónov v sedimentoch z Vyšného
Temnosmrečinského plesa.
Zdroj : [20]
Výsledky skúmaného Nižného Terianskeho plesa
vychádzali celkom z 110 taxónov rozsievok. Dvadsať
štyri druhov bolo nájdených len v množstve 5%. Zóna
30-17cm
analyzovaného
sedimentu
vykazuje
dominanciu fytoplanktónu Asterionella formosa (20%)
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Obr. 5 Zmeny v percentách hojnosti vybraných
rozsievok taxónov v sedimentoch z Nižného
Terianskeho plesa.
Zdroj : [20]
Vo
Vyšnom
Wahlenbergovom
plese
bolo
identifikovaných celkom 112 taxónov rozsievok.
Skupinu tvoria planktonické a bentické druhy,
prevláda Achnanthes.
Dvadsať tri druhov tvorilo 5% celkového množstva
rozsievok v skúmanom vrte. Jedenásť z nich dosiahlo
množstvo 25%. Zmeny v sedimente môžu byť
rozdelené do štyroch zón. Najspodnejšia zóna v hĺbke
20-15 cm sa vyznačuje prevahou Navicula
schmassmannii (až 24%) a Cymbella minuta (asi 15%).
Achnanthes minutissima, A. oblongella (asi 10%),
Fragilaria exigua, F. pinnata a F. pseudoconstruens
pretrvávajú ako veľmi stabilné taxóny [20].
Aulacoseira distans poklesáva z relatívnej početnosti
12% v spodných vrstvách (15cm) až na 1%.
V zóne 15-10cm zostávajú dominantným druhom
Cymbella minuta a Navicula schmassmannii (asi 20%).
Vysoký nárast druhov Achnanthes (A. lacusvulcani, A.
minutissima, A. oblongella a A. subatomoides), v
niektorých vzorkách dosahujú až 30%.
V hĺbke 10-3 cm nastáva postupné znižovanie Navicula
schmassmannii až na 6% v hornej časti tohto stĺpca.
Naopak rod Achnanthes (A. subatomoides, A. lacusvulcani, A. levanderi a A. minutissima) sa stal vedúcim
vo vrstvách tohto sedimentu (v priemere 50%)[20].
V najvrchnejšej časti sedimentu (3-0 cm) druh
Achnanthes dosiahol najvyššie hodnoty (50-70%) z
celkového zloženia. Aulacoseira distans dosiahol
maximálny rozmah (24%) v hĺbke 3cm. Početnosť
Cymbella minuta klesá podobne ako Pinnularia
microstauron, zatiaľ čo Navicula gallica var. perpusilla
sa zvyšuje až na 7% [20].

Obr. 6 Aulacoseira distans v sedimentoch Vyšného
Wahlenbergovom plese zaznamenala výrazné zníženie
taxónov v hĺbke 15cm.
Zdroj: [23]

Obr. 7 Zmeny v percentách hojnosti vybraných
rozsievok taxónov v sedimentoch vo Vyšnom
Wahlenbergovom plese.
Zdroj : [20]

Záver
Pomocou rozsievok je možné sledovať ekologické a
klimatické zmeny, ktoré sa odohrali v minulosti.
Rozsievky môžu byť ovplyvnené počas ich životného
cyklu priamo ako aj nepriamo zmenou kvality vody.
Vzhľadom k týmto skutočnostiam sa rozsievky
používajú pomerne často ako indikátory proxy dát
klimatických a ekologických zmien.
Zaznamenané zmeny v početnosti rozsievok sú
charakteristické
pre
postglaciálne
sedimenty
tatranských
plies
a sú
dôkazom
vysoko
diferencovaných fyzikálno-chemických a biologických
podmienok, ktoré boli pravdepodobne spojené s
klimatickými zmenami [20].
Je pravdepodobné, že zmeny v pomere planktonických
a bentických rozsievok sú spojené s otepľovaním klímy
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Pomer planktonických rozsievok k druhom Fragilaria
bol použitý v horských jazerách ako indikátor
chladných klimatických podmienok, počet a frekvencia
Fragilaria druhov môže byť použitá na zistenie
zaľadnenia na danom území [24].
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Jedinečnosti MAS Horný Liptov ako impulz rozvoja
cestovného ruchu
Uniqueness of Local Action Group Upper Liptov as an Impuls for
Tourism Development
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1

located in tourist attractive Liptov region. At the core
of the work we analyze forms of tourism in the
territory of the partnership. The work is finished by
showing the impact of nature protection to newer
forms of tourism (ecotourism and agrotourism),
environmental impacts of tourism in the territory and
ways to propagate the uniqueness of this partnership.
In this work we determined the method of analysis
forms of tourism in territory of partnership and their
environmental impacts. By cartographic method we
processed maps definitions its uniqueness in tourism
and conservation in this area. In conclusion, we used
statistical-mathematical methods to make outputs of
questionnaires addressed to mayors of villages in
partnership of Local Action Group Horný Liptov.
Key Words: Local Action Group Horný Liptov,
forms of tourism, publicity

Abstrakt
Cestovný ruch (CR) má významný vplyv na
hospodársky a sociálny rozvoj regiónov Slovenska.
Cieľom článku je poukázať na potenciál rozvoja územia
Miestnej
akčnej
skupiny
Horný
Liptov
(MAS HL)prostredníctvom
jednotlivých
foriem
cestovného ruchu, ktorými dané územie disponuje.
Úvodné kapitoly práce sú zamerané na
oboznámenie
sa
teoreticko-metodickými
východiskami práce a s MAS HL, ktorá sa nachádza
v turisticky atraktívnom Liptove. V jadre práce
analyzujeme formy CR na území tohto združenia.
Práca je ukončená poukázaním vplyvu ochrany prírody
na novšie formy CR (ekoturizmus a agroturistika),
environmentálnymi dopadmi CR na územie
a spôsobmi propagácie jedinečností MAS HL.
V práci sme metódou analýzy určovali formy CR
na území MAS HL a ich environmentálne dopady.
Kartografickou metódou sme spracovali mapy územia
MAS HL, jeho jedinečností v oblasti CR a ochrany
prírody
na
tomto
území.
V závere
sme
prostredníctvom štatisticko-matematických metód
spracovali výstupy z dotazníka určeného pre starostov
obcí združenia.
Kľúčové slová: MAS HL, formy cestovného ruchu,
propagácia

Úvod
Cestovný ruch sa začal na Slovensku rozvíjať v 18.
storočí v oblasti Západných Karpát. Rozvoj lyžiarstva,
horolezectva a turizmu nastal na území Tatier
a Liptova až v roku 1873, založením Uhorského
Karpatského Spolku v Tatranskej Lomnici. V priebehu
20. storočia sa tu vypracovala sieť turistických
chodníkov, ktorá sa radí medzi najlepšie vo svete
z hľadiska dĺžky, údržby, značenia a kompatibility
s GPS mapami [1].
Vplyvom globalizácie dochádza v laickej verejnosti
k zamieňaniu termínov cestovný ruch a turizmus.
Z významového hľadiska možno tvrdiť, že pojem
cestovný ruch je pojem užší než turizmus.
Na Medzinárodnej konferencii o cestovaní a v
turistických štatistikách v r.1991 v Ottawe bol
vymedzený pojem turizmus ako: „súbor aktivít osôb,
ktoré cestujú s cieľom odpočinku, služobnej cesty
alebo iných dôvodov, nie dlhšie ako jeden rok bez
prestávky, mimo svojho každodenného okolia,

Abstract
Tourism has a significant impact on economic and
social development of the regions of Slovakia. Tourism
has a significant impact on economic and social
development of the regions of Slovakia. The aim of the
article is to highlight development potential of the
Local Action Group Horný Liptov through different
forms of tourism.
The first chapters of this work are focused on
learning about the theoretical - methodological basis
and basis of Local Action Group Horný Liptov, which is
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s vylúčením ciest, ktorých hlavných cieľom je platená
zárobková činnosť v navštívenom mieste“ [2].
V príspevku sa budeme venovať formám CR, ktoré
sú podmienené výskytom prírodných a kultúrnych
jedinečností na území MAS HL. Toto združenie má
mimoriadne predpoklady pre rozvoj CR, práve vďaka
svojej polohe v regióne Liptov.

2Charakteristika územia MAS Horný Liptov
MAS HL je situovaná v juhovýchodnej časti okresu
Liptovský Mikuláš v Žilinskom kraji (obr. 1). Územie sa
rozprestiera na východe Liptovskej kotliny, z južnej
strany je lemované pohorím Nízke Tatry a zo severnej
strany obklopené pohorím Vysoké a Západné Tatry.
Najvýznamnejším vodným tokom v tejto oblasti je
Váh, ktorý preteká stredom územia MAS HL. Územie
tohto združenia hraničí na severe s Poľskom, na
východe susedí s okresom Poprad a na juhu s okresom
Brezno.
Územie zaujíma z hľadiska dopravy výhodnú
polohu, takmer jeho stredom prechádza železničná
trať (trať 105, úsek Liptovský Mikuláš – Liptovský
Hrádok – Važec) a v smere západ – východ 28 km dlhý
diaľničný úsek D1. Najbližšie letisko sa nachádza
v meste Poprad, vzdialené 27 km východne od územia
MAS HL.
Myšlienka spojenia obcí Horného Liptova so
zámerom systematickej spolupráce na rozvoji vznikla v
roku 2007.Do verejno – súkromného partnerstva
vstúpilo v roku 2008 dokopy 21 obcí (Vyšná Boca,
Nižná Boca, Malužiná, Kráľova Lehota, Liptovská
Porúbka, Podtureň, Liptovský Ján, Uhorská Ves,
Beňadiková, Liptovský Ondrej, Konská, Jakubovany,
Jamník, Pribylina, Liptovská Kokava, Vavrišovo,
Liptovský Peter, Hybe, Východná, Važec, Závažná
Poruba) a mesto Liptovský Hrádok. O 6 rokov neskôr aj
Veterná Poruba, Smrečany a Žiar (obr. 2).

1 Teoreticko-metodické východiská
problematiky
CR je významný faktor regionálnej ekonomiky, ktorý sa
prejavuje prostredníctvom príjmovej funkcie, funkcie
zamestnanosti, vyrovnávacej funkcie a funkcie tvorby
hodnoty [3].Jeho trvalo udržateľný rozvoj zabezpečujú
viaceré strategické dokumenty, či už na nadnárodnej
úrovni (napr. Európska stratégia posilnenia rastu
a zamestnanosti v odvetví pobrežného a námorného
CR, www.europarl.europa.eu) ako aj na národnej
úrovni (Stratégia rozvoja CR do roku 2020,
www.telecom.gov.sk). Legislatívne najviac zasahujú do
oblasti CR: Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore
cestovného ruchu a Zákon č. 281/2001 Z. z.
o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných
kancelárií a cestovných agentúr.
Pretože si rozvoj udržateľného CR na území MAS
vyžaduje využívanie prírodných, kultúrnych a iných
zdrojov s dôrazom na zachovanie ich prirodzených
hodnôt, musí byť plánovanie a riadenie takéhoto
rozvoja koordinované inštitúciou a strategickým
dokumentom aj na subregionálnej úrovni. Pre MAS HL
sú v novom programovom období aktuálne dva
programové dokumenty: CLLD 2014-2020a Spoločný
PHSR do roku 2022 (spracovateľom oboch
dokumentov je MAS HL).
Problematikou rozvoja CR sa na území
mikroregiónov/MAS v podmienkach SR zaoberajú
mnohí autori, napr. Cákoci, Kasagranda, Tolmáči
(2014) [4], Novanská a Brnkaľáková (2014) [5], Bátora
a i. (2010) [6], Jarábková (2003)[7], Gecíková,
Jarábková,
Kováčová
(2001)
[8],
Dubcová,
Kramáreková, Rýchla (2001) [9] a iní.
Najpoužívanejšou metódou v práci je metóda
analýzy, pomocou ktorej sme určovali formy CR, ktoré
poskytuje územie MAS HL a ich environmentálne
dopady na krajinné zložky. Mapové výstupy v práci
sme spracovali kartografickou metódou. V závere sme
vyhodnotili výsledky dotazníkového prieskumu
starostov 25 obcí zo združenia matematicko –
štatistickou metódou.

Obr. 1: Vymedzenie MAS Horný Liptov
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Týchto 25 obcí predstavuje 800,77 km2 (59,7%
územia okresu Liptovský Mikuláš) s počtom 27 628
obyvateľov k 1.7.2016. Štatút MAS získala v roku 2009,
v ktorej má v súčasnosti členstvo 25 obcí, 12
právnických osôb a 18 fyzických osôb.
K cieľom MAS patrí riadenie implementácie
Stratégie CLLD Horného Liptova do roku 2020 a
Spoločného programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022, získavanie
finančných zdrojov potrebných pre napĺňanie cieľov,
zachovávanie kultúrnych hodnôt, podpora športu detí,
mládeže,
zdravotne
postihnutých
občanov,
vzdelávania. Taktiež ochrana životného prostredia,
poradenstvo v oblasti projektových činností a
finančného riadenia projektov ako aj ďalšie činnosti sú
uvedené v stanovách MAS [10].

3 Formy turizmu na území MAS HL
Atraktivitu územia ovplyvňuje rad „push“ (tlačí)
a „pull“ (ťahá) faktorov. Push faktory sa týkajú
predovšetkým stupňa ekonomického rozvoja územia
a pull faktory zahŕňajú atrakcie, marketing územia či
vybavenie cieľového územia. V rámci kategorizácie
regiónov CR na Slovensku sa Liptov zaraďuje medzi
regióny s medzinárodným významom v oblasti CR [2].
Formy CR sa vyčleňujú podľa prevládajúcej činnosti
účastníkov CR. Unikátna poloha MAS HL v rámci
Slovenska vytvára základ prioritne pre rozvoj
prírodného turizmu. Predmetom záujmu účastníkov
tejto formy turizmu na území MAS HL je poznávanie
prírodne cenných území (TANAP, NAPANT), rastlín,
živočíchov.
Spoznávanie objektov neživej prírody je súčasťou
geoturizmu - z tohto aspektu v území ide napr.
o lokality Beňadiková - Pelokarbonátové gule,
Liptovská Porúbka – Mašiansky balvan, Ohnište, Okno,
Východná – Hybická tiesňava a iné.
Okrem bohatého prírodného bohatstva má územie
MAS HL aj pestré kultúrne tradície. Vo viacerých
obciach (Liptovský Ján, Liptovský Hrádok, Hybe) sa
nachádzajú zachovalé kultúrne pamiatky, ktoré sú
predmetom kultúrneho turizmu (obr. 4). Práve takéto
vidiecke oblasti ponúkajú vyššiu mieru zastúpenia
tradičného spôsobu života (Múzeum liptovskej dediny
Pribylina, Folklórny festival Východná, Ovčiarske
múzeum Liptovský Hrádok).
Indikátorom identity človeka a jeho životného štýlu
je nie len kultúra, ale aj gastronómia. Pestrosť
slovenskej kuchyne sa odráža v špecifických jedlách
každého regiónu. V otázke CR sa tradičné pokrmy
stávajú konkurenčnou výhodou a marketingovou
stratégiou. Na tomto princípe funguje aj turizmus
miestnych kuchýň, typický pre rurálne prostredie.
Verejné prezentovanie príprav typických jedál sa
každoročne odohráva v skanzene v Pribyline (Súťaž vo
varení bryndzových halušiek, Vianoce na Liptove). Ku
zviditeľneniu pôvodných hodnôt v stravovaní na
Liptove a Spiši prispel aj projekt spolupráce medzi
MAS HL a MAS LEV (Levočský región) s názvom „Jedlá
starých materí z Liptova a Spiša“ v roku 2013, ktorého
výstupom bolo DVD s receptami a knižka. Za zmienku
stojí tzv. Bačova cesta, ktorá spája salaše a ubytovacie
zariadenia v oblasti Turca a Liptova tematicky
orientovaná na výrobu bryndze, syrov a pod.
(www.bacovacesta.sk). Z územia MAS HL sú členmi
Ovčiarske múzeum v Liptovskom Hrádku a Múzeum
liptovskej dediny Pribylina.

Obr. 2: Územie MAS Horný Liptov (stav v r. 2017)
Orgánmi združenia sú: členská schôdza, rada,
predseda, podpredseda, manažér a revízna komisia.
Internetový portál MAS HL (obr. 3) je
www.hornyliptov.sk [11].

Obr. 3: Internetová stránka MAS HL (2017)
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Obr. 4: Jedinečnosti MAS HL (2017)
S aktívnym odpočinkom a zdravým životným štýlom
je spájaný špecializovaný turizmus. Zahŕňa peší
turizmus (Klub slovenských turistov (www.kst.sk),
lyžiarsky
turizmus(5
lyžiarskych
stredísk),
speleologický turizmus, cykloturizmus, vodný
turizmus.
Podľa Regionalizácie cestovného ruchu v SR (2005)
patrí Liptovský región z pohľadu rozvoja pešej
turistiky medzi najperspektívnejšie regióny. Na tomto
území sa zároveň nachádza aj najviac čo do počtu
a dĺžky i obtiažnosti turistických trás (Západné Tatry
a Nízke Tatry). Jaskyne sú nevšedným prírodným
fenoménom, ktorý priťahuje veľké množstvo
domácich i zahraničných návštevníkov. Na území obce
Liptovský Ján sa nachádza Malá Stanišovská jaskyňa
sprístupnená so sprievodcovskou speleologickou
službou. V obci Važec je sprístupnená Važecká
jaskyňa, v roku 2016 bol počet návštevníkov tejto
jaskyne 19 464[13].Cykloturistika je v súčasnosti na
vzostupe a predstavuje čoraz viac populárny spôsob
trávenia voľného času, čomu sa prispôsobuje aj
ponuka v CRa v doprave. Na európsku sieť diaľkových

cyklotrás EuroVelo nadväzuje na Slovensku sieť
diaľkových cyklotrás, ktoré pokrývajú všetky regióny
SR. V priebehu rokov 2010-2014 bola na území MAS
HL rozšírená sieť cyklotrás (260km) na základe
podpory Programu rozvoja vidieka SR (projekty SEM
a TAM po hornom Liptove, spolupráca na projekte
Cykloregión Liptov). V roku 2013 združenie vydalo
trojjazyčnú cykloturistickú mapu Na bicykli po hornom
Liptove [14]. Územím MAS HL prechádza 70km dlhá
Liptovská cyklomagistrála (v smere Bešeňová – Biely
Potok) a Tatranská cyklomagistrála dlhá 69,8km (v
smere Podbanské – Lysá Poľana)obe stredne ťažkej
náročnosti. Na sieť diaľkových cyklomagistrál sa
napája sieť regionálnych a lokálnych cyklotrás, ktorých
je
v regióne
Liptov
vyše
700km
(www.cyklotrasy.freemap.sk).
Prítomnosť a potenciál vodných tokov (Čierny Váh,
Váh a Belá) na území MAS HL poskytuje možnosť pre
kajakový turizmus. Ďalšou variantou vodného
turizmus je rafting. Na jeho účely vyhovuje najdravšia
rieka Belá a Váh. Aktuálne informácie o splave
poskytuje zdroj Raft (http://www.raft.cz/slovensko/).
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V obci Liptovská Porúbka sa každoročne koná splav
horného toku Váhu (Porúbčiansky pltník), sprevádzaný
kultúrnym podujatím. Najväčším počtom minerálnych
prameňov (16) disponuje obec Liptovský Ján, z čoho je
jeden minerálny kúpeľný prameň s názvom Kaďa.

ekoturistiky spočíva v cestovaní do oblastí málo
pretvorených človekom s cieľom poznávania prírody
a propagácie jej ochrany. Záujem o takúto formu
turizmu je na Slovensku v porovnaní s inými krajinami
stále malý. Súvisí to s nízkou informovanosťou a
slabou propagáciou. Táto forma CR predstavuje šancu
pre získavanie príjmu pre miestne obyvateľstvo
a rozvoj lokálnej infraštruktúry (platby za povolenia, za
vstupy, poplatky za sprievodcovské služby, ochutnávka
miestnych špecialít, spoznávanie tradícií, miestne
agroprodukty, remeslá...) [2].

3.1 CR s dôrazom na ochranu prírody
Vzhľadom na existenciu chránených území v MAS HL
(obr. 5) ale aj záujmov NATURA 2000 (2 chránené
vtáčie územia, 11 území európskeho významu)sa
ponúka otázka šetrného CR – ekoturizmu, ako
najmladšej subvarianty prírodného turizmu. Význam

Obr. 5: Ochrana prírody na území MAS HL (2017)
Organizácia zameraná na ekoturizmus, pôsobiaca aj na
území MAS HL, je Liptov Active. Ponúka produkt
Sprievodca divočinou, zameraný na pozorovanie divej
zvery a vtáctva (www.liptovactive.sk).Jediná obec zo
združenia, ktorá sa v aktuálnom programovom období
zameriava na ekoturizmus je však iba Nižná Boca
(www.niznaboca.sk).
Momentálne sa CR začína orientovať na aktívny
fyzický oddych. Masový cestovný ruch sa uberá do
úzadia a na výslnie sa dostáva individuálne cestovanie
spojené s poznávaním historického, kultúrneho

a prírodného potenciálu krajín. Práve tu začína mať
využite aj ďalšia forma CR - agroturistika. Ide o
turizmus, ktorý za svoj základ vzal poľnohospodárstvo,
vidiek a prírodu. Do agroturistiky patria farmy,
penzióny zamerané na chov koní, oviec, dobytka alebo
pestovanie tradičnej zeleniny. Okrem toho tu majú
využite aj hory na pešiu turistiku alebo cykloturistiku,
rôzne kultúrne slávnosti alebo kempovanie či
stanovanie. Vidiecka turistika nadobudla svoj význam
predovšetkým po prechode na trhovú ekonomiku
a rozvíjala
sa
v podhorských
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oblastiach [16].Agroturistika sa pomaly začína
rozmáhať aj na území MAS HL. Formou gazdovského
dvora v obci Žiar ponúka svoje služby Salaš Žiar
(www.salas-ziar.sk). Tréningové jazdy na koňoch
poskytuje jazdecký klub v Beňadikovej Al Asil
(www.alasilclub.szm.com).
Na
prenájom
kempingových plôch sa špecializujú Na roľníckom
dvore na Liptove v Liptovskej Kokave, kde majú
návštevníci možnosť ubytovať sa vo vlastných
karavanoch alebo stanoch (www.ekempy.sk).

V rámci Integrovanej stratégie rozvoja Horného
Liptova MAS HL bol podporený projekt Regionálny
elektronický informačný systém (internetová stránka
www.hornyliptov.eu)
realizovaný
Združením
ubytovateľov Tatier, s cieľom informovať turistov
o možnostiach trávenia voľného času, ubytovania a
stravovania v Hornom Liptove. Finančne bol projekt
podporený v roku 2013 z Programu rozvoja vidieka
Slovenskej republiky. Naposledy bola stránka
aktualizovaná v roku 2014. Tým jej pôvodná
myšlienka, naštartovať propagáciu CR na území MAS
HL, opätovne upadá.
V propagácii regiónu Liptov ako celku
vyniká Klaster Liptov (www.klasterliptov.sk). Aktívnu
prezentáciu ponúk regiónu propaguje na stránke
www.visitliptov.sk, ktorej cieľom je dostať Liptov na
mapu vyhľadávaných európskych destinácií.
S cieľom zistiť smerovanie a rozvoj CR obcí zo
združenia MAS HL, sme ich starostom položili otázky
týkajúce sa propagácie obce a združenia MAS HL
v oblasti CR.
Najviac starostov by chcelo zviditeľniť svoju obec
(graf č. 1) prostredníctvom prírodných krás (31 %),
cyklotrás (24 %) a kultúrnych podujatí (18 %).

4 Environmentálne dopady CR
Nekontrolovateľné zásahy do krajiny na úkor CR majú
negatívny dopad na všetky zložky životného
prostredia. Ani územie MAS HL nie je výnimkou.
Narušenie reliéfu vzniklo vyvŕtaním geotermálnych
vrtov a zemných prác pri obci Liptovská Kokava,
spojených s výstavbou inžinierskych sietí, ktoré by sa
mali stať súčasťou plánovaného Kúpeľno –
rekreačného rezortu Liptovská Kokava. Závažným
problémom sa tiež stáva ilegálny zber chránených
druhov rastlín, ale aj minerálov a skamenelín v
Stanišovskej jaskyni (Liptovský Ján) ešte v čase, keď
mali do nej občania bežný prístup.
Kritická erózia pôdy na turistických chodníkoch sa
prejavuje na území NAPANT-u (520km predstavuje 65
% z celkovej dĺžky turistických chodníkov) a TANAP-u
(203 km predstavuje 30% z celkovej dĺžky turistických
chodníkov) a je spôsobená hlavne vplyvom lesnej
prevádzky [17].
Najvýraznejší negatívny vplyv z hľadiska intenzity
dopravy má diaľnica D1 v úseku Ivachnová – Poprad
(prechádza stredom územia MAS HL) ako aj štátna
cesta I/72 v úseku Kráľova Lehota – sedlo Čertovica a
úsek Liptovský Hrádok – Pribylina – Podbanské na
ceste II/537. Veľmi negatívny dopad na prírodné
prostredie mala výstavba už spomínanej diaľnice D1,
ktorá spôsobila fragmentáciu biotopov. Biokoridor na
D1pri Važci umožňuje šírenie a migráciu živočíchov.
Aktuálne je najvýraznejším problémom nevhodná
architektúra hotelov, bufetov a športových zariadení,
ktorá často nezapadá do horskej krajiny a taktiež ich
nevhodné umiestnenie v najzraniteľnejších a
najcennejších oblastiach [18].

16% 9%

2%

kultúrne pamiatky

múzeum

24%

cyklotrasy
kultúrne podujatia

31%

prírodné krásy

18%

propagácia na internete

Graf č. 1: Názor na zviditeľnenie obce v MAS HL
Zdroj: vlastný výskum, 2017
Samotnú MAS HL by podľa názoru starostov
(graf č. 2) mohli zviditeľniť kultúrne podujatia (26 %),
regionálny produkt (23 %) a viac propagačných
materiálov (21 %).
propagačné materiály

21%

23%

kultúrne podujatia
jarmoky
propagácia na internete

12%

5 Výsledky a diskusia

26%

Územie MAS HL ponúka množstvo spôsobov trávenia
voľného času pre domácich i zahraničných turistov
počas celého roka. Bohatstvo, či už prírodné alebo
kultúrne, akým región Horného Liptova oplýva, nie je
zo strany združenia dostatočne propagované.

10%

8%

možnosti
rekreácie/atrakcií
regionálny produkt

Graf č. 2: Názor na zviditeľnenie MAS HL

247

Študentská vedecká konferencia 2017

GEOGRAFIA A REGIONÁLNY ROZVOJ A GEOLÓGIA

Zdroj: vlastný výskum, 2017
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Túžby starostov orientovať budúci rozvoj CR v obci
na prírodné krásy by podľa nášho názoru mali
nadobudnúť charakter ekoturizmu. Propagovanie
ochrany prírody by malo byť snahou starostov nie len
u turistov, ale aj u občanov obcí.
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Záver
Cestovný ruch patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce
odvetvia hospodárstva, zároveň je ovplyvňovaný
globalizáciou a integráciou. Jej dopady sa prejavujú aj
na území MAS HL, presadzovaním masového CR
v chránených územiach.
Jednotlivé obce zo združenia orientujú svoju
ponuku prioritne na domácich návštevníkov.
Viacjazyčná publikácia, resp. propagácia absentuje
napriek tomu, že územie navštevujú zahraniční
návštevníci z Poľska či z Nemecka. Ponuka CR na
území MAS HL je aj napriek svojej vysokej variabilite
prioritne
zameraná
na
prírodný
turizmus
a cykloturistiku - 48,5% zo 66 podporených projektov
bolo zameraných na dobudovanie a rekonštrukciu
technickej infraštruktúry z opatrenia 3.4.2, ktorého
súčasťou bolo aj značenie cyklotrás [11].
Turizmus prináša pre MAS HL ekonomický
prospech, ale aj nepriaznivé dopady na chránené
územia, v ktorých sa sústreďuje hlavne pešia turistika,
geoturizmus, športové aktivity (cykloturizmus,
lyžiarsky
turizmus).Medzi
najzávažnejšie
environmentálne dopady CR na území patrí erózia
pôdy a hluk/výstavba verejnej infraštruktúry (diaľnica
D1).
Vidiecky CR, ekoturistika a agroturistika sa
pokladajú za prísľub pre budúcnosť vidieka, jeho
regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia.
Predstavujú prinavrátenie kontaktu s prírodou,
poznávaním spôsobu života poľnohospodársky
založeného obyvateľstva, ich gastronómie, zvykov
a tradícií. Uplatniť by sa v tejto oblasti CR vedeli aj
obce z MAS HL, v ktorých sa najviac zachovalo puto
s poľnohospodárskou výrobu či s remeslami
(Východná, Hybe, Liptovská Kokava, Pribylina, Važec,
Nižná Boca, Malužiná, Vyšná Boca).
Cieľom trvaloudržateľného turizmu na území
MAS HL by mal byť turistický produkt, ktorý je v
rovnováhe s ochranou prírody a zároveň poskytuje
turistom zážitok z prírodných a kultúrnych hodnôt
krajiny. Vhodné možnosti ponúka najmä ekoturizmus.
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Porovnanie Youngovho modulu pružnosti zmesí illit-kremeň
pri rôznych rýchlostiach ohrevu
Comparison of Young's modulus mixtures illite-quartz at different
heating rates
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Abstrakt

Úvod

Zo zmesi illitu a kremeňa v pomere 3:2 sú
extrudovaním vyrobené valcové vzorky, ktoré sa
následne vypália na teplotu 1100 °C. Tie sú testované
pomocou
impulznej
metódy
a dilatometrie
v teplotnom intervale 50 – 800 °C. Výsledky oboch
meraní sú použité na výpočet Youngovho modulu
pružnosti v ťahu podľa normy ASTM E1876-99.
Moduly pružnosti v ťahu, ako aj ostatné merania
sú merané pre 3 rôzne rýchlosti ohrevu (1, 5 a 10
°C/min) počas ohrevu aj chladenia. Vzorky sú už
vypálené, a preto nie je nutné brať do úvahy zmenu
hmotnosti. Jediná reakcia, ktorá počas zvoleného
teplotného intervalu prebieha je vratná premena 𝛼 −
𝛽 kremeňu.
Kľúčové slová: Youngov modul pružnosti, illit, kremeň,
impulzná metóda, rýchlosť ohrevu

Moduly pružnosti patria medzi najčastejšie merané
veličiny. Poznáme modul pružnosti v šmyku, objemový
modul pružnosti a modul pružnosti v ťahu, ktorému sa
v tomto článku budeme venovať [1].
Pomocou modulov pružnosti môžeme skúmať
ďalšie veci ako napríklad Poissonovo číslo, vznik
porúch, fázové zmeny, spekanie, tvrdosť, pevnosť a
má priami súvis s pórovitosťou [1].
Moduly pružnosti je možné skúmať statickými
alebo dynamickými metódami. Medzi statické patrí
priame použitie Hookovho zákona, pričom na meranú
vzorku pôsobí tlak a meria sa jej ohyb. Táto metóda je
však nevhodná pre keramické materiály, nakoľko
keramika je krehká a pri ohybe praskne. Tento jav
umocňuje prítomnosť porúch, preto sa moduly
pružnosti na keramických materiáloch merajú
pomocou dynamických metód. Medzi najčastejšie
používané dynamické metódy patrí impulzná
a rezonančná metóda. Pri oboch sa určuje rezonančná
frekvencia, rozdiel je v jej budení. Pri impulznej
metóde je vzorka budená jedným impulzom a signál je
spracovaný pomocou Fourierovej transformácie. Táto
metóda je rýchlejšia.
Cieľom práce je zistiť do akej miery rýchlosť ohrevu
vplýva na Youngov modul pružnosti v ťahu.

Abstract
From a mixture of illite and quartz in a ratio of 3:2,
cylindrical samples are extruded and then fired at
1100 °C. Then they are measured using impulse
excitation technique and dilatometry in a temperature
range of 50 – 800 °C. The results of the measurements
are used to calculate the Young's modulus of elasticity
according to norm ASTM E1876-99.
The modules of elasticity and other measurements
are measured for three different heating rates (1, 5,
and 10 °C/min) during heating and cooling. The
samples are preheated, and therefore the weight
change does not have to be considered. During the
measurements the only reaction that takes place in
selected temperature range is the reversible
transformation of 𝛼 − 𝛽 quartz.
Key Words: Young’s modulus, illite, quartz, impulse
excitation technique, heating rate

1 Modul pružnosti v ťahu
Modul pružnosti v ťahu je definovaný ako pomer
napätia a deformácie, ktorý na vzorku pôsobí. Tento
vzťah je vyjadrený v tvare

E




(1)

a nazývame ho Hookov zákon [4]. Veličina 𝜎 je napätie
a 𝜀 deformácia. Obe veličiny sú v skutočnosti tenzory.
Tento vzťah a celkovo postup merania nie je vhodný
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pre všetky typy materiálov, a preto existujú aj iné
postupy a normy ako daný typ materiálu správne
merať. Pre keramické materiály, akým je aj illit,
kremeň a kaolín, sme použili na meranie normu ASTM
E1876-99 [2], ktorá popisuje meranie modulov
pružnosti v ťahu a šmyku, ako aj Poissonovo číslo
nedeštruktívnou metódou, ktorá sa taktiež označuje
ako impulzná metóda (Impulse Excitation Technique IET) [2, 3].

miesta úderu a snímania. Pre základný mód kmitania,
vzorku podoprieme v uzlových bodoch, ktoré sa
nachádzajú v 0,211 násobku dĺžky vzorky z oboch
strán. Na vzorku udrieme v strede. Zvukový signál
taktiež snímame v strede vzorky.
Je potrebné udrieť na miesto kmitne a taktiež na
mieste kmitne sa signál aj sníma. Z tohto vyplýva, že
snímač môže byť umiestnený aj na jednom z koncov
meranej vzorky. Rezonančnú frekvenciu zo zvukového
signálu
dostaneme
pomocou
Fourierovej
transformácie, čo je efektívny algoritmus na digitálne
spracovanie signálu. Takto získanú rezonančnú
frekvenciu spolu s ostatnými známymi hodnotami
dosadíme do vzťahu (2). Tento typ merania je možné
použiť aj pre vyššie teploty, napríklad pri konkrétnom
teplotnom
programe.
Takouto
aparatúrou
disponujeme aj v Termofyzikálnom laboratóriu,
Fakulty prírodných vied, Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre [3]. Pri tomto type meraní je potrebné
zohľadniť aj ďalšie parametre. Pri zmene teploty sa
mení hmotnosť vzorky v dôsledku rôznych reakcií,
ktoré v materiáli prebiehajú. Okrem samotnej
hmotnosti sa mení aj geometria vzorky. Tým, ako sa
materiál zohrieva, pri určitej teplote dochádza
k spekaniu, čím sa materiál zmrští. Ako dôsledok
zmeny hmotnosti a dĺžky sa mení aj samotná
rezonančná frekvencia. Nakoľko všetky tieto
parametre vystupujú vo vzťahu (2) je potrebné každý
z nich odmerať a všetky výsledky spojiť [2, 4 - 6].

1.1 ASTM E1876-99
Z tejto normy pre Youngov modul pružnosti v ťahu
dostávame vzťah [2]

E=1,6067

l3
d4

mf 2T ,

(2)

ktorý platí pre valcové vzorky. V tomto vzťahu
vystupuje dĺžka vzorky l, priemer vzorky d, hmotnosť
vzorky 𝑚, rezonančná frekvencia ohybových kmitov f
a korekčný koeficient T. Práve rezonančná frekvencia
danej vzorky je parameter, ktorý meriame. Parameter
T určíme podľa priemeru a dĺžky vzorky. Ak máme
štíhlu vzorku, podiel dĺžky vzorky ku priemeru je väčší
alebo rovní 20, parameter T nadobúda tvar [2]
2

d 
T 0 =1+4,939  .
l

(3)

2 Materiál a metódy merania

V opačnom prípade parameter 𝑇 určíme ako

2.1 Materiál

d
d 
T=1+A   0 ,4883  B,
l
l
 
A = 4,939 1 + 0,0752 + 0,8109 2 ,





d 
4 ,6911+0,2023μ+2,173 μ   
l

4

(4)

2

B=



Illit je sediment a vzniká zvetrávaním hornín bohatých
na živce, pegmatity. Charakter ílu závisí na zložení
horniny a na prostredí, v ktorom sa vyskytuje.
Najčastejšie pH vody. Vznik illitu môžeme očakávať pri
nedostatočnom odvádzaní H2SiO4. Illit sa často používa
v stavebnej keramike, nakoľko je plastickejší ako
kaolinit [7]. Illit je zložený z Si-tetraédrov a Aloktaédrov, ktoré tvoria trojvrstvový systém [8]. Do
teploty 250 °C sa uvoľňuje fyzikálne viazaná voda.
Dehydroxylácia nastáva v rozsahu 450 – 650 °C.
K rozpadu mriežky dochádza okolo teploty 850 °C [7].
Kremeň najčastejšie pochádza z vyvretých hornín.
Veľmi jemne rozptýlený môže spôsobiť zníženie
teploty tavenia zmesi. Bežne sa vyskytuje ako αkremeň. Používa sa ako ostrivo, pri pôsobení tepla
vyvoláva objemové zmeny 2 – 12 % [7]. Kryštalickej
kremičitej fáze sa za určitých podmienok pripisuje
nárast mechanickej pevnosti, avšak svojimi

1+4,754 1+0,1408 μ+1,536 μ

2



d 
 
l

2

.

µ predstavuje Poissonovo číslo.
Meranie prebieha tak, že po vzorke známych
rozmerov a hmotnosti udrieme impulzorom, ktorý je
v našom prípade oceľová kalená guľôčka pripevnená
na ohybnej tyčke. Vzorka v dôsledku nárazu
impulzorom začne kmitať rôznymi frekvenciami,
pričom dochádza k ich superpozícií a my počujeme
zvuk. Tento zvuk obsahuje rôzne frekvencie, ale
dominantné sú v ňom práve rezonančné frekvencie
rôznych módov. Dominancia frekvencie závisí od
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modifikačnými premenami vyvoláva v dôsledku zmeny
objemu trhliny. Účinok modifikačnej premeny sa
najviac prejavuje počas chladenia nakoľko sú zrná
kremeňa pevne viazané na vypálený materiál. Tento
účinok sa dá ovplyvniť veľkosťou zŕn a ich
homogénnym rozložením. Pri teplote 573 °C dochádza
k vratnej premene z β-kremeňa na α-kremeň [7].
Pomocou laboratórneho extrúdera sa vyrobili
valcové vzorky priemeru ~11mm zmesi illit-kremeň
v pomere 3:2. Na meranie rezonančnej frekvencie boli
použité vzory vypálené na 1100 °C, ktorých dĺžka bola
~110 mm a pre účely dilatometrie ~30 mm.

jadro, ktoré je spojené so vzorkou. Druhá strana
vzorky je opretá o pevnú prekážku, takže ak sa vzorka
začne rozťahovať alebo zmršťovať, táto zmena sa
prenesie na železné jadro. Kontakt medzi vzorkou
a jadrom je zabezpečený často korundovou tyčou
s konštantným malým prítlačným tlakom. Ak vzorka
zmení svoj rozmer, posunie sa aj jadro, čo zmení
výsledné napätie na snímači. LVDT je lineárny, preto je
spätný prepočet na zmenu rozmerov jednoduchý [8 10].

2.2.3 Zmena hmotnosti
Hmotnosť sa vplyvom teploty môže meniť, ak
v materiáli prebiehajú počas teplotného programu
zmeny. V keramických materiáloch nastávajú zmeny
hmotnosti hlavne pri výpale surovej vzorky, napr.
uvoľňovanie fyzikálne viazanej vody, dehydroxylácia
[1, 5, 8].
Nakoľko meranie prebiehalo na vypálených
vzorkách, počas teplotného rozsahu neprebiehali
žiadne zmeny, ktoré by zapríčinili zmenu hmotnosti.
Hmotnosť sme preto uvažovali za konštantnú.

2.2 Metódy merania
2.2.1 Rezonančná frekvencia
Postupov na zistenie rezonančnej frekvencie je
viacero, my sme postupovali podľa normy ASTM
E1876-99. Táto norma popisuje meranie modulov
pružnosti na doskových, diskových a valcových
vzorkách [2]. Metóda je navrhnutá pre izbové teploty,
avšak je možné ju upraviť aj pre vyššie teploty [1].
Technika spočíva v náraze impulzoru na vzorku,
čím sa vybudia rôzne frekvencie, ktoré sú následne
snímané a pomocou počítača vyhodnotené. Pri
zvýšených teplotách sa impulzor nachádza v peci spolu
so vzorkou a v určitých časových intervaloch, ktoré
riadi počítač, naráža na vzorku. Po náraze sa cez
ozvučnicu zvukový signál dostáva do okolia mimo
pece, kde je snímaný. Po nasnímaní zvukového signálu
program
pomocou
Fourierovej
transformácie
vyhodnotí zvukový záznam do podoby píkov. Čím je
pík vyšší, tým viac v tomto signáli prevláda daná
frekvencia. Rozdiel voči meraniu pri izbovej teplote,
okrem samotného technického vybavenia je v tom, že
počas ohrevu sa tento pík posúva a preto program
musí jeho zmenu sledovať [1, 5].

3 Výsledky a diskusia
Meranie prebiehalo pri troch teplotných programov,
pričom sa menila rýchlosť ohrevu. Každá vzorka bola
meraná v teplotnom intervale 50 – 800 °C
s rýchlosťami ohrevu 1, 5 a 10 °C/min. Na meranie
sme použili valcové vzorky zmesi illitu a kremeňa
v pomere 3:2 vypáleného na teplotu 1100 °C.
Dĺžková rozťažnosť ako aj rezonančná frekvencia sa
merala na sérií vzoriek, aby sme zabezpečili lepšie
výsledky. Používali sme dve až tri vzorky, ktorých
výsledky boli spriemerované a následne interpolované
pre daný teplotný interval po 0,5 °C. Pomocou
prostredia Matlab boli spracované všetky namerané
údaje a vykreslené do grafov.

2.2.2 Dĺžková rozťažnosť
Dĺžková rozťažnosť je parameter, ktorý určuje o koľko
sa rozmery materiálu vplyvom teploty zmenia. Na
meranie dĺžkovej rozťažnosti sa používa zariadenie,
ktoré vie presne merať aj veľmi malé zmeny rozmerov.
Samotný prístroj sa volá dilatometer. Používajú sa dva
základné princípy merania. Jeden z nich spočíva
v meraní napätia na diferenčnom transformátore,
druhý je založený na zmene rozdielov vlnových dĺžok.
Prvý spomínaný typ obsahuje citlivý senzor, LVDT linear variable differential transformer , pozostávajúci
z troch cievok, medzi ktorými je umiestnené pohyblivé

Obrázok 1 Graf modulov pružností v ťahu pre rôzne
rýchlosti ohrevu
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rýchlostiach ohrevu je zapríčinený tým, že vzorka má
svoje rozmery a pri vyšších rýchlostiach ohrevu sa
teplota vo vzorke nestihne rovnomerne rozložiť. Preto
pri malej rýchlosti, 1 °C/min, je premena kremeňa
strmá a naopak pri rýchlosti 10 °C/min je v intervale
600 – 700 °C. Premena 𝛼 − 𝛽 kremeňa (Obr. 3 až 5) je
vidieť rozširujúcu sa hysteréznu slučku so stúpajúcou
rýchlosťou ohrevu. Pri malej rýchlosti ohrevu je
hysterézna slučka úzka, naopak pri zvyšujúcej sa
rýchlosti ohrevu sa rozširuje. K iným zmenám v tomto
materiáli nedochádza, nakoľko reakcie ako
dehydroxylácia a spekanie illitu prebehlo pri prvom
výpale.
Počiatočná hodnota modulu pružnosti, pri teplote
50 °C sa pohybuje v rozmedzí 8 – 10 GPa. Toto
rozpätie je zapríčinené nedokonalosťou vyrobených
vzoriek. Vzorky boli vyrobené extrudovaním, čo mohlo
zapríčiniť vznik textúry. Rezonančná frekvencia veľmi
závisí od geometrie vzorky, preto ak vo vzorke bola
dutina značne to skreslilo meranie, nakoľko zo vzťahu
(2) je vidieť, že modul pružnosti závisí od druhej
mocniny rezonančnej frekvencie. Pri teplote 800 °C
modul pružnosti dosahoval hodnoty 17 – 19 GPa.
V grafoch (Obr. 2 až 5) je vidieť, že modul pružnosti
v ťahu počas prvých približne 200 °C ešte narastá,
horná krivka. Pri začiatku chladenia si vzorka udržuje
svoju teplotu, čo zvyšuje modul pružnosti v ťahu až do
chvíle, keď teplota vzorky začne klesať a dochádza
k opačnej premene.

Obrázok 2 Graf modulov pružností v ťahu pre rôzne
rýchlosti chladenia

Obrázok 3 Graf modulov pružností v ťahu pre rýchlosť
ohrevu a chladenia 1°C/min

Záver

Obrázok 4 Graf modulov pružností v ťahu pre rýchlosť
ohrevu a chladenia 5°C/min

Pomocou metódy IET pri zvýšených teplotách sme
odmerali rezonančnú frekvenciu zmesi illitu a kremeňa
v pomere
3:2.
Toto
meranie
sme
spojili
s dilatometrickými údajmi dĺžkovej rozťažnosti daného
materiálu, aby sme určili Youngov modul pružnosti
v ťahu pre teplotný interval 50 – 800 °C.
Hodnota modulu pružnosti v ťahu pri teplote 50 °C
sa pohybovala v rozpätí 8 – 10 GPa a pri teplote 800 °C
17 – 19 GPa. Nakoľko sa jednalo o už vypálený
materiál na teplotu 1100 °C, pri meraní dochádzalo len
k vratnej premene 𝛼 − 𝛽 kremeňa.

Obrázok 5 Graf modulov pružností v ťahu pre rýchlosť
ohrevu a chladenia 10°C/min
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Obrázok 1 znázorňuje Youngov modul pružnosti
v ťahu pri rôznych teplotách ohrevu v intervale 50 –
800 °C. Z grafu vyplýva, že pri teplote okolo 600 °C
v závislosti od rýchlosti ohrevu dochádza k prudkému
nárastu modulu pružnosti, ktorý je zapríčinený
premenou 𝛼 kremeňa na 𝛽 kremeň [7]. Táto reakcia je
vratná, čo je vidieť na grafe (Obr. 2). Tento rozdiel pri
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level, the total annual household income of the
respondent, age and sex of the respondent.
Correspondence analysis is a graphical procedure of
multivariate statistical analysis. By using it, we can
graphically display information and relationships
contained at the contingency table.
Key Words: Correspondence Analysis, Row and
Column Profiles, Correspondence Plot, Multiple
Correspondence Analysis.

Abstrakt
V práci sme sa venovali popísaniu základnej
teoretickej myšlienky korešpondenčnej analýzy, no
prvoradým cieľom bolo realizovať korešpondenčnú
analýzu na reálne dáta a popísať postup práce vo
voľne dostupnom štatistickom softvéri R.
Realizáciou korešpondenčnej analýzy sme sa na
základe dotazníkového prieskumu Výskum európskych
hodnôt zamerali na vyjadrenie vzťahu medzi najvyšším
ukončeným vzdelaním respondenta a najvyšším
ukončeným vzdelaním jeho manžela(ky), partnera(ky).
V ďalšej časti sme sa venovali mnohorozmernej
korešpondenčnej analýze, ktorú sme využili na
hľadanie vzťahu medzi šťastím a zdravím respondenta,
medzi najvyšším ukončeným vzdelaním, medzi
celkovým ročným príjmom domácnosti respondenta,
vekom a pohlavím.
Korešpondenčná analýza patrí medzi grafické metódy
mnohorozmernej štatistickej analýzy. Pomocou nej
vieme graficky zobraziť informácie a vzťahy
z kontingenčnej tabuľky.
Kľúčové slová: korešpondenčná analýza, riadkové
a
stĺpcové
profily,
korešpondenčná
mapa,
mnohorozmerná korešpondenčná analýza.

Úvod
Výskum európskych hodnôt (European Values Study)
je medzinárodným projektom, ktorý bol zavŕšený
v roku 2008. Na výskume sa podieľalo 47 krajín
naprieč celou Európou, pričom celkový počet
respondentov presiahol 70 000. Cieľom výskumu bola
možnosť porovnať, na relatívne veľkej výskumnej
vzorke, hodnotovú orientáciu obyvateľov Európy.
Pozornosť sa zameriavala na idey, preferencie, vieru,
postoje či možnosti obyvateľov.
V dotazníku sa okrem iného zisťovalo aj najvyššie
ukončené vzdelanie respondenta a jeho manžela(ky),
partnera(ky). Zaujímalo nás, či existuje vzťah medzi
týmito premennými. Na overenie našej hypotézy
o vzťahu medzi ukončeným vzdelaním jednotlivých
párov sme použili korešpondenčnú analýzu.
V ďalšej
časti
sme
mnohorozmernou
korešpondenčnou analýzou skúmali závislosť medzi
pocitom šťastia a pocitom zdravia, výškou príjmu,
vzdelaním a vekom, keďže ide o často diskutovanú
tému súčasnosti. Rôzne motivačné myšlienkové smery
tvrdia, že šťastný človek sa cíti zdravšie a naopak.
V materialistickom svete sa ako synonymum k šťastiu
často kladú peniaze. Metódou korešpondenčnej
analýzy vieme na základe dotazníkového prieskumu
vyjadriť, ako tieto premenné spolu súvisia.

Abstract
In this article we described basic theoretical ideas of
correspondence analysis. Our primary goal was to
carry out correspondence analysis on real data and
describe the procedure in free statistical software R.
First of all we applied correspondence analysis on a
questionnaire survey of European values research
focused on the relationship between the highest
achieved educational level of the respondent and the
highest achieved educational level of his spouse or
partner.
In the next section we dealt with multidimensional
correspondence analysis. We used the method to find
the relationship between the happiness and health of
the respondent, the highest achieved educational

1 Korešpondenčná analýza
Korešpondenčná analýza patrí medzi grafické metódy
mnohorozmernej štatistickej analýzy. Pomocou nej
vieme zobraziť informácie obsiahnuté v kontingenčnej
tabuľke a vyjadriť tak interakciu kategorických
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Opäť definujme maticu 𝐃𝐜 = diag(𝐜) a označme
maticu stĺpcových profilov
𝐂 = 𝐏𝐃−𝟏
𝐜 .[2]

premenných. Hlavným výstupom korešpondenčnej
analýzy je graf, ktorý zobrazuje interakciu
kategorických premenných kontingenčnej tabuľky
spolu so vzťahom medzi jednotlivými úrovňami
riadkovej premennej a vzťahom medzi úrovňami
stĺpcovej premennej. Korešpondenčná analýza je
užitočná v indentifikácii kategórií, ktoré sú podobné,
ktoré by sme v ďalšom kroku analýzy dát mohli
skombinovať a vytvoriť tak novú úroveň premennej.
Korešpondenčná analýza je veľmi populárna štatistická
metóda, ktorá je často využívaná v sociológii, ekológii,
archeológii,
geológii,
medicíne,
biochémii,
mikrobiológii, jazykovede, filozofii, umení, marketingu
a podobne. Je to dôsledkom toho, že grafický výstup
tejto metódy je jednoduchý ale elegantný spôsob,
ktorý umožňuje lepšie pochopiť dáta a taktiež
umožňuje rýchlu interpretáciu.[1]

1.2 Testovanie nezávislosti
Predpokladom korešpondenčnej analýzy je závislosť
medzi pozorovanými znakmi, preto je naším prvým
cieľom
zamietnuť
hypotézu
o nezávislosti
premenných.
Testujeme
nezávislosť
dvoch
premenných 𝑥 a 𝑦, čiže hypotézu, že medzi riadkami
a stĺpcami neexistuje asociácia. 𝜒 2 štatistika na
testovanie nezávislosti je v našom prípade vyjadrená
vzťahom
𝑎

𝑖=1 𝑗=1

ktorá má 𝜒 2 rozdelenie s počtom stupňov voľnosti
(𝑎 − 1)(𝑏 − 1). Vzťah pre 𝜒 2 sa dá prepísať aj
pomocou početností 𝑛𝑖𝑗 :

Majme kontingenčnú tabuľku s a riadkami a b stĺpcami
s prvkami nij , ktoré vyjadrujú početnosti kombinácie iteho riadku a j-teho stĺpca. Sú dané marginálne
početnosti ni. = ∑bj=1 nij a n.j = ∑ai=1 nij . Celková
početnosť je n = ∑ij nij . Kontingenčnú tabuľku vieme
previesť na korešpondenčnú maticu P, vydelením
každého prvku kontingenčnej tabuľky číslom n, čiže
nij
𝐏 = (pij ) = ( ) , 𝑖 = 1,2, … 𝑎, 𝑗 = 1,2, … , 𝑏.
n
Doplnením korešpondenčnej matice o riadkové
a stĺpcové súčty dostávame kontingenčnú tabuľku.
Vektor riadkových súčtov v poslednom stĺpci
korešpondenčnej tabuľky označíme 𝐫 a jeho prvky sú
pi. = ∑bj=1 pij .
Podobne
posledný
riadok
korešpondenčnej matice obsahuje riadkový vektor
stĺpcových súčtov 𝐜 ′ , ktorého prvky sú p.j = ∑ai=1 pij .
Prvky vektora 𝐫 a 𝐜 ′ sa nazývajú riadkové a stĺpcové
záťaže. Korešpondenčnú maticu spolu s marginálnymi
súčtami môžeme zapísať v tvare
𝑝11

𝑝12

…
…

𝑝1𝑏
𝑝

𝑎

𝑝.2

… 𝑝.𝑏

𝑏

𝜒2 = ∑ ∑

(𝑛𝑖𝑗 −

𝑛𝑖. 𝑛.𝑗 2

𝑛
𝑛𝑖. 𝑛.𝑗

𝑖=1 𝑗=1

)

.

𝑛

Dve ďalšie alternatívy sú
𝑎

𝑏

𝜒 2 = ∑ 𝑛𝑝𝑖. ∑ [
𝑖=1

𝑗=1

𝑏

𝑎

𝜒 2 = ∑ 𝑛𝑝.𝑗 ∑
𝑗=1

(

𝑝𝑖𝑗
𝑝𝑖.

− 𝑝.𝑗 )

2

],

𝑝.𝑗
𝑝𝑖𝑗

(

𝑝.𝑗

2

− 𝑝𝑖. )
𝑝𝑖.

𝑖=1

.

[
]
Vo vektorovom tvare to môžeme zapísať ako
a

2

χ = ∑ npi. (ri − c)′ D−1
c (ri − c),
i=1
b
′

χ2 = ∑ np.j (cj − r) D−1
r (cj − r).
j=1

Všetky tieto tvary testujú nezávislosť porovnaním 𝑝𝑖𝑗 s
𝑝𝑖. 𝑝.𝑗 , pre každé 𝑖, 𝑗.Z toho vyplýva, že nasledovné
tvrdenia sú ekvivalentné:
1. 𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑖. 𝑝.𝑗 pre každé 𝑖, 𝑗.
2. Všetky riadky 𝒓′𝒊 matice 𝑹 sú rovnaké (sú rovné ich
váženému priemeru 𝒄′ ).
3. Všetky stĺpce 𝒄𝒋 matice C sú rovnaké (sú rovné ich
váženému priemeru 𝒓).
Ak sú premenné 𝑥 a 𝑦nezávislé, riadky kontingenčnej
tabuľky majú podobné profily, respektíve stĺpce majú
podobné profily. Keďže pre stopu každej štvorcovej
matice platí vzťah 𝑡𝑟(𝑨) = ∑𝑛𝑖=1 𝜆𝑖 ,𝜒 2 štatistiku vieme
pomocou vektorov a matíc vyjadriť nasledovne

𝑝1.

𝑝21 𝑝22
2𝑏 𝑝2.
𝐫
) = ( 𝑝 ⋮ 𝑝 ⋮ ⋱… ⋮ 𝑝 | 𝑝⋮ )
𝑎.
𝑎𝑏
1
𝑎1
𝑎2
𝑝.1

2

(𝑝𝑖𝑗 − 𝑝𝑖. 𝑝.𝑗 )
𝜒 = 𝑛∑∑
,
𝑝𝑖. 𝑝.𝑗

1.1 Riadkové a stĺpcové profily

𝐏
( ′
𝐜

𝑏

2

1

Každý riadok a stĺpec matice 𝐏 vieme zmeniť na profil.
Riadkový profil 𝐫𝐢′ , 𝑖 = 1,2, … , 𝑎, dostaneme ako
pi1 pi2
pib
ni1 ni2
nib
𝐫𝐢′ = ( ,
,…, ) = ( ,
, … , ).
pi. pi.
pi.
ni. ni.
ni.
Definujme maticu 𝐃𝐫 = diag(𝐫). Ďalej zaveďme
označenie pre maticu riadkových profilov
𝐑 = 𝐃−𝟏
𝐫 𝐏.
Podobne získame aj stĺpcové profily
′
′
p1j p2j
paj
n1j n2j
naj
𝐜𝐣 = ( ,
,…, ) = ( ,
,…, ) .
p.j p.j
p.j
n.j n.j
n.j

257

Študentská vedecká konferencia 2017

CHÉMIA / MATEMATIKA / FYZIKA

𝑘
2

𝜒 =

𝑛𝑡𝑟[𝑫𝒓−𝟏 (𝑷

−

𝒓𝒄′ )𝑫−𝟏
𝒄 (𝑷

− 𝒓𝒄

′ )′ ]

dostaneme dvojrozmerný grafický výstup, ktorý
zachytáva práve informácie z kontingenčnej tabuľky
vyššieho rádu. Metóda realizuje korešpondenčnú
analýzu matice 𝑮, v ktorej každému prvku výberového
súboru prislúcha jeden riadok. Čiže počet stĺpcov
matice 𝑮 je celkový počet kategórií všetkých
premenných. Prvky matice 𝑮 sú 0 a 1. V každom
riadku je prvku priradená hodnota 1, ak prvok patrí do
korešpondujúcej kategórie premennej; v opačnom
prípade má hodnotu 0. Čiže počet 1 v riadku 𝑮 je
vlastne počet premenných. Matica 𝑮 je zobrazená
v tabuľke 1. Korešpondenčná analýza pre maticu 𝑮 je
ekvivalentná korešpondenčnej analýze na matici 𝑮′ 𝑮,
ktorá sa nazýva Burtova matica. Táto ekvivalencia
platí, pretože v singulárnom rozklade matice 𝑮 =
𝑼𝜦𝑽′ , matica 𝑽obsahuje vlastné vektory matice
𝑮′ 𝑮.Tá istá matica 𝑽 by sa použila aj na spektrálny
rozklad matice 𝑮′ 𝑮. Čiže stĺpce matice 𝑽 sú použité na
grafické zobrazenie súradníc stĺpcov matice 𝑮alebo
stĺpcov matice 𝑮′ 𝑮. Burtovu maticu zobrazujeme na
konci tohto príspevku na obr.5. Burtova matica má
štvorcové bloky na diagonále pre každú dvojicu tých
istých premenných a obdĺžnikový blok mimo diagonály
pre každý pár rôznych premenných. Každý diagonálny
blok je diagonálna matica, ktorá reprezentuje
početnosť pre jednotlivé kategórie v korešpondujúcej
premennej. Každý mimodiagonálny blok je
dvojsmerná kontingenčná tabuľka pre korešpondujúce
dvojice premenných. Korešpondenčná analýza
Burtovej matice dáva len stĺpcové súradnice. Bod je
zobrazený pre každý stĺpec matice. Čiže každý bod
predstavuje jednu kategóriu danej premennej. Body
v tom istom kvadrante alebo blízke body naznačujú
asociáciu. Ak dva blízke body predstavujú kategórie tej
istej premennej, tieto dve kategórie môžu byť
skombinované do jednej kategórie. Keďže Burtova
matica obsahuje len dvojrozmerné kontingenčné
tabuľky, interakcie vyššieho rádu v grafe nie sú
zobrazené.[2]
Tabuľka 1: Matica G

= 𝑛 ∑ 𝜆2𝑖 ,
𝑖=1

kde 𝜆21 , 𝜆22 , … , 𝜆2𝑘 sú nenulové vlastné čísla matice
𝑫𝒓−𝟏 (𝑷 − 𝒓𝒄′ )𝑫𝒄−𝟏 (𝑷 − 𝒓𝒄′ )′ a 𝑘 je hodnosť matice
𝑫𝒓−𝟏 (𝑷 − 𝒓𝒄′ )𝑫𝒄−𝟏 (𝑷 − 𝒓𝒄′ )′ , alebo hodnosť matice
(𝑷 − 𝒓𝒄′ ).[2]

1.3 Grafické zobrazenie výsledkov
Riadkové a stĺpcové profily vieme názorne zobraziť do
dvojrozmerného grafu. Všetky body grafu zobrazujú
celý profil zobrazený do roviny dvoch osí. Rozlišujeme
tri typy grafov korešpondenčnej analýzy. Ide o graf
riadkových profilov a graf stĺpcových profilov. Tretím,
najpopulárnejším grafom je spoločný graf. Vzdialenosť
bodov v týchto grafoch sú 𝜒 2 vzdialenosti medzi
profilmi dvoch bodov. Čím sú jednotlivé body k sebe
bližšie, tým sú ich profilové modely bližšie. V
spoločnom grafe sa prekrýva graf riadkových a graf
stĺpcových profilov. Pri spájaní dvoch grafov do
spoločného grafu treba dávať pozor na nezávislé grafy,
pretože vzdialenosť medzi bodmi riadkových a bodmi
stĺpcových profilov tu nie sú definované, pretože
obsah pôvodných priestorov je úplne odlišný a ich osi
majú rozličné definície.[3]
Ďalším výstupom korešpondenčnej analýzy je celková
inercia, ktorá vyjadruje množstvo informácie
obsiahnutej v každej z dvoch dimenzií v grafe. Celková
inercia je daná vzťahom
𝑎
𝜒2
= ∑ 𝒑𝒊. (𝒓𝒊 − 𝒄)′ 𝑫𝒄−𝟏 (𝒓𝒊 − 𝒄) =
𝑛
𝑖=1

𝑏
′

= ∑ 𝒑.𝒋 (𝒄𝒋 − 𝒓) 𝑫𝒓−𝟏 (𝒄𝒋 − 𝒓) =
𝑗=1
𝑘

= ∑ 𝜆2𝑖 .
𝑖=1

Príspevky prvých dvoch dimenzií, teda súradnicových
osí grafu k celkovej inercii vieme vyjadriť vzťahom
𝜆21
𝜆22
a 𝑘 2
𝑘
2
∑𝑖=1 𝜆𝑖
∑𝑖=1 𝜆𝑖

Respondent

Spoločný príspevok prvých dvoch dimenzií k celkovej
inercii je daný vzťahom
𝜆21 + 𝜆22
. [1]
∑𝑘𝑖=1 𝜆2𝑖

Pohlavie

Vek

Zdravie Šťastie

Vzdelanie

Plat

1

10

010 00100 1000 0000100 00000100
100 10000 0100 0010000 00001000

2

01

⋮

⋮

1509

01

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

001 00100 0010 0010000 00010000

2 Výsledky a diskusia
V roku 2008 sa na Slovensku, podobne ako aj
v ostatných krajinách Európy, uskutočnil pod záštitou
agentúry TNS SK, s.r.o a Sociologického ústavu
Slovenskej akadémie vied výskum s názvom Výskum
európskych hodnôt. Ide o dotazníkový prieskum,

1.4 Mnohorozmerná korešpondenčná analýza
Korešpondenčnú
analýzu
dvojrozmernej
kontingenčnej tabuľky vieme rozšíriť na analýzu
kontingenčnej tabuľky vyššieho rádu. Touto metódou
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ktorého sa zúčastnilo 1509 náhodne vybraných
občanov Slovenska. Dotazník aj databáza k dotazníku
sú voľne dostupné na webovej stránke Gesis.[4]

2.1 Korešpondenčná analýza
Hovorí sa, že ľudia si vyberajú partnera, ktorý im je
podobný. Predpokladáme teda, že medzi najvyšším
dosiahnutým vzdelaním respondenta a najvyšším
dosiahnutým
vzdelaním
jeho
manžela(ky),
partnera(ky) existuje vzťah. Na overenie tejto
hypotézy sme použili korešpondenčnú analýzu.
Porovnávame odpovede k otázkam Q110 a Q116 z
dotazníka. Tie sú v dátach uložené ako premenné v336
a v344, ktorých úrovne sú kódované v tabuľke 1.

𝜒 2 testom sme testovali nezávislosť medzi
premennými. Tú sme na základe 𝑝 hodnoty zamietli,
čiže sa preukázala štatisticky významná závislosť medzi
premennými.
Znamená
to,
že
realizovať
korešpondenčnú analýzu má svoje opodstatnenie.
chisq.test(kont)
chisq.test(dataCA$Vzdelanie_responden
t, dataCA$Vzdelanie_partner)

Tabuľka 1: Kódovanie premenných v336 a v344
v336 a v 344
Kód

Význam

0

Predprimárne vzdelanie (bez vzdelania)

1

Primárne vzdelanie

2

Nižšie sekundárne vzdelanie

3

Vyššie sekundárne vzdelanie

4

Postsekundárne vzdelanie nižšie ako terciárne

5

Prvý stupeň terciárneho vzdelania

6

Druhý stupeň terciárneho vzdelania

Uložíme kategórie premenných z dataCA, 2 je kód
pre stĺpce. A počet úrovní uložíme ako faktory.
cats<-apply(dataCA,2,function(x)
nlevels(as.factor(x)))
Teraz môžeme pristúpiť k samotnej korešpondenčnej
analýze. Tú sme realizovali v softvéri R použitím
príkazu CA z balíčka FactoMineR [6]. Výstup analýzy
sa nachádza na konci práce ako obr.5. Vo výstupe
vidíme, že táto funkcia v prvom kroku testuje
nezávislosť a teda overuje predpoklad použitia
korešpondenčnej analýzy. Výstup tejto analýzy sa delí
na dvanásť hlavných častí. Pre nás bude dôležitá
najmä časť eig. V tejto časti sa nachádza matica
vlastných čísel s % celkovej inercie a kumulatívnym %
inercie. V časti col sa nachádzajú informácie
o stĺpcoch, v časti row informácie o riadkoch. Call
nám poskytuje sumárne informácie o parametroch.
library(FactoMineR)
corresp<-CA(kont)
Vlastné hodnoty a inercie sú zobrazené v nasledujúcej
časti výstupu. Získali sme ich zadaním príkazu
corresp$eig. Máme päť dimenzií, pretože
min{5,5}=5. Prvé dve dimenzie popisujú väčšinu
inercie, je to takmer 84%. Z toho prvá dimenzia
vysvetľuje 52,4% celkovej inercie a druhá dimenzia
predstavuje 31,6% celkovej inercie.
corresp$eig

Načítame dáta. Keďže sa v nich vyskytujú aj záporné
hodnoty- tie predstavujú chýbajúce hodnoty,
vyberieme iba tie prípady, pre ktoré sú premenné
v344 aj v336 nezáporné. Do dataCA sme si uložili len
tie premenné, s ktorými budeme pracovať. Pre ľahšiu
orientáciu sme zmenili názvy premenných.
data<-read.csv("dataCA.csv",
header=TRUE,sep=";")
data<-subset(data,v344>=0&0&v336>=0)
dataCA<-data[,c("v344","v336")]
names(dataCA)<c("Vzdelanie_respondent",
"Vzdelanie_partner")
Ďalej sme z týchto dát vytvorili nasledujúcu
kontingenčnú tabuľku.
kont<with(dataCA,table(Vzdelanie_responden
t, Vzdelanie_partner))

Pomocou príkazu plot sme zostrojili graf
korešpondenčnej analýzy- korešpondenčnú mapu. Ako
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môžeme vidieť na obr.1, naozaj sa najčastejšie
vyskytujú dvojice s rovnakým najvyšším ukončeným
vzdelaním. Prvá dimenzia určuje či ide o dosiahnuté
vzdelanie nižšie sekundárne alebo aspoň vyššie
sekundárne vzdelanie. Druhá dimenzia odlišuje
respondentov druhého stupňa terciárneho vzdelania
od ostatných respondentov.
plot(corresp)

testom zamietli. Overili sme teda základný predpoklad
na realizáciu korešpondenčnej analýzy.
new<-burt(new)
chisq.test(new)

Ďalej sme uložili kategórie a zobrazili sme jednotlivé
premenné a to koľko úrovní dosahujú. Keďže
mnohorozmernú korešpondenčnú analýzu vieme
realizovať len na premenné, ktoré sú v R uložené ako
faktory, konvertujeme dáta na typ faktor.
library(dplyr)
cats=apply(new,2,
function(x)nlevels(as. factor(x)))
cats
new<-sapply(new[,1:6],as.factor)
Načítame balíček FactoMineR, pomocou ktorého
budeme s funkciou MCA realizovať mnohorozmernú
korešpondenčnú analýzu.
library(FactoMineR)
mca1<-MCA(new)
Zaujíma nás grafický výstup, ktorý sme získali použitím
funkcie ggplot z balíčka ggplot2 [5]. Najprv sme
uložili súradnice premenných aj pozorovaní a následne
sme ich zobrazili graficky.
mca1_vars_df=data.frame(mca1$var$coor
d, Variable = rep(names(cats), cats))
mca1_obs_df
=
data.frame(mca1$ind$coord)
library(ggplot2)
ggplot(data=mca1_vars_df,aes(x=Dim.1,
y=Dim.2,label=rownames(mca1_vars_df))
)
+geom_hline(yintercept=0,colour="gray
70")
+geom_vline(xintercept=0,colour="gray
70") +geom_text(aes(colour=Variable))
+ggtitle("MCA")
ggplot(data=mca1_obs_df,aes(x=Dim.1,y
=Dim.2))
+geom_hline(yintercept=0,colour="gray
70")
+geom_vline(xintercept=0,colour="gray
70")
+geom_point(colour="gray50",alpha=0.7
)
+geom_density2d(colour="gray80")
+geom_text(data=mca1_vars_df,aes(x=Di
m.1,y=Dim.2,label=rownames(mca1_vars_
df),colour=Variable))
+ggtitle("MCA")+scale_colour_discrete
(name="Variable")

Obr.1: Korešpondenčná mapa pre vzdelanie
respondenta a jeho partnera(ky)

2.2 Mnohorozmerná korešpondenčná analýza
V mnohorozmernej korešpondenčnej analýze sme
skúmali vzťah medzi vekom (age_r2), pohlavím
respondenta (v302), najvyšším dosiahnutým vzdelaním
(v336), celkovým ročným príjmom domácnosti
respondenta (v353YR), tým ako respondent popisuje
svoj zdravotný stav (v9) a pocit šťastia (v8).
Načítali sme dáta a vybrali sme len tie, pre ktoré sú
tieto premenné kladné. Potom sme vytvorili súbor,
kde sa nachádzajú len tieto premenné. Pre lepšiu
prehľadnosť si tieto premenné premenujeme.
data<read.csv("dataSK.csv",header=TRUE,sep
=";")
data=subset(data,v302>0&v8>0&v9>0&v33
6>=0&v353YR>0)
new=data[,c("age_r2","v302","v336","v
353YR","v8","v9")]
names(new)<-c("vek",
"pohlavie",
"vzdelanie", "ročný príjem rodiny",
"pocit šťastia", "pocit zdravia")
Vytvorili sme z nich Burtovu maticu. Následne sme
testovali nezávislosť týchto premenných, ktorú sme 𝜒 2
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Na základe grafu na obr.2 vidíme, že niektoré úrovne
jednotlivých premenných sú k sebe pomerne blízko.
Tieto premenné môžeme spojiť a rekódovať v dátach
a následne vykonať analýzu na rekódované dáta. Pre
premennú najvyššie ukončené vzdelanie, môžeme
zlúčiť na základe obr.2 úrovne 1 (primárne vzdelanie)
a 2 (nižšie sekundárne vzdelanie) a ďalej sú kódované
hodnotou 1. Úroveň 3 kódujeme potom ako 2. Zlúčili
sme aj úrovne 4 (postsekundárne vzdelanie nižšie ako
terciárne) a 5 (prvý stupeň telciálneho vzdelania),
ktoré sú po prekódovaní vedené ako 3. Úroveň 6
kódujeme hodnotou 4. Keďže sa úroveň 0 v dátach
nevyskytovala, pri prekódovaní ju môžeme zanedbať.
Po prekódovaní teda dostávame nové úrovne
premennej uvedené v tabuľke 2.

age_r2
Kód

Význam

1

15-29 rokov

2

30- 49 rokov

Kód
3

Význam
>50 rokov

v302
Kód
1

Význam

Kód

muž

2

Význam
žena

v8
Kód

Význam

1

veľmi šťastný

2

celkom šťastný

Kód

Význam

3

nie veľmi šťastný

4

vôbec nie šťastný

v9
Kód

Význam

Kód

Význam

1

veľmi dobrý

4

nie dobrý

2

dobrý

5

vôbec nie dobrý

3

priemerný

Tabuľka 2: Úrovne premennej v336 po prekódovaní
Vzdelanie respondenta
Význam

Kód

V ďalšom už
premennými.

1

Nanajvýš nižšie sekundárne vzdelanie

2

Vyššie sekundárne vzdelanie

3

Nanajvýš prvý stupeň terciárneho vzdelania

4

Druhý stupeň terciárneho vzdelania

Pre premennú ročný príjem domácnosti respondenta
môžeme spojiť dvojice úrovní 1 (menej ako 36 000 SK)
a 2 (od 36 0001 SK do 59 400 SK), 3 (od 59 400 SK do
118 800 SK) kódujeme ako 2, 4 (od 118 801 SK do 198
000 SK) kódujeme hodnotou 3. Do úrovne 4 spojíme
trojicu 5 (od 198 001 SK do 288 000 SK), 6 (od 288 001
SK do 396 000 SK), 7 (od 396 001 SK do 480 000 SK). 8
(od 480 001 SK do 594 000 SK) kódujeme ako 5 a tak
ďalej až úroveň 15 (3 960 001 SK a viac) kódujeme
hodnotou 12. Po prekódovaní teda dostávame úrovne
uvedené v tabuľke 3. V tabuľke 4 uvádzame kódovanie
ďalších premenných.

Kód

Význam

1

<59 400 SK

7

792 001- 990 000 SK

2

59 400- 118 800 SK

8

990 001- 1188000 SK

3

118 801- 198 000 SK

9

1 188 001- 1 980 000 SK

4

198 001- 480 000 SK

10

1 980 001- 2 970 000 SK

5

480 001- 594 000 SK

11

2 970 001- 3 960 000 SK

6

594 001- 792 000 SK

s rekódovanými

Načítame dáta po prekódovaní. Opäť vyberieme tie,
pre ktoré sú hodnoty premenných kladné, uložíme a
premenujeme ich.
dataSK<read.csv("dataMCA.csv",header=TRUE,
sep=";")
data<-subset (dataSK, v302>0& v8>0&
v9>0& v336>0& v353YR>0)
new<-data
[,c("age_r2",
"v302",
"v336", "v353YR", "v8", "v9")]
names(new)<-c("vek",
"pohlavie",
"vzdelanie", "ročný príjem rodiny",
"pocit šťastia", "pocit zdravia")
Vytvoríme z nich Burtovu maticu, otestujeme závislosť
premenných
testom
a zamietneme
hypotézu
o nezávislosti premenných na základe p hodnoty.
Burtova matica je zobrazená na konci príspevku na
obr.6.
library(amap)

v353YR
Význam

pracovať

Obr.2 Mnohorozmerná korešpondenčná analýza pred
spojením niektorých úrovní premenných

Tabuľka 3: Úrovne premennej v353YR po
prekódovaní
Kód

budeme

12 >3 960 001 SK

Tabuľka 4: Úrovne premenných
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new<-burt(new)
chisq.test(new)
Uložíme kategórie a zobrazíme ich úrovne.
Konvertujeme dáta na faktory a vykonáme
korešpondenčnú analýzu.
cats = apply(new, 2, function(x)
nlevels(as.factor(x)))
cats
new<-sapply(new[,1:6],as.factor)
new
library(FactoMineR)
mca1<-MCA(new)
Zobrazíme vlastné hodnoty a inercie. Prvé dve
dimenzie predstavujú len 20,96% celkovej inercie.
mca1$eig

respondenti, ktorých domácnosť mala najvyšší ročný
príjem, sa cítili šťastní. Terciárne vzdelanie sa spája
s ročnými príjmami rodiny respondenta od 594 001 SK
do 990 000 SK. Respondenti vo veku do 29 rokov sa
pokladajú za šťastných a zdravých. Tí respondenti,
ktorí sa necítili vôbec zdraví, sa cítili nešťastní najviac.
Domácnosti respondentov, ktorí dosiahli nanajvýš
nižšie sekundárne vzdelanie mali najnižší ročný príjem.
Tí, ktorí mali najnižší ročný príjem v domácnosti sa
cítili najmenej šťastní. Ženy sa cítili málo štastné
a taktiež málo zdravé. Muži sa cítili celkovo zdraví
a štastní, čo vidíme v treťom kvadrante.
Variable = rep(names(cats), cats))
mca1_obs_df
=
data.frame(mca1$ind$coord)
ggplot(data=mca1_vars_df,
aes(x
=
Dim.1,
y
=
Dim.2,
label
=
rownames(mca1_vars_df)))
+geom_hline(yintercept = 0, colour =
"gray70") +geom_vline(xintercept = 0,
colour
=
"gray70")
+geom_text(aes(colour=Variable))
+ggtitle("MCA")
ggplot(data = mca1_obs_df, aes(x =
Dim.1,
y
=
Dim.2))
+geom_hline(yintercept = 0, colour =
"gray70") +geom_vline(xintercept = 0,
colour = "gray70") +geom_point(colour
=
"gray50",
alpha
=
0.7)
+geom_density2d(colour
=
"gray80")
+geom_text(data = mca1_vars_df, aes(x
=
Dim.1,
y
=
Dim.2,
label
=
rownames(mca1_vars_df),
colour
=
Variable))
+ggtitle("MCA")
+scale_colour_discrete(name
=
"Variable")

Pomocou tejto analýzy, pokiaľ do funkcie
nedefinujeme graph=FALSE, dostaneme aj grafický
výstup, ktorý sa nachádza na obr.3.

Obr.3 Predvolený výstup MCA

Obr.4 ggplot výstup MCA

Na základe jednotlivých kvadrantov grafu môžeme
sformulovať nasledujúce závery. Z druhého kvadrantu
vidíme, že respondenti, ktorí sa cítili zdraví, tvrdili
o sebe zároveň, že sa cítia šťastní. Rovnako tí
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Záver

Použitá literatúra

Pomocou korešpondenčnej analýzy sme skúmali vzťah
medzi najvyšším ukončeným vzdelaním respondentov
a ich manžela(ky), partnera(ky) v rámci EVS 2008 pre
Slovensko. Preukázali sa často vyskytujúce sa dvojice
rovnakého najvyššieho ukončeného vzdelania. Ďalej
by bolo zaujímavé skúmať vzťah medzi najvyšším
ukončeným vzdelaním týchto dvojíc a najvyšším
ukončeným vzdelaním ich potomkov.
Na základe mnohorozmernej korešpondenčnej
analýzy sme zisťovali, aká je asociácia medzi
subjektívnym pocitom šťastia, zdravím, vekom,
pohlavím, vzdelaním a celkovým ročným príjmom
domácnosti respondenta. Na základe tejto analýzy
vieme povedať, že šťastný človek sa cíti aj zdravo
a zdravý človek sa cíti šťastne. Naopak, tí, ktorí sa
necítili šťastní sa necítili ani zdravo. Ľudia do 29 rokov,
čiže najmladší spomedzi respondentov sa cítili zdraví
a šťastní. Respondenti, s najvyšším ročným príjmom v
domácnosti sa cítili šťastní. Tí, ktorí mali najnižší ročný
príjem v domácnosti sa cítili najmenej šťastní. Napriek
tomu, medzi šťastím a zdravím je silnejšia asociácia
ako medzi šťastím a peniazmi. Preukázal sa aj vzťah
medzi najvyšším stupňom vzdelania a celkovým
ročným príjmom domácnosti respondenta.
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Obr.5: Výstup korešpondenčnej analýzy
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Konvexné zobrazenia s hodnotami vo zväzoch
Lattice valued convex mappings
Michaela Bruteničová
školiteľ: Vladimír Janiš
Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
michaela.brutenicova@gmail.com, vladimir.janis@umb.sk

Abstrakt
V práci skúmame súvis medzi konvexnými
zobrazeniami s hodnotami vo zväzoch a ich
rezmi. Vychádzame zo známej ekvivalencie medzi zväzovohodnotovými konvexnými zobrazeniami, ktorých všetky rezy sú intervaly. Na rozdiel od reťazcov ale vo všeobecnom zväze relácie
α ≥ β a α ≮ β nie sú ekvivalentné, a teda je
možné skúmať aj konvexnosť a rezy zavedené
pomocou relácie ≮. Ukazujeme, že vo všeobecných zväzoch z takejto konvexnosti nevyplýva
konvexnosť rezov.
V záverečnej časti práce skúmame podobné
otázky pre rezy zavedené na základe ekvivalencie
relácií α > β, α  β platnej v reťazcoch, nie však
v čiastočne usporiadaných množinách.
Kľúčové slová: čiastočne usporiadaná množina, zväz, konvexnosť, rezy.

máciou o príslušnosti prvku do množiny. Obvykle sa táto miera neurčitosti vyjadruje ohodnotením jeho príslušnosti k skúmanému súboru
číslom z intervalu [0, 1], teda zobrazením f :
X → [0, 1], kde X je základný priestor. Toto
zobrazenie sa nazýva funkciou príslušnosti.
V praktických aplikáciách, ako je napríklad
rozpoznávanie vzorov, sa ale stretávame aj so
situáciami, kedy jednotlivé ohodnotenia prvkov
nie sú nevyhnutne navzájom porovnateľné. Napríklad stupne sýtosti jednej farby je možné porovnávať medzi sebou, nie vždy je ale vhodné
porovnávať ich so stupňami sýtosti inej farby.
Preto má zmysel uvažovať aj o funkciách príslušnosti f : X → P , kde P je čiastočne usporiadaná
množina, prípadne zväz.

2

Základné pojmy

Konvexnosť je jedným z kľúčových pojmov pri
štúdiu geometrických vlastností množín. Obvyklá definícia pre podmnožiny v Rn je nasleWe study the relationship between convex
dujúca:
lattice valued mappings and their cuts. The
work is based on a well known fact that all Definícia 1 Množinu C ⊂ Rn nazveme konthe cuts of convex lattice valued mappings are vexnou, ak pre ľubovoľné x, y ∈ C, λ ∈ (0, 1) je
intervals and vice versa. Contrary to chains λx + (1 − λ)y ∈ C.
in a general lattice the relations α ≥ β and
Z geometrického hľadiska je množina konα ≮ β are not equivalent, hence it is possible
to deal also with convexity and cuts based on vexná, ak sa celá úsečka spájajúca ľubovoľné
the relation ≮. We show that in general this dva body množiny nachádza v danej množine.
V práci [2], kde pre ľubovoľné x, y ∈ R platí
convexity does not imply convexity of cuts.
The final part is devoted to the study of cuts x ∧ y = inf {x, y}, je definované konvexné zobraarising from the relations α > β, α  β equ- zenie f : R → [0, 1] takto:
ivalent on chains, but not in general partially
Definícia 2 Nech f : R → [0, 1]. Zobrazenie f
ordered sets.
Key words: partially ordered set, lattice, je konvexné, ak pre všetky x, y, z ∈ R také, že
x < y < z, je f (y) ≥ f (x) ∧ f (z).
convexity, cuts.

Abstract

Zobrazenia do jednotkového intervalu sú
vhodnými objektami na reprezentáciu neurčitých dát, kde hodnota f (x) vyjadruje mieru príV tejto práci budeme skúmať konvexnosť mno- slušnosti prvku x k súboru, ktorý môžeme stožín reprezentujúcich systémy s neúplnou infor- tožniť so zobrazením f .

1

Úvod
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Ako sme uviedli v úvode, sú situácie, kedy
rôzne stupne príslušnosti prvku k súboru nie sú
navzájom porovnateľné. Vtedy je vhodné uvažovať o zobrazeniach do čiastočne usporiadaných
množín. V tejto práci sa obmedzíme na zobrazenia f : R → L, kde L je zväz, teda čiastočne
usporiadaná množina, v ktorej ku každej dvojici
prvkov α, β ∈ L existuje ich infimum α ∧ β a
supremum α ∨ β.
Konvexné zobrazenia s hodnotami vo zväze
definujeme analogicky ako konvexné zobrazenia
s hodnotami v jednotkovom intervale.
Ak L je zväz, f : R → L, α ∈ L tak pod αrezom zobrazenia f rozumieme množinu fα =
{x ∈ R; f (x) ≥ α}.
Konvexnosť zobrazenia je ekvivalentná konvexnosti jeho rezov, o čom hovorí nasledujúce
tvrdenie, ktorého dôkaz je zrejmý ([1, 2]).

Definícia 3 Nech f : R → L. Zobrazenie f je
∗-konvexné, ak pre ľubovoľné x, y, z ∈ R také, že
x < y < z, je f (y) ≮ f (x) ∧ f (z).
Podobne zavedieme aj ∗-rezy zobrazenia. Ak
α ∈ L, tak fα∗ = {x ∈ R; f (x) ≮ α}.
Pre zjednodušenie zaveďme nasledujúce označenia: Ak L je zväz, tak C(L), C ∗ (L) sú množiny
všetkých konvexných, resp. ∗-konvexných zobrazení z R do L. Ďalej Int(L), Int∗ (L) nech sú
množiny všetkých zobrazení z R do L, pre ktoré
je každý rez, resp. ∗-rez interval. Pri tomto označení teda Veta 1 hovorí, že pre ľubovoľný zväz
L je C(L) = Int(L).
Aj tu si môžeme položiť otázku, či sa dá
sformulovať tvrdenie podobné Vete 1 pre ∗konvexnosť. Nasledujúce tvrdenie ukazuje, že až
na prípad reťazcov tvrdenie podobné Vete 1 neplatí.

Veta 1 Nech f : R → L. Zobrazenie f je kon- Veta 2 Nech L je zväz. Ak L obsahuje aspoň
vexné práve vtedy, ak fα je interval pre všetky dva neporovnateľné prvky, tak
α ∈ L.
C ∗ (L) 6= Int∗ (L).
Príklad 1 Nech L je zväz na obrázku 1 a zobrazenie f : R → L také, že f ((−∞, 0)) = Dôkaz. Nech L obsahuje aspoň dva neporovβ, f ([0, 1)) = γ a f ([1, ∞)) = α. Nájdeme jej nateľné prvky. Ukážeme, že potom existuje ∗konvexné zobrazenie, pre ktoré nie všetky rezy
rezy fδ pre všetky δ ∈ L.
f ∗ sú intervaly.
Vidíme, že β ≥ β, γ ≥ β a 1 ≥ β, teda fβ bude α
Nech α, β ∈ L, pričom α a β sú neporovnaobsahovať tie x ∈ R, pre ktoré f (x) = β, f (x) =
teľné, nech γ = α ∧ β. Nech a, b ∈ R, a < b.
γ alebo f (x) = 1, čiže fβ = (−∞, 1).
Zobrazenie f : R → L zostrojíme takto (Obr.
Analogicky zistíme, že fα = [1, ∞), fγ = [0, 1),
2):

f0 = R a f1 = ∅.

α, x < a
Zobrazenie f je teda na základe Vety 1 konvexné.
f (x) = γ, a ≤ x < b


β, b ≤ x.
Obr. 1: Konvexné zobrazenie
1
Obr. 2: ∗-konvexné zobrazenie
α
β
γ
α
γ
β

Jednoducho je možné overiť, že f je ∗konvexné zobrazenie. Zároveň ale
0

fα∗ = (−∞, a) ∪ [b, ∞),
čo nie je interval, a teda C ∗ (L) 6= Int∗ (L). 

3

*-konvexné zobrazenia

Z predchádzajúceho dôkazu vyplýva, že ak L
nie je reťazec, tak C ∗ (L) \ Int∗ (L) 6= ∅. Úplný
Ak v Definícii 2 nahradíme reláciu ≥ reláciou ≮
popis vzťahu týchto množín podáva nasledujúce
dostaneme tú istú triedu konvexných zobrazení,
tvrdenie.
nakoľko pre α, β ∈ [0, 1] je α ≥ β ekvivalentné
s α ≮ β. V prípade zobrazení s hodnotami v Veta 3 Nech L je zväz. Ak L obsahuje aspoň
čiastočne usporiadných množinách však tieto ne- dva neporovnateľné prvky, tak
rovnosti ekvivalentné nie sú. Preto je oprávnená
nasledujúca definícia.
Int∗ (L) ( C ∗ (L).
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Dôkaz. Nech L obsahuje aspoň dva neporov- f (x) = β, f (x) = γ a f (x) = 1, čiže fβ∗ = R.
nateľné prvky. Nech f ∈
/ C ∗ (L). Ukážeme, že Analogicky zistíme, že fα∗ = R, fγ∗ = [0, ∞),
∗
potom f ∈
/ Int (L).
f0∗ = R a f1∗ = ∅.
Keď chceme overiť ∗-konvexnosť podľa definície,
stačí uvažovať x ∈ (−∞, 0), y ∈ [0, 1) a z ∈
Obr. 3: Protipríklad
[1, ∞), z čoho γ ≮ (β ∧ α) = 0
f (x) = α
f (z) = β
Je zrejmé, že zobrazenie f je aj ∗-konvexné.

γ

f (y) = δ
Uvažujme zobrazenie f , ktoré je znázornené
na Obr. 3, kde x ∈ (−∞, a), y ∈ [a, b) a
z ∈ [b, ∞), a, b, c ∈ R. Zobrazenie f reprezentuje prípad, kedy f ∈
/ C ∗ (L). Iný prípad, kde
by sa f zobrazilo do dvoch neporovnateľných
prvkov, sa nedá zostrojiť. Zároveň vidíme, že
fα∗ = (−∞, a) ∪ [b, ∞), teda f ∈
/ Int∗ (L).
∗
Je zrejmé, že ak f ∈ Int (L), tak f ∈ C ∗ (L). 
Z predchádajúceho teda pre zväz L, ktorý nie
je reťazec, vyplývajú inklúzie

Príklad 3 Uvažujeme zväz L ako v predchádzajúcom príklade. Zobrazenie f : R → L je takéto:
f ((−∞, −1)) = α, f ([−1, 0)) = 0, f ([0, 1)) = β,
f ([1, ∞)) = γ.
Rezy:
fα = (−∞, −1), fβ = [0, ∞), fγ = [1, ∞),
f0 = R, f1 = ∅,
fα∗ = (−∞, −1) ∪ [0, ∞) = fβ∗ ,
fγ∗ = (−∞, −1) ∪ [1, ∞), f0∗ = R, f1∗ = ∅.
Overenie podľa definície:
x ∈ (−∞, −1), y ∈ [−1, 0), z ∈ [0, 1).
Potom 0 ≮ (α ∧ β) = 0.
x ∈ (−∞, −1), y ∈ [−1, 0), z ∈ [1, ∞).
Potom 0 ≮ (α ∧ γ) = 0.
x ∈ (−∞, −1), y ∈ [0, 1), z ∈ [1, ∞).
Potom β ≮ (α ∧ γ) = 0.
x ∈ [−1, 0), y ∈ [0, 1), z ∈ [1, ∞).
Potom β ≮ (0 ∧ γ) = 0.
Zobrazenie f je konvexné aj ∗-konvexné.

C(L) = Int(L), Int∗ (L) ( C ∗ (L).

Vo všeobecnosti neplatí, že ak je zobrazenie f
∗-konvexné, tak je konvexné, ako ukazuje nasleV Príklade 3 je ukázané, že existuje f také, že dujúci príklad.
f ∈ Int(L), ale f ∈
/ Int∗ (L).
Príklad 4 Uvažujeme tú istú čiastočne usporiaPre inklúziu C(L) ⊆ C ∗ (L) si stačí uvedomiť, danú množinu L ako v predchádzajúcich príklaže z f (y) ≥ f (x) ∧ f (z) vyplýva f (y) ≮ f (x) ∧ doch. Zobrazenie f : R → L je takéto:
f (z).
f ((−∞, −1)) = β, f ([−1, 0)) = α, f ([0, 1)) = 1,
f ([1, ∞)) = γ.
Rezy:
fα = [−1, 1), fβ = (−∞, −1) ∪ [0, ∞), fγ =
[0, ∞), f0 = R, f1 = [0, 1),
fα∗ = R, fβ∗ = R, fγ∗ = [−1, ∞), f0∗ = R,
f1∗ = [0, 1).
Zobrazenie f je ∗-konvexné podľa Vety 3, ale nie
je konvexné.

Obr. 4: Vzťahy skúmaných množín
C ∗ (L)
C(L) = Int( L)
Int∗ (L)

Uvedieme príklad zobrazenia, ktoré je súčasne
v množinách Int(L), Int∗ (L).
Príklad 2 Uvažujeme zväz L a zobrazenie f :
R → L ako v Príklade 1. Nájdeme rezy fδ∗ pre
všetky δ ∈ L.
Vidíme, že β ≮ β, α ≮ β, γ ≮ β a 1 ≮ β, teda fβ∗
bude obsahovať také x ∈ R, pre ktoré f (x) = α,

Keďže nie je také jednoduché nájsť nutné
podmienky pre ∗-konvexnosť, uvedieme prípady,
kedy zobrazenia určite ∗-konvexné nie sú.
Nech f : R → L. Nech existuje x, y, z ∈ R,
x < y < z, pre ktoré existuje α ∈ L, že x, z ∈
fα∗ , y ∈
/ fα∗ , a zároveň f (x) ≮ α, f (y) < α a
f (z) ≮ α.
Ak f (y) < f (x), f (y) < f (z) a zároveň f (x)
s f (z) sú porovnateľné, potom f (x) ∧ f (z) =
min(f (x), f (z)) a f (y) < f (x) ∧ f (z) (Obr. 5 a
6). Takéto zobrazenie f nie je ∗-konvexné. Ak
f (x) s f (z) nie sú porovnateľné, tak uvažujeme
prípad, ktorý sme opísali v dôkaze Vety 3.
Zároveň vieme povedať, že existujú zobrazenia, ktoré patria iba do C ∗ (L). Jedno z nich je
uvedené v nasledujúcom príklade.
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množina, nech f : R → P, α ∈ P . Potom

Obr. 5: Protipríklad
f (z) = γ

fα∗∗ = {x ∈ R; f (x)  α}.
Vlastnosti takýchto rezov boli skúmané v [3].
Podobne ako ∗-konvexnosť vieme zaviesť ∗∗konvexnosť, ak namiesto ≮ použijeme .

f (x) = α

Definícia 5 Nech f : R → L. Zobrazenie f je
∗∗-konvexné, ak pre ľubovoľné x, y, z ∈ R také,
že x < y < z a f (x) 6= f (y) 6= f (z) 6= f (x), je
f (y)  f (x) ∧ f (z).

f (y) = β

Obr. 6: Protipríklad
f (x) = f (z) = α

Nerovnosti medzi jednotlivými hodnotami zaručujú, že konštantné zobrazenia zostanú ∗∗konvexné.
Pre zjednodušenie zaveďme nasledujúce označenia: Ak L je zväz, tak C ∗∗ (L) je množina všetkých ∗∗-konvexných zobrazení z R do L. Ďalej
Int∗∗ (L) nech je množiny všetkých zobrazení z
R do L, pre ktoré je každý ∗∗-rez interval.

f (y) = β

Príklad 5 Zavedieme zobrazenie f do zväzu L
nasledovne
Veta 4 Nech L je zväz. Ak L obsahuje aspoň tri
 (Obr.7)
neporovnateľné prvky, tak
α,
x
<
a





β, a ≤ x < b


C ∗∗ (L) 6= Int∗∗ (L) = ∅.

γ, b ≤ x < c
f (x) =
Dôkaz. Nech L obsahuje aspoň tri neporovnaδ, c ≤ x < d



teľné prvky. Ukážeme, že existuje ∗∗-konvexné


β, d ≤ x < e


zobrazenie, pre ktoré nie všetky rezy fα∗∗ sú in
δ, e ≤ x,
tervaly.
kde a, b, c, d, e ∈ R, a < b < c < d < e.
Budeme uvažovať dva prípady podľa vlastností
neporovnateľných prvkov. Buď majú všetky tri
spoločné infimum (Obr.8) alebo nie (Obr.9). ZoObr. 7: ∗-konvexné zobrazenie
γ
strojímezobrazenie f : R → L také, že
α

α, x < a
f (x) = β, a ≤ x < b


γ, b ≤ x.
β
δ
Pre x < y < z ∈ R, kde f (x) 6= f (y) 6= f (z) 6=
f (x), bude platiť f (y)  f (x) ∧ f (z), teda f je
∗∗-konvexné zobrazenie. Avšak v obidvoch prípadoch
fβ∗∗ = (−∞, a) ∪ [b, ∞)

4

nie je interval, a teda C ∗∗ (L) 6= Int∗∗ (L) a zároveň Int∗∗ (L) = ∅. 

**-konvexné zobrazenia

Okrem klasických rezov sa niekedy skúmajú
aj takzvané ostré rezy (sharp cuts), definované
takto: Ak f : X → P , kde P je čiastočne usporiadaná množina, α ∈ P , tak ostrý α-rez zobrazenia f je

Obr. 8: ∗∗-konvexné zobrazenie
f (x) = α
f (y) = β
f (z) = γ

δ

fα> = {x ∈ X; f (x) > α}.

Dá sa ľahko ukázať, že
Podobne ako pri prechode od klasických rezov k ∗-rezom je možné zaviesť ∗∗-rezy pre zoC ∗∗ (L) ⊆ C ∗ (L),
brazenia s hodnotami v čiastočne usporiadaných
pretože ak α  β, tak platí aj α ≮ β. O ďalmnožinách takto:
šej vlastnosti ∗∗-konvexnosti hovorí nasledujúca
Definícia 4 Nech P je čiastočne usporiadaná veta.
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Pre x < y < z ∈ R, kde f (x) =
6 f (y) 6=
f (z) 6= f (x), bude platiť γ = α ∧ β, teda f nie
je ∗∗-konvexné zobrazenie. Vtedy

Obr. 9: ∗∗-konvexné zobrazenie
f (x) = α
f (y) = β

fγ∗∗ = (−∞, a) ∪ [b, ∞)


f (z) = γ

nie je interval. Obmenou implikácie dostaneme,
že ak f ∈ Int∗∗ (L), tak f ∈ C ∗∗ (L). 

δ

Veta 5 Nech L je zväz. Ak L obsahuje dva neporovnateľné prvky, tak
C ∗∗ (L) 6= Int∗∗ (L).

V dôkaze Vety 6 sme určili kritérium, kedy
môžeme ∗∗-konvexnosť okamžite vylúčiť. Môžu
nastať dva prípady, ako sa niečo zobrazí do infima dvoch prvkov množiny L (Obr.11, 13). Ak
pre x < y < z ∈ R, kde f (x) 6= f (y) 6=
f (z) 6= f (x), bude platiť f (y) ≤ f (x) ∧ f (z), tak
f∈
/ C ∗∗ (L). Platí to aj pre reťazce (Obr.12).

Dôkaz. Nech L obsahuje dva neporovnateľné
prvky. Potom vieme zostrojiť f také, že pre
a, b ∈ R,a < b (Obr.10)

α, x < a
f (x) = γ, a ≤ x < b


β, b ≤ x.

Obr. 12: Protipríklad
f (z) = γ

f (x) = β

Obr. 10: **-konvexnosť
f (x) = α

f (y) = α

f (z) = β
f (y) = γ

Obr. 13: **-konvexnosť
f (y) = γ
f (z) = β

Vidieť, že f ∈ C ∗∗ (L), ale fγ∗∗ =
(−∞, a) ∪ [b, ∞), a teda C ∗∗ (L) 6= Int∗∗ (L). 

Veta 6 Nech L je zväz. Ak L obsahuje dva neporovnateľné prvky, tak

f (x) = α
Na základe zobrazení na Obr. 3, 11, 12 vieme
sformulovať vzťah
f∈
/ Int(L) ⇒ f ∈
/ Int∗∗ (L).

Int∗∗ (L) ( C ∗∗ (L).

To sú reprezentatívne prípady, kde využijeme
najviac dva neporovnateľné prvky množiny L,
Dôkaz. Nech L obsahuje dva neporovnateľné aby f ∈
/ C(L), odkiaľ je vidieť, že f ∈
/ Int∗∗ (L).
prvky. Nech f ∈
/ C ∗∗ (L). Ukážeme, že potom Z obmenenej implikácie máme
f∈
/ Int∗∗ (L).
Zostrojíme
Int∗∗ (L) ⊆ Int(L).
 zobrazenie f : R → L také, že

α,
x
<
a

Analogicky na základe protipríkladov ∗∗- konf (x) = γ, a ≤ x < b


vexných
zobrazení vieme sformulovať vzťah
β, b ≤ x.
Int∗ (L) ⊆ C ∗∗ (L).
Obr. 11: Protipríklad
f (x) = α
f (z) = β

f (y) = γ

O niečo komplikovanejšie sa dá odvodiť aj
vzťah
Int∗∗ (L) ⊆ Int∗ (L).
O neprázdnosti jednotlivých množín nasvedčujú nasledujúce príklady.
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Príklad 6 Nech L a zobrazenie f je dané takto:
f ((−∞, a)) = α, f ([a, b)) = β, f ([b, ∞)) = γ,
kde a, b, c ∈ R (Obr.14). Dá sa ľahko ukázať,
že zobrazenie f je konvexné, ∗-konvexné aj ∗∗konvexné, a zároveň f ∈ Int(L), f ∈ Int∗ (L),
ale f ∈
/ Int∗∗ (L).

Obr. 16: **-konvexné zobrazenie
f (x) = β
f (w) = δ

f (y) = α

f (z) = γ

Obr. 14: Konvexné, ∗-konvexné a ∗∗-konvexné
1
α

a Int∗∗ (L). Rôznorodosť ich rezov nám ponúka
možnosti pre ich odlišné využitia. V závere môžeme znázorniť vzťahy medzi nimi v prehľadnom obrázku (Obr. 17). V ďalšom zamýšľame
skúmať vlastnosti podobných systémov na čiastočne usporiadaných množinách, ktoré nemusia
byť zväzmi.

γ

β
0

Príklad 7 O zobrazení z Príkladu 1 vieme povedať, že f ∈ C ∗∗ (L) a f ∈ Int∗∗ (L). Pre zobrazenie z Príkladu 3 platí f ∈
/ C ∗∗ (L) a f ∈
/ Int∗∗ (L)
a pre zobrazenie z Príkladu 4 že f ∈ C ∗∗ (L) a Obr. 17: Vzťahy medzi skúmanými množinami
(všetky zobrazené množiny sú neprázdne)
f∈
/ Int∗∗ (L).
Príklad 8 Zavedieme zobrazenie f do zväzu L
nasledovne
 (Obr.15)

α, x < a





β, a ≤ x < b
f (x) = γ, b ≤ x < c


δ, c ≤ x < d



, d ≤ x,
kde a, b, c, d ∈ R, a < b < c < d.

C(L) = Int(L)
C ∗ (L)

C ∗∗ (L)

Obr. 15: Konvexné, ∗-konvexné a ∗∗-konvexné
1
α

Int∗ (L)

γ

β


δ

Literatúra

0
Vidíme, že f ∈ C ∗∗ (L) \ Int∗∗ (L).
Príklad 9 Zavedieme zobrazenie f do zväzu L
nasledovne (Obr.16)

α, x < a


β, a ≤ x < b
f (x) =

γ, b ≤ x < c



δ, c ≤ x
kde a, b, c ∈ R, a < b < c.
Takéto zobrazenie patrí do C(L) aj do C ∗∗ (L),
ale nepatrí do Int∗ (L).

5

Int∗∗ (L)

Záver

V článku sme zaviedli definície a niektoré
vlastnosti C(L), C ∗ (L), C ∗∗ (L), Int(L), Int∗ (L)
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Andrej Kalčok1 – Ján Kurucz2
Školiteľ: Ján Kurucz2
1,2Katedra chémie, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica,
1

Andrej.Kalcok@studenti.umb.sk, 2 jan.kurucz@umb.sk

In the end we offer an overwiev of the reaction
products and sulfur yperite with LD50 values in table.
We created QSAR model, so we can determine
theoretical values of LD50, for substances for which
data have not been published yet.
Key Words: sulfur yperite, disposal, reactivity.

Abstrakt
„Sulfidický yperit patrí medzi pľuzgierotvorné bojové
otravné látky a môžeme ho charakterizovať ako vysoko
toxickú látku, pre ktorú je typický devastujúci, zle sa
hojaci efekt na tkanivá, založený na cytotoxicite. Prvý
krát bol syntetizovaný v roku 1882 a k prvému použitiu
došlo v 1. svetovej vojne nemeckými vojakmi presne
12.7. 1917 v bitke pri meste Ypres.“ [1]
Práca ponúka prehľad šiestich vybratých reakcií bis(2-chlóretyl)sulfidu, ktoré sa používajú v procese
zneškodnenia. Pre každú reakciu sme popísali jej
priebeh. Pre hlavné produkty reakcií sme uviedli
štruktúrne vzorce. Osobitnú časť sme venovali
aktuálne používaným dekontaminačným procesom,
napríklad pri nedávnom ničení sýrskeho sulfidického
yperitu.
Záverom uvádzame vyrátané hodnoty LD50 pre
sulfidický yperit aj riešené produkty vo forme tabuľky.
Vytvorili sme model QSAR, aby sme mohli určiť
teoretické hodnoty LD50, pre také látky, ktorých LD50
zatiaľ nebolo publikované.
Kľúčové slová: sulfidický yperit, dekontaminácia,
reaktivita.

Úvod
Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW)
oficiálne potvrdila použitie bis-(2-chlóretyl)sulfidu yperitu sýrskymi povstalcami v auguste 2015 pri meste
Árbil. „Zasiahnutých bolo 35 kurdských bojovníkov,
niektorí museli byť ošetrení.“ [2]
Podobných útokov bolo viac, ale zatiaľ neboli
vykonané potrebné potvrdzujúce analýzy.
Vzhľadom na predchádzajúce útoky a ľahkosť
výroby, získania (nedeklarovaná chemická munícia
v Lýbii, Sýrii a Iraku) a hlavne značnej snahy Islamského
štátu získať yperit môžeme predpokladať, že v tomto
trende budú rôzne teroristické organizácie pokračovať.
Pokladáme za maximálne dôležité venovať sa výskumu
v tejto oblasti, hlavne chemickej štruktúre a reaktivite
týchto zlúčenín, z ktorej vyplývajú dôležité poznatky
o možnostiach eliminácie vysoko toxických látok na
menej alebo v ideálnom prípade úplne netoxické látky.
V práci sme sa zamerali na hlavné reakcie
používané k eliminácii sulfidického yperitu a ich
výsledné produkty sme porovnali z toxikologického
hľadiska pomocou modelu QSAR.

Abstract
„Mustard gas is powerful blistering warfare agent and
can be characterized as highly toxic substance for its
typical devastating and poorly healing effect on
tissues, based on its cytotoxicity. It was first
synthesized in 1882 and the first use occurred in the
1st World War by German soldiers on 12.7. 1917
through the battle of Ypres.” [1]
In the main part we offer an overview of the six
selected reactions of bis (2-chloroethyl) sulfide, which
are used in the process decontamination. We
described process of each reaction. For the main
reaction products, we mentioned structural formulas.
There is also a special part where currently used
processes of disposal are mentioned, such as the
recent destruction of the Syrian yperite.

1. Použité metódy
V prvej časti sme rešeršnou formou analyzovali
súčasný stav danej problematiky a formulovali
teoretické východiská práce.
Pre nákres molekúl bol použitý online program
PubChem Sketcher V2.4 .
Vytvorili
sme
multiparametrický
regresný
model, kde sme ako závislú premennú zvolili logLD50,
ako nezávislé premenné boli z nižšie uvedených
dôvodov vybrané tieto tri deskriptory:
1) logP – charakterizuje lipofilitu určitej látky,
ktorú IUPAC definuje ako „ afinitu
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molekuly k lipofilnému prostrediu a je
vyjadrená jej distribúciou v dvojfázovej
sústave oktanol-voda“. [3] Vzťah pre
výpočet: logP = coktanol / cvoda . Na výpočet
je možné použiť niekoľko online
programov,
napr.
Molinspiration
cheminformatics 2017 alebo program
ChemSketch. Princíp spočíva v spočítaní
príspevkov
jednotlivých
fragmentov
molekuly. [4]
2) M – molekulová hmotnosť, založené na
predpoklade, že čím väčšiu molekulovú
hmotnosť má daná molekula, tým väčšia
je šanca na vznik rôznych produktov
rozkladu
3) N(Cl) – počet atómov chlóru v molekule,
prvým krokom po preniknutí yperitu do
bunky je odštiepenie chloridových
aniónov
a vytvorenie
kyseliny
chlorovodíkovej meniacej vnútrobunkové
pH. Prítomnosť atómov chlóru neznamená
nutne cytotoxicitu danej zlúčeniny.
Napríklad
liečivo
Halomon
s proti
nádorovou aktivitou izolované z morských
organizmov obsahuje tri atómy chlóru. [5]

Pre účel tejto práce bude dôležité hlavne
posúdenie chemickej štruktúry sulfidického yperitu
ako aj uvedenie niektorých vybraných fyzikálnych
a chemických vlastností.
Sulfidický yperit patrí medzi
slabožlté až
tmavohnedé olejovité kvapaliny s pomerne vysokou
teplotou varu, nízkou výparnosťou a vysokou
hutnosťou pár (5,4).[6] Pre jeho zápach je označovaný
ako horčičný plyn. Vo vode je len málo rozpustný, je
vynikajúco rozpustný v tukoch a má vysokú schopnosť
penetrácie.

2.2 Štruktúra a chemická reaktivita
Z hľadiska chemickej reaktivity sa jedná o silné
alkylačné činidlo (schopný zavedenia alkylovej skupiny
do molekuly), ktoré je schopné vytvárať
intramolekulové aj intermolekulové mostíky.[6]
„Yperity, okrem kyslíkatého yperitu, ľahko podstupujú
polymerizáciu
alebo
hydrolýzu
v reakciách
s nukleofilmi.“[7]
Chemické hľadisko je pre posúdenie reaktivity
najdôležitejšie. Pre sulfidický yperit IUPAC uvádza
názov „1-Chloro-2-[(2-chloroethyl)sulfanyl]etán“ [4],
oveľa zaužívanejší je však názov bis-(2-chlóretyl)sulfid.
Z názvu vyplýva, že sa jedná o zlúčeninu zo skupiny
sulfidov všeobecného vzorca RSR´, čo sú sírne analógy
éterov.[8]
Pre pochopenie reaktivity a dispozícii bis-(2chlóretyl)sulfidu k jednotlivým reakciám je potrebné
poznať štruktúru molekuly, hlavne charakter väzieb.
Na obrázku nižšie uvádzame niekoľko spôsobov
znázornenia molekuly sulfidického yperitu:

Následne sme v programe MS Excel metódou
najmenších štvorcov v analytickom nástroji riešiteľ
určili optimálne koeficienty a,b,c,d v rovnici uvedenej
v časti 2. Model QSAR sa používa na predikciu
toxických vlastností zlúčenín a je založený na vzťahu
štruktúry a účinku určitej látky. Hodnoty LD50 sme
čerpali zo zdrojov uvedených v prílohe č.1 . Látky boli
testované na potkanoch orálnym podaním.

2. Sulfidický yperit
2.1 Zaradenie do systému otravných látok
Sulfidický yperit môže byť posudzovaný z viacerých
pohľadov. V prvom rade je to jeho zaradenie do
systému otravných látok, kde spolu s ostatnými
druhmi yperitov patrí medzi halogenované alifatické
tioly. Z toxikologického hľadiska (vonkajšie prejavy)
patrí sulfidický yperit do látok pôsobiacich na človeka
a živočíchy, konkrétne pľuzgierotvorých látok.
„Pľuzgierotvorné látky majú 4 podskupiny:
a) Sulfidické yperity,
bis-(2-chlóretyl)sulfid
a jeho analógy,
b) Dusíkaté
yperity,
deriváty
tris-(2chlóretyl)amínu,
c) Zlúčeniny
obsahujúce
arzén
(lewisit,
fenyldichlórarzán a pod.),
d) Látky typu fosgénoxim“ [6]

Obrázok 1: Molekula bis-(2-chlóretyl)sulfidu
Zdroj: [6]
Je možné uvažovať reakcie na väzbách C-Cl a C-S.
Z jednoduchého porovnania elektronegativít je zrejmé,
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že väzba C-Cl bude polárnejšia ako väzba C-S. Lepší
náhľad nám poskytnú indukčné efekty jednotlivých
atómov, ktoré sú znázornené šípkami na obrázku č.2.
Indukčný efekt sa dá jednoducho definovať ako
„priťahovanie alebo odpudzovanie elektrónov po σväzbe, spôsobené blízkosťou dipólu.“[8]

Obrázok 3: Schéma
tiiranového katiónu
Zdroj: [6]

hydrolýzy

Výsledný
produkt
hydrolýzy
chlorovodíková a tiodiglykol:

a znázornenie

je

kyselina

Obrázok 4:Molekula tiodiglykolu
Dôležitá skutočnosť je, že spontánna hydrolýza
yperitu v bunkách je základom jeho cytotoxicity, po
prvé vzniká kyselina chlorovodíková a hlavne tiiranový
katión,
ktorý
je
silným
alkylačným
činidlom poškodzujúcim hlavne DNA a RNA.
V závislosti od reakčných podmienok vzniká
hydrolýzou aj 2-hydroxyetyl-vinylsulfid a 1,4-oxatián:

Obrázok 2: Indukčné a konjugačné efekty v molekule
sulfidického yperitu.

2.3 Charakteristické reakcie
V tejto časti práce rozoberáme šesť najdôležitejších
reakcií bis-(2-chlóretyl)sulfidu.
Jednou zo základných reakcií je rozklad pôsobením
vody – hydrolýza. „Voda ako polárne rozpúšťadlo ešte
viac zvýrazní polaritu väzby C-Cl.“[6] V polárnom
vodnom prostredí dôjde najskôr k disociácii na
karbkatión
a chloridový katión. Karbkatión sa
cyklizáciou stabilizuje, kladný náboj sa presunie na
atóm síry a vznikne tiiranový katión. Vzniknutý katión
ochotne reaguje s vodou, prebehne nukleofilná
substitúcia a na miesto, kde bol chlór sa naviaže
hydroxidová skupina. V druhom stupni sa krok
zopakuje a aj druhý atóm chlóru je substituovaný
hydroxidovou skupinou:

Obrázok 5: Molekula 1,4-oxatiánu a pod ňou molekula
2-hydroxyetyl-vinyl sulfidu
Vznik tiiranového katiónu umožňuje aj reakciu
s ďalšou molekulou bis-(2-chlóretyl)sulfidu. Vznikne
1,2-bis(2-chlóretyltio)etán a dichlóretán:

S(C2H4Cl)2 ↔ [ClC2H4SC2H4]+Cl(1)
[ClC2H4SC2H4]+Cl- + H2O → ClC2H4SC2H4OH + HCl (2)
[C2H4SC2H4OH]+Cl- + H2O → S(C2H4OH)2 + HCl (3)

Obrázok 6: Molekula 1,2-bis(2-chlóretyltio)etánu a 1,2dichlóretánu
Ďalšou reakciou možnou na C-Cl väzbe je reakcia
s alaklickými sulfidmi napríklad Na2S. Podobne ako pri
hydrolýze prebehne nukleofilná substitúcia podľa
reakčnej schémy:
S(C2H4Cl)2 + Na2S → S(C2H4)2S + 2 NaCl, T > 343K (4)
Zdroj:[6]
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Produktom reakcie je chlorid sodný a 1,4-ditián:

Obrázok 10: Molekula divinylsulfónu
Obrázok 7: Molekula 1,4-ditiánu
Pri veľkom nadbytku suchých chlórnanov
v reakčnej zmesi môžeme sumárne a zjednodušene
vyjadriť úplnú oxidáciu S-yperitu nasledujúcou
rovnicou:

Reakcia je obmedzená teplotou, ktorej hodnota
musí byť vyššia ako 343K.
Jednou z reakcií na atóme síry je oxidácia, čiže
„zníženie elektrónovej hustoty na danom atóme
eleketronegatívnejším prvkom.“[8] V praxi sa využíva
reakcia bis-(2-chlóretyl)sulfidu v chlóranovej zmesi
v alkalickom prostredí. Reakcia môže prebehnúť
v dvoch stupňoch:
S(C2H4Cl)2 + OCl- → OS(C2H4Cl)2 + ClOS(C2H4Cl)2 + OCl- → O2S(C2H4Cl)2 + ClZdroj:[6]

S(C2H4Cl)2 + 14 O → SO3 + 4 CO2 + 2 HCl + 3 H2O (8)
Zdroj: [6]
„Vedľajšie produkty vznikajúce počas jednotlivých
reakcií majú zanedbateľný vplyv na toxicitu.“[6]
Ak by bol bis-(2-chlóretyl)sulfid oxidovaný
napríklad peroxidom vodíka alebo kyselinou dusičnou,
vznikol by sulfoxid alebo sulfón, ktorý má
pľuzgierotvorné účinky. Takéto oxidácie preto nemajú
praktické využitie.
Veľmi
významnou
reakciou
je
reakcia
s alkoholátovými iónmi. Alkoholátové ióny pôsobia ako
nukleofil, reakcia prebehne podľa nasledujúcej
schémy, kde R môže byť napríklad etanol alebo
metanol:

(5)
(6)

V prvom stupni vzniká miernou oxidáciou bis-(2chlóretyl)sulfoxid:

S(C2H4Cl)2 + 2NaOR → S(CH2CH2OR)2 + 2 NaCl (9)
Zrdroj:[6]

Obrázok 8: Molekula bis(2-chlóretyl)sulfoxidu
Ďalšou oxidáciou vzniká bis-(2-chlóretyl)sulfón,
ktorý má pľuzgierotvorné účinky:

Perspektívne je aj využitie zmesi oxidu titaničitého
a kremičitého ako fotokatalyzátora na oxidáciu
sulfidického yperitu. Dobré výsledky sa dosiahli pri
teplote T = 400 K, fotokatalyzátor sa dokázal
reaktivovať a ďalej viazať sulfidický yperit.[9] Aby
mohla reakcia prebehnúť je potrebné použiť
ultrafialové žiarenie o sile 2,1-5 eV. Nedostatkom
tohto postup je, že pri oxidácii sulfidického yperitu sa
na povrchu katalyzátora môžu zachytávať toxické
medziprodukty oxidácie.

Obrázok 9: Molekula bis-(2-chlóetyl)sulfónu
„Keďže sa chemická reakcia odohráva v zásaditom
prostredí, dôjde na obidvoch chlóretylových zvyškoch
k odštiepeniu protónu a chloridového aniónu za vzniku
násobných väzieb.“[6] Produktom eliminácie je
divinylsulfón:

2.4 Postupy používané v praxi
V praxi sa postupne prišlo na fakt, že sulfidický yperit
sa dá účinne eliminovať aminoalkoholátovou zmesou.
Použitie tohto druhu dekontaminácie výrazne zrýchlilo
čas potrebný na dekontaminovanie.
„Základ zmesi tvorí:
a) Silne bázická (účinná zložka) tvoriaca
príslušný alkoholát podľa použitého

O2S(C2H4Cl)2 + 2 HO- → O2S(CH=CH2)2 + 2 H2O + 2 Cl(7)
Zdroj:[6]
Hlavný produkt reakcie:
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alkoholu a alkalického kovu (Li, Na alebo
K)
b) Organické rozpúšťadlo
c) Zmes amínov“ [6]

1,4-ditián
2768
Bis-(2-chlóretyl)sulfoxid
Na
Bis-(2-chlóretyl)sulfón
Na
Tabuľka 1: Hodnoty LD50 niektorých látok
Zdroj: [10], [11], [12], [13], [14]

Hlavnou výhodou tejto zmesi je, že neobsahuje
vodu. Reakcia prebiehajúca v bezvodom prostredí
zabezpečuje stálosť alkoholátových aniónov, ktoré vo
vodnom prostredí hydrolyzujú. Anióny R-O- sú účinnou
nukleofilnou zložkou, ich reakcia s S-yperitom prebieha
podľa reakcie uvedenej v predchádzajúcej časti
venujúcej sa reakciám.
„V Slovenskej republike sa používa zmes tvorená
30% obj. cyklohexylamínu, 30% obj. etylalkoholu
a 40% obj. monoetanolamínu. Do tejto zmesi je
pridávaný hydroxid draselný a vzniká etanolát draselný
(účinná zložka).“ [6]
„V USA bola vyvinutá nová dekontaminačná zmes
typu CD-1 obsahujúca pravdepodobne 2,5% hmot.
hydroxidu lítneho, 55% obj. 2-aminoetanolu, 45% obj.
1-amino-2-propanolu.“ [6]
S-yperit možno odbúravať hydrolýzou a následnou
úplnou oxidáciou. Takýmto spôsobom sa odstraňoval
aj S-yperit zo Sýrie na lodi amerického námorníctva
Cape Ray. Najskôr došlo k hydrolýze v horúcej vode
a po prebehnutí reakcie sa upravilo pH pridaním
hydroxidu draselného. Vzniknutý tiodiglykol bol
prevezený do Nemecka a podrobený úplnej oxidácii.

Hodnota LD50 p.o. nám hovorí aká dávka podaná
orálne v mg.kg-1 zabije 50% testovacieho súboru,
v tomto prípade potkany. Keďže nepoznáme
experimentálne údaje o všetkých produktoch, použili
sme model QSAR na to, aby sme stanovili teoretické
hodnoty LD50 pre látky, ktoré majú v tabuľke uvedené
na. Tento model sme vytvorili v programe MS Excel,
pomocou ktorého sme zistili hodnoty LD50(teor)
jednotlivých látok. Do tréningového súboru (príloha
č.1) modelu boli vložené molekuly sulfidického yperitu
aj molekuly dusíkatého yperitu, produkty reakcií
uvedených v práci a molekuly podobné molekulám
s neznámym LD50.
Následne sme vyrátali logLD50(exp) pre každú
molekulu. Na získanie logLD50(teor) bol použitý vzorec:
𝐿𝐷50 (𝑡𝑒𝑜𝑟) = 𝑎. 𝑙𝑜𝑔𝑃 + 𝑏 + 𝑐. 𝑀 + 𝑑. 𝑁(𝐶𝑙)
Na získanie hodnoty koeficientov a, b, c, d sme
využili analytický nástroj riešiteľ. Použitý vzťah má
nasledovnú podobu:
𝐿𝐷50 (𝑡𝑒𝑜𝑟) = 0,208081. 𝑙𝑜𝑔𝑃 + 4,507366
− 0,00889. 𝑀 − 0,9824. 𝑁(𝐶𝑙)
R = 0,9017

3. Výsledky a diskusia
Na základe známych chemických reakcií sme vybrali 8
produktov na porovnanie:
1) bis-(2-hydroxyetyl)sulfid
2) 1,4-oxatián
3) 2-hydroxyetyl-vinyl sulfid
4) 1,2-bis(2-chlóretyltio)etán
5) 1,2-dichlóretán
6) 1,4-ditián
7) bis-(2-chlóretyl)sulfoxid
8) bis-(2-chlóretyl)sulfón

Koreláciu medzi vyrátanými a experimentálnymi
hodnotami vyjadruje graf č.1 v prílohe č.2 .
V prílohe č. 1 uvádzame hodnoty LD50(teor)
vyrátané pomocou modelu QSAR pre látky s neznámou
hodnotou LD50. Tieto štyri látky sú zvýraznené
v tabuľke žltou farbou.
Pomocou získanej rovnice sme určili teoretické
hodnoty LD50(teor) ôsmich látok z tabuľky č.1:

V tabuľke uvádzame hodnoty LD50 , pre bis-(2chlóretyl)sulfid a produkty jeho degradácie. Ak
hodnota LD50 nie je známa, je uvedená hodnota na .
Molekula
Bis-(2-chlóretyl)sulfid
Tiodiglykol
1,4-oxatián
2-hydroxyetyl-vinyl sulfid
1,2-bis(2-chlóretyltio)etán
1,2-dichlóretán

Molekula
Bis-(2-chlóretyl)sulfid
Tiodiglykol
1,4-oxatián
2-hydroxyetyl-vinyl sulfid
1,2-bis(2-chlóretyltio)etán
1,2-dichlóretán
1,4-ditián
Bis-(2-chlóretyl)sulfoxid
Bis-(2-chlóretyl)sulfón

LD50/mg.kg-1
17
6610
2830
Na
Na
670

Tabuľka 2: Teoretické hodnoty
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Pre porovnanie uvádzame v tabuľke teoretickú
hodnotu LD50. Po porovnaní hodnôt vychádza
najmenej toxický 1,4-oxatián,
1,4-ditián, 2hydroxyetyl-vinyl sulfid a tiodiglykol. Všetky látky
okrem 1,4-ditiánu sú produktom hydrolýzy. Naopak
najtoxickejšie
sú
produkty
oxidácie:
bis-(2chlóretyl)sulfón a bis-(2-chlóretyl)sulfoxid. Keďže
obidva produkty sú toxické a bis-(2-chlóretyl)sulfón má
aj pľuzgierotvorné účinky, oxidácia na tieto produkty
nemá praktický význam.
Môžeme usúdiť, že hydrolýza je z aspektu toxicity
produktov vhodnou reakciou na zneškodnenie, čo
dokazuje aj použitie hydrolýzy v prvej fáze ničenia
yperitu zo Sýrie. Problém je oveľa komplexnejší a je
tiež dôležité zabezpečiť, aby vzniklo čo najviac
tiodiglykolu a čo najmenej ostatných produktov,
hlavne pomaly hydrolyzujúcich dimérov a trimérov.
Táto požiadavka sa dá dosiahnuť zmenou reakčného
prostredia pridávaním tiosulfátu v nadbytku. Tiosulfát
pôsobí ako silný nukleofil, ktorý rýchlo reaguje so
vznikajúcimi sulfóniovými medziproduktami a tvorí
s nimi stabilné (tio) estery. Prídavkom alkoholu sa
polarita prostredia zníži, rýchlosť vzniku sulfóniových
produktov sa zníži a niektoré vratné reakcie sa zmenia
na nevratné, čím sa účinne zabráni vzniku dimérov
a trimérov. [6]
Vo výskume uverejnenom v Molecules, autori Ruiz
P. a kolektív využili 4 komerčne dostupné modely
QSAR na stanovenie hodnôt LD50 pre látky, ktoré túto
hodnotu
nemajú
experimentálne
stanovenú.
K výsledným hodnotám dospeli spriemerovaním
zistených hodnôt z rôznych modelov. Nakoniec zoradili
produkty dekontaminácie sulfidického yperitu do
niekoľkých kategórií podľa stupnice Gosselin-SmithHodge. Bis(2-chlóretyl)sulfón ,bis(2-chlóretyl)sulfoxid a
1,2-bis(2-chlóretyltio)etán zaradili medzi veľmi toxické
látky (LD50 = 50-500 mg.kg-1). Medzi stredne toxické
(LD50 = 500 – 5000 mg.kg-1) zaradili 2-hydroxyetyl vinyl
sulfid. [13]
Ak by sme naše výsledky chceli zatriediť do
rovnakých kategórií, tak bis-(2-chlóretyl)sulfón, bis-(2chlóretyl)sulfoxid aj 1,2-bis(2-chlóretyltio)etán zaradili
medzi extrémne toxické látky (LD50 = 5-50 mg.kg-1). 2hydroxyetyl vinyl sulfid patrí medzi stredne toxické
látky.
Naše výsledky sa podobajú výsledkom práce P.
Ruiza a kolektívu autorov. Môžeme povedať, že
vytvorením sulfónu alebo sulfoxidu sulfidického
yperitu nedôjde k odmoreniu, pretože vznikne veľmi
až extrémne toxický produkt. Pri hydrolýze
vykonávanej v praxi sa zabraňuje vzniku dimérov ako
je
veľmi
až
extrémne
toxický
1,2-bis(2chlóretyltio)etán.

Záver
V práci sme zhrnuli najdôležitejšie aktuálne poznatky
o spôsoboch dekontaminácie sulfidického yperitu.
Vytvorili sme model QSAR a teoreticky určili hodnoty
LD50 pre produkty dekontaminácie skúmanej látky.
V budúcnosti chceme model rozšíriť o ďalšie molekuly
zo skupiny yperitov, ich analogické zlúčeniny
a o deskriptor vystihujúci alkylačnú silu yperitov.
Vzhľadom na vývoj situácie a stúpajúcu teroristickú
hrozbu je každá práca venovaná tejto téme dôležitá.
Len dôkladné poznanie štruktúry, reaktivity a toxicity
zabezpečí potrebné uvedomenie si nebezpečenstva
použitia tohto „kráľa bojových látok“.
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Príloha č.1:

Molekuly

LD50/mg.kg-1

Bis-(2-chlóretyl)sulfid
bis(2-chlóretyl)etylamín
bis(2-chlóretyl)metylamín
tris(2-chloretyl)amín
Bis-(2-hydroxyetyl)sulfid
1,4-oxatián
1,2-dichlóretán
N-metyl-N-dietanolamín
bis-(2-chlóretyl)éter
1-chloro-3-(phenyltio)benzén
2-chlóretyl-etylsulfid
diethylsulfoxid
dimetylsulfoxid
dimetylsulfón
dimethylsulfid
1,4-ditián

17
2,5
10
5
6610
2830
670
1945
75
1324
252
5650
14500
5000
3300
2768

logp
2,05
1,93
1,55
2,15
-0,43
0,68
1,52
-1,5
1,29
4,56
2,16
-0,24
-1,35
-1,41
0,92
1,23

2-hydroxyetyl-vinyl sulfid
1,2-bis(2-chlóretyltio)etán
Bis-(2-chlóretyl)sulfoxid
Bis-(2-chlóretyl)sulfón

4864,91
13,43
12,41
8,13

0,51
2,57
0,52
0,32

Deskriptory
M
N(Cl)
159,08
2
170,08
2
156,06
2
190,5
3
122,17
0
104,17
0
98,96
2
119,16
0
143,02
2
220,72
1
124,63
1
106,19
0
78,13
0
91,13
0
62,14
0
120,24
0
104,17
219,2
175,08
191,08

logLD50-exp logLD50-teor
1,230448921
0,397940009
1
0,698970004
3,820201459
3,451786436
2,826074803
3,288919606
1,875061263
3,121887985
2,401400541
3,752048448
4,161368002
3,698970004
3,51851394
3,442166086

0
2
2
2

Obrázok 11: učiaci súbor a hodnoty LD50 vyrátané pre látky s neznámou hodnotou LD50 (žltá farba)

Zdroj: [10] - [24], inšpirované [25]
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1,554397502
1,431601849
1,477214899
0,313383067
3,331400157
3,722448468
1,978778279
3,1355227
1,539082211
2,510894373
2,866055467
3,513049941
3,531625709
3,403528347
4,146172
3,693977907
3,687074772
1,127935919
1,093741896
0,909833441
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Príloha č.2:

Graf č.1: korelácia vyrátaných a známych hodnôt
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Charakteristics, reactivity and elimination of chemical substance VX
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and safest to decontaminate the VX. The work is also
focused on effects and mechanism of action this toxic
substance on human body, symptoms of intoxication
and on ways how to administer first aid. Very
interesting is the comparison of VX with other nerve
agents, where it is clearly visible that the toxicity of VX
is many times higher than toxicity of the other nerve
agents. In the article is mentioned and evaluated the
incident in Kuala Lumpur, where on the victim was
used, according to Malaysian experts, nerve agent VX.
Key Words: nerve agent VX, reactivity, hydrolysis,
toxicity, symptoms of intoxication

Abstrakt
Práca je zameraná na toxickú nervovo paralytickú
látku VX so systematickým názvom S-(2(diizopropylamino)etyl)-O-(etyl)metyltiofosfonát.
Prvýkrát bola syntetizovaná v roku 1952 vo Veľkej
Británii a informácie o nej boli údajne vymenené s USA
za tajomstvo termonukleárnej bomby. Táto látka je
zaradená do skupiny nervovo paralytických látok,
ktoré patria medzi najtoxickejšie chemické látky
moderného sveta. Práca je členená do podkapitol a v
jednotlivých
podkapitolách
sa
zaoberá
jej
charakteristickými vlastnosťami (ako je fyzikálny stav,
perzistencia či rozpustnosť), reaktivitou a dispozíciou k
rôznym
chemickým
reakciám,
schopnosťou
hydrolyzovať alebo sa rozkladať, či akým spôsobom
látku bezpečne odmoriť. Tiež sa venuje účinkom a
mechanizmom účinku tejto toxickej látky na ľudský
organizmus, prvotným príznakom intoxikácie a
spôsobom prvej pomoci. Zaujímavé je aj porovnanie
látky VX s inými nervovo paralytickými látkami, kde
jasne vidieť jej mnohonásobne väčšiu toxicitu. V
článku je spomenutý a zhodnotený aj incident v Kuala
Lumpur, pri ktorom bola na obeť použitá, podľa
malajzijských odborníkov, látka VX.
Kľúčové slová: VX, reaktivita, hydrolýza, toxicita,
príznaky intoxikácie

Úvod
V posledných dňoch čoraz viac počúvame o použití
chemických zbraní či už v Líbyi, Sýrii alebo
atentátnikmi v rozličných krajinách sveta. V médiách
sa často skloňuje chemický terorizmus a spôsoby
obrany proti chemickým otravným látkam. Ak sa však
chceme skutočne vedieť brániť proti takýmto látkam,
musíme poznať ich štruktúru, reaktivitu, spôsob akým
môžu prenikať do organizmu a mnoho ďalších
faktorov ovplyvňujúcich ich toxicitu.
Nedávno sme sa dozvedeli o atentáte na
nevlastného brata lídra KĽDR Kim Čong-nama, ktorý sa
odohral 13.02.2017 na letisku v Kuala Lumpur
(Malajzia). Podľa malajzijských odborníkov bola obeť
otrávená vysoko nebezpečnou chemickou otravnou
látkou VX. I tento fakt, spomedzi mnohých, naznačuje,
že téma chemických zbraní je čoraz aktuálnejšia a že je
potrebné oboznámiť ľudí alebo im aspoň priblížiť ako
takéto typy chemických látok pôsobia, ako sa im čo
najefektívnejšie ubrániť, prípadne čo robiť, keď sa s
nimi dostane niekto do kontaktu.
Hlavnou metódou práce bola literárna rešerš súhrn teoretických východísk k danej téme. Štúdiom
literatúry a zbieraním informácií z kníh, článkov a
internetových zdrojov sme sa dopracovali k
relevantným informáciám o danej téme. Porovnávaciu
metódu sme využili pri porovnávaní toxicity určitých
otravných látok či už medzi sebou alebo pri zmene
vonkajších podmienok.

Abstract
This work is focused on a toxic nerve agent VX with
systematic name [2-(Diisopropylamino)ethyl]-O-ethyl
methylphosphonothioate. It was synthesized for the
first time in 1952 in Great Britain and data were,
reportedly, exchanged with USA for the secret of
termonuclear bomb. This substance is included in the
group of nerve agents, which are, at the moment, the
most toxic chemical substances in the world. The
work is divided into a few subheads and each subhead
looks into different attributes as charakteristics of VX
(like physical state, persistance or solubility), reactivity
and disposition to different chemical reactions, ability
to hydrolyze or to decay, and which way is the best
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1 Látka VX
1.1 Charakteristika látky VX
Systematický
názov
látky
VX
je
S-(2(diizopropylamino)etyl)-O-(etyl)metyltiofosfonát.
Obr. 3 S-enantiomér

Obr. 4 R-enantiomér

Obr. 1 Štruktúrny vzorec látky VX
Zdroj: [1]

Charakteristickou fyzikálnou vlastnosťou pre látku
VX je veľmi nízka prchavosť, čiže je v teréne veľmi
perzistentná, či už vo vode, vo vzduchu alebo na zemi.
Využíva sa preto najmä na dlhodobé zamorenie
vzduchu vo forme aerosólu. Perzistencia je
samozrejme ovplyvňovaná vonkajšími podmienkami
ako je teplota, dážď, vlhkosť, rýchlosť prúdenia
vzduchu a pod. Látka VX dokáže v zime vydržať v
teréne aj niekoľko mesiacov. Jej teplota topenia, resp.
tuhnutia je okolo -51°C (mrzne pri -39°C až -60°C),
teplota varu sa pohybuje okolo 292 °C, teplota
vzplanutia približne 94°C. Hutnosť pár látky VX je 9,2,
čo znamená, že ak si hutnosť pár vzduchu označíme
ako 1, pary látky VX sú 9,2x ťažšie ako vzduch, teda
budú klesať do najnižších polôh. Rozpustnosť vo vode
je veľmi malá, 5% pri 21,5°C, pod 9,4 °C je už
miešateľná s vodou. Dobre sa ale rozpúšťa v
organických rozpúšťadlách a tukoch. Hustota (pri
25°C) 1,0083 g/ml, tlak pár (pri 25°C) 117,057 mPa a
viskozita 10,041 mPa pri 25°C. Tieto hodnoty boli
získané extrapoláciou (rovnako aj teplota varu). [3]
Chemické
vlastnosti
sú
charakterizované
hydrolýzou,
rýchlosťou
rozkladu,
reaktivitou,
spôsobom odmorovania či stálosťou. Rozklad látky VX
môže byť zapríčinený teplotou a platí, že čím vyššia
teplota rozkladu, tým rýchlejší rozklad. Pri teplote
71°C trvá rozloženie látky VX približne 502 dní, avšak
pri 100°C už len 41 dní, čo je výrazný pokles trvania
rozkladu. Pri 150°C to už je len 34,5 hodiny (1 a pol
dňa), pri 170°C 10 hodín, 200°C 1,6 hodiny, 250°C 4
minúty a pri teplote 295°C (o trochu vyššej ako je
teplota varu) len 36 s. Jedným zo spôsobov ako
rozložiť látku VX je hydrolýza, ktorá závisí od teploty
prostredia, koncentrácie látky a pH. "Vysoko čistá
látka VX je stála, uskladňuje sa v sklenených a

Obr. 2 Štruktúra látky VX
Zdroj: [1]
Patrí medzi organofosfáty, teda chemické látky
odvodené od kyseliny fosforečnej a fosforitej (inak aj
fosfánovej). Látky s rovnakou alebo podobnou
štruktúrou vieme nájsť aj v zmäkčovadlách, v liečivách
v medicíne alebo pri výskume nervových funkcií a
hlavne v insekticídoch.
V chemicky čistom stave je látka VX bezfarebná
kvapalina bez chuti a výraznejšieho zápachu. Je preto
veľmi ťažké rozoznať ju od iných otravných
chemických látok, ktoré sú väčšinou tiež bezfarebné
kvapaliny a bez typického zápachu. Látka VX je
syntetizovaná ako racemická zmes (zmes dvoch
enantiomérov). Schopnosť tvoriť enantioméry je
zapríčinená chiralitou atómu fosforu P. Existujú značné
rozdiely medzi týmito enantiomérmi v toxicite a
inhibícii acetylcholínesterázy. S-enantiomér má vyšší
vplyv na inhibíciu AChE a na LD50 u myší (je teda
toxickejší) ako R-enantiomér. [2]
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oceľových nádobách. Má zanedbateľný vplyv na
mosadz, hliník a oceľ, mierne koroduje meď.
Nestabilizovaná VX s čistotou 95% sa rozkladá
rýchlosťou 5% za mesiac pri 71°C." [1]

hyperaktivitu (kŕče, stiahnuté dýchacie svalstvo či iné
ťažkosti), štiepi ho po prenesení signálu
acetylcholínesteráza (AChE) na kyselinu octovú a
cholín.

1.2 Zaradenie látky VX do skupiny nervovo
paralytických látok
Nervovo paralytické látky (skratkou NPL) je skupina
vysoko toxických látok, ktoré patria v súčasnosti k
najnebezpečnejším, najrizikovejším a najtoxickejším
otravným látkam. Môžu spôsobiť smrť do niekoľkých
sekúnd či minút. Všetky nervovo paralytické látky sú
kvapaliny. Z chemického hľadiska sa jedná o organické
zlúčeniny fosforu (tzv. organofosfáty), vyznačujúce sa
popri ich vysokej toxicite aj rýchlym nástupom účinku
a prienikom do organizmu všetkými vstupnými
bránami (perkutánne - cez kožu, inhalačne - cez
dýchacie cesty, perorálne - cez žalúdok, i cez očnú
spojivku). Blokujú enzým acetylcholínesterázu, čím
narušujú činnosť nervovej sústavy. Na ochranu pred
nimi sú potrebné špeciálne obleky, pretože veľmi
rýchlo dokážu prenikať cez bežný odev. Na mieste
vstupu navyše nervovo paralytické látky nevyvolávajú
žiadne podráždenie a obeť tak nie je varovaná
žiadnym podnetom. Po stránke vojenskej a
teroristickej sú veľmi ľahko použiteľné.
Nervovo paralytické látky sa rozdeľujú podľa
prchavosti do 3 skupín:
a) G-látky (vysoká prchavosť) - sarín, soman, tabun,
cyklosarín (cyklosín), etylsarín
b) V-látky (nízka prchavosť) - látky typu V (VX, VR,
VE a ďalšie)
c) látky so strednou prchavosťou - IVA

Obr. 5 Priebeh acetylcholinesterázovej reakcie
Zdroj: [1]
VX (i ostatné nervovo paralytické látky) pôsobí
práve na tento enzým a blokuje ho, čím dochádza k
hromadeniu neurotransmiteru a k neustálemu
dráždeniu cholinergných receptorov acetylcholínom.
Tým napr. dostávajú svaly stále informáciu o tom, že
sa majú stiahnuť a vznikajú kŕče alebo nemožnosť
nádychu, pretože je stiahnuté i dýchacie svalstvo.
Dochádza k celkovému ochromeniu nervovej sústavy a
ku strate kontroly nad činnosťou orgánov a vlastným
organizmom.
"Hromadením acetylcholínu vzniká pocit tiesne, tlaku
na hrudníku, nastávajú dýchacie problémy, zúženie
zorníc, bolesť v očiach, nejasné videnie." [1]
Príznaky, resp. následky po intoxikácii závisia od
času expozície a koncentrácie danej látky. Pre akútnu
intoxikáciu nervovo paralytickými látkami sú typické
nikotínové príznaky (svalová ochabnutosť, svalové
kŕče, zášklby jednotlivých svalov, paralýza dýchacieho
svalstva), muskarínové príznaky (zvýšené potenie,
slzenie, slinenie, zúženie zorníc, nejasné videnie
zapríčinené poruchou akomodácie, zvýšená črevná
peristaltika - bolesti až kolikového charakteru, pokles
krvného tlaku) a centrálne príznaky (bolesť hlavy,
úzkosť, napätie, depresia, zmätenosť, poruchy
hybnosti, bezvedomie, zástava dychu a zástava srdca
zapríčinená nedostatkom kyslíka). Súbor viacerých
klinických príznakov intoxikácie nervovo paralytickými
látkami v dôsledku nadmerného dráždenia
cholinergných receptorov sa tiež nazýva akútna
cholinergná kríza.
"Po vstupe nervovo paralytickej látky do organizmu
sa táto toxická látka viaže aj na iné bielkoviny (ako
napr.
butyrylcholinesteráza,
karboxylesterázy,
fosforylfosfatázy v plazme). Odhaduje sa, že len 1 až
3% nervovo paralytických látok sa dostane na cieľové
miesto toxického účinku (ktorým je AChE). Zvyšok je
detoxikovaný naviazaním na rôzne esterázy, ktoré

G-látky sú na rozdiel od látok typu V vysoko
prchavé s malou stálosťou v teréne a sú dobre
rozpustné vo vode aj v organických rozpúšťadlách.
Látky so strednou prchavosťou (IVA) sú v teréne
stálejšie ako G-látky, ale menej stále ako V-látky. Tiež
sú menej prchavé ako G-látky, ale viac prchavé ako Vlátky.

1.3 Účinok látky VX na organizmus
Za normálnych podmienok sa nervové vzruchy v
organizme prenášajú medzi bunkami pomocou
neurotransmiterov. Sú to chemické látky (napr.
acetylcholín), ktoré keď dostanú podnet, vylúčia sa z
jednej synapsie jedného neurónu na dendrity druhého
neurónu, ktoré obsahujú na povrchu špecifické
receptory pre takéto látky. Aby acetylcholín nedráždil
receptory dlho a nespôsoboval tým nervovú
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pôsobia ako vychytávače a zabraňujú rozvoju
klinických príznakov." [4]
Ďalším pozitívom týchto esteráz je, že po naviazaní
nervovo paralytickej látky nevykazujú žiadnu
intoxikáciu. Spontánne znovuobnovenie aktivity
blokovanej AChE či syntéza novej AChE prebieha veľmi
pomaly. Reaktiváciu je možné urýchliť látkami, ktoré
sa nazývajú reaktivátory. "Rychlost dealkylace
inhibované AChE závisí na době kontaktu enzymu
s NPL a na chemické struktuře inhibitoru. Z NPL
nejrychleji dealkyluje AChE inhibovaná somanem
(poločas dealkylace se pohybuje řádově v minutách),
zatímco nejpomalejší reaktivací je charakterizován
účinek látky VX (poločas dealkylace se pohybuje
řádově ve dnech)." [5]
U všetkých nervovo paralytických látok boli však
pozorované aj vedľajšie účinky, nesúvisiace so
zásahom do prenosu vzruchu. Prejavujú sa
všeobecnou stresogénnou reakciou, ovplyvnením
imunity, hepatotoxickým účinkom či zásahom do
metabolizmu bielkovín a nukleových kyselín, čo vedie
až k mutagénnemu efektu. Nervovo paralytické látky
poškodzujú mozog i nervovú sústavu a tak môžu po
intoxikácii zostať dlhodobé neurologické problémy.
Prvá pomoc sa vykonáva podaním antidót, ktoré
obsahujú reaktivátory cholinesteráz a anticholinergiká.
Anticholinergiká blokujú receptory a tak aj
nahromadený acetylcholín, reaktivátory obnovujú
zablokovanú acetylcholínesterázu.
Prvú pomoc
môžeme poskytnúť aj podaním atropínu, čo je tiež síce
jed, ale efektívne blokuje receptory rovnako ako
anticholinergikum.

elektronegativity. Tým sa na nich vytvárajú čiastkové
záporné náboje, ktoré majú predpoklady na
reagovanie s elektrofilnými činidlami. Kladné indukčné
efekty majú alkylové skupiny. Tiež môžeme vidieť
kladné mezómerne efekty voľných elektrónových
párov kyslíka, síry a dusíka, ktoré zmenšujú
elektrónovú medzeru medzi jednotlivými atómami
(alebo skupinami atómov), čím klesá i veľkosť
čiastkových záporných a čiastkových kladných
nábojov. Záporný mezomérny efekt je prítomný na
väzbe P=O, kde elektrónový pár z dvojitej väzby má
tendenciu prejsť na atóm kyslíka a vytvoriť tak na ňom
celý záporný náboj a na fosfore kladný náboj.

Obr. 7 O-izopropylmetylfluorofosfonát (sarín)
Zdroj: [1]
Ak porovnáme štruktúrny vzorec látky VX a sarínu,
vidíme málo podstatnú zmenu alkylu v alkoxylovej
skupine (VX má O-etyl, sarín O-izopropyl) a výraznou
zmenou je výmena vysoko elektronegatívneho fluóru
za
oveľa
menej
elektronegatívnejšiu
diizopropylaminoetántiolovú skupinu. Dôsledkom
toho je u látky VX oveľa menšia elektrónová medzera
na centrálnom atóme fosforu, zapríčinená omnoho
menším záporným indukčným efektom tejto skupiny a
rovnako aj kladným mezomérnym efektom voľného
elektrónového páru síry. Týmto faktom sú dané
menšie dispozície k reakciám s nukleofilnými činidlami
na väzba P-S ako v prípade sarínu na väzbe P-F.
Tomuto tvrdeniu pridáva i skutočnosť, že pri vhodnom
stérickom usporiadaní atómov, môže tiež voľný
elektrónový pár atómu dusíka v substituovanej
skupine zapĺňať elektrónovú medzeru na atóme
fosforu. Priebeh nukleofilnej reakcie je rovnaký ako pri
saríne, len s rozdielom, že pri saríne sa odštiepoval
fluoridový anión, u látky VX sa odštiepuje
diizopropylaminoetántiolový anión.
V dôsledku objemnosti substituovanej skupiny
(diizopropylaminoetántiolovej skupiny), vzniká efekt
stérickej zábrany a tým sú dané tiež nižšie dispozície k
heterolytickému štiepeniu väzby P-S.
"Pri odmorovaní otravných látok typu V môžu mať,
oproti látkam typu G, značný význam i reakcie s
elektrofilnými činidlami. Aj keď elektrofilné činidlá
pravdepodobne nebudú štiepiť väzbu P-S priamo,

1.4 Dispozícia látky VX k chemickým reakciám

Obr. 6 Indukčné a mezomérne efekty v molekule VX
Zdroj: [1]
Na obrázku 6 vidíme záporné indukčné efekty atómov
kyslíka, síry a dusíka v dôsledku ich vysokej
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môžeme predpokladať, že budú následne ovplyvňovať
reakciu s nukleofilným činidlom." [1] V prípade takýchto
reakcií je však nutné brať do úvahy typ elektrofilného
činidla a typ heteroatómu v molekule otravnej látky,
ktorého voľné elektrónové páry vstupujú do interakcie
s elektrofilným činidlom.

Na ďalších obrázkoch môžeme vidieť ďalšie
možnosti hydrolýzy látky VX:

1.5 Hydrolýza látky VX

Obr. 9 Hydrolýza látky VX na väzbe S-CH2
Zdroj: [1]

Všeobecne je hydrolýza otravných látok považovaná
za základnú odmorovaciu chemickú reakciu. Podľa jej
rýchlosti a mechanizmu sa posudzuje reaktivita
otravnej látky s vodou, kvapalinami alebo parami.
Taktiež ilustruje stálosť pri samotnom skladovaní, kde
má veľký vplyv vlhkosť. Vyjadruje aj schopnosť danej
otravnej látky pretrvávať vo vode určitý čas (jej
perzistenciu vo vode, prípadne vlhkom prostredí) a tak
i schopnosť zamoriť vodné zdroje. Všetky otravné látky
podliehajú hydrolýze, pre jednotlivé látky je však
rýchlosť rôzna a závisí hlavne od štruktúry danej látky.
Ak dôjde k styku organofosforových látok s vodou,
dochádza k reakcii charakteristickej pre interakciu
s nukleofilným
činidlom,
nastane
spontánna
hydrolýza. Polarizácia väzby P-S je prehĺbená vplyvom
ďalších molekúl vody (solvatácia), ktoré uľahčia ich
rozštiepenie za vzniku novej väzby P-OH. Hydrolýza
týchto otravných látok sa uskutočňuje mechanizmom
SN2 (nukleofilná substitúcia 2. kinetického rádu). "Pri
reakcii typu SN2 prebieha adícia nukleofilu a eliminácia
odstupujúcej skupiny simultánne. Nastáva tam, kde je
centrálny atóm ľahko dostupný pre nukleofil." [6]

Obr. 10 Hydrolýza látky VX na väzbe P-OCH2CH3
Zdroj: [1]

v

Reakciou s chlórnanovým anión (10% dichlóramínu
dichlóretáne)
sa
hydrolýza
urýchľuje.

Obr. 11 Reakcia látky VX s chlórnanovým aniónom
Zdroj: [1]

Hydrolýza môže prebiehať 3 odlišnými spôsobmi
(na 3 väzbách) závisiacich na teplote a pH. [3]

1.6 Odmorovanie látky VX
VX môže byť rovnako odmorená ako iné
organofosforové nervovo paralytické látky a to
reakciou so silnými nukleofilmi, napríklad s
koncentrovaným vodným roztok NaOH. Hydroxid
sodný reaguje s látkou VX dvomi spôsobmi:
a) Štiepenie väzby P-S, výsledkom sú dva netoxické
produkty:

Obr. 8 Hydrolýza látky VX na väzba P-S
Zdroj: [1]
Na obrázku 8 už vidíme hydroxylovú skupinu
pochádzajúcu z molekuly vody naviazanú na
centrálnom atóme fosforu. Táto väzba bola umožnená
prechodom elektrónového páru z dvojitej väzby P=O
na atóm kyslíka (vplyv mezomérneho záporného
efektu), vytvorenie kladného náboja na atóme fosforu,
čo naskytlo možnosť na väzbu s nukleofilom
(konkrétne OH- skupina). Po vzniku tejto väzby s
nukleofilom sa obnoví dvojitá väzba P=O a odštiepi sa
diizopropylaminoetántiolový anión.

Obr. 12 Štiepenie väzby P-S reakciou s NaOH
Zdroj: [1]
b) Štiepenie väzby P-O (do pH 12), výsledkom je vznik
etanolu a látky s označením EA 2192 = kyselina S-(2-
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diizopropylaminoetyl)metyltiofosfónová, ktorá má ale
skoro podobnú toxicitu ako látka VX.

LCt50 je letálna koncentrácia pre určitú dobu
expozície, ktorá zabije 50% jedincov. LD50 je letálna
dávka, ktorá zabije 50% jedincov.

nasiaknutým jedom, potreli tvár látkou VX vlastnými
rukami či nastriekali do tváre sprej s látkou VX.
"Malaysian investigators said the two women coated
their hands with the liquid toxin and wiped Kim's face
afterwards. But if that were the case, they would have
died immediately." [7] Ak by došli útočníčky do styku s
látkou VX holými rukami (kamerové záznamy
neukazujú nijaké špeciálne ochranné odevy alebo
rukavice), boli by mŕtve rovnako ako obeť. Pri kvapnutí
na pokožku je smrteľná dávka 10 mg a pri vdýchnutí je
smrteľná dávka ešte menšia. Ak by došlo k útoku
sprejom, bolo by veľmi pravdepodobné, že by bolo
zasiahnutých a zranených (alebo dokonca mŕtvych)
omnoho viac ľudí. Ďalšia skutočnosť, nad ktorou visí
otáznik je, že obeť po intoxikácii neprejavovala žiadne
typické príznaky otravy takouto nervovo paralytickou
látkou akou je VX. Žiadne kŕče, pena z úst, problémy s
dýchaním spôsobujúce zmodranie obete. Smrť nastala
až po niekoľkých minútach.
Pre porovnanie, v tokijskom metre v roku 1995
došlo k útoku sarínom (plastové vrecká objemu
približne 900 ml naplnené tekutým sarínom). Útok si
vyžiadal 12 mŕtvych a 6000 zranených. Látka VX je
približne 100x toxickejšia ako sarín, ale na letisku
nebol nikto ďalší zranený, vrátane ľudí, ktorí s obeťou
prišli do styku a dokonca ani záchranári, ktorí
zachraňovali obeť a určite i oživovali (boli neskôr pod
dohľadom, či sa u nich neprejavia príznaky
intoxikácie).
Letisko
ani
hneď
neuzavreli,
dekontaminovali ho až o 2 dni. [8]
Existujú rôzne teoretické scenáre, ktoré by mohli
tieto nejasnosti vysvetliť:
a) Došlo k omylu malajzijských odborníkov, látka
VX nebola použitá (málo pravdepodobná možnosť, ale
treba s ňou rátať) - riešením je obhliadka tela
odborníkmi z iných technologicky vyspelých krajín.
b) Ide o novú technológiu použitia otravnej látky
len na jednu danú osobu.
c) V toxickej látke bolo len stopové množstvo látky
VX na zakrytie skutočnej smrteľnej látky.

2 Výsledky a diskusia

Záver

Obr. 13 Štiepenie väzby P-O reakciou s NaOH a vznik
toxickej látky EA 2192 (vyznačené červenou)
Zdroj: [1]

1.7 Porovnanie látky VX s inými nervovo
paralytickými látkami
Za hlavných predstaviteľov nervovo paralytických
látok sa považujú látky typu V (VX), potom sarín alebo
soman, pričom ale v terénnych podmienkach nie je
prakticky možné dosiahnuť maximálnej koncentrácie
látky VX pre jej nízky tlak pár, avšak koncentrácia v
teréne ľahko presahuje letálnu koncentráciu. Opakom
je sarín, ktorý svojou malou perzistenciou vylučuje
účinné zasiahnutie osôb práve z dôvodu krátkej doby
expozície. Porovnanie štruktúry látok typu V medzi
sebou je v prílohe 1. V prílohe 2 a 3 nájdeme tabuľky s
porovnaním toxicity viacerých otravných látok.
BRÁNA VSTUPU DO ORGANIZMU
CHEMICKÁ
LÁTKA

LCt50
inhalačne
[mg/min/m3 ]
150-1000

LD50 perkutánne
pre 70 kg
človeka [mg]
500-2000

Soman

70-500

500-1500

VX

15-40

10-60, otvorenou
ranou 0,3

Sarín

Tab. 1 Porovnanie toxicity látok G (sarín, soman) a
látky V (VX)
Zdroj: [4]

Na základe získaných informácií by sme radi vyjadrili
stanovisko k incidentu na letisku v Kuala Lumpur v
Malajzii.
Dňa 13.02.2017 došlo na letisku v Kuala Lumpur k
atentátu na Kim Jong-nama (nevlastného brata
severokórejského vodcu). Podľa malajzijských
odborníkov, ktorí na tele obete a po pitve našli stopy
toxickej látky, sa jednalo o smrteľne toxickú nervovo
paralytickú látku VX. Útočníci (resp. útočníčky), podľa
rôznych zdrojov, buď priložili obeti na tvár šatku s

V tejto práci sme venovali pozornosť látke VX, jednej
zo skupiny nervovo paralytických látok, ktorá v
súčasnosti patrí medzi najtoxickejšie chemické otravné
látky. Jej nebezpečnosť nepozostáva len z jej toxicity,
ale i z pomernej ľahkej syntézy (voči iným otravným
látkam).
Incident v Kuala Lumpur je toho dôkazom, avšak o
použití látky VX kolujú rôzne pochybnosti a niektoré
skutočnosti sú nejasné. Z pohľadu autora mohlo ísť
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buď o strašne starú a znehodnotenú látku VX, inú
slabšiu otravnú látku s možným obsahom stopového
množstva látky VX alebo o nejakú novú technológiu,
ktorá zasahuje len obeť. Za zmienku stojí i jedna zo
zaujímavostí, že látka VX mala byť jednou zo zbraní
hromadného ničenia Saddáma Husseina a táto
skutočnosť sa stala zámienkou pre inváziu
spojeneckých vojsk (predovšetkým USA) do Iraku.
Avšak žiadna látka VX sa nenašla. [9]
Chemické zbrane sú zbraňami budúcnosti i
nedávnej minulosti (dôkazy použitia chemických látok
v Sýrii), sú vysoko toxické a efektívne. Je preto
potrebné sledovať ich súčasný vývoj.

[8] What makes the chemical agent VX so deadly?
[Citované: 31. marec 2017]
http://www.theglobeandmail.com/news/world/ba
nned-chemical-weapon-vx-is-potent-killer-thatlingers/article34126678/
[9] VX (nerve agent) [Citované: 24. marec 2017]
https://en.wikipedia.org/wiki/VX_(nerve_agent)
[10] Facts about VX [Citované: 31. marec 2017]
https://emergency.cdc.gov/agent/vx/basics/facts.
asp
[11] Patočka, J. (2004) Vojenská toxikologie. Grada
Publishing a.s., Praha, p. 30
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Príloha 1

KÓD NPL

R1

R2

R3

R4

VX

-CH3

-C2H5

-CH(CH3)2

-CH(CH3)2

R VX (R 33)

-CH3

-CH2CH(CH3)2

-C2H5

-C2H5

VM

-CH3

-C2H5

-C2H5

-C2H5

VE

-C2H5

-C2H5

-C2H5

-C2H5

VS

-C2H5

-C2H5

-CH(CH3)2

-CH(CH3)2

VG

-OC2H5

-C2H5

-C2H5

-C2H5

Tab. 2 Porovnanie štruktúry vybraných NPL typu V
Zdroj: [1]
Príloha 2
CHEMICKÁ
LÁTKA

MAXIMÁLNA KONCENTRÁCIA
LC
pre
t
=10
minút
e
vypočítaná
dosiahnuteľná
3
20
3
20
3
[g/m ]
C max[g/m ]
C max/50[g/m ]
Sarín
11,5
0,23
* 0,1
Soman
2,06
0,0412
* 0,025
VX
1,6.10-3
0,032.10-3
* 0,003
Yperit
0,6
0,012
0,15
Fosgén
6,370
0,127
0,50
Kyanovodík
900
18
0,20
Tab. 3 Porovnanie maximálnych a letálnych koncentrácií vybraných látok, t e = doba expozície, * sú hodnoty u NPL
vztiahnuté na dobu pôsobenia 1 minúty
Zdroj: [4]
Príloha 3
DRUH
OTRAVNEJ LÁTKY

TOXICITA [LD50]
i. m.
p.o.
p.o.
lab. potkan
lab. potkan
človek
[mg/kg]
[mg/kg]
[mg/70.kg]
VX
12-16
0,08-0,09
5,0
sarín
200
0,7-0,9
8-12
soman
70
0,5-0,6
7-12
GV (IVA)
17,0
0,19
8,0
Tab. 4 Porovnanie toxicity vybraných nervovo paralytických látok na organizmy
Zdroj: [5]
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Vplyv odrody na obsah biologicky aktívnych látok v
cibuli kuchynskej (Allium cepa L.)
The influence of variety on the content of bioactive
compounds in onion (Allium cepa L.)
Ján Kovarovič1 – Marianna Lenková1
Školiteľ: Judita Bystrická1
1Katedra chémie, FBP SPU, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
1

xkovarovic@is.uniag.sk
was found in the variety Kamal. Whereas the lowest
content of total polyphenols (358,99 ± 5,59 mg.kg-1
fresh material), total quercetin (6,65 ± 0,01 mg.kg-1
fresh material) as well as the value of antioxidant
activity (12,66 ± 0,69 % fresh material) was found in
the variety White solid.
Key Words: onion (Allium cepa L.), polyphenols,
quercetin, antioxidant activity

Abstrakt
Cibuľa kuchynská (Allium cepa L.) je považovaná za
najdôležitejšiu cibuľovú zeleninu v našej strave a to
nie len pre jej nízku energetickú hodnotu, ale taktiež
pre jej obsah polyfenolov, antioxidantov a ďalších
nutrične hodnotných látok, ktoré majú pozitívny
účinok na ľudské zdravie. Podstatným cieľom práce
bolo dokázať a poukázať na obsah bioaktívnych látok,
predovšetkým na obsah celkových polyfenolov,
celkový obsah kvercetínu a hodnotu antioxidačnej
aktivity v jednotlivých sledovaných odrodách cibule
kuchynskej (Allium cepa L.) z lokality pestovania
Zohor. Najvyšší obsah celkových polyfenolov (1474,79
± 9,61 mg.kg-1 čerstvej hmoty), celkového kvercetínu
(225,89 ± 0,88 mg.kg-1 čerstvej hmoty) ako aj hodnotu
antioxidačnej aktivity (70,36 ± 0,78 % čerstvej hmoty)
sme zistili v odrode Kamal. Naopak najnižší obsah
celkových polyfenolov (358,99 ± 5,59 mg.kg-1 čerstvej
hmoty), celkového kvercetínu (6,65 ± 0,01 mg.kg-1
čerstvej hmoty) ako aj hodnotu antioxidačnej aktivity
(12,66 ± 0,69 % čerstvej hmoty) sme zistili v odrode
White solid.
Kľúčové slová: cibuľa kuchynská (Allium cepa L.),
polyfenoly, kvercetín, antioxidačná aktivita

Úvod
V poslednom desaťročí dochádza k nárastu
kardiovaskulárnych ochorení, obezity, cukrovky,
rôznych degeneratívnych ochorení a rakoviny.
Požiadavky spotrebiteľov z hľadiska zdravej výživy sa v
posledných rokoch zvyšujú. Vzhľadom na vyššie
uvedené skutočnosti sa potravinársky priemysel
prispôsobuje požiadavkám spotrebiteľov resp.
zákazníkom. Dostupnosť moderných technológií v
potravinárskom priemysle v kombinácií s najnovšími
poznatkami, umožňuje výrobcom potravín produkovať
nielen kvalitné potraviny, ale i potraviny so zdraviu
prospešnými účinkami. Rod Allium patrí do čeľade
Alliaceae v niektorých systémoch do čeľade Liliaceae,
ktorá zahŕňa viac ako šesťsto druhou rastlín. Rastliny z
rodu Allium, patria medzi významné kultúrne
poľnohospodárske plodiny na celom svete. Tento rod
zahŕňa veľmi známe druhy rastlín, ako je cibuľa (Allium
cepa L.), cesnak (Allium sativum L.), pór (Allium
porrum L.), pažítka (Allium tuberosum L.), alebo
dokonca cesnak medvedí (Allium ursinum L.). Rastliny
patriace do rodu Allium sú charakteristické štipľavou
chuťou a vysokým obsahom biologicky aktívnych látok.
Jedná sa predovšetkým o vitamíny, sírne zlúčeniny,
polyfenoly, flavonoidy, fenolové kyseliny, kvercetín,
antokyaníny, antioxidanty a v neposlednom rade
minerálne látky. Vďaka obsahu vzácnych prírodných
látok sú niektoré druhy rastlín rodu Allium častokrát
spájané s liečbou, alebo prevenciou niektorých
ochorení (cukrovka, obezita, rakovina, degeneratívne
ochorenia). V posledných rokoch si rod Allium

Abstract
Onion (Allium cepa L.) is recognized as the most
important onion vegetable in our diet. Onion is rich in
content of polyphenols, antioxidants and other
nutritionally valuable substances contained. The
crucial aim was to prove and highlight the content of
bioactive substances, especially the content of total
polyphenols, total quercetin and total value of
antioxidant activity in several varieties of onion from
locality of cultivation Zohor. The highest content of
total polyphenols (1474,79 ± 9,61 mg.kg-1 fresh
material), content of total quercetin (225,89 ± 0,88
mg.kg-1 fresh material) as well as the value of
antioxidant activity (70,36 ± 0,78 % fresh material)
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priťahuje čoraz väčšiu pozornosť v oblasti
potravinárskeho priemyslu vďaka obsahu vzácnych
látok a zdraviu prospešných účinkov. Úžasné
zlúčeniny, ktoré je možné nazvať ako fytochemikálie,
sú zodpovedné za rôzne pozitívne zdravotné účinky
pri konzumácii rastlín z rodu Allium. V súčasnej dobe
je hlavným cieľom potravinárskej vedy ako aj
moderných
potravinárskych
technológii
viac
preskúmať a vytvoriť objektívny dôkaz o množstve
biologicky aktívnych látok v jednotlivých druhoch
rastlín rodu Allium a ich následné využitie v
potravinárstve. Na základe vyššie uvedených
skutočností sme sa v našej práci zamerali na jednu
z najznámejších cibuľovitých rastlín rodu Allium a to
na cibuľu kuchynskú. Sledovali sme obsah biologicky
aktívnych látok v bežne dostupných siedmich
odrodách cibule kuchynskej v Slovenskej republike.

organizmus. Niekoľko autorov [3,4] poznamenáva, že
za charakteristickú štipľavú a ostrú chuť cibule
kuchynskej (Allium cepa L.) sú zodpovedné prchavé,
antioxidačne pôsobiace, sekundárne rastlinné látky sírne zlúčeniny (sulfidy) ako sú diallyl-monosulfid,
diallyl-disulfid, diallyl-trisulfid , diallyl-tetrasulfid,
izotiokyanáty, vinylsulfidy, allicín, S-allyl-L-cysteín
sulfoxid
(allín),
S-alkenyl-L-cysteín
sulfoxid,
polyvinylsulfidy, S-metyl-L-cysteín sulfoxid a mnohé
ďalšie. Lachman et al. [5] udáva, že najnižší obsah
polyfenolov v cibuli kuchynskej sa nachádza v bielych
odrodách, naopak najvyšší obsah polyfenolov sa
vyskytuje v červených odrodách a priemerný obsah sa
nachádza v odrodách žltých cibúľ.

1 Charakteristika cibule kuchynskej (Allium cepa
L.)
Cibuľa kuchynská pravdepodobne pochádza zo
Strednej Ázie z oblasti medzi Afganistanom a
Turkménskom. Niekoľko archeológov za prvé
genetické centrum pôvodu cibule kuchynskej
považuje napr. Uzbekistan, Afganistan a oblasť
severozápadnej Indie. Súčasný názov pre cibuľu
kuchynskú pochádza z talianskeho názvu „cipolla“ [1].
Z botanického hľadiska je cibuľa kuchynská presnejšie
nazývaná cesnak cibuľový, zaraďovaná medzi
dvojročné
resp.
viacročné,
krytosemenné
(Angiospermatophytina),
cudzoopelivé
a
jednoklíčnolisté
(Monocotyledonae)
rastliny.
Vyznačuje sa mnoho šupinovou cibuľou a 30 – 100 cm
vysokou, rúrkovitou, vretenovitou, priamou stonkou.
Listy cibule kuchynskej sú charakteristické valcovitými,
zašpicatenými dutými listami zelenej farby. Dôležité je
poznamenať, že povrch listov je pokrytý voskovitou
vrstvou, pričom listy sú kratšie ako kvetná stonka [2].
V posledných rokoch si cibuľa priťahuje čoraz väčšiu
pozornosť. K dnešnému dňu bolo publikovaných
niekoľko výskumných prác, ktoré potvrdzujú
prítomnosť zdraviu prospešných látok v cibuli
kuchynskej. Cibuľa kuchynská (Allium cepa L.) je
známa svojimi antioxidačnými a antibiotickými
účinkami a nízkou energetickou hodnotou, ale
vyznačuje sa najmä vysokou nutričnou hodnotou pre
obsah silíc, fenolových látok, vitamínov (B, B 1, B2, B6,
PP, D, E, C), minerálnych látok (síra, zinok, sodík,
vápnik, meď, jód, fosfor, železo, draslík), fenolových
kyselín, flavonoidov, kvercetínu, kemferolu a mnoho
ďalších blahodarne pôsobiacich látok na ľudský

Obr. 1 Cibuľa kuchynská (Allium cepa L.)
Zdroj: [7]

2 Materiál a metodika
2.1 Odber rastlinného materiálu
Vzorky nami skúmaných odrôd (Karmen, Kamal, Red
Matte, Lusy, Všetana, Štutgarská, White solid) cibule
kuchynskej (Allium cepa L.) sme odoberali v štádiu
plnej zrelosti na začiatku septembra z lokality Zohor.
Odobraté vzorky rastlinného materiálu (cibule
kuchynskej) a pôdy z lokality Zohor sme analyzovali
pomocou zvolených jednotlivých metodík, pričom
treba poznamenať, že k analýze bol použitý čerstvý
materiál.
2.2 Príprava extraktu z rastlinného materiálu
Z cibule kuchynskej boli odstránené listy a cibuľa bola
očistená od zeminy. Povrchová šupka cibule
kuchynskej bola orezaná a cibuľa zhomogenizovaná
pomocou mixéra. Následne sme navážili 25 g čerstvej
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zhomogenizovanej cibule a extrahovali v 50 ml 80 %ným metanolom po dobu 16 hodín. Extrakt bol
prefiltrovaný pomocou filtračného papiera. Takto
pripravený extrakt z cibule kuchynskej sme použili pri
jednotlivých analýzach.

2.3 Agrochemická charakteristika obce Zohor
Obec Zohor je obec na Slovensku, ktorá je situovaná v
južnej časti Záhorskej nížiny takmer v rovinnom
prostredí. Nachádza sa 26 km severozápadne od
Bratislavy, 7 km severozápadne od Stupavy a 16 km
južne od mesta Malacky. Obec Zohor sa nachádza v
145 metrovej nadmorskej výške a priemerné ročné
teploty vzduchu dosahujú 9,5 °C. Dôležité je
poznamenať, že nami riešená obec je situovaná v
teplej a mierne teplej klimatickej oblasti s priemerne
50 a viac letnými dňami. Priemerný ročný úhrn zrážok
je 600 mm. Úhrn zrážok na katastrálnom území obce
počas vegetačného obdobia je 350 – 400 mm a v
zimnom období 200 – 400 mm [28]. Agrochemický
rozbor pôdy z lokality Zohor je uvedený v Tabuľke 1.

Obr. 3 Pestovanie cibule kuchynskej (Allium cepa L.)

2.4 Spektrofotometrické stanovenie celkových
polyfenolov (CP) v cibuli kuchynskej (Allium
cepa L.)
Obsah celkových polyfenolov v nami vybraných
odrodách cibuli kuchynskej (Allium cepa L.), boli
stanovené
všeobecne
známou
a používanou
spektrofotometrickou metódou podľa Lachmana et al.
[8] za použitia spektrofotometra Shimadzu UV – 1800
a Folin - Ciocalteuového skúmadla (Merck group,
Nemecko), ktoré môžeme charakterizovať ako
fosfowolfrámový-fosfomolybdenový komplex. Metóda
je založená na oxidačno-redukčnej reakcii, pri ktorej sa
v alkalickom prostredí oxidujú fenolové zlúčeniny
(avšak aj oxidovateľné formy iných zlúčenín ako je
napr. vitamín C). 0,1 ml extraktu cibule kuchynskej
(Allium cepa L.) bol napipetovaný do odmernej banky.
Vzorka bola následne zriedená destilovanou vodou.
Do zriedenej vzorky cibule kuchynskej (Allium cepa L.)
bolo pridané Folin - Ciocalteuové skúmadlo (2,5 ml).
Vzorka bola premiešaná. Po týchto krokoch bol
pridaný vodný roztok Na2CO3 (uhličitan sodný) (5 ml)
(Merck group, Nemecko). Chýbajúci objem bol
doplnený destilovanou vodou po rysku. Kalibračná
krivka bola pripravená pomocou kyseliny gálovej,
ktorá sa bežne nachádza v zelenine. Absorbancia bola
meraná pri vlnovej dĺžke 765 nm proti slepému
pokusu
spektrofotometricky
(Spektrofotometer
Shimadzu UV-1800; Shimadzu, Japonsko). Dôležité je
zdôrazniť, že po prepočítaní výsledkov, boli výsledky
vyjadrené ako mg kyseliny gálovej na kg čerstvej
hmoty (mg.kg-1).

Tab. 1 Agrochemická charakteristika odobratej pôdy z
obce Zohor (mg.kg-1)
Agrochemická
charakteristika

Živiny

pHH2O

pHKCl

Cox

Humus
(%)

7.19

6.73

2.00

3.45

K

Ca

Mg

P

137.3

1978.6

117.00

511.90

Ťažké kovy

Fe

Mn

Zn

Cu

Co

Cr

Pb

Cd

Obsah (mg.kg-1)

7290

300.90

61.80

11.7

12.5

13.7

68.6

1.75

Limitná hodnota
(mg.kg-1) [6]

-

-

100

30

15

50

25

0.40

Zdroj: vlastné spracovanie

2.5 Spektrofotometrické stanovenie celkovej
antioxidačnej aktivity (AOA) v cibuli kuchynskej
(Allium cepa L.)
Antioxidačnú aktivitu môžeme charakterizovať ako
schopnosť zlúčenín zastavovať resp. inhibovať

Obr. 2 Pestovanie cibule kuchynskej (Allium cepa L.)
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oxidačné procesy. Dôležité je zdôrazniť, že
antioxidačná aktivita nám udáva počiatočnú dynamiku
priebehu antioxidačného procesu pri určitej
koncentrácii antioxidantov [29]. Podstatou tejto
metódy je prevedenie zlúčeniny 2,2-difenyl-1pikryhydrazyl (DPPH˙) v roztoku na radikálovú formu,
ktorá je nie len farebná ale i stabilná. DPPH˙ je stabilný
disíkatý radikál tmavofialovej farby, ktorý je schopný
reagovať s donormi vodíka a ktorý v prítomnosti
redukčných faktorov zháša. Pomocou pipety sme
napipetovali
3,9
ml
roztoku
2,2-difenyl-1pikryhydrazylu (DPPH˙) (Sigma-Aldrich, Sigma Aldrich
Chemie GmbH, Steiheim, Nemecko) do kyvety
a následne bola zmeraná hodnota absorbancie, ktorú
sme vyjadrili ako A0. Ďalším postupom bolo pridanie
pripraveného extraktu cibule kuchynskej (Allium cepa
L.) pomocou pipety do roztoku 2,2-difenyl-1pikryhydrazylu (DPPH˙) a premiešanie pomocou
miešadielka. Na spektrofotometri (Spektrofotometer
Shimadzu UV – 1800, Shimadzu, Japonsko) následne
bola meraná absorbancia (At) v definovanom časovom
intervale (10 min.) pri použití vlnovej dĺžky 515,6 nm
podľa Brand-Wiliams [9]. Dôležité je poznamenať, že
celková antioxidačná aktivita teda predstavuje
antiradikálovú aktivitu sledovanej zložky pri
definovanom čase, ktorú získame pomocou výpočtu
z rovnice. Dôležité je zdôrazniť, že po prepočítaní
výsledkov, boli výsledky vyjadrené ako % inhibície
čerstvej hmoty (mg.kg-1).

na kolóne RP C18 LiChroCART Purospher (5 μm, 250 x
4.6 mm, Merck, Darmstadt, Germany) pričom
sledovanú látku sme detekovali pomocou DAD
detektora.
Mobilná
fáza
sa
skladala
z acetonitrilu (Sigma-Aldrich, Sigma Aldrich Chemie
GmbH, Steiheim, Nemecko) (gradient) (A) a 0,1 %
kyseliny trihydrogenfosforečnej (Sigma-Aldrich, Sigma
Aldrich Chemie GmbH, Steiheim, Nemecko) v dd H2O
(B). Separácia prebiehala pomocou nasledovného
gradientového programu: 0-1 min. (20 % A a 80 % B),
1 – 5 min., (25 % A a 75 % B), 5 – 15 min. (30 % a A 70
% B) a 20 – 25 min. (40 % A a 60 % B). Prietok bol 1
ml.min-1, objem injektáže vzorky bol 10 µl, teplota
separácie (kolóny): 30 °C, detekčná vlnová dĺžka
kvercetínu: 372 nm. Údaje boli spracované pomocou
softwaru Agilent OpenLab ChemStation software for
LC 3D Systems. Detekčný limit pre kvercetín bol 0,99
μg.ml-1 kvantifikačný limit bol 3,27 μg.ml-1. Kalibračná
krivka bola zostavená pomocou štandardu kvercetín
(ACROS ORGANICS, New Jersey, USA, čistota ≥ 99, 0
%) v koncentráciách 0,01; 0,1; 0,5 ng.ml-1 [31].
Výpočet:
Ca =

Ca – výsledná koncentrácia kvercetínu (mg.g-1)
x – hodnota koncentrácie analytu odčítaná
z kalibračnej krivky (mg.cm-3)
Va – objem roztoku vzorky po doplnení do odmernej
banky (cm3)
m – navážka vzorky (g)

Výpočet:
% inhibície DPPH˙ =

x . Va
m

Ao − At
x 100 [%]
Ao

2.7
Matematicko-štatistické
výsledkov

2.6 Stanovenie kvercetínu (Q) metódou RPHPLC/UV-DAD v cibuli kuchynskej (Allium cepa
L.)

spracovanie

Dosiahnuté výsledky boli spracované v štatistickom
programe Statgraphics Plus 5.1. Na zhodnotenie
výsledkov obsahu celkových polyfenolov, obsahu
kvercetínu
a celkovej
antioxidačnej
aktivity
v jednotlivých
sledovaných
odrodách
cibule
kuchynskej (Allium cepa L.) sme použili štatistickú
metódu ANOVA – jednofaktorová analýza rozptylu.

Obsah kvercetínu sme stanovili pomocou separačnej
gradientovej metódy RP-HPLC/UV-DAD na prístroji
Agilent 1260 (Agilent Technologies, Waldbronn,
Nemecko). Zhomogenizovanú čerstvú cibuľu (10 g)
sme extrahovali zmesou 10 ml 6 M HCl a 40 ml 99,9 %
metanolu HPLC čistoty (Merck group, Nemecko) do
infúznej fľaše, ktorú sme na 2 hodiny vložili do
termostatu (90 °C). Následne bola zmes prefiltrovaná
cez kvantitatívny filtračný papier (125 mm) (Fisher
Scientific, Pardubice, Česká republika). Zmes sme
tesne pred injektážou znova prefiltrovali cez
striekačkové filtre (25 mm, 0,22 µm). Pripravená
vzorka bola injektovaná do systému vysokoúčinnej
kvapalinovej chromatografie. Separácia prebiehala

3 Výsledky a diskusia
V našej práci sme sa zamerali na odrodovú závislosť
obsahu celkových polyfenolov, obsahu kvercetínu
a celkovej antioxidačnej aktivity vo vybraných
odrodách cibule kuchynskej (Allium cepa L.). Celkový
obsah polyfenolov, obsah kvercetínu a celkovú
antioxidačnú aktivitu sme sledovali v troch červených
odrodách (Karmen, Kamal, Red Matte), troch žltých
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do 1474,79 ± 9,61 ČH mg.kg-1 (Tabuľka 2, Graf 1). Zo
štatistického vyhodnotenia výsledkov stanovenia
obsahu celkových polyfenolov môžeme konštatovať,
že najviac celkových polyfenolov sme zistili
v červených odrodách cibule kuchynskej, nasledovali
žlté odrody cibule kuchynskej a najmenej celkových
polyfenolov
sme zistili v bielej odrode cibule
kuchynskej. Štatisticky najvyšší preukázateľný obsah
celkových polyfenolov sme zistili v červenej odrode
Kamal, naopak najnižší štatisticky preukázateľný obsah
celkových polyfenolov bol zistený v bielej odrode
White solid. Z hľadiska celkového obsahu polyfenolov
v sledovaných odrodách cibule kuchynskej môžeme
zostaviť jednotlivé poradie nasledovne: Kamal >
Karmen > Red Matte > Štutgarská > Všetana > Lusy >
White solid. Naše výsledky korešpondujú s viacerými
autormi [22, 23, 24].

odrodách (Lusy, Všetana, Štutgarská) a jednej bielej
odrode (White solid) cibule kuchynskej (Allium cepa L.)
dopestovanej v lokalite Zohor (rok 2016). Výsledky
z jednotlivých analýz sú vyjadrené v čerstvej hmote
(ČH). Pri jednotlivých zhodnoteniach výsledkov sme
použili jednofaktorovú analýzu rozptylu ANOVA so
zvolenou hladinou významnosti P < 0,05 (Tabuľka 2).
Tabuľka 2 Priemerná hodnota celkovej antioxidačnej
aktivity (% ČH), celkových polyfenolov (mg.kg-1 ČH),
celkového kvercetínu (mg.kg-1 ČH) v sledovaných
odrodách cibule kuchysnkej (Allium cepa L.)
Odroda
Karmen
Kamal
Red Matte
Lusy
Všetana
Štutgarská
White solid
HD 0,05
HD 0,01

AOA (%)
61,40 ± 0,87d
70,36 ± 0,78f
64,22 ± 1,01e
23,75 ± 0,93c
23,09 ± 0,81c
20,86 ± 0,76b
12,66 ± 0,69a
1,23565
1,68231

CP (mg.kg-1)
1466,54 ± 9,09e
1474,79 ± 9,61e
1419,65 ± 9,35d
381,60 ± 6,67b
387,51 ± 4,55b
421,70 ± 5,97c
358,99 ± 5,59a
11,4607
15,6036

Q (mg.kg-1)
122,27 ± 0,49f
225,89 ± 0,88g
116,43 ± 1,19e
52,11 ± 0,89b
75,26 ± 0,79d
55,06 ± 0,92c
6,65 ± 0,01a
1,20215
1,6369

Viac rozsahový test, Metóda 95.0 percent LSD, Písmena (a, b, c, d, e, f, g)
medzi faktormi ukazujú štatisticky významné rozdiely (P ˂ 0,05) – LSD test

Prírodné polyfenoly sú produktami rastlín. Bolo
identifikovaných viac ako 8000 chemických štruktúr
polyfenolov.
Z chemického
hľadiska
môžeme
polyfenoly definovať ako antioxidačné molekuly, ktoré
obsahujú aromatické kruhy s jednou alebo viacerými
naviazanými hydroxylovými skupinami [10]. Polyfenoly
sú taktiež rozšírené, prirodzene sa vyskytujúce zložky
v potravinách rastlinného pôvodu, ako je napríklad
zelenina, ovocie, obilniny, čokoláda a nápoje (káva,
čaj, víno a kakao). Sú charakterizované štruktúrou
samotného polyfenolu, čo znamená že sa skladajú
z niekoľkých hydroxylových skupín, ktoré sú naviazané
na dva alebo viac aromatických kruhov [11]. Fenolové
zlúčeniny boli a sú považované za najdôležitejšie,
početné a všadeprítomné skupiny chemických látok
v rastlinnej ríši. Tieto látky sú syntetizované počas
normálneho vývoja rastliny, ako aj v závislosti na
reakcie rastliny pri rôznych situáciách ako je napríklad
okrem iného stres a UV žiarenie [12]. Fenolové
zlúčeniny obsahujú rôznorodú skupinu molekúl, ktoré
sú klasifikované ako sekundárne metabolity rastlín,
ktoré majú širokú škálu funkcií a štruktúr. Môžu byť
rozdelené na: vo vode rozpustné zlúčeniny (fenolové
kyseliny, flavonoidy a chinóny) a vo vode nerozpustné
zlúčeniny (kondenzované taníny a lignín) [13]. V
našom experimente sme zistili, že celkový obsah
polyfenolov v jednotlivých vzorkách cibule kuchynskej
sa pohyboval v rozmedzí od 358,99 ± 5,59 ČH mg.kg-1

Graf 1 Priemerný obsah celkových polyfenolov (mg.kg1
ČH) v jednotlivých sledovaných odrodách cibule
kuchynskej (Allium cepa L.)
Ďalším ukazovateľom, ktorý sme sledovali v našom
experimente bol obsah kvercetínu. Cibuľa kuchynská
(Allium cepa L.) sa vyznačuje vysokým obsahom
flavonoidov. Flavonoidy (Obrázok 4) tvoria veľkú
skupinu rastlinných polyfenolov - sekundárnych
metabolitov a sú považované za zdraviu prospešné
látky nachádzajúce sa v cibuli [14].
Kamboh et al. [15] poznamenávajú, že základná
štruktúra flavonoidov (C6 – C3 – C6) sa skladá z troch
kruhov. Dvoma benzénovými kruhmi, ktoré sú
navzájom prepojené cez tretí heterocyklický kyslík
obsahujúci pyránový kruh.
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cibule kuchynskej, nasledovali žlté odrody cibule
kuchynskej a najmenší obsah kvercetínu sme zistili
v bielej odrode cibule kuchynskej. Štatisticky najvyšší
preukázateľný obsah kvercetínu sme zistili v červenej
odrode
Kamal,
naopak
najnižší
štatisticky
preukázateľný obsah kvercetínu bol zistený v bielej
odrode White solid. Z hľadiska celkového obsahu
kvercetínu v sledovaných odrodách cibule kuchynskej
môžeme zostaviť jednotlivé poradie nasledovne:
Kamal > Karmen > Red Matte > Všetana > Štutgarská >
Lusy > White solid. Naše výsledky korešpondujú
s viacerými autormi [14].

Obr. 4 Základná chemická štruktúra flavonoidov
Zdroj: [16, 17]
Vazquez-Armenta et al. [18] poznamenávajú, že
cibuľa kuchynská (Allium cepa L.) obsahuje sedem
hlavných zložiek flavonoidov: kvercetín aglykón,
kvercetín monoglukozid, kvercetín diglukozid,
kemferol, izoramnetín (metyléter kvercetínu),
izoramnetín monoglukozid a rutín. Cibuľa kuchynská je
zdrojom rôznych biologicky aktívnych fytomolekúl, ako
sú fenolové kyseliny, flavonoidy kvercetín, kemferol a
ich glykozidy [14]. Podľa Lanzottiho [19], cibuľa
kuchynská (Allium cepa L.) obsahuje flavóny luteolín a
kemferol. Dominantným flavonolom v cibuli
kuchynskej (Allium cepa L.) je kvercetín (Obrázok 5) a
jeho deriváty, ktoré sú zodpovedné za žltú a hnedú
farbu šupky niektorých odrôd.

Graf 2 Priemerný obsah celkového kvercetínu (mg.kg-1
ČH) v jednotlivých sledovaných odrodách cibule
kuchynskej (Allium cepa L.)
Z našich
dosiahnutých
výsledkov
a grafického
znázornenia (Tabuľka 2, Graf 3) konštatujeme, že
obsah kvercetínu z celkového obsahu polyfenolov
predstavoval 8,34 % v odrode Karmen; 15,59 %
v odrode Kamal; 8,20 v odrode Red Matte; 13,66 %
v odrode Lusy; 19,42 % v odrode Všetana; 13,19
v odrode Štutgarská a 1,85 % v odrode White solid.

Obr. 5 Základná chemická štruktúra kvercetínu
Zdroj: [20]
Cibuľa kuchynská je významným zdrojom kvercetínu
(3,5,7,3´,4´-pentahydroxyflavón).
Dôležité
je
poznamenať, že obsah kvercetínu v cibuli kuchynskej
je niekoľko násobne vyšší v porovnaní s ostatnými
zeleninami [14]. Ondrejkovičová et al. [30]
poznamenávajú, že odporúčaný denný príjem
flavonoidov medzi ktoré patrí aj kvercetín je
v rozmedzí od 50 do 800 mg v závislosti od množstva
skonzumovanej zeleniny, ovocia a určitých nápojov.
V našom experimente sme zistili, že obsah kvercetínu
v jednotlivých vzorkách cibule kuchynskej sa
pohyboval v rozmedzí od 6,65 ± 0,01 mg.kg-1 ČH do
225,89 ± 0,88 ČH mg.kg-1 (Tabuľka 2, Graf 2). Zo
štatistického vyhodnotenia výsledkov stanovenia
obsahu kvercetínu môžeme konštatovať, že najvyšší
obsah kvercetínu sme zistili v červených odrodách

Graf 3 Priemerný obsah celkového kvercetínu (mg.kg-1
ČH) z celkového priemerného obsahu polyfenolov
(mg.kg-1 ČH) v jednotlivých sledovaných odrodách
cibule kuchynskej (Allium cepa L.)
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zaznamenali antioxidačnú aktivitu polyfenolových
zlúčenín. Vyšší obsah celkových polyfenolov a hodnoty
antioxidačnej aktivity v červených odrodách cibuli
kuchynskej je pravdepodobne spôsobený aj
prítomnosťou antokyanínov, ktoré sú taktiež
považované za antioxidačné látky a patria medzi
polyfenolové zlúčeniny. Celkový obsah polyfenolov a
antioxidantov je ovplyvnený nie len odrodou, ale aj
pozberovými
a klimatickými
podmienkami,
genetickými činiteľmi a agronomickými podmienkami
[27].

Posledným ukazovateľom, ktorý sme sledovali
v našom experimente bola celková antioxidačná
aktivita. Mnoho autorov spája antioxidačnú aktivitu
cibule kuchynskej s prítomnosťou kvercetínu, vitamínu
C (kyselina L-askorbová), sírnych zlúčenín, alebo
prítomnosťou
polyfenolových
zlúčenín
(napr.
antokyanínov). Antioxidanty môžeme definovať ako
látky, ktoré spomaľujú alebo bránia oxidácii substrátu
vrátane bielkovín, tukov, sacharidov a DNA.
Niekoľkými štúdiami bolo dokázané, že nízke
koncentrácie antioxidantov v našom tele môžu viesť
k rôznym degeneratívnym ochoreniam, poruchám,
rakoviny, zápalu, kardiovaskulárnych ochorení
a cukrovky v našom tele [21]. V našom experimente
sme zistili, že hodnota antioxidačnej aktivity v
jednotlivých vzorkách cibule kuchynskej sa pohybovala
v rozmedzí od 12,66 ± 0,69 % ČH do 70,36 ± 0,78 % ČH
(Tabuľka 2, Graf 4). Zo štatistického vyhodnotenia
výsledkov stanovenia hodnoty antioxidačnej aktivity
môžeme konštatovať, že najvyššiu hodnotu
antioxidačnej aktivity sme zistili v červených odrodách
cibule kuchynskej, nasledovali žlté odrody cibule
kuchynskej a najnižšiu hodnotu antioxidačnej aktivity
sme zistili v bielej odrode cibule kuchynskej. Štatisticky
najvyššia preukázateľná hodnota antioxidačnej aktivity
bola zistená v červenej odrode Kamal, naopak
najnižšia
štatisticky
preukázateľná
hodnota
antioxidačnej aktivity bola zistená v bielej odrode
White solid. Z hľadiska celkovej antioxidačnej aktivity
v sledovaných odrodách cibule kuchynskej môžeme
zostaviť jednotlivé poradie nasledovne: Kamal > Red
Matte > Karmen > Lusy > Všetana > Štutgarská > White
solid. Naše výsledky korešpondujú s viacerými autormi
[25, 26].

Záver
Cibula
kuchynská
patrí
k významným
poľnohospodárskym plodinám, ktorá sa s obľubou
pestuje pre jej výraznú chuť, arómu a v neposlednom
rade pre jej preukázateľné účinky na ľudské zdravie.
V našej práci resp. experimente sme sa zamerali na
vplyv odrody na obsah biologicky aktívnych látok
(celkový obsah polyfenolov, celkový obsah kvercetínu
a celkovú antioxidačnú aktivitu) v cibuli kuchynskej.
V práci sme analyzovali sedem odrôd cibule
kuchynskej. Našou prácou resp. experimentom sme
štatisticky preukázali vplyv odrody na obsah biologicky
cenných látok v cibuli kuchynskej. Môžeme teda
konštatovať, že odroda je jedným z faktorov, ktorá
ovplyvňuje biologicky aktívne látky v cibuli kuchynskej.
Na základe našich výsledkov konštatujeme, že
intenzita sfarbenia cibule kuchynskej (Allium cepa L.)
má úzku súvislosť s hodnotou antioxidačnej aktivity,
obsahom kvercetínu a obsahom polyfenolov. Najvyšší
štatisticky preukázateľný obsah celkových polyfenolov,
celkového kvercetínu a hodnoty antioxidačnej aktivity
sme zaznamenali v červených odrodách konkrétne
v odrode Kamal. Naopak, najnižší štatisticky
preukázateľný
obsah
celkových
polyfenolov,
celkového kvercetínu a hodnoty antioxidačnej aktivity
v cibuli kuchynskej sme zaznamenali v bielej odrode
konkrétne v odrode White solid. Získané výsledky
možno
použiť
v oblasti
poľnohospodárskej,
šľachtiteľskej a v neposlednom rade potravinárskej.
V posledných
rokoch
je
moderný
trend
v potravinárstve - výroba funkčných potravín
obohatených o sírne zlúčeniny a kvercetín, kde pri
výrobe sa využívajú odrody s najvyšším množstvom
antioxidačných látok. Z vyššie uvedených skutočností
môžeme konštatovať, že pravidelný príjem
antioxidantov prítomných v cibuli kuchynskej vo forme
potravinárskych produktov by mohol byť spájaný so
znižujúcim sa rizikom vzniku civilizačných ochorení
(rakovina, kardiovaskulárne ochorenia). Na základe

Graf 4 Priemerný obsah celkovej antioxidačnej aktivity
(% inhibície) v jednotlivých sledovaných odrodách
cibuli kuchynskej (Allium cepa L.)
Na základe vyššie uvedených výsledkov môžeme
konštatovať, že pri niektorých vzorkách sme
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našich výsledkov odporúčame konzumovať cibuľu
kuchynskú. Taktiež odporúčame vykonávať ďalšie
experimenty zamerané na vplyv rôznych faktorov na
obsah biologicky aktívnych látok v cibuli kuchynskej,
ale taktiež aj v iných druhoch rastlín rodu Allium.
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Školitel’: Ján Ondruška3
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Abstrakt

measured hardness and reference was 0,45%. Method
was also used for measurement of the hardness
Práca sa zaoberá dynamickým meranı́m tvrdosti dependency by heat treatment in ceramic samples.
Key words: hardness, Shore method, ceramic mamateriálov Shoreho metódou. Shoreho metóda je
založená na meranı́ tvrdosti na základe pružného terials
odrazu skúšobného telesa padajúceho z určitej
výšky na povrch skúšaného materiálu. Výška odrazu
skúšobného telesa charakterizuje tvrdost’ skúšaného Úvod
materiálu. Na základe zvukového záznamu odrazov
skúšobného telesa bola vytvorená nepriama metóda Tvrdost’ je všeobecne definovaná ako odpor materiálu
merania tvrdosti. Správnost’ metódy bola overená proti vnikaniu cudzieho tvrdšieho telesa do meraného
meranı́m na referenčnom materiále známej tvrdo- materiálu. Na základe vzájomnej závislosti tvrdosti - kalenej oceli. Rozdiel medzi referenčnou a na- sti a pevnosti materiálov je možné odhadnút’ pevmeranou hodnotou sa pohyboval na úrovni 0,45%. nost’ skúmaného materiálu, bez zdĺhavej výroby tesMetóda sa taktiež využila na meranie trendu tvrdo- tovacı́ch vzoriek na zistenie pevnosti trhacı́m strojom
sti v závislosti od tepelného spracovania keramických [1].
vzoriek.
Stupnica hodnôt tvrdosti materiálu výrazne závisı́
Kl’účové slová: tvrdost’, Shoreho metóda, kera- od spôsobu merania. Vo všeobecnosti sa tvrdost’ dá
merat’ dvomi skupinami metód: statické metódy
mické materiály
sa zakladajú na vnikanı́ skúšobného telieska statickou silou do materiálu a sledovanı́ plochy vtlačku.
Abstract
Všeobecne platı́, že čı́m menšı́ vtlačok skúšobné teleso
Paper describes the dynamic measurement of zanechá, tým vyššia je tvrdost’ skúmanej vzorky. Mehardness by Shore method. Shore method is based dzi statické metódy merania tvrdosti patria skúšky
on the hardness measurement by elastic rebound podl’a Brinella, Rockwella, Vickersa, atd’. Okrem
of the falling test body from specified height on statických metód je možné tvrdost’ merat’ dynathe tested material. Rebound height of test body mickými metódami, ktoré sú založené na vrhnutı́
characterize the hardness of tested material. The skúšobného telesa na skúmaný materiál. Pri dynaindirect method of hardness measurement was mických metódach je sledovaným parametrom zmena
created in the idea of rebounds by test body cap- rýchlosti skúšobného telesa pri náraze na skúmaný
tured by an audio track. Precision of method was objekt. Medzi dynamické metódy patria Shoreho
verified by measurement on the reference material of metóda, kladivko Poldi, a iné [1].
known hardness - hardened steel. Difference between
Ciel’om práce je navrhnút’ a zostrojit’ aparatúru na
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meranie Shoreho tvrdosti pomocou akustického me- zanedbávat’. Nakol’ko sa pri metóde počı́ta s pružným
rania výšky odrazu skúšobného telesa a určit’ neis- odrazom, d’alšou systematickou chybou je neelastická
toty merania zostrojenej aparatúry. Ďalšı́m ciel’om je deformácia pri dopade na materiál.
overit’ aparatúru meranı́m Shoreho tvrdosti známeho
materiálu a prevedenie testovacı́ch meranı́ pre keramické materiály.

1

Návrh a konštrukcia apa1.1 Popis aparatúry
ratúry na meranie Shoreho
tvrdosti

Postup pre meranie tvrdosti Shoreho metódou je nasledovný: kalibrované skúšobné teleso sa nechá dopadnút’ z výšky hi na testovaný materiál. Po dopade sa sleduje výška odrazu. Pomer výšky odrazu hf ku výške, z ktorej bolo skúšobné teleso
uvol’nené, potom určuje tvrdost’ materiálu podl’a Shoreho [2]. Tento vzt’ah je matematicky formulovaný
v rovniciach (1) a (2), kde koeficienty sú určené
spôsobom merania, resp. vol’bou stupnice. Pre meranie tvrdých materiálov (kovy, keramika a pod.) sa
v praxi najčastejšie použı́vajú dve: HSC a HSD [2].
V práci budeme použı́vat’ stupnicu tvrdosti HSC.
hf
hi

(1)

104 hf
·
65 hi

(2)

HSD = 140 ·

HSC =

V technickej praxi sa na meranie Shoreho tvrdosti použı́va zariadenie známe ako Shoreho skleroskop.
Skladá sa z kalibrovanej trubky, v ktorej sa pohybuje malé valcové teleso s hmotnost’ou m = 2, 5 g
zakončené gul’ovito zabrúseným diamantom. Teleso
vol’ne padá z výšky hi = 25, 4 cm, ktorá je rozdelená na 140 dielikov. Stupnica prı́stroja sa volı́ tak,
že hodnota HSh100 odpovedá kalenej oceli [3].
Takéto usporiadanie je zat’ažené rôznymi systematickými chybami merania. Jednou z nich je odpor prostredia, ktorý je v porovnanı́ s kinetickou energiou
skúšobného telesa a deformačnou energiou, ktorá sa
pri dopade prenesie zo skúšobného telesa na materiál,
zanedbatel’ne malý. V tejto práci sa preto bude z
dôvodu zjednodušenia experimentu odpor prostredia

Princı́p merania aparatúry je založený na zvukovom zázname dvoch po sebe nasledujúcich dopadov
skúšobného telesa. Skúšobné teleso je zachytené pomocou elektromagnetu vo výške hi (Obr. 1 D, E).
Pri opakovaných meraniach menı́me polaritu elektromagnetu, aby nedošlo k zmagnetizovaniu skúšobného
telesa. To by mohlo spôsobit’ zmenu výšky odrazu
v prı́pade dopadu skúšobného telesa na kovový materiál. Po vypnutı́ elektromagnetu skúšobné teleso dopadne na vzorku (Obr. 1 B) a odrazı́ sa v zvislom
smere do sledovanej výšky hf a znovu dopadne na
vzorku. Mikrofónom pripojeným k počı́taču (Obr. 1
C) je sledovaná zvuková stopa, ktorá je následne spracovaná. Pre výpočet výšky odrazu hf platı́

hf =

1
g∆t2 ,
8

(3)

kde ∆t je doba, ktorá prejde medzi dvomi nasledujúcimi dopadmi skúšobného telesa na vzorku
a g je tiažové zrýchlenie.
Experiment je riadený programom vytvoreným v
prostredı́ MATLAB. Program zaznamenáva zvukovú
stopu dopadov skúšobného telesa so vzorkovacou
frekvenciou 8000 Hz. Následne vyhl’adá prvé dve maximá intenzı́t, ktoré spravidla zodpovedajú prvým
dvom dopadom skúšobného telesa. Nepriamym meranı́m je zı́skaná doba medzi dopadmi a tiež výška odrazu skúšobného telesa. Prı́klad zvukového záznamu
spolu s grafickým rozhranı́m vytvoreného programu
je vyobrazený na Obr. 2.
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Obr. 1: Schematický návrh Shoreho tvrdomera. (A) 1.2 Vzorky
- stojan s podložkou, (B) - vzorka, (C) - mikrofón
pripojený k počı́taču, (D) - skúšobné teleso, (E) - Na meranie Shoreho tvrdosti HSC boli použité dva
typy keramických vzoriek. Prvý typ vzoriek bol vyelektromagnet.
robený zo zeolitu a druhý typ zo zmesi CP130, ktorá
bola pripravená zo zmesi kaolı́nu, ı́lu a živca. Zeolitové vzorky mali tvar disku s priemerom d = 50 mm
a výškou c = 10 mm. Na meranie môžu byt’ použité
vzorky l’ubovol’ného tvaru, ktoré spĺňajú podmienku
paralelnosti protil’ahlých meraných povrchov. Táto
podmienka zabezpečı́ zvislý odraz skúšobného telesa
po dopade.
Zeolitové vzorky boli vyrobené z práškového zeolitu so zrnitost’ou <50 µm a destilovanej vody. Pomer sušiny a vody vo vzorkách bol 3:1. Zo zmesi
sušiny a vody bolo vypracované plastické cesto, ktoré
sa pomocou formy na ručné lisovanie tvarovalo do
požadovaného tvaru za tlaku 0,3 MPa. Výlisky sa po
vol’nom sušenı́ pri laboratórnej teplote 23 ◦ C upravili
brúsnym papierom. Šablóna zaručovala paralelnost’
podstáv diskov.
Typ vzoriek s pracovným označenı́m CP130 bol vyrobený, v keramickom závode PPC Čab, a.s., izostatickým lisovanı́m pri tlaku 70 MPa. Z výlisku boli
vyrezané vzorky tvaru kvádra, ktoré boli upravené
na požadované rozmery (50 mm × 50 mm × 20 mm)
pomocou šablóny a brúsneho papiera, podobne ako
v prvom prı́pade. Následne boli oba typy vzoriek
vypálené na teploty 800 ◦ C, 900 ◦ C, 1000 ◦ C a 1100
◦
C.
Obr. 2: Prı́klad zvukovej stopy dopadu skúšobného
telesa

1.3

Odhad neistoty typu B

Kombináciou rovnı́c (2) a (3) vidı́me, že tvrdost’ je
funkciou počiatočnej výšky hi a časového okamihu
medzi dopadmi skúšobného telesa ∆t, čo môžeme
zapı́sat’ ako
HSC = f (hi , ∆t) =

104 1 g∆t2
,
65 8 hi

(4)

kde čı́selné parametre vyplývajú z použitej kalibrácie
stupnice HSC uvedenej v rovnici (2) a symetrie
vol’ného pádu so zvislým vrhom a g = 9, 81 m·s−2
je konštantné tiažové zrýchlenie. Potom pre neistotu
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Obr. 3: Shoreho tvrdost’ HSC v závislosti od stupňa
teploty výpalu pre Zeolitové vzorky a vzorky CP130.
(5)

kde uZi sú štandardné neistoty jednotlivých veličı́n a
parciálna derivácia hovorı́ o váhe prı́slušných veličı́n.
Po dosadenı́ vzt’ahu pre výpočet HSC zı́skame rovnicu
s
2
 u 2
uhi
∆t
uB (HSC) = HSC
+4
(6)
hi
∆t
Vyčı́slime štandardné neistoty jednotlivých zdrojov. V prı́pade merania pádovej výšky hi sme na
určenie použili pásmo, odkial’ neistota merania výšky
bude uhi = ± 1 mm. Neistota záznamu
√zvuku sa stanovuje ako podiel rozsahu a faktoru 2 3 [4]. Pre neistotu merania času dostávame u∆t = ± 3,61×10−5
Na Obr. 3 sú zobrazené závislosti Shoreho tvrdosti
s. Použitı́m vzt’ahu (6) a dosadenı́m hodnôt neistôt,
od
stupňa výpalu pre vzorky CP130 a zeolitu. Z grafu
môžeme čı́selne vypočı́tat’ neistoty typu B pre vzorky
je možné usúdit’, že zeolit je výrazne mäkšı́ materiál
s počiatočnou výškou hi = 25, 4 cm. Relatı́vna neisa jeho tvrdost’ stúpa s vyššou teplotou výpalu. Pri
tota typu B zostrojenej aparatúry je 0,41%.
vzorkách CP130, s rastúcou teplotou výpalu, pozorujeme tiež stúpajúci trend. V porovnanı́ so zeolitom
pozorujeme pre keramickú zmes vyššiu tvrdost’ aj pre
2 Výsledky a diskusia
nižšie teploty výpalu.
Rozptyl experimentálne zistených hodnôt nepresiaNami navrhnutá aparatúra bola testovaná na vzorke
z kalenej ocele typu 12 050. Ako skúšobné teleso hol ani v jednom prı́pade 10%.
bola použitá gul’ôčka z kalenej ocele s hmotnost’ou
m = 1 g a priemerom d = 2, 5 mm, ktorá bola
uvol’ňovaná z pádovej výšky hi = 25, 4 cm a prie- 3
Záver
merná výška odrazu, po 20 opakovaniach, bola hf =
(11, 34±0, 40) cm. Po prepočı́tanı́ na Shoreho tvrdost’ V tejto práci bola navrhnutá, zostrojená a otestovaná
pomocou vzt’ahu (2) sme zı́skali hodnotu HSC = aparatúra na meranie tvrdosti Shoreho metódou.
(68, 69 ± 2, 39). Tabul’ková hodnota tvrdosti kalenej Kalibráciu tvrdomeru sme realizovali pomocou maocele typu 12 050 meranej Vickersovou metódou je teriálu známej tvrdosti (kalená ocel’ 12 050). Zı́skané
HV = 554 [5], čo zodpovedá hodnote Shoreho tvrdo- výsledky sme porovnali s tabul’kovými hodnotami
sti HSC = 69 [6]. Nameraná hodnota je v dobrej Vickersovej tvrdosti a previedli na Shoreho tvrdost’.
Zı́skané priemerné hodnoty sa od tabul’kových lı́šili o
zhode s tabul’kovou hodnotou.
Pre oba vyššie spomı́nané keramické materiály 0,45%.
Pomocou zostrojenej aparatúry boli zmerané
bola, pomocou navrhnutej aparatúry, zmeraná
tvrdost’ HSC pre rôzne teploty výpalu vzoriek. Na tvrdosti dvoch keramických materiálov - kaolı́novej
meranie bolo použité skúšobné teleso s rovnakými zmesi CP130 a zeolitu - pre rôzne teploty výpalu
parametrami ako pri meranı́ Shoreho tvrdosti HSC vzoriek (800 ◦ C, 900 ◦ C, 1000 ◦ C a 1100 ◦ C).
Výsledky merania Shoreho tvrdosti ukazujú, že so
kalenej ocele typu 12 050.
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stúpajucou teplotou výpalu sa zvyšuje tvrdost’ materiálu oboch skúmaných vzoriek. Merania prebiehali
v laboratórnych podmienkach pri izbovej teplote. Porovnanı́m týchto zmesı́ sme zistili, že keramická zmes
CP130 je tvrdšia ako zeolit pre všetky testované teploty výpalu.
Shoreho metóda nie je vo všeobecnosti vel’mi
presná [2]. V našom prı́pade však neistota merania nepresiahla hodnotu 10%. Metódu je tak možné
použit’ na odhadnutie tvrdosti materiálu, prı́padne na
porovnanie tvrdostı́ rôznych materiálov.
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Abstrakt

Úvod

V práci sú prezentované výsledky a postupy merania
na vzorkách zeolitu. Zeolit typu klinoptilolit je prírodný
minerál so špecifickou štruktúrou označovanou ako
molekulové sito. Pre výskum zeolitu boli vyrobené
vzorky
s technologickou
textúrou.
Meranie
termodilatometrie prebiehalo v dvoch určených
smeroch. Vzorky s rovnobežnou a kolmou textúrou v
smere merania nevykazovali odlišné hodnoty
koefiecientov dĺžkovej teplotnej rozťažnosti 𝛼.
Prostredníctvom
termogravimetrie
a diferenčej
termickej analýzy je možno sledovať endotermické
reakcie zeolitu počas teplotného záznamu. Reakcie
úzko súvisia s teóriou, že v štruktúre zeolitu sa
nachádzajú tri typy rozlične viazaných molekúl vody.
Kľúčové slová: klinoptilolit, diferenčná termická
analýza,
termodilatometria,
termogravimetria,
technologická textúra v keramike

Začiatkom tretieho tisícročia sa znovu otvára výskum
zeolitov a ich špecifické využitie v odvetviach
hospodárstva. Zeolit si získal povesť účinného a
ekonomicky zaujímavého riešenia v rôznych oblastiach
hospodárstva. Nachádza široké využitie v stavebníctve
ako
puzolán
vo
vápenných
maltách,
v poľnohospodárstve na čistenie vôd, ako aditívum
do kŕmnych zmesí dobytka a podobne. Kvôli nížším
nárokom na ťažbu je preto ekonomicky zaujímavým
minerálom s množstvom využiteľného potenciálu.
Súčasným trendom je rovnako proces umelej
zeolitzácie v odvetviach priemyslu, kde dochádza k
premene popolu zo spalín na zeolity prostredníctvom
technológie. Určitý podiel prác sa venuje výskumu
a vývoju umelých zeolitov s vysokými absorpčnými
vlastnosťami alebo úprávou prírodných zeolitov
termickou aktiváciou a chemickým obohatením.
Cieľom práce je výskum štruktúry prostredníctvom
vzoriek s technologickou textúrou. Dôvodom je, že
vplyv textúry má vplyv na výsledky skúmaných veličín.
Priestor je venovaný rovnako reakciám prebiehajúcim
počas ohrevu v širokom teplotnom intervale.

Abstract
In this paper the results and procedures of measuring
the zeolite samples are presented. Zeolite of the
clinoptilolite type is a natural mineral with a specific
structure known as the molecular sieve. For research,
the zeolite samples with a technological structure
were made. Measuring of thermodilatometry
proceeds with two specific directions. Samples with a
parallel and perpendicular texture in direction of
measurement do not indicate different values of the
coefficient of linear thermal expansion. By
thermogravimetry and differential thermal analysis
there are clearly identified endothermic reactions of
zeolite during temperature record. Reactions are
related to the theory, that in the zeolite structure are
three types of bonds of water molecules.
Key Words: clinoptilolite, differential thermal
analysis,
thermodilatometry,
thermogravimetry,
technological texture in ceramics

1 Zeolit
Zeolit je prírodný minerál. Vo všeobecnosti sa
pomenovanie používa na označenie skupiny
hydratovaných
tektosilikátov
s trojrozmernými
tetraédrickými vrstvami.
Väčšina zeolitov vzniká
v procese
prirodzenej
zeolitizáciepremenou
vulkanoklastických sedimentov [1],[2]. Zeolit typu
klinoptilolit sa na našom území ťaží metódou
povrchového lomu v Nižnom Hrabovci (ďalej v texte
len ako zeolit).
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Zastúpenie jednotlivých minerálov v percentuálnom
rozdelení sa nachádza v Tab.2. Väčšina zloženia je
tvorená zeolitom typu klinoptilolit a kryštálovej
modifikácie SiO2 - kristobalitom.
Podľa [5] je možné rozlíšiť tri druhy molekúl vody
v objeme zeolitu. Pri miernom zvýšení teploty je to
voľná voda. Druhou je slabo viazaná voda, ktorej
úbytok prebieha do 400°C. Uvoľňovanie silno viazanej
vody je spojené s plynulou degradáciou štruktúry
klinoptilolitu, ktorá pretrváva do 800°C.

Obr. 1 Zeolit v práškovej forme (vľavo), molekulová
štruktúra zeolitu (vpravo)
Zdroj:[3]
Všeobecný chemický vzorec skupiny zeolitov
môžeme vyjadriť ako
𝑀𝑥 𝐷𝑦 [𝐴𝑙𝑥+2𝑦 𝑆𝑖𝑛−(𝑥+2𝑦) ]𝑚𝐻2 𝑂,

(1), [1], [2]

kde koeficient m predstavuje počet molekúl
premenlivo viazanej vody, koeficienty 𝑀𝑥 a 𝐷𝑦
predstavujú katióny alkalických kovov a kovov
alkalických zemín. Katióny slúžia na vyrovnanie
náboja, ktorý vzniká v dôsledku substitúcie 𝑆𝑖 4+ s
𝐴𝑙 3+ [1].
Najčastejšie
prítomnými
prvkami
zastúpenými v koeficientoch sú sodík a vápnik,
s klesajúcou pravdepodobnosťou draslík, bárium či
stroncium. Základ štruktúry kryštálov tvoria štvorsteny
(tetraédre) (𝑆𝑖𝑂4 )4− pospájané navzájom zdieľaným
kyslíkovým iónom. Chemické zloženie skúmaného
zeolitu vyjadrené v percentách sa nachádza v Tab.1.
Hodnota LOI predstavuje úbytok množstva materiálu
pri žíhaní.

Obr. 2 Snímok skenovacej elektrónovej mikroskopie
(SEM) skúmaného zeolitu; mierka v pravom dolnom
rohu: 1µm.
Snímok zo skenovacej elektrónovej mikroskopie je
možné pozorovať na Obr. 2. Snímok nie je úplne
jednoznačný. Pri dobrom rozlíšení je však možné
pozorovať šupinkovitý charakter kryštálov.

Tabuľka 1 Chemické zloženie skúmaného zeolitu ako
vyjadrené ako množstvo v percentách

2 Termická analýza (TA)
SiO2
65 – 71,3 %
Al2O3
11,5 – 13,2 %
CaO
2,7 – 5,2 %
K2O
2,2 – 3,4 %
Fe2O3
0,7 – 1,9 %
**strata žíhaním
Zdroj:[3], [4]

MgO
Na2O
TiO2
LOI**
Si/Al

0,6 – 1,2 %
0,2 – 1,3 %
0,1 – 0,3 %
5,8 – 12,7 %
4,8 – 5,4....

Pojem termická analýza je používaný na opis
analytických experimentálnych techník, ktoré skúmajú
správanie skúmaného materiálu (vzorky) ako funkciu
teploty. Schopnosť termickej analýzy, či už
kvantitatívne
alebo kvalitatívne,
opísať
široké
množstvo materiálov v značnom teplotnom intervale
je kľúčová vzhľadom k jej akceptovaniu ako analytickej
metódy. Prístup termickej analýzy je preto rovnako
uznávaný vo fundamentálnom i aplikovanom výskume
[6].
Základné usporiadanie aparatúry termickej analýzy
pozostáva zo senzoru schopného merať fyzikálnu
vlastnosť skúmaného materiálu, peci s riadenou
atmosférou, teplotného regulátoru a zariadenia na
uchovanie nameraných dát, ako to prezentuje na
Obr. 3 bloková schéma. Väčšina súčasnej aparatúry

Tabuľka 2 Mineralogické zloženie skúmaného zeolitu
Klinoptilolit
Kristobalit
Plagioklas
Zdroj:[3]

84 %
8%
3–4%

Ílová sľuda
Rutil
Kremeň

4%
0,1 – 0,3 %
Stopy
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disponuje pracovnou stanicou (počítačom), ktorá
dohliada na fungovanie aparatúry, kontrolovanie
teplotného rozsahu, rýchlosti ohrievania a chladenia,
prietoku špecifickej atmosféry (očistného plynu)
a zhromažďovaniu dát. Pomocou softvéru je možné
vyhodnotiť a spracovať zaznamenané data.

Najčastejšie pomocou lineárneho diferenčného
transformátora (LVDT) zaznamenávame relatívnu
zmenu rozmeru vzorky [9],[10]. Opísanú zmenu
môžeme matematicky vyjadriť ako
𝐷𝑇𝑖 =

𝐿𝑇 −𝐿𝑇0
𝑖
𝐿𝑇0

,

(4)

kde 𝐿 𝑇0 je rozmer vzorky pri referenčnej teplote 𝑇0
a analogicky dĺžka 𝐿 𝑇𝑖 predstavuje rozmer vzorky pri
teplote 𝑇𝑖 .
2.2 Termogravimetria (TG)
Metóda termickej analýzy v ktorej sa meria hmotnosť
skúmaného materiálu ako funkcia teploty sa nazýva
termogravimetria. Vzorka je po celý čas vystavená
kontrolovanému teplotnému programu a špecifickej
atmosfére. Spôsob zaznamenávania relatívnej zmeny
hmotnosti je obdobný ako vo vzťahu (4).

Obr. 3 Všeobecné usporiadanie aparatúry termickéj
analýzy
Pri aplikovaní jednotlivých metód termickej analýzy
sa využívajú simultánne a kombinované metódy.
V súvislosti so simultánnymi metódami prebieha
súčasne meranie dvoch alebo viacerých fyzikálnych
veličín na rovnakej vzorke skúmaného materiálu. Ak
na výskum použijeme nerovnakú vzorku tej istej látky
pre vybrané metódy termickej analýzy, hovoríme
o kombinovaných metódach [7].

𝑇𝐺𝑖 =

1 𝑑𝑇

alebo v konkrétnejšom tvare ako
𝐿1 = 𝐿0 (1 +

𝑇1
∫𝑇 𝛼
0

d𝑇),

.

(5)

2.3 Diferenčná termická analýza (DTA)
Metóda dieferenčnej termickej analýzy spočíva
v zahriatí testovacieho i referenčného materiálu za
identických podmienok a zaznamenávania ich
vzájomného teplotného rozdielu [8], [12]. Plocha pod
DTA maximom (píkom) môže byť zmenou entalpie
a nie je ovplyvnená tepelnou kapacitou vzorky.
Záznam sa najčastejšie realizuje diferenčným
zapojením termočlánkov pre jeden výsledný elektrický
signál. Vo všeobecnosti je DTA krivka účinným
nástrojom ako klasifikovať procesy prebiehajúce
v keramických materiáloch.

(2)

𝐿0 𝑑𝐿

𝑀𝑇0

Relatívna zmena hmotnosti sa zaznamenáva
váhami s nulovým bodom. Detekcia odchýlky ramena
váh je založená na zmene elektrických veličín napr.
kapacity alebo zmeny magnetickej indukcie na cievke
podobne ako napr. pri dilatometrii pomocou LVDT
[11].

2.1 Termodilatometria (TD)
Zaznamenávanie
zmien
rozmerov
počas
kontrolovaného teplotného programu nazývame
termodilatometria
[8].
V užšom
vymedzení
zaraďujeme
termodilatometriu
pod
hlavičku
termomechanickej analýzy. Pre pevné látky
rozlišujeme
medzi
dĺžkovou
a objemovou
rozťažnosťou. Väčšina látok vplyvom tepla zväčšuje
svoj objem. Zmena dĺžkových rozmerov závislá od
teploty T je daná nasledovnou rovnicou
𝛼=

𝑀𝑇𝑖 − 𝑀𝑇0

3 Textúra v keramických materiáloch a príprava
vzoriek

(3)

Materiál pokladáme za izotropný, pokiaľ sa jeho
vlastnosti vo všetkých smeroch nelíšia. V opačnom
prípade hovoríme o anizotropii. Anizotropia úzko
súvisí so štruktúrou materiálu [13]. Rozhodujúcim
faktorom v prípade anizotropie materiálu nie je
veľkosť zŕn, ale ich tvar a orientácia. Ak textúra

kde 𝐿1 je dĺžka prislúchajúca teplote 𝑇1 , 𝐿0 dĺžka
pri 𝑇0 a 𝛼 je koeficient dĺžkovej teplotnej rozťažnosti.
Pre malý teplotný interval ∆𝑇 je koeficient 𝛼 približne
konštantný pre väčšinu materiálov.
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vznikne náhodne, napr. pri procese výroby vzoriek
(extrúziou), ovplyvní reálne skúmané vlastnosti.
O existencii textúry v plastických materiáloch
pojednávajú rozličné články. Vznik textúry sa prejavuje
napríklad aj na prírodnej hline a jej mechanických
vlastnostiach [14]. Rovnako je možno textúru vytvoriť
umelo, za účelom získania poznatku o tom, či tvar a
orientácia zŕn materiálu inciciujú vytvorenie textúry
[15]. V užšom zmysle máme však na mysli mikrotextúru, ktorá súvisí so štruktúrou materiálu.
V súčasnosti sa poznatky o textúre overujú
prostredníctvom pokročilých metód ako sú napríklad
infračervená spektroskopia a Röntgenovej difrakčná
analýza [15], [16].

približne 27 mm, čo predstavovalo viac ako 50
laminárnych vrstiev na jednu vzorku. Vzorky boli
napokon merané v dvoch význačných smeroch ako to
popisuje Obr. 3.

4 Výsledky a diskusia
V nasledujúcej časti sme spracovali experimentálne
výsledky formou grafov. Je na mieste podotknúť, že
všetky merania boli realizované pri lineárnom
teplotnom programe s konštantnou rýchlosťou ohrevu
5°C/min nad teplotu 900°C. Pri spracovaní
nameraných dát sme využili maticový procesor
Matlab. Meranie bolo realizované v atmosfére
vzduchu. Graf 1 je výsledkom 2 súborov obsahujúcich
spolu 8 vzoriek. Na vzorkách bola zámerne vytvorená
textúra. Textúra sa výrazne líšila v smeroch merania.
Numerickou úpravou dát sme obdržali dve
termodilatometrické krivky, ktoré sú priemerom
nameraných dát. Na grafe je viditeľné, že rozdiel
medzi výsledkami termodilatometrických kriviek
s vytvorenou textúrou je minimálny.

Obr. 3 Schéma vzoriek s vyznačeným smerom
merania: A- textúra rovnobežná so smerom merania;
B- textúra kolmá na smer merania
Graf 1 Závislosť relatívneho predĺženia textúrovaných
vzoriek od teploty (zelená krivka- textúra kolmá so
smerom merania, modrá krivka – textúra rovnobežná
so smerom merania)

Na meranie vybraných vlastností pomocou metód
termickej analýzy bol použitý zeolit z oblasti Nižný
Hrabovec. Spoločnosť Zeocem dodáva zeolit
v práškovej forme pod obchodným názvom
ZeoBau 0 - 50µm. Vzorky boli vyrobené v kombinácii
sušiny s destilovanou vodou v hmotnostnom pomere
3:1 v prospech zeolitu. Zo zmesi bolo vypracované
plastické cesto, ktoré sme tvarovali pomocou
extrudéra. Výsledkom boli vzorky valcových rozmerov
s dĺžkou l = 100 mm a priemerom d = 11 mm. Vzorky
boli po voľnom sušení pri laboratórnej teplote (23°C)
upravené na požadované rozmery, individuálne
vzhľadom k použitým metódam termickej analýzy.
Vzorky pre štúdium textúry boli spracované
prostredníctvom formy a PMMA podložiek. Hrúbka
podložky predstavovala h = 0,5 mm. Zámerom bolo
vytvoriť textúru vrstvením tenkých pásov keramickej
zmesi. V pripravenej forme sme nanášali jednotlivé
vrstvy zeolitu oddelené plastovými podložkami. Na
účely merania boli potrebné vzorky o rozmere

Graf 2 Numerická derivácia termodilatometrických
kriviek v závislosti od teploty (zelená krivka- textúra
kolmá so smerom merania, modrá krivka- textúra
rovnobežná so smerom merania)
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Na Grafe 2 je zobrazená numerická derivácia
termodilatometrických kriviek zeolitu. Je zrejmé, že
vzhľadom k rovnici (2) je záznam súčasne aj grafom
lineárneho teplotného koeficientu rozťažnosti
[𝛼]= °C-1.
v závislosti od teploty v jednotkách
Derivácia záznamu slúži na efektívne rozlíšenie
dĺžkových zmien.

40°C – 550°C je výrazná zmena, ktorá súvisí
s hmotnostným úbytkom vody. Interval > 850°C je
sprevádzaný zmrštením zeolitu vplyvom spekania,
ktoré je vysokoteplotnou reakciou.

Záver
Pre skúmaných závislosti, môžeme konštatovať
nasledovné zistenia:
Prostredníctvom
technologického
postupu
neregistrujeme vznik textúry v štruktúre zeolitu.
Orientácia a tvar zŕn v tomto prípade nemá význačný
smer a môžeme preto zeolit považovať za kváziizotropný.
V prípade výsledkov TG meraní možno pozorovať
hmotnostný úbytok, ktorý súvisí s vyparovaním troch
druhov vody v objeme zeolitu, tak ako to klasifikuje
teória.
Vzhľadom k DTA krivke vidíme, že proces
uvoľňovania vody je najvýraznejší v intervale 40°C
až 400°C. Podľa orientácie píku sa jedná
o endotermickú reakciu. Rovnako je možné pozorovať
ďalšiu endotermickú reakciu v intervale 500°C až
800°C, ktorá je však v porovnaní s predošlou menej
výrazná, súhlasí však s teóriou o troch typoch väzieb
molekúl vody.

Graf 3 Termogravimetrická krivka (modrá) a krivka
diferenčnej termickej analýzy (zelená) v závislosti od
teploty
Simultánny záznam merania diferenčnej termickej
analýzy
a termogravimetrie
je
prezentovaný
na Grafe 3. Modrá krivka zodpovedá hodnotám
relatívneho hmotnostného úbytku a zelená krivka
predstavuje teplotný rozdiel [∆𝑇] = °C medzi
meranou
látkou
a referenčným
materiálom.
Referenčný materiál v danom intervale teplôt
zanedbateľne reaguje s atmosférou. Pre každé
z meraní DTA kriviek bola odpočítaná nulová čiara
(blank). Nulová čiara predstavuje teplotný rozdiel
medzi zreagovanou látkou a referenčnou látkou
v závislosti od teplotného programu.
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Obsah celkového organického uhlíka v pôdnych jednotkách
z okolia Zlatých Moraviec (Nitriansky kraj, Slovensko)
The content of total organic carbon in the soil units in Zlate Moravce
area (Nitriansky kraj, Slovensko)
Lýdia Porubcová1
Školiteľ: Melánia Feszterová2
1,2Katedra chémie, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra,
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values of Cox = 0.51 % (depth from 0.2 to 0.3 m) and
the humus = 0.89 %. Average levels of total organic
carbon analysis can be assessed as medium (Haplic
Luvisol 1.66 %) and low (Luvisol 1.10 %, 1.16 %
Cambisol). The average humus content of soil samples
are assessed as medium (Luvic Kastanozem 2.86 %,
2.00 % Cambisol) and low (1.90 % Luvisol).
Key Words: carbon, soil unit, humus, soil type

Abstrakt
Príspevok sleduje obsah celkového organického uhlíka
v k. ú. Zlaté Moravce, analyzovaný vo 8 pôdnych
jednotkách. Zistené hodnoty sú ovplyvnené spôsobom
využívania vybraného územia. Z dosiahnutých
výsledkov je možné konštatovať, že hodnoty obsahu
Cox so zvyšujúcou sa hĺbkou odberu pôdnych vzoriek
klesali. Zistené hodnoty boli spriemerované
z výsledkov analýz 8 pôdnych jednotiek a porovnané v
rámci 3 hlavných pôdnych typov (hnedozem, luvizem,
kambizem). Najvyšší priemerný obsah celkového
organického uhlíka bol 1,86 % (hĺbka 0,0-0,1 m)
a obsah humusu bol 3,21 % v pôdnom type
hnedozem. Najnižší obsah Cox a humusu bol nameraný
v pôdnom type luvizem s hodnotami Cox=0,51 % (hĺbka
0,2-0,3 m) a humus=0,89 %. Priemerné obsahy
celkového organického uhlíka v analýze možno
hodnotiť ako stredné (hnedozem 1,66 %) až nízke
(luvizem 1,10 %, kambizem 1,16%). Priemerné obsahy
humusu v pôdnych vzorkách sú vyhodnotené ako
stredné (hnedozem 2,86 %, kambizem 2,00 %) až nízke
(luvizem 1,90 %).
Kľúčové slová: uhlík, pôdna jednotka, humus,
pôdny typ

Úvod
Uhlík z ovzdušia ovplyvňuje pôdu, pretože uhlík, ktorý
sa nevyužije pri raste nadzemných častí rastlín, sa šíri
cez korene a následne ukladá do pôdy [1]. Pôdne
prostredie je najdôležitejším zdrojom uhlíka v prírode,
lebo je kvantitatívne významné, dynamicky aktívne
a dominantne pôsobiace v mnohých funkciách prírody
[2]. Pokiaľ nedôjde k narušeniu tohto procesu, uhlík sa
môže stabilizovať a zostať v pôde celé tisícročia [1].
Zahŕňa aj regulačné mechanizmy primárne
ovplyvňujúce formy a obsahy uhlíka nielen v pôde, ale
aj jeho výskyt v iných prírodných prostrediach vrátane
jeho kolobehov v prírode [2]. Uhlík má v prostredí
veľký význam, je najdôležitejšou súčasťou živej hmoty.
Podľa Bieleka [2], obsah a kvalita uhlíka v pôde sú
determinované rôznymi vplyvmi. Prirodzene sa
vyskytujúce organické formy uhlíka sú odvodené
z rozkladu rastlín a zvierat [3].
Uhlík sa nachádza v pôde, ktorá zabezpečuje rast
a výživu rastlín. V pôdach je široká škála foriem
organického uhlíka. Sú prítomné v rozsahu od čerstvo
uložených vrstiev (napríklad listy, konáre) až po vysoko
rozložiteľné formy ako humus [3]. Obsah organického
uhlíka (Cox) v pôde závisí od rovnováhy medzi vstupmi
uhlíka a rýchlosťou ich rozkladu [4]. Pri hodnotení
kvality rastlinných zvyškov a pri bilancovaní pôdnej
organickej hmoty je dôležité poznať obsah uhlíka,
ktorý sa v nich nachádza [5]. Celkový organický uhlík je
najdôležitejšou zložkou pôd, pretože môže byť použitý
na rozlišovanie rôznych zdrojov organickej hmoty,

Abstract
The post monitors the total organic carbon c.a. Zlaté
Moravce, analyzed in 8 soil units. The values are
affected by the use of selected territory. From the
results obtained it can be concluded that levels of Cox
with increasing depth of soil sampling were falling.
The values were averaged out the results of analyzes
of 8 soil units and compared with 3 major soil types
(Luvic Kastanozem, Luvisol, Cambisol). The highest
average content TOC was 1.86 % (from 0.0 to 0.1 m
depth) and the humus content was 3.21 % in the
brown earth soil type. Minimum content C ox was
measured and humus in the soil type Luvisol the
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podmienky životného prostredia, indexom znečistenia
a kvality pôdy a ukazovateľ produktivity [6]. Je
súčasťou humusových látok a jeho obsah ovplyvňuje
vlastnosti pôd. Z uvedených dôvodov je poznanie
o premenách a pohyboch uhlíka v pôde kľúčovou
podmienkou na pochopenie, ale aj manažovanie
uhlíkových režimov v prírode [2]. Z hľadiska
zachytávania uhlíka nie sú všetky pôdy rovnaké (Tab.
1) [1]. Ako uvádza Bielek [2] najvyššie množstvá uhlíka
sú alokované najmä v pôdach južných území Slovenska
(Obr. 1).

vzorky boli odobrané v týchto pôdnych jednotkách:
(Tab. 2):
- hnedozeme typické, na sprašiach, stredne ťažké;
- hnedozeme typické až hnedozeme luvizemné na
sprašových hlinách, stredne ťažké, ľahké;
- hnedozeme (typ) na sprašových hlinách, ťažké;
- hnedozeme pseudoglejové (miestami pseudogleje
s hrubším humusovým horizontom) na sprašových
a polygénnych hlinách, ťažké;
- luvizeme pseudoglejové až pseudogleje luvizemné na
sprašových a polygénnych hlinách, na povrchu stredne
ťažké;
- kambizeme typické a kambizeme luvizemné na
svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké;
- kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách
stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké);
- kambizeme (typ) na vulkanických horninách, na
výrazných svahoch: 12-25o, stredne ťažké až ťažké.
Pôdne vzorky boli odoberané pôdnym vrtákom
z hĺbok: od 0,0 m do 0,1 m, od 0,1 m do 0,2 m, od 0,2
m do 0,3 m. Vzorky boli následne ručne rozobraté
a povyberali sa z nich nečistoty a nechali sa vysušiť bez
prístupu slnečného žiarenia pri izbovej teplote. Po
vysušení boli pomleté na jemný prach. V takto
spracovaných pôdnych vzorkách bol stanovený obsah
celkového organického uhlíka podľa Ťurinovej
metódy. Získané výsledky sú sumarizované v tabuľke
4.

Obr. 1 Obsahy Cox v poľnohospodárskych pôdach
Slovenska

Zdroj: [2]
Tab. 1 Priemerné obsahy uhlíka v poľnohospodárskych
pôdach Slovenska
Pôdny typ

Obsah Cox
v%

Pôdny typ

Obr. 2 Územie odberu pôdnych vzoriek

Obsah Cox
v%

Podzoly

2,88

Černozeme

1,51

Gleje

3,07

Fluvizeme

1,71

Regozeme

2,16

Kambizeme

1,71

Čiernice

2,14

Pseudogleje

2,01

Rendziny

2,06

Luvizeme

1,35

Zdroj: [7]

Hnedozeme

1,27

Tab. 2 Sledované pôdne typy/jednotky (Prílohy 1-4)
Hnedozem (HM) - vysoko produkčné orné pôdy až
menej produkčné trvalé trávne porasty; nižší obsah
humusu; trojhorizontová A-B-C pôda vyvinutá vyvinutá
prevažne na sprašiach a iných kvartérnych
a neogénnych sedimentoch v podmienkach periodicky
premyvného režimu; majú tenký svetlý (ochrický)
humusový horizont a výrazný B-horizont, ktorý vznikol
translokáciou ílových častíc; obyčajne neobsahujú

Zdroj: [2]

1 Materiál a metodika
Pôdne vzorky boli odobrané v zimnom období v roku
2016 z 8 pôdnych jednotiek (územie: Zlaté Moravce Čierna dolina, Čierne Kľačany, Prílepy) (Obr. 2). Pôdne
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titráciou roztokom Mohrovej soli. Ak berieme do
úvahy iba oxidáciu uhlíka, reakciu môžeme vyjadriť
nasledovne:

v pôdnom profile skelet [4].
Lokalita
orná pôda Prílepy - (44)* hnedozeme
II.
typické, na sprašiach, stredne ťažké
Lokalita
orná pôda Prílepy - (45)* hnedozeme
IV.
typické až hnedozeme luvizemné na
sprašových hlinách, stredne ťažké, ľahké
Lokalita
orná pôda Prílepy - (46)* hnedozeme
III.
(typ) na sprašových hlinách, ťažké
Lokalita I. vinice Čierne Kľačany - (51)* hnedozeme
pseudoglejové (miestami pseudogleje
hrubším humusovým horizontom) na
sprašových a polygénnych hlinách, ťažké
Luvizem (LM) - veľmi produkčné až stredne produkčné
orné pôdy a veľmi produkčné trávne porasty;
štvorhorizontová A-E-B-C pôda vyvinutá na prevažne
nekarbonátových substrátoch, v podmienkach
premyvného vodného režimu, v oblastiach styku nížin
s pahorkatinami až vrchovinami; majú tenký svetlý
(ochrický) humusový horizont, väčšinou aj eluviálny
(vylúhovaný) horizont a hlboký B-horizont, ktorý
vznikol akumuláciou ílu [4].
Lokalita
kosená lúka Čierne Kľačany - (56)*
VII.
luvizeme pseudoglejové až pseudogleje
luvizemné na sprašových a polygénnych
hlinách, na povrchu stredne ťažké
Kambizem (KM) - produkčné orné pôdy až málo
produkčné trvalé trávne porasty; trojhorizontová A-BC pôda na zvetralinách pevných nekarbonátových
hornín, niekedy na spevnených a nespevnených
sedimentoch; v nižších polohách sú obyčajne svetlé,
vo vyšších polohách sú kontrastnejšie; majú rôzne
hrubý humusový horizont, pod ktorým je B-horizont
vnútropôdneho zvetrávania; často sú skeletnaté [4].
Lokalita
kosená lúka Čierne Kľačany (65)*
VIII.
kambizeme typické a kambizeme
luvizemné na svahových hlinách, stredne
ťažké až ťažké
Lokalita
pasienky Čierna dolina - (71)* kambizeme
V.
pseudoglejové na svahových hlinách
stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké)
Lokalita
pasienky Čierna dolina - (81)* kambizeme
VI.
(typ) na vulkanických horninách, na
výrazných svahoch: 12-25 o, stredne ťažké
až ťažké
Zdroj:*[14]

3C + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 ⟶ 3CO2 + 2K2SO4 + 2Cr2(SO4)3
+ 8H2O
Spätnú titráciu roztokom Mohrovej soli možno vyjadriť
rovnicou:
K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 ⟶ Cr2(SO4)3 + 3Fe2(SO4)3 +
K2SO4 + 7H2O
Pracovný postup: Na vzduchu vysušenú zeminu,
zbavenú zvyškov rastlinného aj živočíšneho pôvodu
sme preosiali cez sito o priemere ôk 0,25 mm. Do
Erlenmayerových baniek sme navažovali po 0,05 g
pôdy a s pomocou byrety sme pridávali po kvapkách
10 cm3 0,07 mol.dm-3 roztoku kyseliny chromsírovej.
Obsah sme premiešali, prikryli hodinovým sklíčkom
a vložili do vyhriateho termostatu na 45 minút pri
teplote 125 ˚C. Paralelne s tým sme pripravili aj slepé
pokusy bez návažky pôdy. Po uplynutí stanovenej
doby sme banky vybrali z termostatu a nechali
vychladnúť pri izbovej teplote. Farba suspenzie bola
hnedá až oranžovožltá. Do vychladnutej suspenzii sme
pridali 1 cm3 kyseliny fenylantranilovej (indikátor)
a titrovali sme roztokom 0,1 mol. dm-3 Mohrovej soli
do trvalo zeleného sfarbenia. Analýzy sme opakovali
pri vzorkách z ornej pôdy 3-krát a pri vzorkách
z pasienkov a lúk 5-krát.
Výpočet obsahu uhlíka a humusu:

%uhlíka 

a  b .k1. f .100 .1,17

n
a  b .k 2 . f .100
%humusu 
.1,17
n

kde a = spotreba 0,1 mol.dm-3 roztoku Mohrovej soli
na slepý pokus (cm3)
b = spotreba 0,1 mol.dm-3 roztoku Mohrovej soli na
vzorku (cm3)
k1 = 0,0003 = prepočítavací koeficient na uhlík
k2 = 0,000517 = prepočítavací koeficient na humus
f = titračný faktor Mohrovej soli
n = navážka zeminy (g)
(a - b) = vyjadruje spotrebu oxidačnej zmesi na
oxidáciu uhlíka.
Hodnotenie výsledkov: Podľa celkového obsahu Cox
a humusu môžeme zostaviť približnú tabuľku pre
hodnotenie zemín:

1.1 Stanovenie uhlíka oxidimetricky (mokrou
cestou) - metóda Ťurina [8]
Princíp metódy: Metóda je založená na oxidácii
organického uhlíka roztokom K2Cr2O7 v prostredí
H2SO4, nadbytok ktorého stanovujeme spätnou
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Tab. 3 Klasifikácia obsahu Cox a humusu v pôde
Obsah uhlíka
(Cox)
v%

Obsah humusu
(Hm)
v%

Označenie

pod 0,6
0,61 - 1,19
1,20 - 1,79
1,80 - 2,9
nad 2,9

pod 1,0
1,01- 1,99
2,00 - 2,99
3,00 - 5,0
nad 5,0

veľmi nízky
nízky
stredný
vysoký
veľmi vysoký

v luvizemi 1,10 %. Po prepočte humusu bol zistený
taktiež, v porovnaní z tabuľkou 3, stredný až nízky
obsah humusu v pôdnych vzorkách. V pôdnom type
hnedozem bol priemerný obsah 2,86 %, kambizem
2,00 % a luvizem 1,90 %.
Najnižší priemerný obsah humusu (Tab. 4) bol
v luvizemi s hodnotou 1,90 %, kde tento typ pôdy je
využívaný ako kosená lúka. Najvyšší obsah pôdnej
organickej hmoty 2,86 % (hnedozem) bol zistený na
pôdach využívaných ako vinice a orná pôda.
V kambizemi bol priemerný obsah 2,00 %. Podľa
Tobiašovej [10] obsahy celkového organického uhlíka
v humusovom horizonte daných pôdnych typov boli
ovplyvnené spôsobom jej využívania.
Priemerné hodnoty celkového organického
uhlíka boli v hnedozemi 1,66 %, v kambizemi 1,16 %
a luvizemi 1,10 %. V porovnaní s hodnotami
v tabuľke 1, bol v analýze pôdnych vzoriek nameraný
vyšší obsah v hnedozemi, nižší obsah v kambizemi
a luvizemi. Podľa Bieleka [2] je obsah a kvalita uhlíka
v pôde determinovaný rôznymi vplyvmi.
Z tabuľky 4 vyplýva, že s klesajúcou hĺbkou,
klesá aj obsah Cox. Pri obsahu celkového organického
uhlíka sa prejavuje vertikálna variabilita. Pokles
pôdneho organického uhlíka s pôdnou hĺbkou
zaznamenali aj Basch et al. [11], Hůla et al. [12]
a Šoltýsová [13]. Rozdiel priemerného obsahu humusu
v hĺbke 0,0 - 0,1 m a 0,2 - 0,3 m bol rovný 0,22 %
v hnedozemi, 0,87 % v kambizemi a v luvizemi 0,91 %.
Pri obsahu humusu sa tiež prejavuje vertikálna
variabilita. Podľa Šoltýsovej [13] vyšší obsah
humusových látok vo vrchnej vrstve pôdy je
dôsledkom vyšších vstupov organickej hmoty.

Zdroj: [8]

2 Výsledky a diskusia
Pri odbere pôdnych vzoriek z okolia Zlatých Moraviec
boli odobraté pôdne vzorky v zimnom období
z 8 rôznych pôdnych jednotiek, na štyroch rôznych
biotopoch (vinice, orná pôda, pasienky spásané, lúky
kosené) a z 3 rôznych hĺbok. Z pôdnych jednotiek sa
vypočítal priemer pôdnych typov (Prílohy 5-7):
kambizem, luvizem a hnedozem. Obsah Cox bol
vyhodnotený podľa tabuľky 3. Na základe
priemerného obsahu celkového organického uhlíka v
pôde bolo vypočítané množstvo humusu. Spôsob,
akým je pôda využívaná, má preukázateľný vplyv na
obsah uhlíka, ktorý dokáže udržať [1].
V pôdnom type hnedozem bol najnižší priemerný
obsah celkového organického uhlíka 1,47 % v hĺbke
0,1 - 0,2 m a humusu 2,54 % v tej istej hĺbke. Najvyšší
obsah 1,86 % Cox bol nameraný v hĺbke 0,0 - 0,1 m
s obsahom humusu 3,21 %.
Najnižší obsah Cox v pôdnom type kambizem bol
0,69 % v hĺbke 0,2 - 0,3 m s obsahom humusu 1,20 %.
Najvyšší obsah celkového organického uhlíka 1,56 %
s obsahom humusu 2,68 % bol nameraný v hĺbke 0,0 0,1 m. Podľa Kobzu et al. [9] sa medzi silne humózne
pôdy radia kambizeme na trvalých trávnych
porastoch, čo môžeme potvrdiť aj výsledkami analýz
pôdnych vzoriek odoberaných na spásaných
pasienkoch a kosenej lúke.
V luvizemi bol najnižší obsah Cox 0,51 % a humusu
0,89 % v hĺbke 0,2 - 0,3 m. V hĺbke 0,0 - 0,1 m bol
obsah Cox (1,42 %) a humusu (2,45 %) najvyšší.
Z Tab. 4 vidíme, že najvyšší obsah Cox = 1,86 % bol
zistený v odobraných pôdnych vzorkách v hnedozemi
(v hĺbke 0,0 - 0,1 m). Najnižší obsah Cox = 0,51 % bol
zistený v luvizemi (v hĺbke 0,2 - 0,3 m).
Podľa tabuľky 3 môžeme zhodnotiť, že priemerné
obsahy celkového organického uhlíka boli v pôdnych
vzorkách stredné až nízke. V pôdnom type hnedozem
bol priemerný obsah Cox 1,66 %, v kambizemi 1,16 % a

Tab. 4 Priemerné hodnoty celkového organického
uhlíka a humusu
Hnedozem
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Kambizem

Luvizem

Hĺbka
(m)

Cox
(%)

Humus
(%)

Cox
(%)

Humus
(%)

Cox
(%)

Humus
(%)

0,0 - 0,1

1,86

3,21

1,56

2,68

1,42

2,45

0,1 - 0,2

1,47

2,54

1,23

2,13

1,37

2,36

0,2 - 0,3

1,64

2,83

0,69

1,20

0,51

0,89

Priemer

1,66

2,86

1,16

2,00

1,10

1,90
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Záver
Z analyzovaných pôdnych typov najvyšší obsah Cox bol
v pôdnom type hnedozem, ktorá je v uvedenej oblasti
využívaná ako vinohrad a orná pôda. Najnižší obsah
Cox sme stanovili v luvizemi, ktorá je využívaná ako
kosená lúka. Uvedená oblasť v rámci analyzovaných
pôdnych typov je oblasťou, kde sa nachádzajú hlavne
hnedozeme. Ich využitie z hľadiska poľnohospodárskej
praxe je veľmi dôležité. Súčasný vývoj obsahu
organickej hmoty v slovenských pôdach však môže byť
negatívne ovplyvnený nevhodnými technológiami
a ich obhospodarovaním s následkami, ktoré môžu
súvisieť so znížením obsahu organickej hmoty v pôde.
Z dôvodu uvedenej skutočnosti je veľmi dôležité, aby
sme sledovali obsahy Cox v pôde.
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(7) Namerané hodnoty celkového organického
uhlíka a humusu v pôdnom type luvizem
Hĺbka
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Abstrakt

Úvod

Príspevok sa zaoberá jednotlivými kategóriami
zábavnej pyrotechniky, popisuje ich zloženie,
vlastnosti ako aj metódy, ktorými ich možno
detegovať. Zdokumentované sú tri prípady zneužitia
zábavnej
pyrotechniky,
ktoré
boli
riešené
v Kriminalistickom a expertíznom ústave PZ Slovenská
Ľupča. Na skúmanie vzoriek z miesta činu bola použitá
nedeštruktívna fyzikálno – chemická metóda
energiovo disperznej röntgenovej fluorescenčnej
spektroskopie (EDXRF). Na základe výsledkov
chemickej analýzy vzoriek a informácií zistených na
mieste činu bolo možné v dvoch prípadoch dokázať, že
bol použitý pyrotechnický výrobok - delová rana 75
mm. Jedná sa o výrobok zábavnej pyrotechniky, ktorý
je dostupný na obchodnom trhu. V jednom prípade sa
nám nepodarilo identifikovať použitý typ zábavnej
pyrotechniky.
Kľúčové slová: zábavná pyrotechnika, pyrotechnické
výrobky, pyrotechnická zlož

Zábavná pyrotechnika má slúžiť hlavne na zábavu,
stále však ide o vybuchujúce predmety, s ktorými
treba manipulovať rozvážne, a zodpovedne v zmysle
bezpečnostných pokynov. Veľké nebezpečenstvo
zneužitia zábavnej pyrotechniky je v nástražných
výbušných systémoch, ktorých úlohou je spôsobiť
materiálnu škodu, zraniť alebo dokonca aj usmrtiť
človeka. Práca sa zaoberá elementárnym zložením
pyrotechnických zloží
použitých v zábavnej
pyrotechnike. Cieľom práce bolo metódou EDXRF
identifikovať chemické prvky nachádzajúce sa
v skúmaných vzorkách a ich následnou selekciou zistiť,
či sa jedná o chemické prvky pochádzajúce
z povýbuchových splodín alebo nie.

1 Zábavná pyrotechnika
Za pyrotechnický výrobok sa považuje akýkoľvek
výrobok obsahujúci výbušniny alebo zmes výbušnín,
ktorý je navrhnutý na vyprodukovanie tepla, svetla,
zvuku, plynu alebo dymu, alebo kombinácie týchto
efektov prostredníctvom jednotlivých exotermických
chemických reakcií. [1]
Zábavná pyrotechnika sú rôzne pyrotechnické
výrobky, ktoré ako účinnú zložku obsahujú rôzne
chemické zmesi, ktoré po zapálení vybuchujú a
vytvárajú zvukové, tlakové a svetelné efekty.
Pyrotechnické zlože (látky) sú mechanické zmesi,
ktoré po vhodnej iniciácii exotermicky reagujú. Zmesi
sa skladajú z horľavých látok (paliva), oxidovadla,
spojiva a ďalších prídavných látok, ktorých úlohou je
chemickou premenou v procese horenia vyvolať
dymové, svetelné, zvukové, tlakové a pohybové
účinky. [2] [3]

Abstract
The paper deals with various categories of fireworks,
describes their composition, properties and methods
by which they can be detected. There are three
documented cases of abuse of fireworks, which were
dealt with in the Criminalistic and Expertise Institute
of PZ Slovenská Ľupča. The method of energy
dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ED XRF)
was used to examine the samples from the crime
scene. Based on results of chemical analyses and
chemical samples and information’s on venue we can
searched out in two cases and prove a pyrotechnical
product – Cannon wound 75mm. It is a product of
fireworks which is available in a common trade
market. We cannot search a type of fireworks in one
case.
Keywords: fireworks, fireworks products, pyrotechnic
substances

Podľa spôsobu použitia pyrotechnických výrobkov
alebo ich účelu a úrovne nebezpečenstva vrátane ich
hladiny hluku ich výrobca zaraďuje do nasledovných
kategórií:
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triedy nesmú obsahovať v jednom kuse viac ako 50
gramov pyrotechnických zloží.
III. Trieda sú pyrotechnické predmety, ktoré nesmú
obsahovať viac ako 250 gramov pyrotechnických
zloží. Medzi takéto predmety sa zaraďujú rakety,
ohňopády, malé talianske pumy, delové rany či
veľké japonské slnká. K nákupu je potreba mať
preukaz odpaľovača ohňostrojov. Patria tu triedy
T1 (všeobecne používané na technické účely)
a podtriedy T2 (používané na špeciálne technické
účely).
IV. Trieda (výbušné predmety) sú pyrotechnické
predmety, ktoré prekračujú niektorú hodnotou
parametrov pre 3. triedu. Patria sem napr.
lietavice,
ohňostrojové
delové
výstrely,
vysokolietajúce rakety, veľké talianske bomby,
veľké guľové bomby, veľké kompaktné celky
vystreľovacích puzdier. [1] [5]

a) zábavná pyrotechnika
1. kategórie
F1
predstavuje
veľmi
nízke
nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu
hluku, možno ju používať v obmedzených
priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorú
možno používať vo vnútri obytných budov,
2. kategórie F2 predstavuje nízke nebezpečenstvo a
má nízku hladinu hluku a možno ju používať
vonku v obmedzených priestoroch,
3. kategórie F3 predstavuje stredne veľké
nebezpečenstvo, je určená na používanie vonku
na veľkých otvorených priestranstvách, hladina
hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
4. kategórie
F4
predstavuje
vysoké
nebezpečenstvo, môžu ju používať iba odborne
spôsobilé osoby, hladina hluku nie je škodlivá pre
ľudské zdravie,
b) scénická pyrotechnika
1. kategórie T1 sú pyrotechnické výrobky určené na
používanie na javisku a predstavujú nízke
nebezpečenstvo,
2. kategórie T2 sú pyrotechnické výrobky určené na
používanie na javisku a môžu používať iba
odborne spôsobilé osoby,
c) iné pyrotechnické výrobky
1. kategórie P1 sú pyrotechnické výrobky iné ako
zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika a
predstavujú nízke nebezpečenstvo,
2. kategórie P2 sú pyrotechnické výrobky iné ako
zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika.
[1] [4]

Ohňostroj je súčasné alebo v krátkom časovom slede
nastupujúce odpaľovanie pyrotechnických výrobkov
tried I. - III. [1]
Princíp fungovania zábavnej pyrotechniky
Zábavná pyrotechnika je funkčná, ak obsahuje
pyrotechnickú zlož, ktorá je schopná horenia a vydáva
požadovaný efekt. Zlož musí obsahovať horľavinu
a oxidovadlá.
Oxidovadlá sú pevné látky, ktoré obsahujú veľké
množstvo chemicky viazaného kyslíka. Sú schopné
kyslík uvoľňovať (aj pri nízkych teplotách ) a ich úlohou
je netoxicky pôsobiť na ľudský organizmus. Medzi
oxidovadlá pyrotechnických zloží patria:
a.) Oxidy a peroxidy (Pb3O4, PbO2, MnO2, Fe2O3, CuO,
Ag2O, BaO2).
b.) Chrómany a dichrómany (PbCrO4, BaCrO4,
K2Cr2O7, K2CrO4, (NH4)2Cr2O7).
c.) Dusičnany (NaNO3, KNO3, Sr(NO3)2, Ba(NO3)2,
NH4NO3, Pb(NO3)2).
d.) Chlorečnany a chloristany (KClO3, Ba(ClO3)2,
NH4ClO4, KClO4).
e.) Ostatné kryštalické soli (KMnO4, AgIO3, CuSO4,
BaSO4).
Horľavina je látka, ktorá je schopná horieť v prostredí
s dostatočným
obsahom kyslíka.
Horľaviny
sa
rozdeľujú na organické a anorganické.
a.) Organické horľaviny:
 uhľovodíky alifatickej a aromatickej rady a
ich zmesi (napr. n-alkány, toluén, benzín,
petrolej, nafta, benzén, vazelíny a pod.),

Podrobnosti
o
technických
požiadavkách
pyrotechnických výrobkov
I. Trieda sú pyrotechnické predmety, ktoré
neobsahujú v jednom kuse viac ako 3 g
pyrotechnických zloží. Patria sem pyrotechnické
výrobky ako napr. prskavky, pištoľové kapsle,
traskavé bonbóny, malé tyčinky s farebnými
plameňmi, ohňopády, blikavky, malé ohnivé
kolesá, fontánky, lietajúce motýle, bzučiaky,
fontánky, búchacie guličky a vystreľovacie konfety.
Sú určené neplnoletým a mladším ako 15 rokov,
avšak vždy by sa mali zapaľovať pod dohľadom
zodpovednej osoby.
II. Trieda sú pyrotechnické predmety s hvízdavou
náplňou. Patria sem pyrotechnické výrobky ako
napr. rímske sviece, gejzíry, malá výbušky, fontány,
farebné svetlice, farebné dymy, vystreľovacie
puzdrá, rakety, bengálske ohne. Predmety tejto
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k zahoreniu čierneho prachu a dochádza k vývinu
reaktívnej sily a vývinu prúdu iskier. Telesno nie je
stabilizované, a v dôsledku toho je dráha jeho pohybu
nepravidelná. Po prehorení raketového motorčeka,
dochádza k zapáleniu explozívnej zlože, čo sa prejaví
zvukovým efektom.
Stopina sa skladá z bavlnených nití, ktoré sú obalené
čiernym
prachom
za
pomoci
spojiva.
V pyrotechnických výrobkoch sa používa na prenos
plameňa v komunikačných zvodoch. Ak je stopina
vložená do komunikačnej trubice, dochádza k jej
horeniu pod tlakom a rýchlosť horenia sa podstatne
zvyšuje.
Zápalnica sa skladá zo skrutkovito stočených
bavlnených nití, v ktorých je v strede zrnitý čierny
prach. Povrch šnúry je chránený obalom z umelej
hmoty. Povrch môže byť aj potretý rôznymi
impregnovanými lakmi s rôznymi druhmi farieb.
Zápalnica slúži na pomalý prenos plameňa, alebo aj
ako oneskorovač v pyrotechnických predmetoch.
Komunikačný zvod je dutinka, ktorá je zložená
z papiera alebo plastu. So stopinou je vložená do
komunikačnej trubice a vytvárajú spolu komunikačný
zvod (prípadne plastová trubička s vloženou stopinou).
Komunikačné zvody sú vyrobené v rôznych dĺžkach
a rôznych farbách.
Elektrický palník sa skladá z dvoch kovových , od seba
izolovaných lamiel, ktoré sú navzájom prepojené
drôtikom a prívodných elektrických vodičov. Slúži na
prenos elektrickej energie na tepelnú. Používa sa
k zážihu zápalníc. [2] [6]

uhľohydráty (napr. škrob, mliečny a repný
cukor, celulóza a pod.),

organické látky iných typov (napr. alkoholy,
aldehydy, ketóny a pod.).
b.) Anorganické horľaviny:
 sú kovy (Mg, Al, ZrSiO4, Ti, Sb, B, Fe, Mn, Mo,
Co, Ni, Cr, Zn, Cu, Sn - a jeho zliatiny, zliatiny
Mg a Al ),
 nekovy (P, S, Te, drevené uhlie, sadza, Sb2S3,
Sb2S5, As2S3, FeS2).
Pomocné látky sú :
a.) Pojivá sú horľaviny, ktoré majú pojivý a lepivý
účinok. Medzi najpoužívanejšie pojivá patria
šelak, nitrocelulóza, syntetické živice, kalafúna,
rezinát vápenatý, fermež, glej, asfalt, guma,
silikónové a minerálne oleje, vazelína, vosk, škrob,
dextrín.
b.) Látky farbiace plameň sa používajú u niektorých
zloží pre lepšiu signalizáciu napr. červený plameň
vzniká pridaním strontnatých zlúčenín, zelený
plameň vzniká pridaním bárnatých zlúčenín, žltý
plameň vzniká pridaním sodných zlúčenín, modrý
plameň vzniká pridaním meďnatých zlúčenín.
c.) Farbivá pre zlože farebných dymov , sú to
väčšinou organické farbivá, vyznačujúce sa veľkou
termickou stálosťou a schopnosťou sublimovať
alebo vyparovať sa pred teplotou rozkladu.
Látky vyvolávajúce iskrenie napr. práškové železo,
práškový hliník, práškový horčík.
d.) Dymotvorné látky ( pre dymové zlože ) vytvárajú
hustý, väčšinou biely dym napr. fosfor červený
a biely, antracén, antracénové oleje, chlorid
amónny.
e.) Flegmatizátory znižujú rýchlosť horenia napr.
vazelína, vosk, oleje.
f.) Stabilizátory - zvyšujú chemickú stabilitu zloží
napr.grafit.
g.) Rozpúšťadlá sa používajú na rozpúšťanie pojív
napr. etanol, benzín, acetón. [2] [3] [6]

Typy pyrotechnických výrobkov
Guľová bomba je guľovitého tvaru, ktorej priemer je
veľkosti od 50-300 mm. Je zložená z plastu alebo
z papiera. Skladá sa z dvoch polgulí. Na jednej časti
polguli (spodná polguľa) je oneskorovač a výmetná
náplň (čierny prach) v ktorom je komunikačný kanál.
Po zapálení komunikačného kanálu prejde guľová
náplň do efektnej komory do výšky 60-100 m.

Základné zložky pyrotechnických výrobkov
Svetlička je teleso valcovitého, kockového alebo
guľkového tvaru valcové, ktoré je vyrobené lisovaním,
vytláčaním alebo nabaľovaním pyrotechnických zloží.
Výbuška je pyrotechnický výrobok alebo jeho časť,
ktorá slúži na vyvolanie zvukového alebo zábleskového
efektu (§ 36 a, ods. 5 zákona).
Tulák je raketový motorček, ktorý sa zapaľuje
stopinou vlepenou do otvoru telesa. Pri zapálení dôjde

Obr.1 Guľová bomba sférická
Zdroj: [2, 7]
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Poznáme guľové bomby (pre denné použitie) a tzv.
vodné bomby. Iniciácia sa vykonáva zapálením
zápalnice na konci zvodu. Povrch guľovej bomby je
potretý lakom, označený etiketou s druhom efektu,
návodom na použitie a likvidáciou. Efekt nastáva po
odpálení telesa a prehorení oneskorovacej časti.
Guľové bomby využívajú rôzne efekty ako napríklad
chryzantéma, pivonka, dalia atď. [2] [6]

Petarda je výrobok, ktorý má slúžiť na vytvorenie
silného zvukového a zábleskového efektu. Skladá sa
z kratšej papierovej trubice naplnenej výbuškovou
zložou. Iniciácia nastáva zapálením zápalnice
plameňom alebo škrtnutím o zdrsnenú plochu
zápalkovej krabičky. Petarda sa ihneď po zapálení
odhodí do vzdialenosti aspoň 5 m. Povrch výrobku je
označený etiketou s druhom efektu, návodom na
použitie a likvidáciou. Petardy sa majú používať iba na
voľnom priestranstve a tam kde nemôžu ohroziť
bezpečnosť a zdravie osôb. [2] [6] [3]

Delová rana ohňostrojná je papierové teleso
valcovitého tvaru, ktorého priemer je veľkosti od
30-80 mm a dĺžka od 50-120 mm. Je naplnená
explozívnou zložou. Valec obsahuje zápalnicu
s časovým oneskorením cca 10-15 sekúnd. Povrch
výrobku je označený etiketou s druhom efektu,
návodom na použitie a likvidáciou. Pri odpálení musí
byť delová rana upevnená pomocou textilnej pásky
k dreveným kolíkom zatlačených do zeme. [6]

Metódy detekcie a analýzy zábavnej pyrotechniky
Po iniciácii, výbuchu a vyhorení výrobkov zábavnej
pyrotechniky zostanú z nich tzv. povýbuchové zvyšky
(napr. útržky z obalu predmetu poškodené výbuchom
a požiarom). V závislosti od chemického zloženia
účinných látok obsiahnutých v pyrotechnických
výrobkoch je možné nezreagované zvyšky týchto látok
identifikovať pomocou fyzikálno – chemických metód
ako tzv. povýbuchové splodiny.
Na ich detekciu a stanovenie je možné využiť
viaceré analytické metódy, ako napr. plynová
chromatografia s hmotnostnou spektrometriou
(GC-MS), vysokoúčinná kvapalinová chromatografia
s hmotnostnou
spektrometriou
(HPLC-MS),
infračervená
spektrometria
s
Fourierovou
transformáciou (FTIR), spektrofotomeria vo viditeľnej
a ultrafialovej oblasti, röntgenová fluorescenčná
spektroskopia (XRF) a pod.
V tomto príspevku sa zaoberáme využitím metódy
EDXRF na zistenie prítomnosti kovových prvkov.
Röntgenová fluorescenčná spektroskopia je
metóda založená na meraní a vyhodnocovaní
sekundárneho (fluorescenčného) röntgenového (RTG)
žiarenia emitovaného vzorkou. Princípom je interakcia
RTG žiarenia, ktoré emituje röntgenová lampa, so
vzorkou. Pri tejto interakcii dochádza k vyrazeniu
elektrónov z vnútorných elektrónových hladín
skúmanej látky. Následne dôjde ku presunu
elektrónov z vyšších energetických hladín a vyžiareniu
sekundárneho RTG žiarenia, ktoré svojou energiou
zodpovedá prítomným prvkom. Vznikne tak RTG
emisné
spektrum,
v ktorom
sa
nachádzajú
charakteristické čiary prvkov, ktoré vzorka obsahuje.
Pre každý prvok je charakterizované súborom K, L, M
emisných čiar, ktoré majú definovanú energiu
a intenzitu. Na základe polôh (energií) jednotlivých
čiar vo vyžiarenom spektre je možné určiť prvky
nachádzajúce sa vo vzorke a analýzou intenzít
charakteristických čiar sa stanoví kvantitatívne

Obr.2 Delová rana ohňostrojná
Zdroj: [2, 7]
Valcová bomba sa nazýva cylindrická alebo talianska
bomba. Je to bomba valcovitého tvaru, ktorej priemer
je od veľkosti 40-250 mm. Skladá sa z papierovej
dutinky (trubky) alebo umelohmotného valcového
puzdra. Je zložené z valcovej časti s výmetnou náplňou
(čierny prach) v ktorej je komunikačný kanál. Môže byť
zložená z viacerých efektových komôr. Funkcia
efektovej časti nastáva po prehorení. Valcové bomby
sú zabalené v papieri alebo v PE vreckách.
Rakety sú špecifické výrobky, ktoré sú zložené z troch
častí (raketový motor, efektová komora a stabilizátor).
Ich využitie je na svetelné, zábleskové a zvukové
efekty. Ich história siaha do starovekej Číny. Po
výmete svetlíc sa efektívne puzdro so stabilizátorom
vracia na zem a môže spôsobiť škody na majetku
alebo na ľudských životoch. Výškový dolet rakiet sa
pohybuje v rozmedzí 30 – 200 m.
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zastúpenie jednotlivých prvkov. Citlivosť metódy
umožňuje stanovenie väčšiny prvkov s presnosťou
v ppb .
Fluorescenčné spektrometre sa delia na dva
základné typy - vlnovo disperzné a energiovo
disperzné. Zatiaľ čo u vlnovo disperzných
spektrometrov dochádza k separácii RTG žiarenia na
kryštále na základe rôznych vlnových dĺžok,
u energiovo disperzných spektrometrov dochádza
k detekcii na základe rôznych energií fotónov
sekundárneho RTG žiarenia. [9-13]

Slovenská Ľupča. Na meranie röntgenfluorescenčných
spektier vzoriek bol použitý ED XRF spektrometer ARL
QUANT´X, firmy Thermo Scientific (rozsah prvkov: Na
(11) - U (92)). Spektrá boli merané v rozsahu 0 - 20,5
keV. Po nameraní sa v spektrách vzoriek identifikovali
jednotlivé prítomné anorganické prvky
V prvom prípade bola zistená prítomnosť
chemických prvkov: Cl, K, Mg, Al, Ti. Uvedené prvky sa
nachádzajú v pyrotechnických zložiach zábavnej
pyrotechniky. Prvky Al a Ti môžu pochádzať z
palivovej zložky pyrotechnických zloží, Cl, K sú
súčasťou oxidovadiel (chlorečnany, chloristany, napr.
KClO4). Pyrotechnické výrobky s obsahom zistených
prvkov sú aj voľne dostupné. V tomto prípade nebolo
zistené, o aký konkrétny pyrotechnický výrobok sa
jedná.
V druhom a treťom prípade sa zo vzoriek z miesta
činu chemickým skúmaním metódou EDXRF zistila
prítomnosť anorganických prvkov Cl, Al, K. Chlór
a draslík sú súčasťou oxidovadiel pyrotechnických
výrobkov zábavnej pyrotechniky (chlorečnany,
chloristany, napr. KClO4), hliník môže pochádzať
z palivovej zložky pyrotechnických zloží zábavnej
pyrotechniky. Na základe vyhodnotenia chemickej
analýzy preskúmaných vzoriek a informácií z miesta
činu a v súlade s vykonanou chemickou expertízou
bolo zistené, že bol na mieste činu použitý
pyrotechnický výrobok- delová rana 75 mm.

2 Výsledky a diskusia
Pre potreby objasňovania a vyšetrovania trestnej
veci zisťujú a skúmajú neznáme predmety alebo látky
a určuje sa, či ide o výbušnú látku, výbušný predmet,
pyrotechnický predmet alebo muníciu. Je skúmané
akého je druhu, pôvodu, spôsobilosti k iniciácii, akú
má funkčnosť a aké má možné účinky. Určuje sa
príčina výbuchu, spôsob iniciácie a ďalšie okolnosti
objasňovanej trestnej veci. [14]
Na tieto účely sa využívajú poznatky chémie
výbušnín, fyziky, náuky o fyzikálnochemických
vlastnostiach výbušnín a výbušných systémov. Ako
príklad uvádzame výsledky chemickej analýzy
zistených vzoriek
z troch rôznych trestných
prípadov,pri
ktorých
bola
použitá
zábavná
pyrotechnika. Tieto prípady boli skúmané v KEU PZ

Obr. 3 Záznamy nameraných údajov – prvý prípad
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Obr. 4 Záznamy nameraných údajov – druhý prípad

Obr. 5 Záznamy nameraných údajov – tretí prípad

318

Študentská vedecká konferencia 2017

CHÉMIA / MATEMATIKA / FYZIKA

[6] Mlynka M., Líška V., Labanc L. (2011) Učebné texty
pre školenie predavačov pyrotechnických výrobkov
[Citované: 16. marec 2017] http://www.pyrodyn.sk/
download/ucebne_texty_2011.pdf
[7] Guľová bomba. Elektronický portál pyroex.sk
[Citované: 26. marec 2017].
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[8] Delová rana 75 mm. Elektronický portál pyroex.sk
[Citované: 26. marec 2017].
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marec
2017]
http://www.shimadzu.com/an/
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[10] SPECTRO APS [Citované: 11. marec 2017]
https://www.spectroaps.sk/?article=spravy_zoznam.p
hp&spravaid=36
[11] Vávra V., Losos, Z.: Multimediální studijní texty
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[Citované:
11.
marec
2017]
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[12] Klouda, P. (2003) Moderní analytické metody.
nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava, 132 s.
[13] An Introduction to Fluorescence Spectroscopy.
[Citované:
11.
marec
2017]
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[14] Ústav kriminalistiky a kriminológie, s.r.o.
[Citované:
11.
marec
2017]
http://www.ukk.sk/source/kriminalistika.pdf

3 Záver
V predloženej práci sme sa zamerali na analýzu
vzoriek povýbuchových zvyškov , ktoré pochádzali
z trestných činov vykonaných na území Slovenskej
republiky, Analýzou vzoriek metódou EDXRF sme zistili
prítomnosť chemických prvkov Cl, K, Mg, Al, Ti. Tieto
chemické prvky sú prítomné aj v pyrotechnických
zložiach výrobkov zábavnej pyrotechniky. Na základe
výsledkov chemickej analýzy vzoriek a informácií
zistených na mieste činu sme zistili, že v druhom
a treťom prípade bol použitý pyrotechnický výrobok delová rana 75 mm. V prvom prípade výbuchu
zábavnej pyrotechniky sa nám nepodarilo identifikovať
použitý typ zábavnej pyrotechniky
Prácou sme chceli poukázať nato, že nie všetko čo
slúži pre zábavu je bezpečné, a preto by si veľa
predávajúcich ale aj kupujúcich malo uvedomiť aké
nebezpečenstvo predstavujú pyrotechnické výrobky,
ktoré sú voľne predajné pre okolie.
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Abstrakt

Úvod

V práci sme sa zaoberali analýzou geodát pomocou
Hadoop ecosystem platformy Apache Hive, ktorý slúži
na dátovú analýzu mnohorozmerných dát. Vysvetlili
sme aj základné pojmy súvisiace s mnohorozmernými
dátami.
Dostupné geodáta obsahovali informácie o vrchole
Chopok, konkrétne namerané teploty, výšku snehu,
zemepisnú šírku, zemepisnú dĺžku a ďalšie iné
informácie. Tieto informácie boli zbierané v období
rokov 1955 až 2011.
V práci sme sa rozhodli analyzovať najvyššie
namerané teploty v jednotlivých rokoch, aby sme
dokázali postupné otepľovanie na vrchole Chopok.
Pre analýzu týchto dát sme využili platformu
Apache Hive, v ktorej sme využívali programovací
jazyk Hive Query Language. Vo vedeckej práci sme
dokázali mierny nárast teplôt na vrchole Chopok.
Kľúčové slová: hadoop, hive, chopok, hql, big data.

Každým rokom rastie množstvo dát niekoľkonásobne
rýchlejšie ako rok pred tým. Z publikovanej štúdie
Cisco Visual Networking Index vyplýva, že za obdobie
rokov 2014 – 2019 sa objem dát strojnásobí až na 2
zettabajty ročne. [6]
Mnohorozmerné dáta sú dáta s obrovským
rozsahom, patria do nej štruktúrované aj
neštruktúrované dáta, väčšinou sú však tie dáta
neštruktúrované.
Tieto dáta môžeme spracovať za pomoci
softvérových
nástrojov.
Jednou
z možností
analyzovania a spracovania dát sú softvérové nástroje
Hadoop ecosystem. Existujúce riešenia Hadoop
ecosystem sú platformy ako Apache Pig, Apache Hive,
Apache Spark a ďaľšie iné rôzne platformy. Poznáme
taktiež platformu Apache Sqoop, ktorá slúži na
importovanie, respektíve exportovanie dát medzi
RDBMS a HDFS (Hadoop Distributed File System)
V našej práci sme využili dostupné geodáta pre
dátovú analýzu. Tieto dáta obsahujú informácie
o vrchole Chopok. Dáta obsahujú informácie o
nameraných teplotách na vrchole Chopok za obdobie
rokov 1955 až 2011.
V práci sme skúmali otepľovanie vrcholu Chopok,
kde sme zistili takmer každoročné priemerné plusové
teploty v rozmedzí mesiacov január a december.

Abstract
In my work we have been dealing with analysis of
geodata with help of Hadoop ecosystem platform
Apache Hive. It i sused for data anaylsis of big data.
We have also explained basic concepts related to big
data.
Available geodata contained information about
Chopok peak, specifically temperature, depth of snow,
geographical latitude and altitude and more in
between years from 1955 to 2011.
In my work we had decided to analyse the highest
measured temperature in particular years to prove
consecutive increase of temperature on Chopok peak.
To analyse the data, we have used plaform called
Apache Hive, in which we have used Hive Query
programming language. In the scientific work, we have
proven a slight increase of temperature on Chopok
peak.
Key Words: hadoop, hive, chopok, hql, big data

1 Analýza úlohy
Z dostupných geodát (geodáta obsahovali „len“ cez
18 000 záznamov, nedajú sa preto presne nazvať
mnohorozmerné dáta, avšak pre analýzu nám
postačovali) sme potrebovali vyťažiť priemerné
tepelné hodnoty jednotlivých rokov od roku 1955 až
2011.
Mali sme možnosť porovnávať maximálnu alebo
minimálnu nameranú hodnotu dňa. Úlohu sme riešili
pomocou platformy Apache Hive, ktorá využíva svoj
vlastný programovací jazyk, ktorý sa nazýva Hive
Query Language. Tento jazyk je podobný jazyku SQL.
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Jednotlivé priemerné tepelné výsledky sme ďalej
zaznamenávali do Excel súboru.

2.3 YARN
Je to špecifický prvok Hadoop platformy pre analýzu
mnohorozmerných dát. Hadoop YARN je opisovaný
ako klastrová platforma, ktorá slúži na manažovanie
zdrojov a plánovanie úloh. Tento prvok sa nazýva aj
ako ďalšia generácia MapReduce alebo MapReduce
2.0.
V YARN, ak chce aplikácia bežať, musí klient
požiadať o začatie manažérskeho procesu zo správcu
zdrojov, ktorý nájde node manager. Node manager
potom načíta kontajner, ktorý vykonáva aplikačný
proces. JobTracker, ktorý bol používaný v MapReduce
1.0., je v YARN rozdelený medzi správcu zdrojov
(Resoursce manager) aplikačným mastrom a timeline
serverom. YARN je schopný bežať na väčších klastroch
a vykonávať viac než dvojnásobok množstva úloh.[3]

2 Hadoop ecosystem
V roku 2005 Doug Cutting, Mike Cafarella a tím
prevzali riešenie poskytnuté spoločnosťou Google
a začal robiť na projekte s názvom Hadoop (Doug
Cutting pomenoval tento projekt na základe hračky
slona jeho syna).
V súčasnosti je Apache Hadoop open source
projekt, ktorý je registrovaný ochrannou značkou
spoločnosti Apache Software Foundation. Hadoop je
framework vytvorený v Jave.
Hadoop slúži na spracovanie veľkého množstva
štruktúrovaných,
neštruktúrovaných
a pološtruktúrovaných dát. Hadoop používa Google
MapReduce technológiu pre analýzu dát.[3]

2.4 Common
2.1 Hadoop Distributed File System (HDFS)

Odkazuje na kolekciu spoločných nástrojov a knižníc,
ktoré podporujú ostatné Hadoop moduly. Hadoop
Common je neoddeliteľnou súčasťou pre Apache
Hadoop Framework.
Ako všetky ostatné moduly, aj Hadoop Common
predpokladá chyby hardvéru, ktoré sú automaticky
spracované v softvéri od Hadoop Framework.[3]

Je to súborový systém slúžiaci pre ukladanie
mnohorozmerných dát naprieč rôznymi uzlami.
Architektúra je stavaná na princípe „master-slave“. To
znamená, že klaster pozostáva z hlavného uzla
(NameNode) a údajových uzlov (DataNodes).
NameNode udržiava záznamy, ktoré referujú
súborové umiestnenie a metadáta. V DataNodes sa
nachádzajú uložené údaje. Systém je postavený na
základe „fault tolerance“ (odolnosť voči chybám).
Systém preto obyčajne udržiava tri alebo viacej kópií
na každom dátovom bloku pre prípad, že by disk
zlyhal.[3]

2.2 MapReduce
Je programovacia paradigma pre spracovanie veľkého
množstva dát pomocou paralelného spracovania.
MapReduce rozdeľuje úlohu na štyri časti, posledná
časť (Combiner) je voliteľná. Avšak pre lepšie chápanie
MapReduce ju opíšeme tiež:
1. časť je funkcia priradenia (Map) – zoberie
nespracované dáta a priradí ich do dvojíc
klúč/hodnota.
2. časť je funkcia miešanie (Shuffle) – výsledky sa
rozdelia na základe kľúča z priradzovanej funkcie
medzi jednotlivé nody.
3. časť je funkcia redukcie (Reduce) – na prijatých
údajoch sú vykonávané výpočty. Každý „reducer“
zapisuje výstup do jeho vlastného súboru.
4. časť je funkcia zlučovania (Combiner) – dáta sú
na každom „reduce node“ zoradené a zlúčené pred
tým, než pôjdu do „reduce node“.[3][4]

Obrázok 1: Hadoop

Zdroj: [1]

3 Apache Hive
Apache
Hive
je
nástroj
pre
spracovanie
štruktúrovaných dát v Hadoope. Túto hadoop
platformu rozvinul Facebook, neskôr ju Apache
Software Foundation rozvinul ako open source
platformu pod menom Apache Hive.
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Apache Hive nie je relačná databáza. Platforma
využíva jazyk Hive Query Language (ďalej HQL), ktorý
je podobný jazyku Structured Query Language (ďalej
SQL). [5]
Dopytovanie v platforme Hive je jednoduché a je
podobné SQL. Pomocou tejto platformy môžeme
ľahko spracovávať štruktúrované dáta v Hadoop. [5].

select
avg(t.t_min)
as
Minimalna_Teplota, avg(t.t_max) as
Maximalna_Teplota from sneh as s
join teplota1 as t on s.datum=t.datum
where (s.datum like '%2011');

3.1 Fungovanie Apache Hive

Po zadaní tohto dopytu sa začal dopyt vykonávať.
Dopytu bol pridelený „Query_ID“, načítal sa Hadoop
job. Po načítaní „jobu“ bol spustený. Boli sme
informovaní o počte „mappers“ a „reducers“.
Na záver bol vyhodnotení čas MapReduce jobu
a celkovej rýchlosti vyriešenia dopytu. (obr.3)

Platforma Apache Hive funguje podľa nasledujúcich
krokov. Pomocou command line alebo Web UI
pošleme dopyt na ovládač na vykonanie dopytu.
Ovládač požiada o pomoc prekladač, ktorý
zanalyzuje syntax dopytu, plán dopytu alebo
požiadavky dopytu.
Prekladač zašle požiadavku metadát do Metastoru.
Metastore pošle metadáta ako odpoveď pre
prekladač.
Prekladač
skontroluje
požiadavku
a prepošle plán na ovládač. Až v tejto chvíli je
kompilácia kompletná.
Ovládač odošle vykonanie plánu do vykonávacieho
centra. Proces execution job je MapReduce job.
Vykonávacie centrum pošle job do JobTrackeru, ktorý
je v Name node a priradí tento job do TaskTrackera,
ktorý je v Data node. Tu dopyt spustí MapReduce job.
Vykonávacie centrum zatiaľ vykonáva operácie
metadát s Metastore. Vykonávacie centrum prijíma
výsledky z Data nodes. Následne vykonávacie centrum
pošle výsledky na ovládač. Ovládač potom výsledky
pošle
na
rozhranie.[2].

Obrázok 3: Rýchlosť vykonania MapReduce

Výsledkom tohto dopytu bolo vypísanie maximálnej
nameranej hodnoty a minimálnej nameranej hodnoty
daného roku. (obr.4)

Obrázok 4:Priemerné namerané hodnoty

5. Výsledky analýzy geodát
Pomocou platformy Apache Hive a MapReduce sme
analyzovali všetky nám dostupné dáta, vždy v období
január – december ( napr. 01011955 - 31121955).
Všetky výsledky sme porovnali a zistili rozdiel medzi
prvým rokom, v našom prípade 1955, a posledným
rokom 2011. Rozdiel bol rovný číslu 2,428508. V práci
sme dokázali takmer každoročné plusové priemerné
teploty v rozmedzí od 0,02613 až 2,18625. (tab.1)

Tabuľka 1: Priemerné teploty a rozdiel medzi
predchádzajúcim rokom

Obrázok 2: Fungovanie Apache Hive

Zdroj: [2]

4. Návrh riešenia úlohy
V práci sme navrhli vytvorenie databázy s názvom
Chopok, kde sme nahrali dva súbory teplota a sneh.
Keďže súbory mali odlišný počet záznamov, tak
sme ich prepojili jedinečným údajom a síce dátumom.
Následne sme vytvorili dopyt pre zistenie priemerných
hodnôt.

1955
1956
1957
1958
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Ročná
priemerná Rozdiel minulý rok
teplota
-0,24226
xxx
-0,92387
-0,68161
1,51493
2,43879
0,16442
-1,35050
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0,64330
-0,46723
0,29112
0,24338
-0,81834
0,70523
-1,37581
1,62048
0,11708
-0,03089
-0,40428
-0,70921
0,49110
0,44694
-1,45169
1,06731
1,02961
-1,39954
0,50129
-0,41501
0,37525
-0,95381
0,32232
1,09530
0,21914
-1,01702
-0,97283
1,03710
-0,57855
0,44007
1,55325
-0,19834
-1,13783
0,25809
0,26485
0,76633
-1,59694
-0,09952
0,82006
-0,12808

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

0,85858
1,71382
0,73576
2,10736
0,76678
0,17124
0,55892
1,98119
2,08476
1,50772
1,46817
0,03569
2,18625

0,14045
0,85524
-0,97806
1,37160
-1,34058
-0,59554
0,38768
1,42227
0,10357
-0,57704
-0,03955
-1,43248
2,15056

Záver
V práci sme dokázali takmer každoročne priemerné
plusové teploty na vrchole Chopok v rokoch 1955 až
po rok 2011. Na základe tohto dokazovania
predpokladáme pokračovanie plusových priemerných
teplôt.

Avg teplota max
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-2,00000
Graf 1: Priemerná maximálna teplota
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which are the most used, demonstrating a certain
degree of risk, given automatically without the user's
knowledge dispatched private data.
Key Words: mobile device, network security, operating
system, wireless networks

Abstrakt
Inteligentné zariadenia, ako sú mobily a tablety sú
každým dňom čoraz viac používanejšie v súčasnej
komunikácii, v organizáciách rôznych typov. Počet
týchto zariadení rapídne rastie a s ním vznikajú aj
hrozby, ktoré rôznymi spôsobmi narúšajú ich
funkčnosť. V článku sa venujeme sledovaniu správania
sa mobilných zariadení s výrobnými nastaveniami.
Našim cieľom je zistiť, či tieto zariadenia už pri svojom
prvom pripojení do siete ohrozujú súkromie
používateľa. V priebehu experimentu sme otestovali
zariadenia
niekoľkých
výrobcov
s operačnými
systémami iOS, Android a Windows. Vytvorili sme
experimentálnu bezdrôtovú sieť s cieľom odchytiť
všetku komunikáciu odchádzajúcu zo zariadenia.
Z analýzy odchytených údajov vyplýva, že zariadenia
pracujúce na platforme Windows Phone sú
najbezpečnejšie. Pri platformách Android a iOS, ktoré
sú aj najpoužívanejšie, preukazovali určitý stupeň
ohrozenia, keďže automatický bez vedomia používateľa
odosielali súkromné údaje.
Kľúčové slová: mobilné zariadenie, bezpečnosť siete,
operačný systém, bezdrôtová sieť

Úvod
Používanie smartfónov a ďalších mobilných zariadení je
v súčasnosti natoľko rozšírené ako nikdy pred tým.
Avšak mnohí používatelia ešte teraz telefóny vnímajú
rovnako ako pred desiatimi rokmi a neuvedomujú si, že
smartfóny predstavujú malé počítače. Guzman [1]
hovorí, že používatelia tak majú v dispozícii moderné
zariadenia a každodenne využívajú ich výhody. Pri
používaní smartfónov často dostáva pohodlie
používateľa prednosť pred zabezpečením zariadení a
údajov v nich uložených.
Smartfóny a tablety bez ohľadu na použitý
operačný systém obsahujú citlivé údaje, ktoré sa často
prenášajú dátovou sieťou na rôzne servery. Je otázne,
či je tento prenos kontrolovateľný a s vedomím
používatel ̌a. Podľa štatistík [2], viac ako 89 %
používateľov si neuvedomuje, že by ich telefón
prenášal dôverné informácie o online platbách. Skoro
dve tretiny používateľov sa obáva viac o bezpečnosť
počítača ako o bezpečnosť mobilného zariadenia.
Častými hrozbami bezpečnosti mobilných zariadení sú
aj aplikácie, ktorých je dnes zverejnených a dostupných
veľký počet a nevieme, čo všetko sa v nich skrýva.
Vhodným opatrením podľa Computer Security Incident
Response Team Slovakia zriadeným Ministerstvom
financií SR pre predchádzanie vzniku rizík [3] môže byť
použitý proces preverovania aplikácii, ktorý je zložený z
dvoch častí: testovania a schvaľovania aplikácii. Aj
napriek tomu, že známe firmy, ktoré majú na starosti
obchody s aplikáciami ako sú Appstore a Google Play,

Abstract
Smart devices such as mobile phones and tablets every
day are increasingly more widely used in the current
communication in organizations of various types. The
number of these devices is growing rapidly and with it
the threat generated by different ways interfere with
their functioning. In this article we monitor the
behavior of the mobile device with factory settings. Our
purpose is to find out if these devices already at its first
connection to the network threaten the privacy of the
user. During the experiment, we tested several
manufacturers devices with iOS, Android and
Windows. We created an experimental wireless
network to capture all communications from the
apparatus. An analysis of the captured data indicates
that devices operating on Windows Phone are the
safest in terms. When Android and iOS platforms,
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ktoré preverujú aplikácie, často sa stane, že sa im
nepodarí odhaliť čo všetko aplikácia obsahuje.
Našou snahou je uviesť ohrozenia, ktoré vplývajú
na bezpečnosť mobilných zariadení, ale aj metódy,
ktoré napomáhajú k zvýšeniu odolnosti zariadení.

alebo servery iných firiem, ktoré ich prenajímajú a
používajú opatrenia [7].
Ďalšie zraniteľné miesto v bezpečnosti mobilných
zariadení je aj zverejňovanie citlivých informácií. Ak
budú aplikácie, systémy alebo kryptografické metódy
vyvinuté alebo použité inými spoločnosťami napadnuté
alebo prelomené, údaje každého používateľa budú v
ohrození. Akonáhle sú časti týchto citlivých údajov
sprístupnené, môžu byť použité na prelomenie iných
databáz a systémov pre prístup k údajom [8].

1 Bezpečnosť zariadení
Mobilné zariadenia často obsahujú alebo majú prístup
k citlivým informáciám, ktoré by mali byť chránené.
Používanie smartfónov prináša nové bezpečnostné
rizika, ktoré by mal zvážiť každý používateľ, predtým
ako na ňom pracuje s informáciami, ktoré sú nejakým
spôsobom privátne. V prvom rade je potrebné
zabezpečiť, aby nedošlo k úniku údajov a to ani v
prípade straty či odcudzenia telefónu. Taktiež je
dôležité zabezpečiť, aby sa mobilné zariadenia nestali
vstupnou bránou pri prieniku k ďalším informáciám,
ktoré sú uložené na iných miestach, či už na počítačoch
alebo v Cloude [4].
Kudakwashe [5] uvádza že, postupom času sa
mobilné zariadenia stali terčom všetkých typov útokov,
ktoré existujú pre tradičné počítače a z dôvodu rizík aj
cieľom nových hrozieb, špecifických iba pre mobilné
zariadenia. Preto by mali byť mobilné zariadenia
chránené ešte širšou skupinou bezpečnostných techník
ako tradičné desktopy alebo notebooky. Bez ohľadu na
to, aké sú hrozby a možnosti útokov.

1.2 Dôvody ohrozujúce bezpečnosť
Keď sa hovorí o bezpečnosti mobilných zariadení,
väčšina mobilných zariadení sa nachádza v tej skupine,
ktorá čaká na útok. Kvôli nedostatku bezpečnosti,
mobilné zariadenia sa stávajú cieľom mnohých
útočníkov. Každý rok sa počet útokov zvýši o viac ako
100 percent.
Najčastejším problémom je, že používatelia
nemajú fyzicky zabezpečený telefón. Taktiež niektorí
používateľa zabúdajú na uzamknutie aplikácií, v ktorých
sa nachádzajú citlivé údaje. Mnohí používatelia robia
chybu pri voľbe hesla, keďže si zvolia rovnaké heslá ako
napríklad heslá platobných kariet, ktoré útočník môže
využiť pre ďalšie útoky [9].
Ďalším problémom je, že bezdrôtové pripojenia
k WiFi nie sú vždy šifrované. Dôsledkom je napríklad
odosielanie e-mailu, ktorý si môže útočník ľahko
prečítať vrátane používateľského mena a hesla.
Existuje veľa aplikácií, ktoré neimplementujú šifrovanie
dát, ktoré sú vysielané a prijímané cez sieť a tým
spôsobom môžu byť zachytené útočníkom [10].
Častokrát sú na mobilných zariadeniach staré
verzie operačných systémov. Tým pádom mnohé
bezpečnostné záplaty alebo opravy nie sú inštalované
a existuje väčšie riziko útoku. Mnoho používateľov
ignoruje správy, že je vydaná nová aktualizácia
platformy a trvá aj niekoľko týždňov alebo aj mesiacov
kým si ju nainštalujú. Pri neaktualizovanej platforme, sa
veľakrát neaktualizujú aj aplikácie, dôsledkom čoho je
nenainštalovanie bezpečnostných záplat [11].

1.1 Hrozby útočiace na mobilné zariadenia
Mobilné aplikácie dnes ponúkajú takú úroveň pohodlia,
že si mnohé veci môžeme prostredníctvom internetu
pozrieť kdekoľvek sa nachádzame, stačí na to iba
telefón a pripojenie do internetu. Táto extrémna
úroveň pohodlia so sebou prináša veľké množstvo
bezpečnostných rizík, ako napríklad citlivé informácie z
elektronického bankovníctva, heslá navštevovaných
stránok, čísla platobných kariet a iné.
Na prvom mieste ide o nebezpečné ukladanie dát v
telefóne. Keng-Boon [6] podotýka, že nebezpečné
ukladanie dát môže viesť k ich strate, či už v prípade
nesprávneho zabezpečenia aplikácií alebo straty
mobilného zariadenia. Ide o bežné údaje s ktorými
používateľ
každodenne
pracuje,
napríklad
používateľské mená a heslá stránok, ktoré navštevuje
taktiež cookies webových stránok.
Medzi ďalšiu hrozbu patrí slabá kontrola zo strany
serveru. Servery, na ktorých sú uložené aplikácie by
mali obsahovať bezpečnostné opatrenia, ktoré by
znemožnili neoprávneným používateľom pristúpiť k
údajom. Tvorcovia aplikácii by mali mať vlastné servery

2 Priebeh testu bezpečnosti zariadení
Výrobcovia operačných systémov pre mobilné
zariadenia si uvedomujú všetky riziká spojené
s ochranou súkromia používateľa a do svojich
operačných systémov zakomponujú stále novšie
techniky ako toto súkromie chrániť. Problémom je, že
mobilné zariadenia, ktoré sa dostávajú na trh majú
tento operačný systém upravený rôznymi nadstavbami
výrobcov mobilného zariadenia a je otázne, ako sa tieto
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nadstavby správajú pri zabezpečení používateľovho
súkromia. Našim cieľom je zistiť, aké údaje a kde
prenáša tieto údaje mobilné zariadenie pri jeho prvom
zapnutí a pripojení k Internetu. Metodika testovania
mobilného zariadenia pozostáva z nasledovných
krokov:
1. Zvoliť zariadenia na testovanie,
2. zatriediť testované zariadenia do skupín podľa
operačného systému,
3. navrhnúť sieťové zapojenie jednotlivých zariadení,
4. vybrať nástroj na odchytávanie sieťovej prevádzky,
5. nastaviť mobilné zariadenia do výrobných
nastavení,
6. odchytiť a uložiť odchytenú komunikáciu,
7. analyzovať a vyhodnotiť odchytenú komunikáciu.

2.3 Odchytenie sieťovej prevádzky
Po vytvorení prístupového bodu sme pripájali
zariadenia do nami vytvorenej bezdrôtovej siete a
sledovali ich správanie a činnosť pomocou nástroja
určeného na analýzu a odchytenie komunikácie. Na
odchytenie a analýzu dát sme použili nástroj
WireShark. Ide o nástroj, ktorý dokáže po nastavení
odsledovať celkovú komunikáciu pre nastavený sieťový
adaptér. Zvolili sme si ho z toho dôvodu, že poskytuje
priehľadnú analýzu paketov s rôznymi nastaveniami.
Tiež obsahuje funkciu „Follow stream“, ktorá poskytuje
detailnejšie a hlbšie nahliadnutie do jednotlivých
paketov.

2.4 Analýza odchytenej komunikácie
Všetky otestované zariadenia sme nastavili do
výrobných nastavení z toho dôvodu, aby sme čo
najpresnejšie určili, ktoré pakety zariadenia odosielajú
a na aké servery sa pripájajú. V nástroji WireShark sme
si zvolili vytvorené pripojenie a odfiltrovali sme
požiadavky, ktoré smerovali zo zariadenia do siete.
Každé zariadenie sme otestovali zvlášť, kvôli lepšej
prehľadnosti. Súbor s odchytenými paketmi sme
následne zachovali pre ďalšiu analýzu.
Odchytené pakety smerované do internetu sme
ďalej v nástroji analyzovali a porovnávali sme s
ostatnými verziami platformy.

2.1 Voľba mobilných zariadení
Na úvod sme si stanovili, ktoré mobilné zariadenia
budú otestované. Zariadenia sme si rozdelili do troch
skupín na základe platformy, na ktorej pracujú. Každé
zariadenie pracovalo na inej verzii operačného systému
a obsahovalo iba aplikácie, ktoré už boli vopred
nainštalované.

2.2 Sieťové zapojenie zariadení
V ďalšom kroku sme použili nástroj, pomocou ktorého
sme vytvorili prístupový bod, na ktorý sme následne
pripájali jednotlivé zariadenia. Na porovnanie kvality
pripojenia sme použili dva nástroje, ktoré sme
inštalovali na dvoch rozdielnych operačných
systémoch.

2.5 Zariadenia pracujúce na platforme iOS
Keďže operačný systém iOS vlastnia iba zariadenia od
firmy Apple, porovnali sme dve zariadenia rovnakého
výrobcu. Aby nešlo iba o smartfóny, použili sme aj
tablet. Otestovali sme iPhone 5S, ktorý obsahoval
aktuálnu verziu iOS, 10.2.1. Ako tablet sme použili iPad
Mini pracujúci pod verziou 7.1.2. Obe zariadenia po
pripojení do siete požiadali systém DNS o IP adresu
servera captive.apple.com. Ide o server, ktorý slúži na
zadanie údajov pri prihlasovaní do verejnej bezdrôtovej
siete, ktorý na zariadenie odoslal link na stránku s
formulárom na prihlasovanie. Následne bolo požiadané
o adresu stránky výrobcu apple.com. V pokračovaní sa
zariadenia
pripájali
na
server
apiaka.smoot.apple.com, na ktorom sa nachádza databáza
pomocných slov pri zadávaní klávesnicou. Keďže
zariadenia boli prvýkrát pripojené do internetu, zistili
sme, že sťahovali väčšie množstvo údajov. Zariadenia si
počas testovania pripojili aj na Cloudové servery, kde
sme zistili, že v prípade novšej verzie platformy,
Cloudové servery sú rozdelené do kategórií v závislosti
o aké údaje ide a pri staršej verzii išlo o tri servery,
streams.icloud.com úložiskový server pre ukladanie

Obr. 1 Sieťová topológia
Zdroj: Vlastná tvorba
Na obrázku 1 je znázornené zapojenie jednotlivých
komponentov – mobilné zariadenia, zariadenie na
vytvorenie pripojenia do siete a nástroj, ktorý
poskytuje odchytenie a analýzu komunikácie. Ako
prístupový bod sme použili notebook, ktorý už bol
pripojený do káblovej siete. Nástrojom pre vytvorenie
hotspotu bola aplikácia Connectify na operačnom
systéme Windows 7.
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fotografií, content.icloud.com, na ktorom sa ukladali
ostatné údaje ako sú kontakty, správy a iné, a server
keyvalueservice.icloud.com, na ktorom sa nachádzajú
chránené heslá z webových stránok a aplikácií pre
nakupovanie online. Počas testovania zariadenia
požiadali aj o IP adresu servera lcdn.locator.apple.com.
Ide o server, na ktorom sa aktualizujú informácie
o lokalite, kde sa zariadenie nachádza. Pri staršej verzii
platformy, na ktorej pracoval tablet, prebehla
synchronizácia hodín prostredníctvom NTP servera
time-osx.g.aaplimg.com.
Zariadenia
si
taktiež
zosynchronizovali údaje z aplikácie Appstore slúžiacej
na sťahovanie rôznych aplikácií po pripojení na server
mesu.g.aaplimg.com. Okrem serverov výrobcu,
zariadenia sa pripájali aj na servery spoločností Amazon
a Symantec. Apple tieto servery používa ako úložiská,
ktoré sú rozmiestnené tak, aby používatelia počas
odosielania dát nemali veľkú odozvu.

a prefiltrovaní TCP paketov sme zistili, že zariadenie si
stiahlo súbor, ktorý pomáha, aby GPS modul rýchlejšie
odhalil presnú lokalitu.
Ďalšie otestované Android zariadenie bol smartfón
značky Samsung. Podobne ako predchádzajúce
zariadenie, aj toto pracovalo na verzii 5.0. V nástroji
Wireshark sme si všimli, že sa jednotlivé pakety
podobajú paketom zariadenia Samsung J7, ktoré
pracovalo na aktuálnej verzii platformy. Veľká väčšina
paketov bola totožná s paketmi zariadenia Sony, keďže
sa obe pripájali na servery Googlu. Synchronizáciu
platformy zariadenie realizovalo pomocou serverov
api-diagmon.samsungdm.com
a api.spd.amsungdm.com.
Okrem
synchronizácii
platformy, prebehla aj synchronizácia inštalovaných
aplikácií, na ktorú boli použité servery hubodc.samsungapps.com a sk-odc.samsungapps.com.
Samsung umožňuje aj používanie funkcie MDM (správy
mobilných zariadení), ktorá ponúka prepojenie
viacerých zariadení spolu s počítačmi, ktorá môže byť
implementovaná v iných aplikáciách. Zariadenie si zo
servov secb2b.com stiahla potrebné údaje pre danú
funkciu.

2.6 Zariadenia pracujúce na platforme Android
Na otestovanie bezpečnosti platformy Android sme si
zvolili tri zariadenia, Samsung Galaxy Prime Grand a
Sony Xperia Z1 Compact pracujúcej na rovnakej verzii
platformy a Samsung J7, ktorý obsahoval aktuálnu
verziu operačného systému. Ako pri ostatných
testovaných smartfónoch, aj tieto zariadenia boli
resetované
do
továrenského
nastavenia
a
neobsahovali žiadne nakopírované údaje.
Ako prvé otestované zariadenie sme si zvolili
smartfón značky Sony. Zariadenie na sebe obsahovalo
verziu 5.1.1 známu pod názvom „Lollipop“. Ako prvé
sme si všimli, že zariadenie sa pripojilo na server
connectivitycheck.android.com. Tento server je
podobný serveru captive, ktorý sa zobrazil na
zariadeniach Apple a slúži, aby zariadenie otestovalo či
pripojenie funguje. Po úspešnom pripojení, zariadenie
si ako prvé aktualizovalo dátum a čas so servermi
ntp.nict.jp a time.gpsonextra.net. Okrem synchronizácii
času, prebehla aj synchronizácia emailového klienta na
serveri imap.gmail.com. Zariadenie sa ďalej počas
testovania pripojilo aj na niekoľko serverov výrobcu
idd.sonymobile.com,
udl-api.sonymobile.com
a updatesec.sonymobile.com
odkiaľ
si
stiahlo
aktualizácie systémového softvéru. Tiež sme si všimli,
že navštívilo aj stránku google.com a news.google.com.
Potom sa zariadenie pripojilo na server aplikácie
obchodu Play odkiaľ sa aktualizujú všetky aplikácie.
Ďalej sme si mohli všimnúť, že sa zariadenie pripojilo aj
na Cloudový server cloudconfig.googleapis.com. Medzi
DNS paketmi sa nachádzala aj žiadosť o server
xtra3.gpsonextra.net. Po analýze IP adresy servera

2.7 Zariadenia pracujúce na platforme Windows
Phone
Pri platforme Windows Phone (mobile) sme otestovali
tri zariadenia. Jedno zariadenie bolo od výrobcu
Samsung a dve od výrobcu Nokia, čiže Microsoft. Na
každom zariadení bola iná verzia platformy, pričom
každé zariadenie bolo nastavené na továrenské
nastavenia a nebolo nič ďalšie inštalované. Windows
Phone ponúka možnosť používať zariadenia aj bez
prihlásenia s účtom Microsoft, takže zariadenia neboli
prihlasované.
Najprv sme otestovali zariadenie Samsung Ativ S.
Ide o smartfón pracujúci na verzii 8.1. Podobne ako pri
ostatných zariadeniach pri platforme Windows Phone,
zariadenie po pripojení do siete požiadalo o adresu pre
stránku www.msftncsi.com. Ide o stránku, ktorú vlastní
Microsoft a používajú ju všetky zariadenia pracujúce na
tejto platforme, aby vyskúšali či je pripojenie do sieti
funkčné. Keďže v zariadení nebol prihlásený žiadny
používateľ,
pripojilo
sa
na
server
discoveryservice.windowsphone.com. Na tomto serveri
sa nachádzajú autorizačné certifikáty, ktoré umožňujú
bezpečné sa prihlásenie na konto Microsoft
a poskytujú používateľovi chránenú komunikáciu
v sieti. Ďalej sa počas testovania zariadenie pripojilo na
server settings.live.net, odkiaľ si stiahlo ďalšie potrebné
certifikáty. Taktiež požiadalo aj o získanie informácií
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o aktualizáciách na serveri ctldl.windowsupdate.com.
Windows používa spoločný server, na ktorom sú
umiestnené všetky verzie platformy s aktualizáciami,
keďže na rozdiel od ostatných platform umožňuje aj
inštalovanie staršej verzie platformy bez akýchkoľvek
dodatočných nástrojov. Počas testovania sme zistili, že
sa zariadenie pripojilo na sever ocsp.omniroot.com. Z
uvedeného serveru si zariadenie stiahlo dodatočné
bezpečnostné certifikáty. Na základe IP adresy servera
sme zistili, že Microsoft ma odkúpené servery od
spoločnosti Verzion a Symantec.
Ďalšie zariadenie, ktoré sme otestovali bola Nokia
610. Toto zariadenie pracovalo na verzii 7.5. Počas
priebehu testu sa zo zariadenia neodoslal žiadny DNS
paket, ktorý by žiadal preklad adresy nejakého servera.
Aby sme porovnali resetované zariadenie od zariadenia
bežného používateľa, prihlásili sme sa pomocou účtu
Microsoft a kopírovali sme niekoľko údajov, ako sú
fotografie, kontakty a pod. Testovanie sme zopakovali
a zistili sme, že aj napriek osobným údajom
nachádzajúcich sa na zariadení neovplyvnili, aby ich
zariadenie odosielalo do Cloudu, v prípade Microsoftu
prostredníctvom aplikácie One Drive.
Na porovnanie správania sa zariadení rovnakého
výrobcu pracujúcich na odlišných platformách,
otestovali sme aj zariadenie, ktoré obsahovalo
aktuálnu verziu Windows 10 mobile. Išlo o model
Lumia 435. Väčšina paketov bola totožná s paketmi
zariadenia Samsung Ativ S. Išlo prevažne o pakety,
ktorými boli prenášané SSL certifikáty. Ako prvá na
zariadení prebehla synchronizácia aktualizácií
platformy a boli stiahnuté údaje z niekoľkých serverov
výrobcu. Po pripojení na servery, v zariadení sa
aktualizovali niektoré už inštalované aplikácie a počas
testovania sa sťahovalo veľké množstvo údajov. Ide
o servery, ktoré nevplývajú na činnosť zariadenia a na
druhej strane dokážu sledovať aktivitu používateľa a zo
zariadenia uberať aj súkromné informácie. Podobne
ako pri zariadení Samsung, aj pri tomto teste sa na
obrazovke zobrazil formulár pre prihlásenie do
Microsoft účtu, login.live.com. Na rozdiel od
prechádzajúceho zariadenia, v tomto prípade sa najprv
zariadenie
pripojilo
na
server
displaycatalog.mp.microsoft.com. Displaycatalog je
proxy server, ktorý poskytuje anonymné prihlásenie sa
a poskytuje tunel, ktorý skrýva celý proces, ide
o zámenu služby VPN. Keďže na zariadení nebol
prihlásený používateľ, vyžiadalo si adresu servera
pruchase.mp.mictosoft.com. Je to aktivačný server,
ktorý legitimuje nové zariadenie prvýkrát pripojené do
siete.

3 Výsledky a diskusia
Pri otestovaní zariadení výrobcu Apple sme zistili, že
obe zariadenia vo väčšine prípadov komunikovali so
servermi výrobcu alebo so servermi, ktoré ma Apple
zakúpené. Zariadenia sa počas testu nepripojili na
žiadny podozrivý server a neodosielali údaje
smerované na iné miesta. Všimli sme si, že pri
továrenskom nastavení, zariadenie odosiela všetky
údaje, niektoré súkromné do iCloudu. V prípade útoku
man-in-the-middle, útočník by získal všetky odoslané
údaje. Pre zvýšenie bezpečnosti je preto potrebné
zhodnotiť si či je potrebné, aby boli zapnuté služby
iCloudu, alebo používať spôsob zálohovania údajov
pomocou USB kábla. Tiež je potrebné zamedziť
možnosť zdieľania lokality pre ostaté aplikácie. Taktiež
je dôležité neignorovať informáciu o aktualizácii
platformy.
Bezpečnosť platformy Android sme otestovali
pomocou troch zariadení. Prostredníctvom nástroja
určeného na analýzu paketov sme zistili, že všetky
zariadenia bez ohľadu na výrobcu sa pripájali na servery
výrobcu platformy, čiže Google. Každý výrobca vlastní
aj svoje servery, na ktoré sa jednotlivé zariadenia
pripájajú a odosielajú určité informácie. Preto kvôli
zvýšeniu bezpečnosti, treba obmedziť jednotlivé
nastavenia, aby sa určité údaje po pripojení do siete
automaticky neukladali na dané servery. Keďže aj
napriek tomu, že zariadenia nič neobsahovali,
prihlasovali sa do Cloudových serverov.
Zariadenia pracujúce na platforme Windows Phone
sa väčšinou pripájali na servery výrobcu platformy.
V prípade zariadenia Nokia 610, sme došli k záveru, že
ide o bezpečné zariadenie nakoľko sa nepripojilo na
žiadny server, neodosielalo a neprijalo žiadne pakety.
Podobne aj pri zariadení Samsung neunikli žiadne
súkromné informácie aj napriek tomu, že sa pripojilo na
servery odkiaľ si stiahlo potrebné aktualizácie. Keďže
ide o zariadenie, ktoré vlastní verziu platformy 8.1,
všetky aplikácie boli podporované, takže môžeme
tvrdiť, že ide o bezpečné zariadenie, ktoré sa môže
uplatniť v každodennom použití. Zariadenie pracujúce
na aktuálnej verzii platformy už nebolo tak
zabezpečené. Zaznamenali sme, že sa pripájalo na
servery, ktoré majú schopnosť sledovať prácu
zariadenia, ktoré podľa práv odškrtnutých pri aktivácii
zariadenia Microsoftu povoľujú. Aby sme zamedzili
sledovanie
zariadenia,
potrebovali
sme
do
systémového súboru hosts, skopírovať všetky adresy
serverov a označiť ich za localhost. Týmto by sme znížili
sťahovanie údajov do zariadenia a znemožnili
sledovanie zo strany Microsoftu.
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Po otestovaní všetkých zariadení na základe
odchytených paketov sme zistili na čo by si mali
používatelia dávať pozor. Najlepším spôsobom ako si
používatelia ochránia údaje, je aby si nenechávali
zapnuté automatické pripojenie do siete. Ďalej by si
mali dať pozor na to, aké aplikácie používajú po
pripojení do verejnej siete. Taktiež by mali zvážiť pre
ktorú aplikáciu povolia, aby sa údaje nedostali von zo
zariadenia. Väčšina zariadení obsahuje GPS modul,
ktorý je automaticky zapnutý. Používatelia by tiež mali
zvážiť, ktorej aplikácii povolia prístup k tomuto modulu.
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Záver
V článku sme sa zamerali na otestovanie bezpečnosti
mobilných zariadení, po pripojení do bezdrôtovej siete
pracujúcich na najzastúpenejších platformách. Na
základe vykonaných testov sme mohli porovnať
bezpečnosť zvolených platforiem medzi sebou a
skonštatovať stupeň bezpečnosti.
Za účelom lepšieho a detailnejšieho porovnania
sme použili zariadenia viacerých výrobcov, tiež rôzne
verzie platforiem ako aj nastavenia a ďalšie zmeny
vykonané priamo na zariadení. Každé zariadenie sme
otestovali samostatne pri zvolenom časovom intervale.
Po pripojení do siete všetky zariadenia začali aktívne
komunikovať, odosielať a prijímať pakety, avšak na
rozdiel od zariadenia výrobcu Nokia, pracujúce na
platforme Windows Phone, ktoré počas testovania
nepreukázalo žiadnu aktívnu komunikáciu so sieťou.
Väčšina paketov smerovaných na servery bola totožná
pri všetkých výrobcoch, kde sa jednotlivé zariadenia
pripájali na servery výrobcov platformy alebo
zariadenia.
Existuje mnoho metód a nástrojov, ktoré
napomáhajú k zvýšeniu bezpečnosti zariadení.
Najúčinnejším spôsobom je použitie VPN nástroja,
ktorý pomocou tunelov a proxy serverov zabezpečuje
anonymnú komunikáciu. Ďalším spôsobom ochrany
údajov na zariadení je nastavenie Cloudových aplikácií,
aby automaticky neodosielali údaje po pripojení do
siete.
Zistili sme, že zariadenia pracujúce na platforme
Windows Phone sú najbezpečnejšie z hľadiska siete a
preto by používatelia mali zvážiť aj túto platformu pri
kúpe zariadenia. Pri platformách Android a iOS, ktoré
sú aj najpoužívanejšie, preukazovali určitý stupeň
ohrozenia, keďže automaticky, bez vedomia
používateľa odosielali súkromné údaje. Avšak pri
akceptovaní upozornení a aplikovaní navrhnutých
bezpečnostných metód a nástrojov, každé zariadenie
sa stáva tým najbezpečnejším.
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Použitie aktı́vnych kontúr na segmentáciu
trasologických objektov
Usage of active contours for image segmentation of trasological
objects
Marcel Koč, Alžbeta Michalı́ková
Školitel’: Alžbeta Michalı́ková
Katedra informatiky, FPV UMB,Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
koc.marcel@gmail.com, Alzbeta.Michalikova@umb.sk

Abstrakt

Úvod
Táto práca slúži ako praktická ukážka segmentácie
trasologických objektov v obraze pomocou metódy
aktı́vnych kontúr. Práca je súčast’ou projektu Au”
tomatizované spracovávanie trasologických objektov“,
ktorý prebieha na Katedre Informatiky Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici.
V prvej kapitole sa v skratke venujeme segmentáciı́
obrazu. Tu si povieme čo to segmentácia je a na čo sa
použı́va, a taktiež si vymenujeme zopár praktických
oblastı́, kde sa segmentácia využı́va.
V druhej kapitole sa zaoberáme aktı́vnymi
kontúrami, kde si povieme krátky úvod do sveta
aktı́vnych kontúr. Následne si vymenujeme základné
delenie aktı́vnych kontúr, ktoré v samostatných kapitolách popı́šeme a rozoberieme podrobnejšie.
Tret’ou kapitolou sa dostávame do praktickej roviny, kde si na obrázkoch vysvetlı́me priebehy jednotlivých implementáciı́ algoritmov.
Vo štvrtej kapitole sa dostávame k hlavnej časti
našej práce a tou je porovnanie zı́skaných výsledkov.
V tejto kapitole si ukážeme, aký je vstup do jednotlivých algoritmov a taktiež ich výstup. Čitatel’ si
tak môže jednotlivé výsledky prehodnotit’ a sám sa
môže rozhodnút’, či sú dostatočne presné. V praktickej časti sme jednotlivým algoritmom zmerali ich
časy vykonávania výpočtu a tieto časy sme uvažovali
ako jeden z faktorov porovnania.

Táto práca je venovaná segmentácii trasologických
objektov v obraze za použitia segmentačnej metódy
aktı́vnych kontúr. V teoretickej rovine venujeme pozornost’ teórii aktı́vnych kontúr a ich rozdelenia.
Hlavným ciel’om tejto práce je praktická ukážka fungovania algoritmov a ich porovnanie na jednotlivých
obrázkoch. V závere práce sme dosiahnuté výsledky
porovnali.
Kl’účové slová: aktı́vne kontúry, snakes, level
sets, segmentácia

Abstract
This thesis is dedicated to the segmentation of
trasological objects in the image segmentation
method using active contours. In a theoretical way,
we pay attention to the theory of active contours
and their division. The main objective of this thesis
is a practical demonstration of the operation of
algorithms and their comparison on each picture.In
conclusion, we compared the results obtained.
Key words: active contours, snakes, level sets,
segmentation
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Segmentácia obrazu

• Vnútorné energie, ktoré obmedzujú tvar
kontúry. Tieto energie sa snažia udržat’ kontúru
v celku, aby sa neroztrhla, a súčasne obmedzujú
tvar kontúry ako je zahnutie, hladkost’ a pod.
Vnútorné energie závisia od stavu krivky v
danom okamihu.

Segmentácia je jedným z množstva spôsobov spracovávania obrazu. Ciel’om segmentácie je rozdelit’
obraz na niekol’ko súvislých častı́, ktoré zdiel’ajú
spoločné vlastnosti (farba, intenzita farby, textúra
a pod.). Inými slovami, segmentácia slúži na oddelenie objektov v obraze od ich pozadia. Aj napriek tomu, že oblast’ segmentácie sa dlhé roky
rozvı́ja, stále neexistujú univerzálne algoritmy, ktoré
dávajú presné výsledky pre akýkol’vek vstup. Segmentáciu ovplyvňuje množstvo faktorov a to z nej
robı́ doménovo špecifický problém. Existuje však niekol’ko prı́stupov segmentácie a to:

Výslednú krivku zı́skame minimalizáciou týchto
energiı́. V implementácii nevieme vopred povedat’,
aké je požadované minimum, ale vieme definovat’ prah
zmeny. Tento prah potom použijeme ako testovaciu
hodnotu, zmena energiı́ je väčšia alebo menšia ako
naša prahová hodnota. V prı́pade, že zmena energiı́
je menšia, pokladáme to za výsledok.
Aktı́vne kontúry môžeme rozdelit’ podl’a spôsobu,
akým sa kontúra zı́skava na:

• prahové metódy,
• detekcia hrán,

• explicitné (parametrické),

• detekcia oblastı́ [1].

• implicitné (geometrické) [3].
Momentálne neexistuje algoritmus, ktorý poskytuje úplne presné výsledky. To je dôvod prečo existujú rôzne úpravy algoritmov, ktoré sú upravené na 2.1 Explicitné
riešenie konkrétnej problematiky. Segmentácia tak
Parametrické aktı́vne kontúry opisujú kontúru len
nachádza praktické využitie naprı́klad pri:
ako množinu bodov. Tento prı́stup nie je výpočtovo
• spracovanı́ obrazu v medicı́ne,
ani časovo náročný, pokial’ segmentácia prebieha v
rovine (2D obraz). Problémom explicitných kontúr
• detekciı́ objektov v obraze,
je ich rozšı́renie do tretej dimenzie. Dôvodom je
• rozpoznávanı́ objektov,
parametrické vyjadrenie a následné použitie funkcie pre pohyb, čo pri rozšı́renı́ do tretej dimenzie
• spracovanı́ obrazu na základe obsahu,
nie je triviálny problém a zložitost’ implementácie
rapı́dne
narastie. Ďalšı́m problémom je zmena to• dopravných systémoch [2].
pológie kontúry, tie sa totiž môžu počas výpočtu rozdel’ovat’ a dokonca aj zanikat’ [4].

2

Aktı́vne kontúry

2.2

Aktı́vne kontúry sú jedným z množstva spôsobov
segmentácie obrazu. Princı́pom fungovania aktı́vnych
kontúr je deformácia počiatočného modelu (krivky v
rovine alebo kontúry v povrchu). Na model pôsobı́
energeticky funkcionál, ktorý sa skladá z:

Implicitné

Na rozdiel od explicitných kontúr, implicitné reprezentujú krivku ako nultú vrstevnicu implicitne zadanej funkcie. Táto metóda eliminuje všetky nedostatky explicitných kontúr a poskytuje dokonca d’alšie
výhody. Rozšı́renie do tretej dimenzie nie je problém
a to znamená, že pohyb v trojrozmernom priestore je
reprezentovaný pohybom hyperplochy pomocou rovnakej rovnice, ktorá sa použı́va pri pohybe krivky
v rovine. Zmena topológie tiež nie je problémom,

• Vonkajšı́ch energiı́, ktoré obmedzujú kontúru v
pohybe, no súčasne ju tlačia k významným prvkom obrazu ako sú hrany, vrcholy a pod. Tieto
energie závisia na čase a pozı́cii kontúry v obraze.
2
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kontúry vznikajú, zanikajú alebo sa delia úplne prirodzene. Spoločne so zmenou implicitnej funkcie sa
menı́ aj nulová vrstevnica.
Implicitné kontúry majú však aj svoje nevýhody.
Hlavnou nevýhodou je výpočtová náročnost’. V
každom kroku výpočtu sa musia prepočı́tat’ jednotlivé vzdialenosti bodov k nultej vrstevnici, ktorá medzičasom zmenila svoj tvar [5].

3

Implementácie

Teraz si ukážeme ako prebieha segmentácia pri oboch
prı́stupoch. Za reprezentanta kategórie explicitných
kontúr sme si zvolili Algoritmus hada” (ang. snakes
”
algorithm) [4]. Za kategóriu implicitných kontúr si
ukážeme Level Sets” algoritmus [5].
”
Najprv si ukážeme explicitný spôsob, ktorý je
výpočtovo menej náročný. Na začiatok je potrebné si
zvolit’ počiatočnú kontúru, ktorú si môžeme nakreslit’ priamo v našej implementácii. Základom je, aby
sa kontúra nachádzala v okolı́ objektu, ktorý chceme
segmentovat’ a pokial’ je to možné, aby doň nezasahovala. Neodporúča sa kreslit’ kontúru prı́liš d’aleko
od objektu, zvyšuje sa tým výpočtový čas. Ideálne
je, ak sa kontúra nachádza v tesnej blı́zkosti objektu.
Priebeh výpočtu môžeme vidiet’ na obrázku (Obr. 1).
Ďalšı́m spôsobom segmentácie sú implicitné
kontúry. Ako už bolo povedané, tie kontúru nereprezentujú ako sústavu bodov, ale ako nultú vrstevnicu. Sı́ce tento spôsob je výpočtovo náročnejšı́, avšak
má množstvo výhod. Naša implementácia potrebuje
ako vstup jeden alebo viacero bodov z plochy, ktorú
chceme segmentovat’. V našom prı́pade sme zvolili
pozadie obrázku, čo je pre nás kvôli jednoduchosti
výhodnejšie. Priebeh výpočtu je možné vidiet’ na
obrázku (Obr. 2).

4

Segmentácia
objektov

(a)

(b)

(c)

(d)

Obr. 1: Grafická ukážka priebehu explicitných
aktı́vnych kontúr algoritmu hada.

zámerom práce bolo ukázat’, aké výsledky zı́skame
pri spracovanı́ komplexnejšı́ch obrázkov. Avšak táto
práca je úzko spätá s projektom Automatizované
”
spracovávanie trasologických objektov“, v ktorom
použı́vajú prevažne takto jednoduché vstupy.
Ako už bolo spomenuté, jednou z nevýhod explicitných metód je, že kontúra sa nesmie roztrhnút’ a preto sme obrázok s pneumatikou na
okraji nesegmentovali. Tento problém sa dá vyriešit’
umelým pridanı́m pixelov na stranu, kde sa obrázok
dotýka okraja. Naša implementácia momentálne takú
možnost’ nemá, avšak to neznamená, že niekedy v
budúcnostı́ túto funkcionalitu nepridáme.
Na obrázku (Obr. 3.a) vidı́me vstupný obrázok
pneumatiky v strede spolu s počiatočnou nami nakreslenou kontúrou. Tento obrázok je vstupom do
segmentácie pomocou algoritmu hada a na obrázku

trasologických

Teraz si ukážeme test jednotlivých algoritmoch na
dvoch obrázkoch pneumatı́k na bielom pozadı́. Na
prvom obrázku sa nachádza pneumatika v strede,
pričom na druhom obrázku je na okraji. Pôvodným
3
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(a)

(b)

(b)

Obr. 3: Výsledok segmentácie algoritmu hada. (Zdroj:
Autor)

(c)

(d)

(e)

(f)

vat’ s jedným alebo viacerými na sebe nezávislými
bodmi, tak sme jeden bod umiestnili aj do vnútra
pneumatiky. Tento bod navyše nám umožnil dostat’
výsledok, ktorý by sme len márne očakávali od algoritmu hada. Napriek tejto výhode je Level Sets algoritmus výpočtovo náročnejšı́ a trval 5456 ms.

Obr. 2: Grafická ukážka priebehu implicitných
aktı́vnych kontúr Level Sets algoritmu. (Zdroj: Autor)

(a)

(b)

Obr. 4: Výsledok segmentácie Level Sets algoritmu.
(Zdroj: Autor)

(Obr. 3.b) je výsledok segmentácie. Vzhl’adom na
fakt, že explicitná segmentácia má ako výsledok len
skupinu bodov, ktoré opisujú priamku, je vo výsledku
zobrazená len kontúra a nie objekt. Navzdory jednoduchosti algoritmu, výpočet trval 704 ms.
Na obrázku (Obr. 4.a) vidı́me vstupný obrázok
pneumatiky v strede, kde je taktiež možné vidiet’
počiatočnú kontúru okolo objektu. Tentokrát sme na
segmentáciu použili algoritmus Level Sets a výsledok
môžeme vidiet’ na obrázku (Obr. 4.b). Vzhl’adom
na fakt, že Level Sets algoritmus je schopný praco-

Ďalšou výhodou algoritmu Level Sets je, že kontúra
sa môže roztrhnút’, čo nám umožňuje segmentovat’
objekty, ktoré sú umiestnené na kraji obrázka. To
môžeme vidiet’ na obrázku (Obr. 5.a), čo je v podstate
vstupom pre segmentáciu, no namiesto kontúry sme
tentokrát použili sústavu bodov umiestnených v okolı́
objektu. Výsledok segmentácie je na obrázku (Obr.
5.b) a čas výpočtu je 3123 ms.
4
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[4] Snakes: Active contour models [Citované: 16.
marca 2017] http://web.cs.ucla.edu/~dt/
papers/ijcv88/ijcv88.pdf

(a)

[5] Fast Marching Methods and Level Set Methods
for Propagating Interfaces [Citované: 16. marca
2017] https://math.berkeley.edu/~sethian/
2006/Papers/sethian.vonkarman_1.pdf

(b)

Obr. 5: Výsledok segmentácie Level Sets algoritmu.
(Zdroj: Autor)

5

Záver

Ciel’om práce bolo čitatel’ovi poskytnút’ základne informácie o segmentácii obrazu a podrobnejšie rozobrat’ segmentačnú metódu aktı́vnych kontúr. Spomenuli sme si výhody a nevýhody jednotlivých
prı́stupov, ktoré sme implementovali. Avšak najpodstatnejšou častou práce je práve praktická ukážka
jednotlivých algoritmov, na ktorých sme otestovali
segmentáciu trasologických objektov pomocou algoritmu hada a algoritmu Level Sets. Pri výsledkoch
sme taktiež spomenuli celkový čas výpočtu, čo dáva
čitatel’ovi možnost’ rozhodnút’, ktorú z implementáciı́
využit’.
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Ovládanie bez ovládača - fenomén súčasnosti
Control without Controller - a present phenomenon
Marek Kriššák
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Abstrakt

Úvod

V tomto príspevku sa zaoberáme možnosťami
bezdotykového ovládania dnešných technológií.
V prvej kapitole tohto príspevku načrtneme
problematiku Human-Computer Interaction(ďalej len
HCI). Uvádzame dve definície HCI. Ďalej popisujeme,
čím sa HCI zaoberala v minulosti a čím sa zaoberá
v súčasnosti. Podrobnejšie hovoríme o dotykovom
ovládaní, ovládaní hlasom a virtuálnej realite. Na záver
kapitoly uvádzame príklady najnovších technológií a
technológie, ktoré by nám HCI mohlo priniesť
v budúcnosti. V druhej kapitole popisujeme obe verzie
zariadenia Microsoft Kinect. V tretej kapitole stručne
popisujeme Unity Asset Store a uvádzame príklad
vývoja niekoľkých aplikácií v hernom engine Unity 5.
V závere zhrnieme súčasné možnosti ovládania
technológií a uvedieme možnú príčinu neúspechu
zariadenia Kinect.
Kľúčové slová: HCI, Kinect, Unity Engine.

V súčasnosti je väčšina výpočtových zariadení a strojov
ovládaná
zariadeniami
vyžadujúcimi
kontakt
s používateľom. Medzi tieto zariadenia patria napr.
klávesnica, myš alebo dotykový displej. Od používateľa
vyžadujú interakciu vo forme fyzického kontaktu.
Začínajú sa však objavovať zariadenia a stroje, ktoré
nevyžadujú túto formu ovládania. Ide o autonómne
zariadenia a zariadenia s bezdotykovým ovládaním,
ktoré môžu byť ovládané napr. gestami, pohybom
alebo hlasom používateľa. Možnosťami ovládania
zariadení sa zaoberá Human Computer Interaction.

1 Human Computer Interaction
Human computer interaction (HCI) predstavuje vednú
oblasť zaoberajúcu sa komunikáciou človeka
s počítačom.
V súčasnosti existuje niekoľko definícií HCI,
no zatiaľ žiadna nebola akceptovaná ako oficiálna.
Jedna z týchto definícií hovorí, že HCI je disciplína,
ktorá
sa zaoberá
dizajnom,
vyhodnocovaním
a implementáciou
interaktívnych
výpočtových
systémov pre používanie ľuďmi a štúdiom majoritných
fenoménov, ktoré tieto systémy obklopujú (1). Iná
definícia popisuje HCI ako oblasť výskumu a činnosti
ktorá sa po prvý krát objavila na začiatku 80. rokov 20.
storočia. Pôvodne to bola špecifická oblasť spadajúca
pod počítačovú vedu, ktorá prijala poznatky
z kognitívnej vedy a inžinierstva ľudských faktorov.
Počas nasledujúcich dekád sa HCI rozrástlo, vďaka
čomu prilákalo odborníkov z iných disciplín a začlenilo
rôzne koncepty a prístupy (2).
HCI vznikla v 70. rokoch 20. storočia. Dovtedy
s počítačmi pracovali len odborníci, ktorí vedeli ako ich
majú ovládať. V 70. rokoch sa objavili prvé osobné
počítače, ktoré sa rozšírili aj medzi ľudí pracujúcich
mimo odboru informatiky. Objavili sa prvé tabuľkové
a textové editory. Ovládanie týchto programov však
nebolo veľmi používateľsky prívetivé. Vznikla potreba
vytvoriť také ovládanie, ktoré by zvládol každý

Abstract
In this post, we describe the options of controlling
current technologies. In the first chapter, we describe
Human-Computer Interaction(HCI hereinafter). We
introduce two definitions of HCI. Then we describe the
field of HCI, what did HCI dealt with in the past and
what it is dealing with in the present. We further
discuss controlling with touch, voice and technologies
that grant us access to virtual reality. We also describe
some of the newest technologies brought by HCI
and which technologies it could possibly bring
in the future. In the second chapter, we describe both
versions of Microsoft Kinect. In the third chapter, we
describe development of four applications with Kinect
support that were developed in Unity 5. In the
conclusion, we talk about current options of
controlling technologies and offering one probable
reason why Kinect was not successful.
Key Words: HCI, Kinect, Unity Engine.
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používateľ osobných počítačov. To vyústilo do vzniku
HCI.
Jedným z najvýznamnejších dizajnov ovládania
bola tzv. messy desktop. Tento koncept mal slúžiť ako
alternatíva k dovtedajšiemu spôsobu ovládania,
ktorým bolo zadávanie príkazov do konzoly. Objekty
boli v messy desktop reprezentované ako ikony, ktoré
bolo možné ovládať klikaním. Súbory bolo možné
triediť do priečinkov, čo malo za následok zlepšenie
organizácie. Tento koncept ovládania, pochádzajúci
z prvej polovice 80 rokov, spopularizoval Apple
Macintosh. S rôznymi úpravami sa používa
aj v dnešných operačných systémoch.
Nevýhoda tohto konceptu sa ukázala, ak mal
používateľ vytvorených veľa objektov. Čím väčší počet
objektov, tím viac času musel používateľ stráviť
hľadaním žiadaného objektu. Bolo preto nutné
vytvoriť iný koncept ovládania.
Týmto konceptom sa stalo vyhľadávanie, ktoré sa stalo
ďalším hlavným modelom interakcie používateľa
s počítačom. Vyhľadávanie sa používalo v rámci
internetu, kde umožnilo používateľom vyhľadávať
žiadaný obsah, no neskôr preniklo aj do operačných
systémov, čím umožnilo hľadať používateľom objekty
vo svojich osobných počítačoch (2).

Ak sa nachádzame v prostredí kde je hluk, Echo
zvyčajne dokáže rozpoznať náš hlas lepšie ako Siri. Ak
však potrebujeme nájsť niečo na internete, najlepšie
služby poskytuje Google Now (4).
Podľa ComScore, v roku 2020 bude 50% všetkých
vyhľadávaní
vykonaných
pomocou
hlasového
ovládania. Čoraz viac podnikov sa zameriava
na podporu hlasového ovládania nimi poskytovaných
služieb. Aby sa hlasové ovládanie stalo populárnejším,
je nutné pracovať na jeho vylepšení. Používateľ by mal
mať pocit, že on je ten ktorý ovláda hlasové
zariadenie, nie naopak. Zariadenie, ktoré poskytuje
verbálnu spätnú väzbu, ju nemusí poskytovať vždy.
Napr. ak chceme zhasnúť svetlá, zariadenie nemusí
po splnení príkazu oznámiť, že ich zhaslo. Výrobcovia
týchto zariadení by sa nemali zameriavať
na zariadenie, ktoré bude schopné vykonávať všetky
úlohy, ale vytvoriť špecializované zariadenie.
Ak komunikujeme so službou podporujúcou ovládanie
hlasom cez telefón alebo priamo, mali by sme vedieť
že je to služba a nie človek. Táto služba by mala mať
schopnosť prepojiť nás na človeka, ak nevie sama
vybaviť našu požiadavku (5).

Virtuálna realita
Virtuálna realita je trojrozmerné prostredie vytvorené
počítačom, ktoré môže byť skúmané a ovládané
človekom. Používateľ sa stane súčasťou tejto reality.
Vďaka tomu môže vo virtuálnej realite vykonávať
rôzne činnosti (6).
Virtuálna realita sa používa napr. na simulovanie
rôznych činností, či už v medicíne, v armáde, ale
aj v iných oblastiach (7). Napr. firma Claas, výrobca
poľnohospodárskej techniky, umožňuje vidieť kabínu
niektorých svojich traktorov pomocou virtuálnej
reality a zisťovať tak informácie o rôznych funkciách
traktora, aj keď sa v ňom fyzicky nenachádzame (8).
Virtuálna realita sa tiež používa na cvičenie
reflexov amerických športovcov, pomocou programu
NeuroTrainer. Pôvodne bol jeho cieľ zlepšiť stav
deťom s poruchami zraku a pozornosti. Aby sme mohli
NeuroTrainer použiť, potrebujeme k tomu počítač
a zariadenie pre virtuálnu realitu Oculus Rift (9).
Rozdiel medzi rozšírenou realitou a virtuálnou
realitou je v tom, že rozšírená realita obohacuje
skutočné
fyzické
prostredie,
ktorého
časti
sú v digitálnej
forme
obohatené
o dodatočné
informácie k objektu, na ktoré sa človek pozerá.
Virtuálna realita je prostredie vymodelované
počítačom simulujúce skutočnosť. Okrem zraku môže
stimulovať aj iné zmysly človeka, napr. sluch. Existuje
aj mixovaná realita, ktorá spája virtuálnu a rozšírenú

1.1 HCI v 21. storočí
Dotykové ovládanie
Najčastejšie používané zariadenia na dotykové
ovládanie sú myš a klávesnica. Populárnym spôsobom
ovládania sa ale stáva aj ovládanie gestami.
Tie sú používané pri ovládaní smartfónov a tabletov.
Kurtenbach a Hulteen poskytli nasledovnú definíciu
gesta: „Gesto je pohyb tela ktorý obsahuje
informáciu“ (3).

Ovládanie hlasom
Najpoužívanejšie nástroje na rozpoznávanie hlasu
sú v súčasnosti Googlom vyvinutý Google Now a Siri,
ktorý vytvorila spoločnosť Apple. Tieto nástroje
sú súčasťou smartfónov. Aj keď pomocou nich
dokážeme vykonávať jednoduché úlohy, napr. nastaviť
stopky, ich primárnou funkciou je uľahčiť vyhľadávanie
na internete. Systém Echo od spoločnosti Amazon,
ktorý reaguje na meno Alexa, je skôr orientovaný
na vykonávanie
jednoduchých
úloh.
Nie
je implementovaný v žiadnom smartfóne, ale ide
o samostatný počítač, ktorý je menší ako bežné
súčasné počítače, no stále väčší ako dnešné
smartfóny. Ďalšou nevýhodou je fakt, že nemá vlastný
akumulátor. Oproti Siri má ale lepšiu prepracované
rozpoznávanie hlasu. To je dosiahnuté vďaka tomu,
že Echo
má
viac
mikrofónov
ako
Siri.
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realitu. Mixovanú realitu zabezpečuje napr. Microsoft
Hololens, ktorý do reálneho sveta dokresľuje
holografické objekty (10).
V súčasnosti vznikajú hry podporujúce virtuálnu
realitu, kde sú potrebné rôzne zariadenia, akým
je napr. Oculus Rift.

golfovej palice. Tieto záznamy môžu byť neskôr
poslané do smartfónu a analyzované.
HCI tiež prinieslo pokrok v oblasti zdravotníctva.
Spoločnosť Google vyvinula prototyp inteligentných
kontaktných čočiek, ktoré merajú mieru glukózy
v slziach pacientov trpiacich cukrovkou. Ďalšou
novinkou je ultrazvukový snímač odtlačkov prstov,
ktorý môže pomocou ultrazvuku snímať odlačky
okrem iného aj cez sklo, plast, pot a krém na ruky.
Moderné autá dokážu určité úkony vykonávať
samostatne. Ide o úkony ako napr. udržiavanie vozidla
v jednom jazdnom pruhu na rovnej ceste alebo
na miernej zákrute, udržiavanie rýchlosti, udržiavanie
vzdialenosti od vozidla ktoré sa nachádza pred ním,
parkovanie,
rozpoznávanie
chodcov
apod.
V súčasnosti sa testujú autonómne autá. Pre zvýšenie
bezpečnosti vodičov motocyklov bol vyvinutý oblek Dair racing suit, ktorý má airbagy, akcelerometer,
gyroskop, GPS a 2 GB internej pamäte
na monitorovanie pohybu vodiča pre prípad dopravnej
nehody. V prípade havárie vie otvoriť airbagy do 30
ms.
Inteligentné domy a inteligentné LED žiarovky
sú ďalšou oblasťou ktorou sa HCI zaoberá. Tieto domy
pomocou senzrov samé vedia monitorovať a regulovať
teplotu v izbách, zaťahovať žalúzie, zapínať a vypínať
svetlo, polievať trávnik apod. Používateľ môže meniť
nastavenia
niektorých
regulačných
zariadení
inteligentného domu pomocou mobilnej aplikácie.
Inteligetnné LED žiarovky sú vybavené senzormy,
vďaka ktorým vedia reagovať na svetlo z okolia, koľko
ľudí sa nachádza v miestnosti apod. Vďaka tomu sa
môžu samé zhasnúť, ak v izbe nikto nie je, alebo ak je
v izbe dostatok svetla.

1.2 Budúcnosť HCI
Ďalší spôsob ovládania by mohol byť pomocou
okuliarov založených na electro-oculography, skrátené
EOG. Tieto okuliare by snímali pohyb očí a žmurkanie.
Pri testovaní týchto okuliarov bolo použitých viac
grafických rozhraní. Jedno z nich zobrazovalo štyri
smery- hore, dole, doprava a doľava. Okrem nich ešte
zobrazovalo stav odpočinku, ktorý bol nastavený ako
štandardný stav. Ak používateľ vykonal pohyb očami
do niektorého smeru, obrazovka sa zmenila aby
zobrazila tento smer. Ak používateľ žmurkol, aktuálny
snímok zmenil farbu (11).
Ďalšie príklady budúcnosti HCI uvádzajú
Mohammad S. Hassan a Yu Hongnian (12). Podľa nich
by sme v budúcnosti mohli vidieť zariadenia
s ohybnými obrazovkami. Už v súčasnosti majú
niektoré televízory a smartfóny zahnuté obrazovky,
no používateľ si ich nemôže ohnúť podľa svojich
potrieb a sú drahé.
Zariadenia Celluon Epic a V200 key fob malé
mobilné zariadenia, ktoré vytvoria projekciu
klávesnice na určitom povrchu, pripoja sa pomocou
Bluetooth k tabletu, smartfónu alebo inému
mobilnému zariadeniu a umožnia tak používateľovi
písať na týchto zariadeniach text, ako keby ho písali
na počítači.
Ako ďalšie potenciálne využiteľné technológie
v budúcnosti by sme mohli uviesť invalidný vozík
ovládaný signálmi z mozgu jeho majiteľa (Abiyev,
a kol., 2016).
Novinkou sú tiež inteligentné hodinky. Tie sa
bezdrôtovo pripájajú k smartfónu a môžeme nimi
prijímať prichádzajúce hovory, zobrazovať správy,
notifikácie, prehrávať hudbu, fotiť apod. Existujú však
aj inteligentné hodinky, ktoré samé dokážu uskutočniť
hovor, ak do nich vložíme SIM kartu. Okrem
inteligentných hodín môžeme nosiť aj inteligentné
šperky, ktoré sa tiež pripájajú k smartfónu a dokážu
svojho nositeľa upozorniť na prichádzajúce hovory, emaily a správy.
Dnes sú dostupné aj zariadenia pre športovcov.
Niektoré monitorujú zdravotný stav používateľa, jeho
tep apod., iné môžu pomáhať pri zlepšení sa v určitom
športe. Do druhej kategórie spadá zariadenie M-Tracer
golf swing analyser, ktorý zaznamenáva pohyby

2 Microsoft Kinect
Microsoft Kinect je pohybový senzor, ktorý je určený
pre hernú konzolu Xbox a operačný systém Microsoft
Windows. V súčasnosti existujú dve verzie- Kinect V1,
ktorý je určený pre konzolu Xbox 360 a Kinect V2,
ktorý je určený pre konzolu Xbox One.
Kinect V1 je určený pre Xbox 360 a počítače
s operačným systémom Windows 7 a vyššie. Skladá
sa z:
 RGB kamery,
 infračerveného žiariča a infračerveného hĺbkového
senzora. Žiarič vyžaruje infračervené lúče
do priestoru. Senzor sníma odrazené lúče,
na základe ktorých vyhodnocuje vzdialenosť medzi
objektmi a senzorom,
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pole mikrofónov, ktoré tvoria 4 mikrofóny. Tieto
slúžia na zachytávanie zvuku, určenie zdroja zvuku
a smeru zvukovej vlny,
akcelerometer pracujúci v troch osiach. Je možné
ho použiť na zistenie aktuálnej orientácie Kinectu.

3.2 Chytanie Kameňov(Gemológia)
V tejto má hráč za úlohu pochytať do klobúka
čo najviac kameňov, ktoré padajú z neba. Musí sa ale
vyhýbať bombám, ktoré padajú zároveň s kameňmi.
Ak hráč chytí kameň, je bodovo ohodnotený. Ak sa ale
klobúkom dotkne bomby, body mu budú odčítané.
Na chytanie kameňov má hráč vymedzený čas.
Hráč ovláda klobúk pomocou pohybu tela. Jeho
pohyb je monitorovaný zariadením Kinect.
Pri vytváraní hier môžeme určiť, ktorú časť tela má
Kinect sledovať a po ktorých osiach. V tomto prípade
sme sa rozhodli pre hráčovu panvu. Ak sa hráč posunie
doľava, Kinect jeho pohyb zaznamená, odovzdá
informáciu hre a tá túto informáciu aplikuje
na klobúk. Výsledkom je, že aj klobúk sa pohne
doľava. Sledujeme len pohyb po horizontálnej osi, čiže
ak hráč vyskočí, klobúk jeho pohyb opakovať nebude.
Dôležitým pre aplikovanie pohybu hráča na objekty
na scéne je umiestniť na scénu objekt PointMan.
Tento objekt sa skladá z objektov reprezentujúcich
kĺby a jeden z jeho komponentov je rovnomenný
skript. Ten obsahuje premenné, ktorým priradíme
jednotlivé kĺby PointMana. Kĺby potom kopírujú pohyb
hráča, ktorý je sledovaný Kinectom. Samotný objekt
PointMan je v našej hre neviditeľný.
Klobúk má ako jeden z komponentov skript, ktorý
sleduje kĺb PointMana reprezentujúci panvu hráča.
Pohyb tohto kĺbu potom aplikuje na klobúk.
Ak chceme, môžeme zmeniť kĺb, ktorý má tento skript
sledovať.

1

Obr. 1 Kinect V12
Kinect V2 je nová verzia Kinectu, určená pre Xbox
One a počítače s operačným systémom Windows 8
a novšie. Zlepšuje schopnosť rozpoznávať malé
objekty. Vďaka infračervenému svetlu môže senzor
vidieť objekty aj v tme.

3 Vývoj aplikácií
Cieľom praktickej časti je previesť čitateľa postupným
aplikácií
využívajúcich
pohybové
ovládanie
so stúpajúcou náročnosťou. Ako prostredie sme zvolili
Unity 3D a ako cieľ vývoja vytvorenie aplikácií (hier),
ktoré propagujú štúdium v rôznych oblastiach STEM.
Aplikácie sme sa pokúsili navrhnúť tak, aby každá
uročtým spôsobom zodpovedala zameraniu jedného
pracoviska FPV UKF v Nitre.
Aplikácie sú vytvorené v hernom engine Unity 5.
Tento štandardne nemá podporu pre Kinect. Túto
podporu je možné pridať pomocou plug-inov. V našej
práci budeme využívať dva z nich: Kinect with MS-SDK
a Kinect with OpenNI2. Pre prácu s plug-inom Kinect
with OpenNI2 je potrebné nainštalovať framerowky
OpenNI2(v tejto práci sme používali verziu 2.1.0.4)
a PrimeSense NiTe(v našej práci sme používali verziu
2.0.0.12).

Obr. 2 Obrazovky hry Chytanie Kameňov(Gemológia)

3.1 AssetStore

3.3 Ryby (Biológia)

Asset Store je internetový obchod pre vývojárov
pracujúcich s herným enginom Unity, kde môžu získať
assety a plug-iny. Vďaka tomu ich nemusia vytvárať
sami, čo šetrí čas. Niektoré assety sú k dispozícii
zadarmo, iné je potrebné kúpiť.

V tejto hre hráč ovláda rybu. Tá je spočiatku malá,
no časom môže rásť, ak bude jesť menšie ryby. Hráč
okrem jedenia menších rýb musí dávať pozor, aby
sa sám nestal potravou pre väčšie ryby. Úlohou hráča
je teda zjesť čo najviac rýb a sám sa nestať potravou.
Ak zje menšiu rybu, hráčova ryba narastie.
Ak sa dotkne väčšej ryby, hráčova ryba sa zmenší.
Ak sa dotkne väčšej ryby viac krát, hra končí. Hra nie je
nijak časovo obmedzená.

1

Zdroj
Obr.
2:
https://i-msdn.sec.smsft.com/dynimg/IC584396.png
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V tejto hre sledujeme horizontálny pohyb hráča
podobne ako v predchádzajúcej hre, no zároveň
rozšírujeme možnosť ovládať rybu aj po vertikálnej osi
pomocou gest. Plug-in, ktorý sme použili,
má už zabudovanú podporu pre niekoľko gest. My
sme z nich použili zdvihnutie ľavej alebo pravej ruky
pre pohyb ryby hore a podrep pre pohyb ryby dole.
Ryba sa posúva po vertikálnej osi po krokoch. Plug-in
obsahuje niekoľko ukážkových príkladov, ako pracovať
s Kinectom. V jednom z nich sa nachádza skript
GestureListener, ktorý rozpoznáva gestá vykonané
hráčom. Tento skript sme rozšírili o sledovanie vyššie
uvedených gest. V skripte, ktorý má na starosti
ovládanie ryby, potom sledujeme, či hráč vykonal
nejaké gesto. Ak áno, je vyvolaná príšlusná reakcia.

Obr. 4 Obrazovky hry Beh Cez
Prekážky(Environmentalistika)

3.5 Sčítanie čísiel (Matematika)
V tomto programe hráč ovláda kurzor- zelenú guľôčku.
Jeho úlohou je vypočítať príklad a zadať číslice
výsledku, počnúc najväčšou cifrou. Guľôčkou hýbe tak,
aby sa dotkol padajúcej gule s požadovaným číslom.
Ak je napr. výsledok príkladu 42, musí sa guľôčkou
dotknúť najprv gule s číslom 4 a následne gule s číslom
2. Zároveň si hráč musí dávať pozor, aby sa nedotkol
gule s inými číslami, pretože aj tie sa zapíšu
do výsledku. Ak sa hráč dotkol gule s nechceným
číslom, môže sa dotknúť gule s nápisom Storno, ktorá
vymaže celý výsledok. Hra nemá podmienku
pre prehru. Hráč vyhrá vtedy, ak zadá správny
výsledok, na čo ho upozorní aj hra. Potom môže začať
novú hru.
V tomto príklade hráč ovláda guľôčku pravou
rukou. Ak napr. hráč pohne rukou doľava, guľôčka
pôjde tiež doľava. Padajúcim guliam sú priradené tagy
podľa čísla, ktoré majú na sebe napísané. Guľôčka
sleduje kolízie s týmito guľami. Ak do nejakej narazí,
skontroluje jej tag a podľa toho nechá do výsledku
napísať číslo, príp. vymazať výsledok, ak narazila
do gule s nápisom Storno.
V tomto príklade sme použili iný plug-in
pre podporu Kinectu v Unity, než v predchádzajúcich
príkladoch. Dôvodom je absencia jednej metódy, ktorá
je potrebná na ovládanie guľôčky pomocou ruky.
Namiesto Kinect with OpenNI2 sme použili Kinect with
MS-SDK.

Obr. 3 Obrázok z programu Ryby(Biológia)

3.4 Beh cez prekážky (Environmentalistika)
V tomto programe hráč ovláda mimozemšťana, ktorý
prišiel na Zem. Má ale obmedzené množstvo
mimozemského kyslíka, takže musí zbierať bubliny
s týmto kyslíkom. Mimozemšťan má ale veľmi jemnú
telesnú konštrukciu, preto mu robia problémy
betónové zátarasy. Tým sa musí vyhýbať a to tak,
že ich buď obíde, alebo ich preskočí. Ak do nich
nabúra, odpočíta sa mu jeden život. Hráčovi beží
časomiera, ktorá ukazuje, ako dlho mimozemšťanovi
vydrží mimozemský kyslík. Zároveň sa hráč musí
vyhýbať prekážkam, aby neprišiel o všetky životy.
Ak sa tak stane, alebo ak vyprší časomiera, hra končí.
Horizontálny pohyb sledujeme podobne ako
v predchádzajúcich kapitolách. No pri vertikálnom
pohybe nepoužívame gestá, ale pomocou Kinectu
sledujeme vertikálny pohyb hráča podobným
spôsobom, ako sledujeme jeho horizontálny pohyb.
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Záver
V súčasnosti existuje viacero možností interakcie
človeka
s výpočtovou
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zadávanie príkazov do konzole a ovládanie počítača
pomocou grafického prostredia. Tieto sú väčšinou
realizované pomocou myši a klávesnice. Smartfóny
a tablety môžu byť ovládané pomocou dotykov
na obrazovke, herné konzole, zase pomocou ovládača.
Začínajú sa objavovať aj nové spôsoby ovládania,
ktoré nevyžadujú fyzický kontakt používateľa
so zariadením. Niektoré zariadenia a aplikácie môžu
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spopularizovať
novšiu
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Kinectu
tým,
že ho pribaľoval ku každému Xbox One a vyhlásením,
že toto zariadenie je potrebné na prevádzku tejto
hernej konzoly, no tým len predražil hernú konzolu.
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pre vývoj aplikácií podporujúcich Kinect pre operačný
systém Windows (13).
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Klasifikácia obrázkov pneumatík do tried pomocou metód
využívajúcich fuzzy prístup
Images tire classification into classes using methods using fuzzy
approach
Branislav Pažický, Alžbeta Michalíková
Školiteľ: Alžbeta Michalíková
Katedra informatiky, FPV UMB, Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica
brano.pazicky@gmail.com, Alzbeta.Michalikova@umb.sk

pneumatík do tried pomocou metód využívajúcich
fuzzy prístup. Hlavným cieľom tejto práce bolo
vytvoriť program, ktorý klasifikuje obrázky pneumatík
do tried pomocou metód využívajúcich fuzzy prístup,
konkrétne fuzzy zhlukovú analýzu (Fuzzy c-means
clustering). Program berie ako vstupný parameter
priečinok obrázkov pneumatík, ktoré chceme zaradiť
do rôznych tried pomocou trénovacích obrázkov
pneumatík. V praxi vieme náš postup použiť v projekte
„Automatizované
spracovávanie
trasologických
objektov“ na klasifikáciu obrázkov pneumatík. V tejto
práci opisujeme základný teoretický princíp nášho
postupu klasifikácie obrázkov pneumatík použitím
fuzzy zhlukovej analýzy a prezentujeme naše výsledky.

Abstrakt
Cieľom tohto článku je oboznámiť čitateľa
s klasifikáciou obrázkov pneumatík do tried pomocou
metód využívajúcich fuzzy prístup, konkrétne fuzzy
zhlukovú analýzu. V prvej časti práce hovoríme o fuzzy
zhlukovej analýze a fuzzy zhlukovej analýze
v programe MATLAB. V ďalšej časti práce hovoríme
o úpravách obrázkov, napríklad rozložení obrázka
na 16 častí, vytvorení trénovacej množiny a tried
pre klasifikovanie. Potom opisujeme samostatnú
klasifikáciu obrázkov pomocou nášho algoritmu.
Kľúčové slová: klasifikácia, fuzzy prístup, fuzzy
zhluková analýza, MATLAB

1 Fuzzy zhluková analýza (Fuzzy c-means
clustering)

Abstract
The aim of this article is to introduce the reader with
the classification of images tires in classes using
methods utilizing fuzzy approach, specifically fuzzy
c-means clustering. Firstly, we are going to talk about
fuzzy clustering and fuzzy c-means clustering in
MATLAB. Secondly, we are going to talk about the
spread of the image to 16 parts and created a training
set of classes for classification. Then, we are going to
talk about the classification of images by using our
algorithm. In the end, we will present the results
achieved by our implementation.
Key Words: classification, fuzzy approach, fuzzy
clustering, MATLAB

Zhlukovanie číselných dát tvorí základ viacerých
klasifikačných algoritmov. Cieľom zhlukovania je
identifikovať z veľkého množstva dát prirodzené
zoskupenie dát na tvorbu reprezentácie správania sa
daného systému. Fuzzy c-means algoritmus (FCM) je
dátová zhluková technika, ktorá údaje zo súboru dát
zoskupuje do c zhlukov, pričom každý jeden údaj zo
súboru dát patrí do každého zhluku do určitej miery.
Pre každý údaj sa počíta s akou mierou príslušnosti
patrí do ktorého zhluku. Napríklad konkrétny objekt,
ktorý leží v blízkosti centra zhluku, prislúcha danému
zhluku s vysokou mierou príslušnosti. Objekt, ktorý leží
medzi dvomi centrami zhlukov čiastočne prislúcha
jednému zhluku a čiastočne druhému zhluku. Takýmto
spôsobom môže objekt patriť do viacerých zhlukov
zároveň a následne vieme lepšie identifikovať objekty,
ktoré sa nedajú priradiť do žiadneho zhluku. Postup
fuzzy zhlukovej analýzy opisujeme nasledujúcimi
krokmi:
1. Zadanie vstupných údajov
2. Inicializácia centier zhlukov
3. Výpočet matice príslušnosti

Úvod
Počítačové videnie je vedný odbor, ktorý sa
za posledných pár rokov rýchlo rozvíja. Stretávame sa
s ním pri rozpoznávaní objektov, klasifikácii,
zachytávaní obrazu a spracovaní videa alebo
fotografie. Na katedre informatiky prebieha riešenie
projektu APVV pod názvom „Automatizované
spracovávanie trasologických objektov“. Preto sme sa
rozhodli, spracovať tému, klasifikácia obrázkov
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Výpočet účelovej funkcie
Pokiaľ nie je splnená overovacia podmienka,
opakovať od kroku 3
Získanie výstupu

Vo fuzzy zhlukovej analýze každý jeden objekt patrí do
všetkých zhlukov, preto spočítaním miery príslušnosti
objektu vo všetkých zhlukoch dostaneme hodnotu 1.
Preto matica príslušnosti nie je binárna matica, teda
neobsahuje len hodnoty 0 a 1. Jednoduchý príklad
matice príslušnosti vidíme na obrázku 1.[1,2]

Obr. 3 Výpis účelovej funkcie
Zdroj: [3]

2 Rozklad obrázka
Obrázky pneumatík chceme rozdeliť do rôznych
skupín. Napríklad na celé, nie úplne celé, odfotené
zľava a sprava. Človek vie pri prvom pohľade na
obrázok povedať, o akú pneumatiku ide a taktiež ju vie
zaradiť do jednej zo skupín. Aby počítač pochopil o akú
pneumatiku sa jedná, je to oveľa zložitejšie.
V našom programe pracujeme s hodnotami
z čiernobieleho obrázka, konkrétne s počtom čiernych
bodov. Čiernobiely obrázok pneumatiky nám podľa
počtu čiernych a bielych pixelov napovedá, o akú
pneumatiku ide.
Ako príklad si zoberme celú pneumatiku,
ktorá smeruje vpravo. Po úprave obrázka orezaním a
prevodom do čiernobielej farby pomocou funkcie
imbinarize, dostávame obrázok ako je znázornený na
obrázku 4. Vidíme, že tento čiernobiely obrázok je už
na prvý pohľad iný ako by sme si predstavili pri
prevedení obrázka na čiernobielu farbu. Napríklad,
biele okraje by mali ostať biele a v našom prípade sú
čierne. Táto situácia nastáva z dôvodu použitia funkcie
imbinarize, ktorú nám na prevod do čiernobielej farby
odporučil program MATLAB. Táto metóda prevádza
farebný obrázok do čiernobielej farby za pomoci
prahovania. Ako prahovaciu metódu používame
v programe MATLAB metódu adaptive. Viacej
o funkciách imbinarize a adaptive sa dočítame
v publikácii [4].

Obr. 1 Matica príslušnosti
Zdroj: [2]

1.1 Fuzzy zhluková analýza v programe MATLAB
V našej práci sme použili programovacie prostredie
MATLAB, ktoré obsahuje Fuzzy Logic Toolbox™.
Pomocou funkcie FCM sme vytvorili fuzzy c-means
zhlukovanie. Vstupnou hodnotou je predpokladaný
počet zhlukov, ktoré slúžia na rozdelenie údajov do
jednotlivých zhlukov. V ďalšom kroku, funkcia FCM
priradí každému údaju zo súboru dát mieru
príslušnosti pre každý zhluk. Iteratívne sa aktualizujú
zhlukové centrá pre každý jeden údaj, kde FCM
zaraďuje centrá zhlukov na správne miesto v rámci
súboru dát. Táto iterácia je založená na minimalizácii
funkcie, ktorá vypočíta vzdialenosť jednotlivých údajov
od centier zhlukov. Dané vzdialenosti sú vyvážene
pomocou hodnôt stupňov príslušnosti údajov
patriacich do jednotlivých tried.
Funkcia FCM očakáva na vstupe vstupné dáta
a požadovaný počet zhlukov ako vidíme na obrázku
2.[3]

Obr. 2 Ukážka použitia funkcie FCM
Zdroj: autor
Funkcia priebežne vypisuje hodnotu účelovej funkcie
ako je znázornené na obrázku 3 a vracia súradnice
optimálnych centier zhlukov a stupeň príslušnosti do
jednotlivých zhlukov pre každý jeden údaj, ktoré
ukladá do matice.

Obr. 4 Obrázok pneumatiky po použití metódy
imbinarize
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Zdroj: autor
Každú pneumatiku sme rozdelili na 16 častí ako vidíme
na obrázku 5.

3 Vytvorenie trénovacej skupiny a tried pre
klasifikáciu
Pri klasifikácii pomocou FCM potrebujeme trénovaciu
množinu obrázkov, pomocou ktorej budeme
zaraďovať obrázky do určitých tried. V našej aplikácii
rozoznávame 6 možných tried pneumatík. Ľavé a
pravé, kde rozoznávame celú a nie celú pneumatiku,
krivé a pohľad priamo na pneumatiku. Všetkých 6
typov pneumatík je znázornených na obrázku 7.

Obr. 5 Obrázok pneumatiky rozloženej na 16 častí
Zdroj: autor
Dôvod delenia si vysvetlíme na nasledujúcom príklade.
Na obrázku 6 máme dve celé pneumatiky, kde jedna
smeruje vpravo a druhá vľavo. V každom jednom rohu
vidíme čiernu farbu. Na základe tejto informácie,
vieme povedať, že sa jedná o celú pneumatiku.
Pretože pokiaľ by sa v dolnej časti obrázka v oboch
rohoch nenachádzala čisto čierna farba, vieme, že
s veľkou pravdepodobnosťou by sa jednalo o nie celú
pneumatiku.

Obr. 7 Typy tried pneumatík
Zdroj: autor
Z každej jednej triedy typov pneumatík sme zvolili po 5
pneumatík. Spolu nám trénovaciu množinu tvorí 30
vstupných obrázkov, ktoré sa spracúvajú tak isto ako
každý jeden obrázok, ktorý budeme klasifikovať.

4 Klasifikácia obrázkov
Obrázky pneumatík zaraďujeme pomocou vyššie
spomínaných funkcií a metód, ktoré sme
implementovali do vlastného algoritmu. Náš
algoritmus vyzerá nasledovne:
1. Vytvorenie matice DOK z trénovacích
obrázkov
2. Vytvorenie nových priečinkov
3. Načítanie obrázka z obrázkov určených na
klasifikovanie
4. Upravenie a rozloženie obrázka na maticu P
veľkosti 1x16
5. Vloženie získanej matice P ako posledný
stĺpec k matici DOK
6. Vytvorenie matice príslušnosti M pomocou
FCM z matice DOK
7. Zaradenie obrázka pomocou matice M
8. Opakovanie od kroku 3 pokiaľ sa nezaradia
všetky obrázky

Obr. 6 Obrázky pneumatík po použití metódy
imbinarize
Zdroj: autor
Rozdiel vidíme v stredoch obrázkov. Pri ľavom okraji
pneumatiky nachádzajúcej sa vľavo je menej bielych
pixelov ako pri pneumatike vpravo. Na základe takejto
informácie a počte bielych pixelov vieme počítaču už
teoretický povedať, či sa jedná o ľavú alebo o pravú
pneumatiku.
Podobne
postupujeme
pri
posúdení
vzájomného vzťahu medzi rôznymi uloženiami
obrázkov pneumatík. Z každej jednej zo 16 častí
obrázka zistíme počet bielych pixelov a uložíme ich do
matice. Po rozložení obrázka sa nám vráti matica
veľkosti 1x16, ktorá obsahuje všetky zistené hodnoty
z každej časti, ktoré ďalej v programe používame.
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Prvým krokom je vytvorenie matice z 30 takzvaných
dokonalých pneumatík. Táto matica má názov DOK.
Matica DOK sa vytvorí raz na začiatku a ďalej sa s ňou
už len pracuje. V druhom kroku, v priečinku vytvoríme
sedem tried do ktorých budeme klasifikovať obrázky
pneumatík. Siedma trieda slúži na uloženie
nezaradených obrázkov. V ďalšom kroku, v cykle
načítame postupne každý jeden obrázok, ktorý
jednotlivými metódami upravíme, aby sme dostali
maticu P veľkosti 1x16, ktorá vzniká rozkladom
obrázka na 16 častí. Novovytvorenú maticu vložíme k
matici DOK, ktorá je vstupným parametrom pre
funkciu FCM v programe MATLAB. Druhý vstupný
parameter funkcie je počet zhlukov. Ako sme vyššie
spomenuli, v našom programe je počet tried 6, a teda
aj počet zhlukov je 6. Vstupných údajov je 31, kvôli
pridanej matici P. Pomocou funkcie FCM získame
maticu príslušnosti M, ktorá má veľkosť 6x31.
Prichádzame do kroku sedem, v ktorom sa obrázok
zaraďuje do triedy. Z matice M uložíme posledný
stĺpec do novej riadkovej matice L a v matici M tento
stĺpec odstránime. Taktiež z matice DOK vymažeme
posledný stĺpec, kvôli zachovaniu 30 „dokonalých“
obrázkov pneumatík a jednej, ktorú zaraďujeme.
Následne v matici M nájdeme v každom stĺpci
maximum a všetky ostatné hodnoty nastavíme na
nulu. Týmto krokom dostaneme maticu V, ktorá nám
rozhoduje, ktorý obrázok patrí do ktorej skupiny. Na
obrázku 8 vidíme časť matice V, kde je zaradených do
dvoch skupín prvých 10 „dokonalých“ obrázkov.

ktorej číslo stĺpca nám hovorí, do ktorej triedy
zaradíme obrázok. Na vstupe môžu byť obrázky, na
ktorých sa nenachádza pneumatika. V taktom prípade
sú hodnoty v matici L rozložené približne rovnako.
Toto nastáva z dôvodu, že FCM nevie priradiť obrázok
ani ku jednému zhluku. V takejto situácii by sme
taktiež zobrali maximum z matice L a zaradili obrázok
do jednej z tried, čo nie je dobré. Takúto situáciu sme
ošetrili nastavením minima na 0,25. Pokiaľ je
maximum z matice L menšie ako toto minimum,
automaticky sa zaradí obrázok do skupiny „iné“. Takto
sa postupuje, až pokiaľ sa neklasifikujú všetky obrázky.
Vytvorený program samostatne rozdelí obrázky do
siedmych priečinkov, ako to vidíme na obrázku 10 .

Obr. 10 Zaradené obrázky do 7 priečinkov
Zdroj: autor

4 Výsledky klasifikácie
Náš postup klasifikácie sme testovali pri šiestich
triedach pneumatík, kde v jednej triede trénovacích
obrázkov bolo po 5 „dokonalých“ obrázkov
pneumatík. Takýmto postupom sme dostali sadu
trénovacích obrázkov, ktoré obsahovali 30 obrázkov
pneumatík. Obrázky sme klasifikovali do spomínaných
6 tried, a pokiaľ sa nedalo rozhodnúť, alebo sa na
obrázku nenachádzala pneumatika, zaradili sme ju do
siedmej skupiny, ktorá sa nazýva „iné“. Pri testovaní
sme použili 400 obrázkov. Výsledok klasifikácie
prezentujeme pomocou kontingenčnej tabuľky (z
anglického confusion matrix), o ktorej sa viacej
dočítame v publikácii [5]. Stĺpce tabuľky nám
predstavujú triedy, do ktorých program zaraďuje
obrázky. Pomocou kontingenčnej tabuľky vieme
vypočítať percentuálny počet správne zaradených
pneumatík. Vieme teda povedať, na koľko percent
nám náš program správne klasifikoval obrázky
pneumatík do tried. Na obrázku 11, vidíme
kontingenčnú tabuľku, kde sú žltou farbou vyznačené
správne zaradené obrázky pneumatík. Počet všetkých,

Obr. 8 Časť matice príslušnosti V
Zdroj: autor
Posledný stĺpec sme si uložili do samostatnej riadkovej
matice L, ktorá má veľkosť 1x6 ako je znázornené na
obrázku 9.

Obr. 9 Posledný stĺpec z matice príslušnosti V
Zdroj: autor
Matica L predstavuje aktuálne klasifikovaný obrázok.
Nájdeme v nej maximálnu hodnotu a pozrieme sa,
v ktorom stĺpci sa nachádza. Získaná hodnota nám
hovorí o čísle riadku v matici V, ktorý budeme
prezerať. V tomto riadku hľadáme nenulovú hodnotu,
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teda dobre aj zle zaradených obrázkov v každej triede
nepotrebujeme znázorňovať, stačí nám len ich celkový
počet. Tie, ktoré sa nesprávne zaradili sa spočítajú
a tento údaj sa vloží do bunky s názvom „zle“.
Posledný stĺpec s názvom „Spolu“ nám hovorí
o percentuálnej časti správne zaradených obrázkov
z celkového počtu pneumatík. Po sčítaní dostávame
64 % správne zaradených obrázkov pneumatík.

Použitá literatúra
[1] Shluková analýza [Citované: 18. marca 2017]
http://is.muni.cz/th/172767/fi_b/5739129/web/w
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[2] Fuzzy zhluková analýza [Citované: 18. marca 2017]
https://lms2.umb.sk/pluginfile.php/58844/mod_re
source/content/1/T7%20Fuzzy%20zhlukova%20an
alyza.pdf
[3] Fuzzy C-Means Clustering [Citované: 18. marca
2017]
https://www.mathworks.com/help/fuzzy/example
s/fuzzy-c-means-clustering.html
[4] Binarize image by thresholding [Citované: 18.
marca
2017]
https://www.mathworks.com/help/images/ref/im
binarize.html
[5] Confusion matrix [Citované: 18. marca 2017]
http://www2.cs.uregina.ca/~dbd/cs831/notes/con
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Obr. 11 Kontingenčná tabuľka výsledkov
Zdroj: autor

Záver
Cieľom tejto práce je oboznámiť čitateľa s klasifikáciou
obrázkov pneumatík do tried, pomocou metód
využívajúcich fuzzy prístup, konkrétne fuzzy zhlukovú
analýzu. Túto metódu sme v úvode práce opísali,
definovali sme fuzzy zhlukovanie v program MATLAB a
uviedli základný algoritmus klasifikácie obrázkov
pneumatík do tried pomocou metód využívajúcich
fuzzy prístup. V praktickej časti sme implementovali
metódu nášho algoritmu do programu MATLAB.
Výsledky našej implementácie môžeme vidieť v závere
tejto práce. Náš program pri 400 obrázkoch na
klasifikovanie a 30 trénovacích obrázkov pneumatík
mal úspešnosť zaradenia na 64 %. Vzhľadom na to, že
klasifikované obrázky sú priamo sťahované
z internetu, sú rôznej veľkosti a kvality, sme
s výsledkami programu spokojní. Sme si vedomí, že
fuzzy zhluková analýza je jedna z množstva fuzzy
metód určených na klasifikáciu. Preto sa napríklad
v diplomovej práci, ktorá bude odovzdaná koncom
tohto školského roka, zaoberáme aj ďalšími
metódami, ako napríklad metóda skladania fuzzy
matíc a metóda využívajúca neurónové siete.

Poďakovanie
Ďakujem RNDr. Alžbete Michalíkovej, PhD., za
odborné vedenie, trpezlivosť a cenné rady, ktoré mi
poskytla pri vypracovaní tejto práce.
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Abstrakt

Úvod

Mobilnú zdravotnú kartu by v súčasnosti mal mať
nielen každý človek, ale dokonca aj naši domáci
miláčikovia. Na Slovensku a v ostatných krajinách
doposiaľ nie je poskytované inovatívne riešenie takejto
veterinárnej služby. Práca je zameraná na tvorbu
hybridnej mobilnej aplikácie, ktorá poskytuje
kompletné zdravotné záznamy zvieraťa pre potreby
jeho majiteľa. V prvej časti práce je venovaná
pozornosť technológii použitej pri vývoji a rieši
metodiku naprogramovania samotnej aplikácie
modernými technológiami pre rôzne operačné
systémy. Štruktúra aplikácie a vyriešenie komunikácie s
informačným systémom je taktiež uvedená v prvej časti
práce. Druhá časť sa zaoberá testovaním, hodnotením,
praktickým prínosom a plánovaným rozšíreniam
naprogramovanej hybridnej mobilnej aplikácie.
Kľúčové slová: hybridná mobilná aplikácia, mobilné
zariadenie, JavaScript, React Native.

Na začiatku vývoja mobilných aplikácií existuje
mnoho faktorov, ktoré zohrávajú úlohu v ďalšom
postupe a stratégiách potrebných pre úspešné
ukončenie vývoja. Jedným z takýchto faktorov je
zvolenie vhodnej programovacej metódy. Dnešný trh
s vývojovými nástrojmi ponúka obrovské množstvo
prostriedkov a rôznych metód, ktorými uskutočňujeme
vývoj aplikácií. Veľmi populárnou sa stáva metóda
hybridných aplikácií. Táto metóda umožňuje zdieľanie
zdrojového kódu medzi rôznymi platformami a tým
zjednodušuje a urýchľuje ich vývoj.
Cieľom našej práce bolo uskutočniť vývoj hybridnej
aplikácie spolupracujúcej s veterinárnym informačným
systémom.

1 Zvolená technológia
Na programovanie hybridnej aplikácie sme použili
framework React Native, ktorý umožňuje používať
výhody populárnej JavaScript knižnice React.js a je
akýmsi mostom medzi natívnymi a JavaScript
komponentmi. Zvolený framework umožňuje využívať
jeho UI komponenty, zobrazujúce sa na jednotlivých
platformách ako natívne. Taktiež dokáže pristupovať k
API rozhraniam systémov Android a iOS [1].

Abstract
Nowadays, not only people should own a mobile
health card, even our pets should. An inovative solution
of this veterinary service is still not provided in Slovakia
and other countries. The thesis is focused on the
creating of hybrid mobile application which provides
complex animal medical records for the needs of the
owner. In the first part of this thesis the attention is
brought to the technologies used in the development
and it solves the methodology of application
programming by the modern technologies for differen
operating systems. The application structure and the
solution of communication with information system is
also stated in the firts part of the thesis. The second
part of the thesis deals with testing, evaluation,
practical benefits and planned enhancements of
programmed hybrid mobile application.
Key Words: hybrid mobile application, mobile
device, JavaScript, React Native.

1.1 Spolupráca s IS a bezpečnosť
Pre spoluprácu s informačným systémom a účely
aplikácie nám bolo poskytnuté serverové rozhranie IS
založené na GraphQL dotazovacom jazyku.
Jednou z veľmi dôležitých vlastností všetkých
aplikácií je ich bezpečnosť t.j predchádzanie
neautorizovaným prístupom alebo požiadavkám.
Spolupracujúci informačný systém využíva overenie
založené na autorizačných tokenoch JWT.

350

Študentská vedecká konferencia 2017

INFORMATIKA

Obr. 1 Autorizácia s využitím JWT tokenu

Obr. 3 Úvodný komponent aplikácie

Zdroj: vlastná tvorba
Zdroj: [2]

1.3 Smerovanie
Smerovanie v natívnych aplikáciách je zabezpečované
rôznymi procesmi, Android pre smerovanie používa
objekt Intent, iOS má tieto akcie zabezpečené triedou
UINavigationController.
Popularita tohto frameworku nám ponúka
množstvo komunitných balíkov, ktoré sú voľne
dostupné, vyvíjané open source a zároveň disponujú
vysokou flexibilitou a stabilitou. Jedným z takýchto
balíkov je aj react-native-router-flux, ktorý sme použili
v našej aplikácií. Tento komunitný balík ponúka
zjednodušené smerovanie React Native aplikácie.
V aplikácii sme chceli dosiahnuť scenár
automatického prihlásenia po opakovanom spustení
aplikácie. Pre dosiahnutie uvedeného scenára sme
použili algoritmus získania tokenu zo zariadenia v
metóde
smerovacieho
komponentu
componentWillMount, ktorý nastavuje do State
komponentu hodnotu isLogged. Táto hodnota
ovplyvňuje Props initial v smerovacom komponente, ak
neprihlásený => Login, ak prihlásený => Tabbar.
Smerovací komponent sme vytvorili v súbore ./App.js.

Úlohou našej aplikácie v tomto autorizačnom
procese je poslať požiadavku pre získanie JWT tokenu
(prihlásenie, registrácia), následné uloženie JWT do
zariadenia a prikladanie tokenu do každej hlavičky
HTTP požiadavky.
Na ukladanie JWT tokenu do zariadenia boli
vytvorené pomocné funkcie umiestnené v súbore
./app/utils/auth.js, do ktorého sme z React Native
vložili funkciu AsyncStorage. Funkcia do pamäte
smartfónu ukladá kľúč a jeho hodnotu. Hodnota
uložená uvedeným spôsobom je dostupná aj po
ukončení aplikácie, čo nám umožňuje automatické
prihlásenie po opakovanom spustení aplikácie.
Obr. 2 Funkcie pre prácu s JWT tokenom

Obr. 4 Smerovací komponent
Zdroj: vlastná tvorba

1.2 Úvodný komponent aplikácie
React Native aplikácia uskutočňuje spúšťanie zo
skriptov index.android.js a index.ios.js [3]. Pre zdieľanie
zdrojového kódu na obe platformy sme do oboch
indexov importovali súbor, v ktorom sa nachádza
úvodný komponent aplikácie. Skripty obsahujú len
jeden riadok : import ‘./app/setup.js’.
Úvodný
komponent
aplikácie
pozostáva
z komponentov <App /> a <ApolloProvider />.
Komponent <ApolloProvider /> má za úlohu prenášať
údaje z dátovej vrstvy do komponentov, ktoré sú jeho
potomkami. Funkcia registerComponent() je vstupný
bod JavaScript aplikácie pre natívne systémy.

Zdroj: vlastná tvorba
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Obr. 6 Komunikácia s GraphQL serverovým rozhraním

1.4 Prihlásenie
Do obrazovky prihlásenia v smerovacom komponente
sme pridali State, v ktorom sa uchovávajú zadané
hodnoty t.j email a password. Na vykreslenie textových
polí sme použili komponent <TextInput />, ktorého
Props onChangeText prijíma funkciu s parametrom
hodnota => this.setState({ hodnota }). Funkcia
priraďuje obsah textového poľa do State komponentu.
Na vykreslenie potvrdzovacieho tlačidla sme použili
komponent <Button /> a do jeho Props onPress sme
definovali arrow funkciu, ktorá sa vykoná po jeho
stlačení () => this.onLogin().
Metóda vykonaná po stlačení tlačidla skontroluje
hodnoty zadaných textových polí a v prípade zadania
správnych prihlasovacích údajov presmeruje aplikáciu
na profil používateľa, v opačnom prípade zobrazí
upozornenie o nesprávne zadaných údajoch.

Zdroj: vlastná tvorba

1.5 Zdravotná karta zvieraťa
Základnou pridanou hodnotou aplikácie je poskytovať
mobilnú zdravotnú kartu pre potreby majiteľa zvieraťa.
V záujme dosiahnuť čo najväčšiu jednoduchosť
a použiteľnosť aplikácie sme sa zdravotnú kartu
rozhodli umiestniť rovno do profilu zvieraťa.
Pohyb medzi profilmi zvierat je umožnený pomocou
zoznamu zvierat, ktorého tvorba zvierat nieje opísaná
v práci.
Zdravotná karta zvieraťa poskytuje zobrazenie
zoznamu záznamov. Mobilný operačný systém Android
pre zobrazenie takýchto zoznamov využíva triedu
ListView, ktorá zobrazuje posuvný zoznam položiek. Na
naplnenie údajov do takéhoto zoznamu sa používa
trieda Adapter, ktorej úlohou je konvertovať vstupné
dáta na položky zobrazujúce sa v zozname [5].
Pretože React Native pracuje s natívnymi
prostriedkami, jeho mechanizmus je podobný a
poskytuje rovnomenný komponent <ListView/>.
Konverzia dát na položky zoznamov prebieha pomocou
funkcie cloneWithRows.
Komponent zdravotnej karty v profile zvieraťa sme
pomenovali <HealthCardList/>. Export súboru s
GraphQl dotazom na server nám umožnil získať pole
zdravotných záznamov z rozhrania informačného
systému.

Obr. 5 Metóda onLogin

Zdroj: vlastná tvorba

1.5 Pridanie profilu vlastného zvieraťa
Profil vlastného zvieraťa je nevyhnutný pre jeho
mobilnú zdravotnú kartu. Používateľovi aplikácie preto
umožníme vytvorenie profilu zvieraťa so základnými
údajmi.
Komponent pridania zvieraťa sme nazvali
<AddAnimalForm />, je jedným zo zložitejších
komponentov našej aplikácie. Jeho úlohou je získať
číselníky o zvieratách (typ, plemeno, atď.), uchovávať
v State zadané údaje a uskutočniť ich kontrolu.
Poslednou požiadavkou na tento komponent je
odoslanie údajov na GraphQL rozhranie. Na
vykresľovanie textových polí sme použili rovnaké
komponenty ako v prihlasovacej obrazovke. Do tejto
obrazovky však pribudli komponenty typu <Picker />,
ktoré ponúkajú výber atribútov z niekoľkých zoznamov.
Prijatie číselníkov a odoslanie údajov na serverové
rozhranie sme uskutočnili pri exporte spomínaného
komponentu pomocou funkcií compose a graphql [4].

Obr. 7 Získanie poľa záznamov z GraphQL rozhrania

Zdroj: vlastná tvorba
Komponent vykoná GraphQL dotaz ihneď, ako je
pripojený k virtuálnemu DOM. Počas priebehu
získavania dát metóda render() zobrazuje komponent
<Spinner/>, ktorý používateľovi dáva najavo, že
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prebieha určitá komunikácia na pozadí. Akonáhle však
komponent získa nové Props vykoná sa metóda
componentWillReceiveProps, v ktorej sa kontroluje
prítomnosť chyby alebo načítavania. Ak sú obe
podmienky splnené, znamená to prítomnosť poľa
zdravotných záznamov. Do State dataSource sa vloží
dátový model vhodný pre zobrazovanie v komponente
<ListView/>, ktorý je výsledkom konverzie funkcie
cloneWithRows.

2 Výsledky a diskusia
Testovanie našej aplikácie sme uskutočňovali na
fyzickom Android zariadení Samsung Galaxy Alpha. Na
operačnom systéme iOS prebiehalo testovanie na
virtuálnom emulátore IPhone 6.
Pre testovacie účely nám bol poskytnutý
veterinárny informačný systém Snootik Plus. Tento
systém je zatiaľ v štádiu vývoja, používajú ho niektorý
testovací veterinári. Bol predstavení na veterinárnej
konferencii, na ktorej veterinári prejavili veľký záujem
o jeho používanie. Po ukončení testovania bude
distribuovaný zadarmo spolu s vytvorenou aplikáciou
pod názvom Snootik.
Funkčnosť
Za predpokladu registrovaného používateľa
s vytvoreným zvieraťom sme vo veterinárnom softvéri
vyhľadali používateľa podľa emailu a pre jeho zviera
s menom Rita sme vytvorili dva testovacie zdravotné
záznamy. Po prihlásení do aplikácie a zobrazení profilu
zvieraťa Rita sa pridané záznamy zobrazili v spodnej
časti.

Obr. 8 Komponent zobrazujúci zoznam záznamov

Zdroj: vlastná tvorba

Obr. 10 Mobilná zdravotná karta (zľava iOS, Android)

Ak nie je splnená podmienka načítavania, tak
metóda render() zobrazí komponent <ListView />,
ktorý prijíma Props dataSource (dátový model). Ten už
máme uložený v State komponente. Ďalším
nevyhnutným Props je renderRow, ktorý prijíma
funkciu vykresľujúcu jeden riadok zoznamu. Vstupným
parametrom tejto funkcie sú dáta jedného riadku
zoznamu, pomocou ktorých sa Props presunú do
komponentu
jedného
riadku
zoznamu
t.j
<HealthCardListRow />.
Obr. 9 Komponent zobrazujúci jeden riadok zoznamu

Zdroj: vlastná tvorba
Podpora dvoch platforiem
Na obrázku 10 sú obrazovky aplikácie na oboch
operačných systémoch (vľavo iOS, vpravo Android).
Z uvedených
obrazoviek
môžeme
postrehnúť
minimálne
rozdiely v
zobrazení
jednotlivých
elementov, napríklad: vykreslenie tieňov, farby
a veľkosti písma.
Zdravotná karta zobrazuje údaje o dátume
vytvorenia záznamu, teplotu a váhu zvieraťa pri
kontrole, vykonaný zákrok, doplňujúci popis zákroku
a autora záznamu.

Zdroj: vlastná tvorba
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[5] Using lists in Android [Citované: 7. Marec 2017]
http://www.vogella.com/tutorials/AndroidListVie
w/article.html

Záver
Cieľom našej práce bolo vytvoriť multiplatformovú
hybridnú aplikáciu spolupracujúcu s informačným
systémom
s využitím
moderných
technológií.
Framework React Native stanovený cieľ pomohol
dosiahnuť pomerne jednoducho a kvalitne.
Počas používania vytvorenej aplikácie sme
nepostrehli žiadne výkonové nedostatky. Zobrazovanie
natívnych komponentov sa odzrkadľuje na vysokom
používateľskom zážitku z aplikácie. Dovoľujeme si
tvrdiť, že výkon a používateľské rozhranie aplikácie
vytvorenej týmto spôsobom naozaj môže konkurovať
aplikáciám vytvorením natívnym spôsobom. Použitý
framework React Native môžeme zhodnotiť ako veľmi
efektívny spôsob vývoja aplikácií s potenciálom stať sa
konkurencieschopnou alternatívou natívnych aplikácií.
Vytvorená aplikácia využíva len malé množstvo
systémových API volaní. V aplikácií nie sú použité API
volania ako napr.: GPS poloha, Push notifikácie,
vibrácie zariadenia atď. Dúfame, že budúci vývoj
aplikácie nám umožní otestovať aj tieto funkcie.
Vďaka mobilnej aplikácii má používateľ jednoduchý
prístup ku kompletným zdravotným záznamom svojich
zvierat. Tým získava prehľad o všetkých očkovaniach,
úkonoch a ďalších veterinárnych zákrokoch. Hlavná
myšlienka mobilnej zdravotnej karty je len základný
kameň aplikácie. Rozšírenie aplikácie o ďalšie
funkčnosti je plánované a na niektorých už pracujeme.
Aplikáciu
plánujeme
rozšíriť
o automatické
upozornenie na očkovanie, sociálnu sieť zameranú na
zvieratá, priamu komunikáciu s veterinárom, kalendár
termínov, dostupné „pet friendly“ služby a virtuálnu
adopciu.
Aplikácia je dostupná zatiaľ len v aplikačnom
obchode Google Play pod názvom Snootik.
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Analysis and processing of images in mobile applications built with
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Abstrakt

Úvod

Táto práca je venovaná tvorbe natı́vnych mobilných
aplikáciı́ v programovacom jazyku JavaScript, ako aj
analýze a spracovaniu obrazu takisto v tomto jazyku.
Hlavným ciel’om práce je praktická ukážka a vysvetlenie niekol’kých princı́pov, nutných pri analýze
obrazu a tvorbe aplikáciı́ v JavaScripte, na reálnom
prı́klade aplikácie, ktorá slúži na rozpoznávanie
stromov, na základe fotografie ich listu.

Mobilné aplikácie sa v posledných rokoch dostávajú
použı́vanı́m pred webové a klasické počı́tačové aplikácie. Programovacı́ jazyk JavaScript je historicky
určený na dotváranie použı́vatel’ského zážitku z
použı́vania webu. V posledných rokoch sa však stal
jeden z najpopulárnejšı́ch jazykov, so širokým spektrom oblastı́ využitia od klasického webu, cez serverovú čast’ webu, klasické počı́tačové aplikácie až po
programovanie hardvéru a robotov. K popularite jaKl’účové slová: javascript, spracovanie obrazu, zyka výrazne prispel projekt Node.js, ktorý vznikol
mobilné aplikácie
v roku 2009, s ciel’om dostat’ JavaScript na webový
server. Je tak úplne prirodzené, že sa vývojári začali
zaoberat’ využitı́m práve JavaScriptu aj v oblasti moAbstract
bilných aplikáciı́.
The thesis is describing the process of creation
of native mobile applications in the JavaScript
Možnosti tvorby aplikáciı́ v
programming language, as well as analysis and 1
image processing in this language. The main objecJavaScripte
tive of the thesis is a practical demonstration and
explanation of a several principles necessary for the 1.1 Dôvody vzniku technológie
analysis of images and creation of applications in
JavaScript. The application was created to help user V roku 2009 bol predstavený prvý projekt - Apache
Cordova, ktorý sa venuje tejto problematike, na
to identify trees by their leaf photo.
ktorého základoch stavajú aj niektoré zo súčasných
Key words: javascript, image processing, mo- frameworkov. Tento projekt bol vydaný s otvoreným
kódom a pôvodne podporoval len platformu iOS.
bile applications
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Cordova umožňuje prı́stup k niektorým hlavným
natı́vnym funkcionalitám (kamera, kompas, kontakty,
atd’.) cez Cordova API. Aplikácia samotná je tvorená
pomocou HTML, CSS a JavaScript kódu. Aplikácia
bežı́ pomocou enginu webového prehliadača skrytého
za mobilnú aplikáciu s odstráneným použı́vatel’ským
rozhranı́m samotného prehliadača.
Táto technológia si prešla značným vývojom,
počas ktorého pridala podporu až pre 10 mobilných
platforiem. V praxi to znamená že napı́šeme jeden
kód, z ktorého môžeme následne urobit’ build pre viacero platforiem. To prináša vel’kú výhodu do tvorby
mobilných aplikáciı́, čo je aj hlavným dôvodom prečo
sa táto myšlienka vyvı́ja až do súčasnosti.
Momentálne sa situácia okolo mobilných aplikácia výrazne posunula k lepšiemu. Na webe sa
stali bežnou súčast’ou Single-page aplikácie, ktoré
preberajú množstvo business logiky zo serveru na
klientský JavaScript kód. Server tak zohráva úlohu
poskytovania REST API pre aplikáciu. Hlavnými
frameworkami pre tvorbu webových aplikáciı́ sa
tak stali dva open-source projekty. Angular, ktorý
vyšiel v roku 2016 vo svojej druhej verzii, ktorý je
vyvı́janý v spoločnosti Google. Druhý populárny
framework je React.js, ktorý priniesol vel’ké zmeny aj
v architektúre aplikáciı́, ktoré sa postupne presunuli
z MVC do FLUX architektúry. Tento framework je
vyvı́janý spoločnost’ou Facebook, ktorá ju aj aktı́vne
použı́va v produkčných aplikáciách. Na týchto
dvoch webových frameworkoch stavajú aj mobilné
frameworky Ionic a React Native, na ktoré sa bližšie
pozrieme.

Jeho nevýhodou je zložitá tvorba natı́vnych modulov
a už spomı́naný beh v skrytom prehliadači.
React Native bol uverejnený v roku 2015 s podporou
iOS, ktorú neskôr doplnil podporu Androidu. Túto
technológi, tak ako aj ostatné technológie vytvorené
vo Facebooku, v čase vydania mala spoločnost’
nasadenú v produkcii na niekol’kých aplikáciách,
čo pretrváva do súčasnosti. Táto technológia sa
stále rýchlo vyvı́ja a je pomerne mladá. React
Native má výborne vytvorené nástroje pre vývoj a
debugovanie aplikácie, silnú a progresı́vnu komunitu a výhodu oproti ionic v priamom vývoji na
telefóne či emulátore. Ionic použı́va pre zobrazovanie
aplikácie pri vývoji samotný webový prehliadač.
Vel’kou výhodou tejto technológie je fakt, že výsledné
použı́vatel’ské rozhranie aplikácie je kompilované do
natı́vneho kódu platformy a aplikácia tak umožňuje
plne natı́vny pocit z mobilnej aplikácie.

1.2

React Native

React Native vychádza z webovej knižnice React,
ktorá slúži ako zobrazovacia vrstva vo webových
aplikáciách. Ako už z názvu vyplýva, React Native je
kombináciou Reactu a natı́vneho kódu na mobilných
zariadeniach. V súčastnosti má podporu operačných
systémov iOS a Android.
React Native je prvá JavaScriptová knižnica,
ktorá umožňuje kompilovanie aplikácie napı́sanej v
jazyku JavaScript do natı́vneho kódu - Objective C,
Java podl’a platformy. Presnejšie celá UI vrstva je
skompilovaná do natı́vneho kódu a vrstva business
logiky ostáva v JavaScripte, s tým že máme pochopitel’ne prı́stup k natı́vnym API (kamera, kontakty,
bluetooth, atd’.). Taktiež môžeme kritické časti
aplikácie napı́sat’ v natı́vnom kóde a komunikovat’ s
nimi pomocou nášho JavaScriptového kódu.

Ionic framework je jeden z prvých frameworkov, ktorý som zvažoval pre implementáciu v mojej
magisterskej práci. Pomocou neho som pracoval na
dvoch mobilných aplikáciách, ktoré sú v súčasnosti
v produkcii. Je založený na mobilnom frameworku
Anuglar 2, a JavaScript sa pı́še v TypeScripte, ktorý
Analýza a spracovanie obrazu
prináša typovost’ do tohto jazyka. Tento framework 2
je postavený na už spomı́nanej technológii Apache
v JavaScripte
Cordova, a tak pomocou neho vytvorı́me webovú aplikáciu, ktorá sa tvári ako natı́vna. Máme tak prı́stup Implementovanie algoritmov počı́tačového videnia je
ku všetkým častiam webu, tak ako ich poznáme. netriviálna úloha a tak vznikla v roku 1999 knižnica s
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otvoreným kódom - OpenCV, ktorá sa vyvı́ja aktı́vne
volá sa OpenCV metóda s parametrami:
až do dnes. Oficiálne podporuje jazyky C, C++, Pytcv :: dilate ( self - > mat , self - > mat , structEl ,
hon a Java. Avšak JavaScriptová komunita vedená
cv :: Point ( -1 , -1) , 3) ;
programátorom Petrom Bradenom začala pracovat’
na interface medzi týmto jazykom a knižnicou pod
Po zavolanı́ tejto funkcie, sa na daný obrázok aplinázvom node-opencv. Vd’aka nej tak môžeme bu- kuje dilatácia s jadrom o vel’kosti 3. Výsledkom tohto
dovat’ aplikácie postavené na Node.js s možnost’ou volania je obrázok [2].
analýzy obrazu pomocou počı́tačového videnia. Táto
knižnica momentálne nemá implementované úplne
Obr. 2: Obrázok po dilatácii (Zdroj: autor)
všetky časti OpenCV, avšak použı́vat’ ju môžeme už
dnes. Knižnica má v súčasnosti vel’mi slabú dokumentáciu, a tak sa nie je možné vyhnút’ čı́taniu implementácie v repozitári knižnice.

2.1

Erózia a dilatácia

Erózia a dilatácia sú základnými metódami matematickej morfológie. Ich fungovanie nám objasnı́ úprava
obrázku pomocou týchto algoritmov (Obr. 1). [3]

Erózia A podl’a B, kde E je integer grid:

Obr. 1: Obrázok pred použitým metód erose a dilate
(Zdroj: [5])

Zdroj: [3]

V OpenCV môžeme túto funkciu volat’ podobne
ako funkciu dilate, Matrix.erode(iterations, structEl), kde iterations je kol’ko krát sa erózia vykoná a
structEl je structuring element použı́vaný pri erózii
(default 3x3).
Dilatacia A podl’a B, kde Ab je prekladanie A podl’a
Ked’ spustı́me metódu erode nasledovne
b je
img . erode (3) ;

JavaScriptové API volá nasledujúci C kód na
našom obrázku podobne ako pri metóde dilate (Obr.
3).

Zdroj: [3]

OpenCV nám dáva možnost’ volat’ funkciu Matrix.dilate(iterations, structEl), kde iterations je kol’ko
krát sa diletácia vykoná a structEl je structuring
element použı́vaný pri diletácii (default 3x3).

cv :: erode ( self - > mat , self - > mat , structEl , cv
:: Point ( -1 , -1) , 3) ;

Pokial’ zavoláme funkciu dilate nad obrázkom s nasledujúcimi parametrami
img . dilate (3) ;
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3.2

Zachytenie fotografie a jej odoslanie na server

Táto kapitola sa venuje ukážke vybraných algoritmov
a postupov na prı́klade mobilnej aplikácie slúžiacej na Naša aplikácia komunikuje so serverom cez HTTP
rozpoznávanie stromov z fotografie ich listu.
API, ktorý zabezpečuje všetko od prihlásenia a registrácie až po našu najdôležitejšiu čast’, analýzu fotografie. Server je napı́saný taktiež v jazyku JavaScript,
3.1 Dizajn mobilnej aplikácie
pomocou serverového rozhrania Node.js. Najskôr si
Pre lepšiu predstavu o použı́vanı́ a dizajne aplikácie v React Native zadefinujeme novú triedu CameraStu uvádzam štyri obrazovky z našej aplikácie - zo- nap, ktorá bude slúžit’ ako náhl’ad a obsluha kamery v
znam analyzovaných stromov, detail stromu, obra- zariadenı́, na ktorom bude aplikácia bežat’. V naslezovku kamery a obrazovku prihlásenia (Obr. 4).
dujúcom kóde môžeme vidiet’ metódu render, ktorá
má za úlohu vykreslenie použı́vatel’ského rozhrania
Obr. 4: Ukážka vybraných obrazoviek aplikácie aplikácie.
(Zdroj: autor)
import React , { Component } from ’ react ’;
import {
TouchableHighlight ,
View
} from ’ react - native ’;
import Camera from ’ react - native - camera ’;
export default class CameraSnap extends
Component {
constructor ( props ) {
super ( props ) ;
}
render () {
return (
< View style ={ styles . container } >
< Camera
ref ={( cam ) = > {
this . camera = cam ;
}}
captureTarget ={ Camera . constants .
CaptureTarget . temp } >
< View >
< T ou c ha b l e H i g h l i g h t onPress ={
this . takePicture } / >
</ View >
</ Camera >
</ View >
);
}
}

Ukážka triedy CameraSnap - náhl’ad kamery
Na elemente TouchableHighlight môžeme vidiet’ poslucháč onPress, ktorý vždy po jeho stlačenı́ zavolá
metódu takePicture. V nasledujúcej ukážke kódu si
zadefinujeme túto metódu, ako súčast’ už definovanej
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triedy CameraSnap.

hrán:

takePicture () {
this . camera . capture ()
. then (( data ) = > {
let formdata = new FormData () ;
formdata . append ( ’ cameraData ’ , { uri :
data }) ;

1. Detekcia hrany s nı́zkou mierou chýb
2. Správna lokalizácia hrany - hrana by mala byt’
lokalizovaná presne v jej strede
3. Zobrazenie každej hrany len jeden krát

fetch ( ’ api / uploadPhoto ’ ,{
method : ’ post ’ ,
headers : {
’ Content - Type ’: ’ multipart /
form - data ’ ,
},
body : formdata
})
. then (( response ) = >{
if ( response . status ==200) {
Actions . cameraOk ({ cameraData :
data }) ;
} else {
Actions . cameraError ({ cameraData
: data }) ;
}
})

Obrázok môžeme skonvertovat’ do grayscale farebného formátu, čo môže niekedy prinášat’ lepšie
výsledky. Následne pre zjemnenie obrázku a odstránenie zbytočného šumu použijeme Gaussian Blur
filter, ktorý prijı́ma ako argument pole - Gaussian
kernel size. Použitie týchto dvoch metód nám môže
priniest’ lepšie a presnejšie výsledky.
im . conve r tGrays ca le () ;
im . gaussianBlur ([3 , 3]) ;

Obr. 5: Obrázok po zavolanı́ predchádzajúcich metód
(Zdroj: autor)

})
. catch ( err = > console . error ( err ) ) ;
}

Ukážka odosielania fotografie na server
Na predchádzajúcej ukážke kódu môžeme vidiet’
volanie metódy this.camera.capture(), ktoré oslovuje
priamo hardvérovú kameru zariadenia cez prepojenie napı́sané v jazyku C. Následne čakáme odpoved’
cez Promise API JavaScriptu, ktoré sa stalo v tomto
jazyku štandardom pre spracovanie asynchrónnych
operáciı́ v posledných rokoch. Ako odpoved’ z kamery,
zı́skavame adresu fotografie v dočasnej pamäti zariadenia, ktorú následne opät’ cez asynchrónnu operáciu
fetch posielame na náš server. Po obdržanı́ odpovede zo serveru zobrazı́me nasledujúcu obrazovku
aplikácie zavolanı́m Actions.cameraOk({cameraData:
data}), čo nás presunie na obrazovku s výsledkom.

3.3

Vyhl’adávanie hrán

Na vyhl’adávanie hrán môžeme použit’ Canny Edge
Detector algoritmus, ktorý bol vyvinutý v roku 1986
a stal sa vel’mi obl’úbeným, často sa nazýva aj
optimálnym detektorom. Tento algoritmus spĺňa nasledujúce 3 kritéria, ktoré sú dôležité pri hl’adanı́

Obrázok [5] je teraz pripravený na vyhl’adávanie
hrán pomocou Canny Edge algoritmu. Tento algoritmus prijı́ma ako vstupné hodnoty hodnoty
lowThreshold a highTreshold parametre. Dva prahy
umožňujú rozdelit’ pixely hrán do troch skupı́n: ak
je hodnota gradientu pixela vyššia ako hodnota vysokého prahu, pixely sú označené ako silne okrajové
pixely. Ak je hodnota gradientu medzi vysokým a
nı́zkym prahom, pixely označı́me ako slabé okrajové
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pixely. A ak je hodnota nižšia ako hodnota nı́zkeho
prahu, tieto pixely úplne potlačı́me. Neexistuje niečo
ako globálne nastavenie prahov pre každý obrázok.
Je potrebné ich správne nastavit’ pre konkrétny
obrázok zvlášt’.
Po volanı́ canny edge algoritmu, nad obrázkom
zavoláme tiež dilate metódu, ktorej fungovanie sme
si už vysvetlili.
const lowThresh = 0;
const highThresh = 150;
const iterations = 2;
img . canny ( lowThresh , highThresh ) ;
img . dilate ( iterations ) ;

Po týchto krokoch máme obrázok, ktorý prešiel
canny edge analýzou. Z tohto obrázku si teraz
môžeme vybrat’ všetky kontúry volanı́m metódy Matrix.findContours() a následne ich vykreslit’ do nového
obrázku.
const WHITE = [255 , 255 , 255];
let contours = img . findContours () ;
let allContoursImg = img . drawAllContours (
contours , WHITE ) ;
allContoursImg . save ( ’ ./ img / allContoursIm g .
jpg ’) ;

edge detector našiel. My však chceme len jednu a
to tú najväčšiu z nich. To docielime nasledujúcim
kódom, v ktorom prejdeme každú z kontúr a uložı́me
si tú najväčšiu. Následne ju vykreslı́me do novej
premennej pomocou metódy Matrix.drawContour(),
ktorá prijı́ma niekol’ko parametrov (Obr. 7).
const WHITE = [255 , 255 , 255];
let contours = img . contours () ;
let lar g es t Co nt o ur I mg ;
let largestArea = 0;
let la rgest Area In dex ;
for ( let i = 0; i < contours . size () ; i ++) {
if ( contours . area ( i ) > largestArea ) {
largestArea = contours . area ( i ) ;
larg e stAre aInde x = i ;
}
}
la r ge st Co nt o ur I mg . drawContour ( contours ,
largestAreaIndex , GREEN , thickness ,
lineType ) ;

Obr. 7: Najväčšia kontúra po volanı́ canny edge algoritmu (Zdroj: autor)

Obr. 6: Obrázok po zavolanı́ predchádzajúcich metód
(Zdroj: autor)

Záver
Ciel’om práce bolo čitatel’ovi objasnit’ niektoré z
technı́k tvorby mobilných aplikáciı́ v JavaScripte,
ako aj technı́k spracovania obrazu v tomto jazyku.
Na obrázku [6] vidı́me všetky kontúry, ktoré canny Počas tvorby aplikácie sme dospeli k zisteniu, že
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OpenCV nie je možné spúšt’at’ z prostredia telefónu.
Následkom toho sme celú logiku analýzy obrazu presunuli na webový server napı́saný v jazyku JavaScript. Predpokladali sme tiež, že pomocou Fourierovej
transformácie v OpenCV budeme schopný odhadovat’
kategórie listu, čo sa však ukázalo ako problematické.
Na základe týchto zistenı́ sme presuli celú logiku rozpoznávania stromov do neurónovej siete Tensorflow
a OpenCV môžeme použı́vat’ len na predspracovanie
fotografiı́ pre neurónovú siet’.
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real data from high-performance computing cluster
set at Matej Bel University.
Various methods used for big data analytics are
used in the paper. Parallel programing paradigm
MapReduce in cooperation with Hadoop ecosystem,
Business Intelligence tool Tableau and statistical
platform R are among them.
Main asset of the paper is analysis of relation
between power consumption of computational node
and its load. Secondary result is analysis of relation
between computational node load and job
requirements.
Key Words: HPC, power consumption, log analysis,
Hadoop, R

Abstrakt
Článok sa zaoberá analýzou vysokovýkonných
výpočtových klastrov z pohľadu spotreby elektrickej
energie. Pri rozvrhovaní úloh na výpočtové uzly klastra
sa zvyčajne spotreba elektrickej energie nepovažuje za
jeden z kľúčových parametrov, napriek pomerne
vysokým nákladom, ktoré musia prevádzkovatelia
výpočtových centier vynaložiť na jej platenie.
V teoretickej časti práce sa nachádza analýza
údajov potrebných k riešeniu úlohy a metodika
riešenia úlohy. Praktická časť obsahuje analýzu
konkrétnych údajov z vysokovýkonného výpočtového
klastra na Univerzite Mateja Bela.
V práci sme použili rôzne metódy, slúžiace na
analýzy mnohorozmerných údajov, medzi ktoré patria
metóda paralelného programovania pomocou
programovacej paradigmy MapReduce v systéme
Hadoop,
metódy
Business
Intelligence
implementované v nástroji Tableau a štatistické
metódy realizované pomocou analytického jazyka R.
Kľúčovým prínosom práce je analýza vzťahu medzi
spotrebou elektrickej energie výpočtového uzla a jeho
zaťažením. Sekundárnym výsledkom je analýza vzťahu
medzi zaťažením výpočtového uzla a požiadavkami
úloh, ktoré sa na uzle počítajú.
Kľúčové slová: HPC, spotreba energie, analýza
záznamov, Hadoop, R

Úvod
Vysokovýkonné výpočtové klastre (ďalej „HPC klastre“,
Clusters for High-Performance Computing, často aj ako
HPCC) sú dnes jednou z dôležitých súčastí mnohých
vedeckých pracovísk. Slúžia na vykonávanie masívnych
a dlhotrvajúcich výpočtov, ktoré nie je možné
vykonávať na obyčajných personálnych počítačoch
buď z pamäťových alebo výpočtových dôvodov.
Mnohé z takýchto HPC klastrov sledujú rôzne
monitorovacie nástroje, vďaka ktorým vedia ich
správcovia posúdiť napríklad správnu funkčnosť
všetkých uzlov HPC klastra alebo jeho aktuálne
zaťaženie. Údaje z týchto monitorovacích nástrojov
sme sa rozhodli použiť pri analýze činiteľov
ovplyvňujúcich spotrebu elektrickej energie HPC
klastra na Univerzite Mateja Bela [1]. Cieľom našej
práce je analyzovať vzťah medzi spotrebou elektrickej
energie, aktuálnym zaťažením klastra a aktuálne
vykonávanými úlohami.
Relevantným výskumom sa zaoberá aj práca
„Energy Efficiency for Large-Scale MapReduce
Workloads with Significant Interactive Analysis“ [2],
v ktorej pracovníci univerzity Berkeley, California
v spolupráci s pracovníkmi spoločnosti Facebook
opisujú, ako optimalizovaním rozvrhovania úloh

Abstract
The paper deals with analysis of high-performance
computing clusters in view of power consumption. It is
not common practice to consider power consumption
as one of key parameters during job scheduling to
computational nodes despite of relatively high
expenses which providers of computational centres
must pay.
Theoretical part of the paper contains analysis of
data needed for solving the problem and methodics of
solving the problem. Practical part contains analysis of
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s ohľadom na spotrebu elektrickej energie pri
zachovaní dostupnosti a kvality služieb znížili
energetickú náročnosť pri niektorých typoch úloh
o 40 – 50%.
Optimalizáciou, vytváraním modelov a simuláciami
sa zaoberajú aj práce Implementation and evaluation
of scheduling algorithm based on PSO HC for elastic
cluster criteria [3] a GPGPU based job scheduling
simulator for hybrid high-performance computing
systems. [4]
Práca je
voľným pokračovaním článkov
Programovacia paradigma MapReduce pre prácu s Big
Data [5] a Mnohorozmerná analýza rozvrhovania vo
vysokovýkonných počítačových systémoch. [6]

1

Tento parameter je voliteľný a jeho
prednastavená hodnota je 1.
Na základe týchto parametrov sa vyhľadáva
zadané ID úlohy vo všetkých záznamoch plánovača N
dní do minulosti.
Všetky informácie zo záznamov, ktoré sú nájdené
sa chronologicky zoradia a tak sa vytvorí zhrnutie
úlohy. Priemerná veľkosť jedného súboru je 2 – 3
kilobajty, takže celková veľkosť pre viac ako 4000 úloh
je približne 9,5 megabajtu.

1.2

Analyzované údaje

Na nájdenie závislostí medzi celkovou spotrebou
elektrickej energie výpočtového uzla, jeho zaťažením
a aktuálne vykonávanými úlohami využívame:
 Údaje o vykonávaných úlohách na HPC klastri
za skúmané časové obdobie.
 Údaje o jednotlivých výpočtových uzloch HPC
klastra za skúmané časové obdobie.
Za skúmané časové obdobie sme zvolili obdobie od
1. januára 2016 00:00:00 po 29. februára 2016
23:59:59.

1.1

Údaje o uzloch HPC klastra

Údaje o jednotlivých uzloch HPC klastra pochádzajú
z monitorovacieho systému Zabbix [8], ktorý
monitoruje skúmaný HPC klaster v pravidelných
intervaloch a namerané údaje ukladá do relačnej
databázy. Z údajov uložených v databáze sme
vyexportovali údaje:
 spotreba elektrickej energie = ipmi.power
[w],
 zaťaženie uzla = cpu.load [reálne číslo, čím je
väčšie, tým je väčšie aj zaťaženie],
 podiel času, počas ktorého výpočtový uzol
nevykonáva žiadnu činnosť = cpu.util[idle]
[%],
 podiel času, počas ktorého výpočtový uzol
vykonáva
systémové
operácie
=
cpu.util[system] [%],
 podiel času, počas ktorého výpočtový uzol
vykonáva výpočty pre používateľov =
cpu.util[user] [%],
 podiel času, počas ktorého výpočtový uzol
čaká na dokončenie vstupno-výstupných
operácií = cpu.util[io_wait] [%],
 podiel času, počas ktorého výpočtový uzol
vykonáva operácie s nižšou prioritou =
cpu.util[nice] [%].
Export každého parametra pre každý výpočtový
uzol sa nachádza v samostatnom súbore, čo pre 41
výpočtových uzlov po 7 parametrov znamená 287
súborov. V tabuľke číslo 1 sa nachádzajú základné
charakteristiky o súboroch pre 1 výpočtový uzol.

Údaje o vykonávaných úlohách

Údaje o vykonávaných úlohách pochádzajú priamo
z plánovacieho systému TORQUE [7], ktorý
zabezpečuje plánovanie, spúšťanie a manažovanie
úloh na skúmanom HPC klastri a ukladá všetky údaje o
svojej činnosti do logov priamo na klastri.
Z dostupných údajov sme sa zamerali hlavne na údaje:
 čas začiatku vykonávania úlohy,
 čas ukončenia vykonávania úlohy,
 názov výpočtového uzlu, na ktorom bola
úloha vykonávaná
 počet výpočtových jadier, ktoré úloha na
svoje vykonávanie požadovala.
Za skúmané časové obdobie sú k dispozícii údaje
o 4194 úlohách, ktoré do systému vstúpili. Každej
úlohe v systéme prislúcha samostatný súbor, v ktorom
sa nachádzajú jej súhrnné informácie. Toto zhrnutie je
vytvorené príkazom tracejob plánovacieho systému
TORQUE. Príkaz tracejob prijíma na vstupe 2
parametre:
 identifikátor (ID) úlohy,
 celé číslo predstavujúce počet dní do
minulosti (N), ktoré je potrebné brať do
úvahy pri prehľadávaní záznamom plánovača.

Tabuľka 1 Veľkosti súborov pre 1 výpočtový uzol
Parameter
Zvyčajná
Zvyčajný počet
veľkosť súboru riadkov súboru
ipmi.power
16,5 MB
250 000
cpu.load
430 MB
5 790 000
cpu.util[idle]
230 MB
2 900 000
cpu.util[system] 230 MB
2 900 000
cpu.util[user]
230 MB
2 900 000
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3

2 900 000
2 900 000

V tabuľke číslo 2 môžeme vidieť charakteristiky
pre celý klaster.
Tabuľka 2 Veľkosti súborov pre celý klaster
Parameter
Celková
Celkový počet
veľkosť
riadkov
súborov
súborov
ipmi.power
676,5 MB
10 250 000
cpu.load
17 630 MB
237 390 000
cpu.util[idle]
9 430 MB
118 900 000
cpu.util[system] 9 430 MB
118 900 000
cpu.util[user]
9 430 MB
118 900 000
cpu.util[io_wait] 9 430 MB
118 900 000
cpu.util[nice]
9 430 MB
118 900 000

3.1

Predspracovanie údajov

V prvej etape spracovania údajov bolo potrebné hrubé
údaje očistiť od všetkého, čo neovplyvňuje skúmané
závislosti. Takisto bolo potrebné aj orezať údaje
o zaťažení uzlov, ktoré sú k dispozícii za celý rok 2016
na rozdiel od údajov o vykonávaných úlohách, ktoré sú
k dispozícii len za 2 mesiace. Na tieto činnosti sme
využili Hadoop ekosystém. Vytvorili sme 2 Java
MapReduce Hadoop programy:
 program pre prácu s údajmi o úlohách,
 program pre prácu s údajmi o výpočtových
uzloch.
Program určený pre prácu s údajmi o úlohách mal
na vstupe 4194 textových súborov (angl. plain text
file), v ktorých sa nachádzali zhrnutia úloh. Výsledkom
tohto programu je jeden spoločný výstupný súbor pre
každý výpočtový uzol, v ktorom sa nachádzajú čas
zaokrúhlený na minúty ako kľúč a hodnoty počtu
vykonávaných úloh a počtu výpočtových jadier
potrebných na ich vykonávanie. Ukážka výstupného
súboru pre výpočtový uzol 1 sa nachádza v tabuľke
číslo 4.

V tabuľke číslo 3 môžeme vidieť celkové množstvo
údajov, ktoré je pre komplexnú analýzu potrebné
spracovať.
Tabuľka 3 Celková veľkosť súborov
Celková veľkosť súborov Celkový počet riadkov
súborov
64 GB
842 144 195

2

Spracovanie údajov

Na základe navrhnutej metodiky sme údaje spracovali
v 3 etapách. Vzhľadom na obmedzené možnosti
lokálneho spracovania takého veľkého množstva
údajov, sme si vybrali ako vzorové údaje
o výpočtových uzloch 1, 2 a 3. Rovnaký postup, ako
sme v tejto práci použili, by sa dal aplikovať aj na
ostatné výpočtové uzly klastra.

Metodika spracovania údajov

Z predchádzajúcej kapitoly môžeme vidieť, že použité
údaje spĺňajú charakteristiky mnohorozmerných
údajov. Mnohorozmerné údaje (angl. Big Data) sú
údaje, o ktorých vieme vo všeobecnosti povedať, že sú
rôznorodé, že je ich veľké množstvo a že správnym
interpretovaním vieme získať hodnotné informácie.
[9]
Existujú rôzne prístupy k analyzovaniu takéhoto
druhu údajov. My sme praktickú časť našej práce
rozdelili do 3 etáp, v ktorých sme využili rôzne
metódy:
1. Predspracovanie údajov pomocou metódy
paralelného programovania, na báze paradigmy
MapReduce implementovanej v systéme
Hadoop. [10]
2. Nájdenie korelácií a koeficientov regresnej
priamky pomocou metód analyticko-štatistickej
platformy R. [11]
3. Vizualizovanie údajov a overenie správnosti
výsledkov pomocou metód Business Intelligence
zahrnutých v nástroji Tableau. [12]

Tabuľka 4 Ukážka výstupného súboru z programu na
spracovanie úloh
Zaokrúhlený
Počet aktuálne
Počet
čas vo forme
vykonávaných
výpočtových
UNIX časového
úloh
jadier potrebný
razítka
na ich
vykonávanie
1451611560
1
6
1451611920
1
6
1451613120
1
6
1451613240
1
6
1451613300
1
6
1451613360
1
6
1451931840
2
2
1451931900
2
2
Vstup programu určený pre prácu s údajmi
o výpočtových uzloch obsahoval 287 súborov vo forme
.CSV (Comma Separated Value). V každom súbore sa
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nachádzal úplný výpis hodnôt jedného parametru pre
jeden výpočtový uzol podľa časti 1.2.
Výstupom tohto programu bol 1 súbor pre každý
výpočtový uzol, ktorý obsahoval čas zaokrúhlený na
minúty ako kľúč a hodnoty parametrov. Hodnoty
parametrov boli v prípade, že kvôli viacerým
meraniam pre danú minútu existovalo viacero hodnôt,
spriemerované aritmetickým priemerom. Úryvok
výstupného súboru pre výpočtový uzol 1 môžeme
vidieť v tabuľke číslo 5.

3.2

a veličinou cpu.util[idle]. Vidíme tiež, že veličina
cpu.util[io_wait] výrazne ani priamo ani nepriamo
nekoreluje so spotrebou elektrickej energie, no
napriek tomu sme sa ju rozhodli do predikčného
modelu zaradiť. Pri veličine cpu.util[nice] nie sú žiadne
relevantné výsledky, pretože sa v nej len v málo
prípadoch objavilo iné číslo ako 0, čo môžeme vidieť
aj v už spomínanej tabuľke číslo 5. Preto sme sa ju
rozhodli do predikčného modelu nezaradiť.
V ďalšom kroku sme v skripte jazyka R vytvorili
jednoduchý predikčný model založený na lineárnej
regresii. Model vyjadruje spotrebu elektrickej energie
ako lineárnu kombináciu veličín:
 cpu.load,
 cpu.util[idle],
 cpu.util[io_wait],
 cpu.util[user],
 cpu.util[system].
Počet aktuálne vykonávaných úloh a počet
aktuálne používaných výpočtových jadier sme sa
rozhodli do tohto predikčného modelu nezaradiť.
Namiesto toho sme vytvorili ďalší jednoduchý model,
v ktorom sme hľadali závislosť hodnoty cpu.load od
hodnôt týchto 2 veličín.

Hľadanie závislostí

V rámci druhej etapy spracovania údajov sme v skripte
analyticko-štatistickej platformy R prepojili výstupné
súbory z vykonaných programov prislúchajúce
jednému výpočtovému uzlu. Následne sme zisťovali
korelácie medzi údajmi, aby sme zistili, či všetky
skúmané parametre ovplyvňujú spotrebu elektrickej
energie. Vytvorili sme výstup v podobe matice
s korelačnými koeficientmi, ktorá sa nachádza na
obrázku číslo 1.
Obrázok 1 Matica s korelačnými koeficientmi

3.3

Vizualizácia údajov

V tretej etape spracovania údajov sme opäť pracovali
s výstupnými súbormi vytvorenými Java MapReduce
programami. Tieto súbory sme rovnako ako v druhej
etape podľa jednotlivých výpočtových uzlov, ale
tentoraz v analytickom nástroji Tableau. Vytvorili sme
jednoduché grafy, ktoré sme porovnávali s výsledkami
zo skriptov analytického nástroja R.

4

Výsledky a diskusia

Vizualizáciu výstupných súborov z predspracovania
údajov je možné vidieť na obrázku číslo 2. Nad sebou
sú umiestnené 4 priebehy. Na horizontálnej osi je
znázornený čas.
Priebeh spotreby elektrickej energie v čase je
znázornený modrou farbou. Oranžová farba označuje
priebeh parametra cpu.load, teda aktuálneho
zaťaženia výpočtového uzla v čase. Majú podobný
priebeh, čo potvrdzuje výsledky z korelačnej matice
uvedenej na obrázku číslo 1, keďže z nej vyplýva, že
existuje silná závislosť medzi spotrebou elektrickej
energie a zaťažením výpočtového uzla.
Ako tretí v poradí sa na grafe vyskytuje (zelený)
priebeh počtu používaných výpočtových jadier na
výpočtovom uzli. Aj tu je vidieť silná priama závislosť

Z tejto matice môžeme vyčítať, že existuje silná
priama korelácia medzi spotrebou elektrickej energie
a veličinami:
 cpu.load,
 cpu.util[user],
 cpu.util[system],
 počet aktuálne vykonávaných úloh (jobs),
 počet aktuálne používaných výpočtových
jadier (cpus).
Ďalej vieme vyčítať, že existuje silná nepriama
závislosť medzi spotrebou elektrickej energie
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medzi spotrebou elektrickej energie a počtom
využívaných výpočtových jadier.
V poradí posledný je priebeh parametra
cpu.util[idle], ktorý vyjadruje nevyužitú výpočtovú
kapacitu uzla v čase. Môžeme vidieť, že táto krivka je
voči ostatným invertovaná po horizontálnej osi. To
symbolizuje silnú nepriamu závislosť, ktorá bola opäť
viditeľná aj z korelačnej matice na obrázku číslo 1.
Na základe korelačnej matice sme v časti 3.2
zostavili predikčný model, z ktorého sme pomocou
lineárnej regresie vyjadrili spotrebu elektrickej energie
ako lineárnu kombináciu ostatných relevantných
veličín. Koeficienty, ktoré sme touto metódou získali
sú uvedené vo vzťahu (1).

interpretovali a na ich základe sme zostavili model,
ktorého úlohou je predikovať na základe hodnôt
zaťaženia a podielu rozdelenia procesorového času
spotrebu elektrickej energie. Presnosť tohto modelu
sa pohybovala nad úrovňou 95 %, čo považujeme za
dostatočnú presnosť. Zostavili sme aj druhý model,
ktorého úlohou bolo predpovedať zaťaženie
výpočtového uzlu na základe počtu úloh, ktoré sú na
ňom vykonávané a počtu výpočtových jadier, ktoré
vykonávané úlohy využívajú. Presnosť tohto modelu sa
pohybovala pod úrovňou 90 %, takže tento model je
použiteľný len pre hrubé odhadovanie zaťaženia uzla.
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Záver
V práci sme pomocou metódy paralelného
programovania MapReduce v spolupráci so systémom
Hadoop vykonali analýzu mnohorozmerných údajov
týkajúcich sa úloh vykonávaných na HPC klastri
Univerzity Mateja Bela za časové obdobie od
1. 1. 2016 do 29. 2. 2016. Takisto sme vykonali analýzu
mnohorozmerných údajov o výpočtových uzloch HPC
klastra, konkrétne spotreby elektrickej energie,
zaťaženia výpočtového uzla a podielov procesorového
času venovaných rôznym činnostiam.
Tieto analýzy sme vzájomne prepojili s cieľom nájsť
vzťah medzi uvedenými veličinami. Pomocou
analyticko-štatistickej platformy R sme vytvorili maticu
korelačných koeficientov, ktorej výsledky sme
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Tabuľka 5 Ukážka výstupného súboru programu na spracovanie údajov o uzloch
Zaokrúhlený ipmi.
cpu. cpu.util cpu.util
cpu.util cpu.util
cpu.util
čas vo
power load [idle]
[system] [user]
[io_wait] [nice]
forme UNIX
časového
razítka
1451602800 108
2
83
16
0
1
0
1451602860 108
2
83
16
1
1
0
1451602920 108
2
83
16
1
1
0
1451602980 108
2
83
16
1
1
0
1451603040 112
2
83
15
1
1
0
1451603100 120
2
83
10
6
1
0
1451603160 124
2
83
9
8
1
0
1451603220 108
2
83
15
2
1
0

Obrázok 2 Vplyv rôznych parametrov na spotrebu energie
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Realizácia experimentov z biológie a ich vplyv na vedomosti
žiakov
Implementation of experiments from biology and their impact
on pupils` knowledge
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For more interesting and more various classes it is
possible to use so called „home experiments“. It is
specific by its easy preparation, commonly available
materials and an ability to try them not only in the
laboratories but also at home.
Methodological material is developed in
accordance with the State educational programme
ISCED 3A and is dedicated for the 3rd grade from the
four-year secondary grammar schools or for 7th grade
from the eight-year secondary grammar schools.
Key words: biology, experiment, digestive system

Abstrakt
Práca sa zameriava na využívanie experimentov
z biológie v praxi. Experiment napomáha žiakovi
vytvárať si predstavy o danom predmete, jave,
všimnúť si vzťahy medzi pojmami, súvislosti medzi
učivami a nadobudnúť tak komplexnejší pohľad na
prírodu. Vyvolanie motivácie a zaujatie pozornosti
žiaka si vyžaduje kreativitu učiteľa a vynaloženie
námahy navyše. To umožňuje práve experimentálna
metóda. Experiment je neoddeliteľnou súčasťou
prírodných vied nie len kvôli vzbudeniu záujmu u
žiakov, ale slúži aj na priblíženie ťažko prestaviteľných
vecí, pojmov, javov, činností atď.
Na zaujímavé a spestrené vyučovanie je možné využiť
aj tzv. „domáce experimenty“. Charakterizuje ich
jednoduchá príprava, bežne dostupný materiál
a možnosť vyskúšať si ich nie len v laboratóriu, ale aj
doma.
Metodický materiál je vypracovaný v súlade so
Štátnym vzdelávacím programom ISCED 3A a je určený
pre 3. ročník štvorročných gymnázií alebo 7. ročník
osemročných gymnázií.
Kľúčové slová: biológia, experiment, tráviaca sústava

Úvod
Človek od zvierat líši schopnosťou učiť sa a vzdelávať
sa. Snom vari každého človeka je dosiahnuť najlepšie
výsledky bez vyvinutia najmenšej námahy a za čo
najkratší čas. Ako si učivo zapamätať, aby informácia
zostala v pamäti aj s odstupom času? Aké faktory
vplývajú pri učení sa a zapamätávaní si poznatkov?
Na učenie sa a pamäť pozitívne vplýva: motivácia
žiakov, využitie zaujímavostí, porozumenie učiva,
usporiadanie učiva v logickom systéme, vizualizácia
učiva, odstránenie memorovania, opakovanie učiva,
ako aj priaznivá klíma v triede a vnútorná vyrovnanosť
žiaka. Do istej miery závisí zapamätávanie aj od
rozvinutosti mysle a nervovej sústavy. Vnútorné
vplyvy pôsobiace na človeka (nervozita, strach a pod.)
a vonkajšie vplyvy prostredia (hluk, rádio, zazvonenie
telefónu a pod.) znižujú efektivitu zapamätania [1].

Abstract
The thesis is focused on using experiments from
biology in practice. Experiment helps the pupil to have
ideas about the subject, phenomenon and to notice
the relations between the terms, the connections
between the curriculums and to get more complex
view on the nature. In order to motivate and get
attention of a pupil requires teacher´s additional
creativity and effort. Experimental method enables
exactly this approach. Experiment is an unseparatable
part of the natural science not only for paying the
attention of pupils but also for better describing of
hardly imaginable things, terms, phenomenon,
activities, etc.

1 Charakteristika experimentu
Experiment má opodstatnené miesto vo vyučovaní
prírodných vied. Je chápaný ako metóda, ktorou sa
skúmajú
javy
a procesy
v kontrolovateľných
a riadených podmienkach [2].
Školský experiment je vykonávaný v školskom
laboratóriu, ale odráža stav reálneho laboratória. Pri
práci v laboratóriu sa používajú iba chemikálie,
inštrumenty a technika, ktoré dodržiavajú zásady
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primeranosti veku žiakov, nespôsobujú zdravotné
ťažkosti a sú učiteľovi dostupné [3].
Domáci experiment je možné vykonávať okrem
školy aj doma, pretože nie je obmedzený na prácu
s laboratórnymi prístrojmi a inštrumentmi, ani na látky
dostupné iba učiteľovi. Pri týchto experimentoch
môžu sami žiaci skúšať, bádať, poznávať a objavovať
taje biológie, chémie, fyziky. Žiaci nemajú pocit, že ich
do práce niekto núti, pretože experiment môžu
vykonávať bez podrobného dozoru učiteľa [4].
Učením sa prostredníctvom experimentov sú žiaci
nabádaní rozmýšľať nad tým čo konajú, využívať
poznatky z prechádzajúcich ročníkov a vyvodzovať
závery z úspechov alebo neúspechov pokusov. Pri
experimentálnej metóde si žiaci vytvárajú lepšie
predstavy, uvedomujú si vzťahy a teoretické učivo
z učebnice sa stáva reálne uchopiteľným, na vlastnej
koži zažiteľným [2].
Základným predpokladom na získanie kvalitnejších
kľúčových kompetencií pri experimentovaní je
zapájanie zmyslov do činností. Vyplýva to aj zo slov
J.A. Komenského, ktorý sa vyjadril: „...aby sa všetko
podávalo všetkým možným zmyslom. Totiž veci
viditeľné zraku, počuteľné sluchu, čuchateľné čuchu,
chutnateľné chuti a hmatateľné hmatu, a ak možno
niektoré veci vnímať súčasne viacerými zmyslami,
nech sa podávajú súčasne viacerými“ [5].
S podobným názorom sa stretávame aj u Tureka,
ktorý hovorí, že priemerný človek si zapamätá
približne:
„10 % z toho, čo číta,
20 % z toho, čo počuje,
30 % z toho, čo vidí na obrazovej ploche,
70 % z toho, čo súčasne vidí a počuje,
80 % z toho, čo vidí súčasne aj počuje a o čom
rozpráva,
90 % z toho, čo sám aktívne vykonáva“ [1].
Platia spomínané názory skúsených učiteľov
o lepšom zapamätaní si prostredníctvom zapájania
zmyslov do učenia aj v súčasnej dobe? Zaujmú
jednoduché experimenty žiakov, ktorí stoja na prahu
dospelosti?

vedeckej i didaktickej literatúry, ktorá prispela
k vytvoreniu metodického materiálu. Skonštruovali
sme neštandardizovaný metodický list pre učiteľa.
Metodický list obsahuje teoretickú a praktickú časť.
Teória je písaná pútavým a zaujímavým spôsobom, je
doplnená o medzipredmetové vzťahy a možnosti
využitia v praxi. V praktickej časti sa nachádza
podrobný didaktický postup realizácie modelovej
hodiny z pozície učiteľa. Preštudovali sme metodiku
a zásady tvorby testových úloh. Samotné experimenty
sme najskôr vyskúšali doma a následne sme ich
overovali
na
Piaristickom
gymnáziu
Jozefa
Kalazánskeho v Nitre. V dvoch triedach – III.A a III.C
sme urobili pred-test, ktorý mal zistiť čo si žiaci
pamätajú o tráviacej sústave z predchádzajúcich
ročníkov. V každej triede sme odučili tému Tráviaca
sústava – 1 hodinu v III.C bez využitia experimentov a
v III.A s využitím experimentov. Po mesačnom odstupe
sme žiakom dali vyplniť post-test. O teste žiaci neboli
dopredu informovaní. Tým sme zamedzili možnosť
úmyselnej prípravy, pretože sme chceli zistiť úroveň
zapamätania si daného učiva. Oba porovnávacie testy
boli totožné a žiaci na ich vypracovanie dostali 10
minút.
Poslednou
fázou
bola
kvantitatívna
a kvalitatívna analýza testov vrátane porovnania
výsledkov III.A a III.C. Komparáciu výsledkov názorne
vystihujú grafy.

3 Výsledky a diskusia
V príspevku predkladáme nami vytvorené modely
vyučovacích
hodín
s využitím
experimentov
v tematickom celku Tráviaca sústava. Metodický
materiál je určený na hodiny biológie pre žiakov 3.
ročníka štvorročných gymnázií a 7. ročníka
osemročných gymnázií. Experimenty môžu byť využité
na hodinách základného typu, ale aj na hodinách
laboratórnych cvičení a biologických krúžkov. Oba
experimenty sú spracované v súlade s ISCED 3A [6],
majú jednotnú a prehľadnú štruktúru.

3.1 Experiment č. 1 – Mikroskopický perlový
náhrdelník
Cieľ: Dokázať prítomnosť škrobu vo vybraných
potravinách
Časové trvanie: 10 minút
Typ experimentu: demonštračný alebo frontálny
Zaradenie experimentu a vzťah k iným témam:
Experiment je vhodné využiť v téme Tráviaca sústava –
orgány tráviacej sústavy alebo Metabolizmus živín a aj
v téme Nervová sústava, pretože tvorba slín súvisí
s podmienenými
a nepodmienenými
reflexami.

2 Materiál a metodika
K výsledkom práce sme dospeli na základe
uskutočnenia jednotlivých krokov.
Prvým krokom bolo štúdium učebníc, praktických
cvičení, internetových videí a radenie sa s učiteľmi z
praxe. Na základe týchto informácií sme vybrali 2
potenciálne experimenty, ktoré by zaujali žiakov 3.
ročníka gymnázia. Ďalej sme sa venovali štúdiu
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V rámci cvičení môže byť experiment zaradený aj do
učiva Dýchacej sústavy v rámci príjmu, premeny
a spotreby energie. V téme hormonálna sústava sa
príjem sacharidov spája s hormónmi inzulín
a glukagón.
Kľúčové pojmy škrob a amyláza súvisia s učivami
chémie a biochémie – enzýmy, stavba a funkcia
polysacharidov, dôkazové reakcie s jódom, chémia
potravín. Z biologického hľadiska sa na škrob
pozeráme podľa množstva jeho obsahu v zelenine
a iných poľnohospodárskych plodinách. Prierezovými
témami sú Zdravý životný štýl (upozorňujeme na
kvalitatívne a kvantitatívne správny príjem potravín) a
Civilizačné ochorenia, ktoré môžeme prepojiť
s geografiou v rámci ich rozšírenia v iných krajinách.
Možné je i prepojenie s dejepisom alebo občianskou
náukou pri nesprávnej životospráve, ktorá môže byť
spôsobená aj chudobou i nadbytkom.
Chceme vedieť viac:
Ľudské telo je schopné v extrémnych podmienkach
prežiť naozaj všeličo. Bez kyslíka človek prežije len
niekoľko minút, ale bez jedla to dokáže vydržať
v istých prípadoch aj mesiac či dokonca dva [7].
Napriek tomu je tráviaca sústava rovnako dôležitá ako
dýchacia a vyžaduje si našu pozornosť.
Na trávení sa podieľajú orgány tráviacej rúry spolu
s veľkými tráviacimi žľazami. Celá sústava sa podobá
na pracujúcu „továreň“, ktorá prijíma suroviny,
selektuje ich, premieňa ich na tovar, rozváža ich na
potrebné miesta a vzniknutý odpad odovzdáva ďalej.
Tento proces spracovávania začína v ústnej dutine
a okrem zubov a jazyka je veľmi dôležitá aj prítomnosť
slín. Zabezpečujú zvlhčenie suchej potravy, jej
zaobalenie a vytvorenie sústa (hlt) [8]. Najväčšie
množstvo slín je vylučované počas jedenia, ale
v menšom množstve sú vylučované stále, pretože
zvlhčujú ústnu dutinu. Tri páry veľkých slinných žliaz –
príušné, podjazykové a podsánkové tak denne
vyprodukujú približne 1 liter slín [9].
Sliny sa okrem vytvorenia hltu čiastočne podieľajú
na trávení sacharidov, ktoré prebieha už v ústnej
dutine. Veľké slinné žľazy vylučujú do ústnej dutiny
sliny, ktoré obsahujú ptyalín. Ide o zmes enzýmov αamyláz určených na štiepenie prijímaných sacharidov
[10]. Názov amyláza bol vytvorený spojením toho na
čo je určený – na štiepenie amylózy (sacharidového
reťazca) a prípony –áza, ktorá vyjadruje, že sa jedná
o enzým.
Sacharidy sú významnou zložkou príjmu potravy.
Škrob je rastlinný polysacharid. Je to energeticky
bohatá zložka potravy, ktorá plní v tele zásobnú

funkciu. Je produkovaný rastlinami v procese
fotosyntézy a najväčšie množstvo je zastúpené
v zemiakoch, kukurici, obilninách a semenách.
Z chemického
hľadiska
ide
o dlhé
reťazce
molekúl amylopektínu a amylózy (vytvára závitnicu).
Na rozdiel od monosacharidov a disacharidov nemá
sladkú chuť, ani nie je rozpustný vo vode. Rozštiepiť
škrob na základné jednotky (maltózy až glukózy) je
schopný práve enzým amyláza, maltáza a iné
sacharázy [11].
Amyláza je produkovaná aj podžalúdkovou žľazou
(pankreas). Výlučky pankreasu sa dostávajú do
tenkého čreva, kde prebieha ďalšie štiepenie reťazcov
sacharidových molekúl [9].
Budeme potrebovať: Lugolov roztok (roztok I2 vo vode
s KI), vodu, šťavu zo zemiakov (vanilkový puding alebo
inú potravinu, ktorá obsahuje škrob), skúmavku
Pomocou tohto pokusu je možné zistiť, v ktorých
potravinách sa nachádza škrob (napr. vajcia, chlieb,
jablko, kvasnice, ryža, múka, kukurica, gumové cukríky
alebo iné potraviny, ktoré chcú žiaci overovať)
Postup:
1. Do skúmavky nalejeme pripravený roztok
škrobu (napr. šťavu zo zemiakov).
2. Do skúmavky prikvapkáme 1-2 kvapky
Lugolovho roztoku.
3. Pozorujeme zmeny zafarbenia.
4. Pokus môžeme vykonať s ľubovoľnými
druhmi potravín.

Obr. 1 Reakcie Lugolovho roztoku s rôznymi
potravinami (zľava roztok pudingového prášku,
zemiaku, chleba, šťava
z pomaranča, šťava
z paradajky)
Zdroj: [12]
Poznámka: Experiment môžeme vykonať aj tak, že
nevytvoríme roztoky potravín, ale Lugolov roztok
priamo nakvapkáme na prerezaný zemiak alebo
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a pudingový prášok. Môžeme použiť iné kvapky, ktoré
obsahujú jód (napr. kvapky Betadine alebo jódová
tinktúra, ktoré dostaneme v lekárniach).
Zhrnutie: Lugolov roztok oranžovej až hnedej farby
sa na tmavomodro farbí iba v prítomnosti škrobu.
Dôvodom je, že veľké molekuly jódu sa naväzujú do
špirály amylózy (zjednodušene povedané ako perly
okolo šnúrky, čím vytvárajú pomyselný náhrdelník
mikroskopických veľkostí). V takejto štruktúre sú
pohlcované svetlom všetky farby okrem fialovej až
tmavomodrej, ktorú vidíme. Pri miešaní bielkovín,
tukov, monosacharidov, či disacharidov s Lugolovým
roztokom nedôjde k zmene zafarbenia, pretože ich
molekuly neobsahujú špirálu, do ktorej by sa jód
zachytil. Týmto princípom vieme rýchlo a jednoducho
zistiť, v ktorých potravinách sa škrob nachádza [11].
Doplňujúca úloha: Zopakujte vedomosť, že
polysacharidy sú štiepené už v ústnej dutine. Nechajte
žiakov rozmýšľať ako sa správa škrob vplyvom slín.
Naveďte žiakov, aby sami prišli na to, akoby sa správal
rozštiepený škrob v reakcii s Lugolovým roztokom.
Tento postup by sa dal uplatniť aj v praxi, ale nie je
vhodné, aby žiaci pracovali so slinami (mohlo by dôjsť
k prenosu ľahko šíriteľných vírusov alebo baktérií),
preto ho reálne nevykonávame. Ako náhradu však
môžeme využiť názornú ukážku reakcie škrobu
s Lugolovým roztokom s využitím edukačného portálu
Planéte vedomostí [13].
Námet pokusu: Pokus bol realizovaný na základe
námetu Jenisovej [14].

Vitamín C je známy necelých 100 rokov, ale jeho
nedostatky sa prejavovali aj v dávnej minulosti. Svedčí
o tom fakt, že na kostrových nálezoch z doby kamenej
a bronzovej boli pozorované následky tohto
ochorenia. Nedostatok vitamínu C, ktorý je nazývaný
tiež kyselina askorbová spôsobuje ochorenie scorbut
(latinsky skorbutus, slovensky kostižer). Problémy sa
veľmi často vyskytovali v oblastiach a na miestach, kde
ľudom chýbal príjem vitamínu C. Námorníci, piráti
a stroskotanci po niekoľkomesačnom nedostatku
ovocia a zeleniny zomierali po vypadaní zubov,
krvácaní, zahnisaní rán, fraktúrach kostí, či rozpadoch
kože [15].
Vitamín C má v našom organizme veľké množstvo
funkcií. Je významným antioxidantom, je nevyhnutný
pri syntéze kolagénu, karnitínu, neurotransmiterov,
steroidných hormónov v nadobličkách, zúčastňuje sa
metabolizmov, chráni organizmus pred zadržiavaním
ťažkých kovov, pomáha regenerovať niektoré vitamíny
(napr.
vitamín
E),
zabraňujeme
vzniku
kardiovaskulárnych chorôb. Z chemického hľadiska ide
o vitamín rozpustný vo vode a jeho nadbytok sa vylúči
močom. Jeho imunitná funkcia spočíva v stimulácií
bielych krviniek (leukocyty), ako aj v jeho schopnosti
detekovať škodlivé látky a reakciou s nimi ich
zneškodniť [16].
Pre bohaté účinky sa kyselina askorbová využíva aj
v potravinárskom priemysle, kde sa pridáva ako
konzervačná látka. Potraviny s obsahom aditív E300
(kyselina askorbová) pôsobia čerstvejšie, zachovávajú
si pôvodnú farbu, sú trvanlivejšie, prítomné baktérie
sú inhibované [17].
Najväčší obsah vitamínu C sa nachádza v šípkach
a rakytníku. Tie sa zvyknú konzumovať surové alebo
ako čajový výluh, ale nie je to typický každodenný
prísun. Dennú dávku vitamínu C (čo je približne 80-100
mg na dospelú osobu) doplníme konzumáciou ríbezlí,
čerešní, jahôd, papriky, paradajok, listovej zeleniny,
ktoré sú v našich zemepisných podmienkach dostupné
[16].
Budeme potrebovať: jablko (alebo zemiak), citrón,
strúhadlo, Petriho misky (2ks)
Postup:
1. Jablko ošúpeme a nastrúhame ho na tenké
pásiky.
2. Nastrúhanú masu rozdelíme na dve polovice
a necháme oddelené na Petriho miskách.
3. Jablko v prvej miske pokvapkáme šťavou
z citróna.
4. Jablko v druhej miske necháme vystavené
voľnému pôsobeniu vzduchu.

3.2 Experiment č. 2 – Zázračné jablko
Cieľ: Dokázať antioxidačné účinky kyseliny askorbovej
Časové trvanie: príprava 5 minút, pôsobenie 1 hodinu
až 24 hodín
Typ experimentu: demonštračný alebo frontálny
Zaradenie experimentu a vzťah k iným témam:
Experiment môžeme zaradiť pri vysvetľovaní témy
Tráviacej
sústavy
v časti
Vitamíny.
V téme
Zdravie, zdravý životný štýl zdôrazňujeme dôležitosť
prítomnosti
vitamínov
v jedálničku
človeka.
Nedostatok vitamínov môže spôsobiť choroby. Z
hľadiska praktického využitia je poukázané na súvislosť
medzi chorobami a prítomnosťou vitamínov v tele.
Priebeh experimentov je vhodné doplniť o chemické
procesy prebiehajúce počas neho, poukázaním na
oxido-redukčné reakcie. Téma vitamínu C je vhodná
na vytvorenie žiackych projektov s možnosťou využitia
medzipredmetových vzťahov s dejepisom, geografiou,
informatikou, matematikou, výtvarnou výchovou.
Chceme vedieť viac:
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Pripravenú masu necháme odstáť aspoň
hodinu.
Pozorujeme zmeny.

e) inzulín – amyláza – maltáza – sacharáza
2. Napíšte názov 3 párov veľkých slinných žliaz (1):
3. Prijímanie ktorých 3 mikroživín je dôležité pre
človeka (1):
4. Podčiarknite chybné slová vo vetách a nahraďte ich
správnymi (5).
a)
Tráviaca
sústava
začína
v pažeráku.
_______________
b) Tuky sa štiepia v tenkom čreve na mastné kyseliny
a aminokyseliny. _______________
c)
Jazyk
je
tvorený
hladkým
svalstvom.
_______________
d) Bachor, lačník a bedrovník tvoria časti tenkého
čreva. _______________
e) Metabolické procesy, pri ktorých sa látky štiepia na
jednoduchšie
sa
nazývajú
anabolické.
_______________

Obr. 2 Nastrúhané jablko s citrónovou šťavou (vľavo) a
bez citrónovej šťavy (vpravo)
Zdroj: Foto Bažaličková, 2017
Poznámka: S experimentom treba začať v motivačnej
fáze hodiny, kedy necháme pôsobiť citrón a v závere
hodiny žiaci pozorujú zmeny, ktoré nastali na jablku.
Zhrnutie: Postrúhaním jablka sme dosiahli zväčšenie
povrchu a vzduch pôsobil na väčšiu plochu.
Experiment sa dá realizovať aj bez nastrúhania, ale čas
oxidácie bude pomalší. Jablko v prvej miske bolo
chránené vrstvou vitamínu C, ktorá zabraňovala
oxidácii jablka. Jeho farba zostala nezmenená. Na
rozdiel od druhej misky, kde jablko nebolo
pokvapkané citrónom a zmena farby bola značná.
Vzduch spôsobil, že zoxidovalo, bolo hnedé a vyzeralo
staré. Čím dlhšie by sme nechali vzduch pôsobiť na
jablko, tým by bola zmena farby ovocia výraznejšia.
Doplňujúca úloha: Porovnajte aké množstvá
vitamínov obsahujú potraviny. Množstvá sú určené na
obaloch potravín. Diskutujte so žiakmi o tom aké
potraviny za deň približne skonzumujú a vypočítajte
aký podiel z toho tvorí vitamín C.
Námet pokusu: Experiment bol realizovaný podľa
námetu Bažaličkovej [12].

5. Priraď k pojmom správne možnosti (5).
a) amyláza –
b) 32 zubov –
c) pečeň –
d) žalúdok –
(polysacharidy, vitamín K, peristaltické pohyby, HCl,
mliečny chrup, bielkoviny, žlč, trvalý chrup)
6. Zakrúžkuj správnu odpoveď (3):
Aká je funkcia klkov:
a) zväčšovať povrch vstrebávania
b) okysličovať tenké črevo
c) odvádzať vznikajúcu žlč
d) podať signál mozgu o začatí rastu trvalého chrupu
Bielkoviny sú štiepené enzýmom:
a) ptyalín v ústnej dutine
b) pepsínom v žalúdku
c) lipázou v tenkom čreve
d) slinnou amylázou v tenkom čreve

Asi mesiac po uvedení experimentov, žiaci
absolvovali overujúci post-test, vopred naň neboli
upozornený.

V ktorých potravinách by ste našli pomerne veľké
množstvo bielkovín:
a) obilniny (ryža, raž), chlieb
b) ovocie (najmä citrusy), zelenina (mrkva, petržlen...)
c) strukoviny (sója), mäsové výrobky, mliečne výrobky
(tvaroh, ...)
d) iba v doplnkoch ako sú vitamínové tabletky

3.3 Overujúci test – Tráviaca sústava
Za otázkou je v zátvorke vždy uvedený maximálny
možný počet bodov.
1. Podčiarknite pojmy, ktoré do radu nepatria (5):
a) pažerák – obličky – hrubé črevo – pečeň
b) zubný kaz – zápcha – žlčové kamene – osteoporóza
c) tuky – toxíny – cukry – vitamíny
d) očné zuby – črepové zuby – rezáky – stoličky
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 striktné vyhradenie testu na 10 minút,
 nepochopenie testových otázok.
Za negatívum považujeme, že podľa Štátneho
vzdelávacieho programu sú hodiny laboratórnych
cvičení z biológie vyhradené iba pre žiakov 2. ročníkov
gymnázií. Ak chce učiteľ zapojiť do hodiny jednoduchý
experiment z oblasti Biológie človeka v 3. ročníku
gymnázií, musí si vystačiť s klasickými hodinami. Na
hodinách základného typu však nie je priestor pre
žiakov, aby si experiment vyskúšali všetci a aby učiteľ
pridal do výkladu doplňujúce a zaujímavé informácie.
Pre krátkosť času sme teda experiment vykonávali iba
demonštračne. Vychádzajúc z Tureka [1] si žiaci
poznatky učené prostredníctvom vlastného skúmania
zapamätajú dlhšie ako poznatky sprostredkované
demonštračným experimentom.
Keďže hodiny biológie v 3. ročníku na gymnáziu
majú iba jednohodinovú dotáciu za týždeň,
uskutočnenie výskumu bolo sťažené aj kvôli tomuto
faktu. Počas 45 minút sme do vyučovania zaradili test,
výklad nového učiva, aj demonštráciu experimentov.
Z toho dôvodu sme na test nechali žiakom iba 10
minút. Domnievame sa, že žiaci by vedeli odpovedať
na viacej otázok, pretože niektoré úlohy neboli
vypracované vôbec, avšak vyhradený čas im
nepostačoval.

3.4 Vyhodnotenie výsledkov
Celkovo sa testu zúčastnilo 35 žiakov (20 žiakov
z III.A – označovaní ako „experimentálna trieda“ a 15
žiakov z III.C – označovaní ako „klasická trieda“). V
klasickej triede bolo metódou výkladu vysvetlené
učivo Tráviaca sústava, kým v experimentálnej triede
bolo učivo doplnené o oba uvádzané experimenty
(Mikroskopický perlový náhrdelník a Zázračné jablko).
Pre jednoduchosť opravovania a vyhodnocovania sme
do testu nezaraďovali otázky, ktoré by si vyžadovali
veľa vypisovania. Otázky do testu sme vytvárali podľa
Bloomovej taxonómie (využitím aktívnych slovies) tak,
aby sme preverili nie len vybavenie si naučených
vedomostí, ale aj vyššie kognitívne procesy.
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Pred-test
Post-test

Graf 1 Výsledky pred-testov a post-testov u žiakov
klasickej a experimentálnej triedy (%)
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Výsledky testov znázornené v grafe č. 1, zobrazujú,
že experimentálna trieda si skutočne vedela vybaviť
poznatky aj po dlhšej dobe na rozdiel od klasickej
triedy. Úspešnosť testu vedomostí, ktoré žiaci vedeli
ešte pred učením sa o Tráviacej sústave dosahovala
73,30%. Porovnateľnú hodnotu pred-testu 73,75%
dosahovala aj experimentálna trieda. Výsledky posttestu ukázali, že klasická trieda si pamätala menej ako
pre tým, čo v priemere bolo 71,40%. V prípade triedy,
ktorá bola zapojená do experimentovania to bolo
80,59%.
Rozdiel v zlepšení, či zhoršení však ovplyvňuje
množstvo faktorov, ktoré narúšajú objektívnosť
výsledkov. Podmienky pri zisťovaní výsledkov a ich
možné skreslenie môže ovplyvňovať:
 aktuálna klíma triedy,
 nápaditosť a tvorivosť žiakov triedy,
 kvalita odučenia učiva,
 nemožnosť využitia všetkých medzipredmetových
vzťahov a zaujímavých súvislostí,
 nemožnosť vyskúšania si pokusov frontálne na
hodine (iba demonštračne),
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Graf 1 Výsledky položkovej analýzy pred-testu a posttestu v klasickej triede (III.C) (%)
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Pred-test

žliaz“ nerobila žiakom problém. V post-teste na ňu
odpovedalo 80% žiakov správne. V 5. úlohe, kde bolo
treba priradiť pojem polysacharidy k pojmu amyláza
odpovedalo správne 73% v experimentálnej triede,
kým 53% v klasickej triede. Predpokladáme, že na
zapamätanie tejto informácie dopomohol aj pokus
o škrobe a jeho štiepení pomocou enzýmu amyláza.
Najjednoduchšie sa žiakom odpovedalo na otázky
„zakrúžkuj správnu odpoveď“, pretože až 89,6%
napísalo správne.
Otázka „Podčiarknite chybné slovo a nahraďte ho
správnym: Jazyk je tvorený hladkým svalstvom.“
nebola jasne definovaná, pretože mala dve možné
správne odpovede. Žiaci mohli odpovedať “hladkým/
priečne pruhovaným“ ako aj „jazyk/žalúdok“.

11 13 15 17 19
Post-test

Záver

Graf 2 Výsledky položkovej analýzy pred-testu a posttestu v experimentálnej triede (III.A) (%)

V predkladanej práci sme vypracovali metodický
materiál obsahujúci 2 experimenty, ktoré boli
realizované v III.A a III.C na Piaristickom gymnáziu
Jozefa Kalazánskeho v Nitre. Z výsledkov post-testu
vyplynulo, že:
 žiaci nevedia čítať s porozumením (na otázky
odpovedali to, čo si namemorovali a nie na
to, načo boli dotazovaní) - viď otázka testu č.
5
 žiaci sú zvyknutí mechanicky memorovať a
bez upozornenia vyučujúceho nevedia
aplikovať teoretické vedomosti v praxi - viď
otázka testu č. 1
 najúspešnejšie riešia otázky typu zakrúžkuj
správnu odpoveď, čo svedčí o tom, že sa v
školskej praxi málo využívajú všetky typy
otázok s Bloomovou taxonómiou - viď otázka
testu č. 6
Na základe zistených skutočností navrhujeme
administrovať testy, ktoré využívajú rôzne typy otázok
(podľa Bloomovej taxonómie), zadávať žiakom
domáce
úlohy
založené
na
jednoduchých
experimentoch, riešiť so žiakmi problémové úlohy
rozvíjajúce ich tvorivosť a častejšie poukazovať na
aplikáciu teoretických vedomostí v praktickom živote.
Dospeli sme k záveru, že realizované experimenty
skutočne dopomohli k zlepšeniu výsledkov žiakov i k
nadobudnutiu
ich
trvalejších
vedomostí.
Odporúčame, aby sa jednoduché školské experimenty
využívali na čo najväčšom množstve hodín biológie,
prípadne ich žiaci realizovali doma. Vhodné by bolo,
aby v 3. ročníku žiaci mali 2 hodiny biológie týždenne
a súčasťou predmetu biológia by boli aj praktické
cvičenia. Experimenty majú ľahkou a zábavnou

Najčastejšie chyby robili žiaci z nepozornosti. Napr.
namiesto odpovedania na otázku „Ktoré mikroživiny
prijíma človek v potrave“ uvádzalo v pred-teste iba 5%
žiakov III.A a 10% žiakov III.C správne. Až 91,4% žiakov
uvádzalo „makroživiny“. Problém robili žiakom aj
otázky na vyššie kognitívne procesy. Napr. na
zodpovedanie otázky „označte slovo nehodiace sa do
radu: zubný kaz – zápcha – žlčové kamene –
osteoporóza“ museli žiaci využiť poznatky, že
osteoporóza nie je choroba tráviacej sústavy, ale že sa
o nej učili v opornej sústave. Túto otázku vyplnilo
správne v pred-teste 62,8% a v post-teste 48,5%
opýtaných. Dôvody, prečo žiaci odpovedali na otázku
lepšie pred tým ako sa o tráviacej sústave učili môžu
byť spôsobené faktormi, napr. daný poznatok si ešte
pamätali, po istej dobe sa poznatky miešali z novými
informáciami, staré vedomosti vylúčili z pamäte.
Príčinou zhoršenia vedomosti mohla byť skutočnosť,
že si neuvedomili súvislosť medzi príjmom živín
a osteoporózou. Nevedeli aplikovať teoretickú
informáciu v praxi a získaný poznatok bol iba
„nabiflovaný“ nie logicky spracovaný. Žiaci sa
sťažovali, že prečo sú do testu zaradené aj pojmy
netýkajúce sa tráviacej sústavy človeka, napr. obličky,
osteoporóza, inzulín, bachor. Tieto pojmy sme do
testu zapojili, aby sme zistili, či žiaci majú v učivách
prehľad, či chápu štruktúru učív a ich prepojenia.
V úlohe „podčiarknite nesprávne slová a nahraďte
ich správnymi“ sa žiaci snažili odpovede aspoň
natypovať, kde 14,2% iba podčiarklo, 17,1% napísalo
odpoveď bez podčiaknutia. Otázka na samostatné
vypísanie „napíšte názov 3 párov veľkých slinných
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formou žiakov motivovať k učeniu, k zvýšeniu a
skvalitneniu vedomostí, ale aj k objavovaniu a
kritickému mysleniu.
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Abstrakt
Článok je zameraný na školský systém, ktorý je
výsledkom dlhodobého vývoja a to nielen na
Slovensku, ale v každej krajine. V Slovenskej
republike ho tvoria tri základné stupne škôl:
primárny, sekundárny a terciárny. Štruktúru
výchovno - vzdelávacej sústavy určujú zákony a
podrobnosti fungovania jej jednotlivých súčastí
upravujú vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej
republiky. Keďže jednotlivé vzdelávacie systémy sú
jedinečné a špecifické, porovnáme dva z nich na
príklade výučby predmetu geografia, a to školstvo
slovenské so školským systémom v Spojených
štátoch amerických. Cieľom príspevku je analýza
súčasných školských systémov na Slovensku
a v USA a ich následná komparácia zameraná na
štátne vzdelávacie programy geografie na základe
ISCEDov oboch krajín, ako aj financovania
a štruktúry verejného a súkromného školstva.
Kľúčové slová: školský systém, financovanie,
ISCED, štandardy, vzdelávanie

funding,

ISCED,

Úvod
Vzdelávanie už od minulosti prechádzalo
mohutným rozvojom, pričom sa všetky krajiny, či
už vyspelé, alebo menej rozvinuté, snažia o čo
najdokonalejšie vzdelávacie systémy, podľa svojich
ekonomických možností a kultúrnych orientácií,
pretože aj dobre fungujúce systémy v školstve sú
dôležitým predpokladom pre ďalší rozvoj krajiny.
Vedie to aj k tomu, že vzdelávanie vo svete sa
globalizuje, podobne, ako dochádza k stále silnejšej
globalizácii internacionalizmami, a to spôsobuje
zbližovanie a prepojovanie vzdelávania na
medzinárodnej úrovni. Vlády stále výraznejšie
usmerňujú vývoj vlastného vzdelávacieho systému
na základe toho, že využívajú poznatky o vývoji
vzdelávacích systémov v iných krajinách. V
súčasnej dobe je to napríklad snaha, prejavujúca sa
v mnohých krajinách, zaisťovať, aby sa vzdelávacie
systémy správali ako súčasť verejných služieb.
Na druhej strane, vzdelávacie systémy vo svete
sú veľmi špecifické, jedinečné a odlišné. Aj u krajín,
ktoré sú si podobné svojimi ekonomickými, či
politickými situáciami, nájdeme
mnoho
individuálnych rysov. Ide najmä o to, že vzdelávacie
systémy sú silne závislé na historických, kultúrnych
a náboženských tradíciách.
Podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu k roku 2013, môžeme pojem „školstvo“
definovať
ako
„oblasť,
ktorej
výsledky
rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú vývoj každej
spoločnosti. Ovplyvňujú ho pozitívne, pokiaľ
školstvo funguje, alebo negatívne, ak nefunguje.
Všetky vlády Slovenskej republiky od jej vzniku
deklarovali vo svojich programových vyhláseniach
školstvo ako jednu zo svojich priorít“ [1].
Vzdelávací systém definujeme ako „súhrn
všetkých stupňov, typov a druhov inštitúcii, ktoré
plnia výchovnú, vzdelávaciu a osvetovú funkciu.
V súčasnej dobe má však pojem vzdelávací systém

Abstract
The article focuses on the school system, which is
the result of long-term development not only in
Slovakia but in every country. In the Slovak
Republic, it consists of three primary levels:
primary, secondary and tertiary. The structure of
the education and training system determines the
laws and details of the functioning of its individual
components are regulated by decrees of the
Ministry of Education of the Slovak Republic. Since
the individual education systems are unique and
specific, we compare two of them with the
example of teaching the subject of geography,
namely the Slovak education system with the
education system in the United States of America.
The aim of the contribution is to analyze current
school systems in Slovakia and the US and their
subsequent comparison to geographic education
programs based on the ISCEDs of both countries as
well as funding and structures of public and private
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širší
význam,
pretože
vyjadruje
nielen
inštitucionálnu štruktúru, ale aj riadenie a správu
škôl, kurikulum a politický, sociálny a ekonomický
kontext vyjadrený vo vzdelávacej politike“ [2].

poplatok, preto existuje program „Head Start“,
ktorý pomáha sociálne slabším rodinám [4].
Prvý stupeň (1.-4. ročník) základnej školy na
Slovensku štandardne začína v šiestich rokoch
veku žiaka. Na prvý stupeň nadväzuje druhý
stupeň (5.-9. ročník) základnej školy, v ktorom sa
menia vyučovacie predmety a pribúda ako ich
množstvo, tak aj náročnosť. Žiaci navštevujú
základnú školu štandardne do pätnástich rokov [1].
V USA deti po „nursery school“ pokračujú v
„elementary school“ (alebo „primary school“),
ktorej dĺžka dochádzky sa v jednotlivých regiónoch
líši a nie je jednotná. Zvyčajne tieto inštitúcie
navštevujú deti do desiatich rokov. Organizačne je
k „elementary school“ pričlenená „middle school“
(alebo „junior high school“), ktorá umožňuje ľahší
prechod na „high school“. Deti ju navštevujú
zvyčajne do štrnástich rokov. Je tam taktiež
možnosť preskočenia ročníka nadanejšími žiakmi.
Zaujímavosťou taktiež je to, že žiaci už na
niektorých „middle schools“ a na stredných
školách, čiže na „high schools“ si môžu voliť sami
predmety, ktoré chcú študovať, popri tých
povinných. Ak sa študenti nevedia rozhodnúť,
k dispozícii majú školského poradcu, ktorý ich na
základe testovania navedie na smer, ktorým by sa
mali žiaci uberať. Medzi povinné predmety patrí
angličtina, matematika, fyzika a americké dejiny.
Na väčšine stredných škôl sa ponúka žiakom cez
sto voliteľných predmetov, z ktorých prevažnú časť
tvoria predmety pripravujúce k výkonu určitého
povolania [5]. Konkrétne podiely počtu žiakov, ale
aj škôl a učiteľov na Slovensku a v USA k roku 2014
sú zobrazené v tabuľke 1.
Na Slovensku po úspešnom absolvovaní
štátnych maturitných skúšok na strednej škole je
možné prejsť na vyšší stupeň vzdelania - na vysokú
školu. Jej trvanie je individuálne, avšak väčšinou
majú dĺžku štúdia 5 - 6 rokov. Prvé tri roky tvorí
bakalársky stupeň štúdia, kedy absolventi dostanú
titul Bc., potom môžu študovať na druhom stupni –
magisterskom, kedy študenti po úspešnom
absolvovaní štátnych skúšok získajú titul Mgr.,
alebo Ing. Tretí stupeň štúdia na vysokej škole tvorí
trojročné doktorandské štúdium, ukončené
dizertačnou prácou. Toto štúdium môže byť
interné, ktoré je na štátnych školách bezplatné, ak
sa neprekročí štandardná dĺžka štúdia, alebo
externé, ktoré už je spoplatnené. Na Slovensku je
20 verejných vysokých škôl a univerzít, 3 štátne
a 12 súkromných vysokých škôl [1].
Vysoké školy a univerzity v USA ponúkajú veľkú
škálu rôznych typov inštitúcií, na ktorých môžu
študenti študovať. Konkrétne Spojené štáty
americké ponúkajú viac ako 4500 akreditovaných
inštitúcií, ktoré na rozdiel od iných krajín nie sú
centrálne riadené, ale sú kreditované na národnej

1 Komparácia slovenského a amerického školstva
Na Slovensku máme školstvo tvorené z dvoch častí:
z regionálneho školstva, ktoré tvoria predprimárny,
primárny a sekundárny stupeň vzdelávania
a z vysokého školstva, ktoré nám umožňuje
získanie troch vysokoškolských stupňov vzdelania.
Americký systém vzdelávania patrí medzi jeden
z najlepších na svete. Vyžaduje si absolvovanie 12
ročného základného a stredného vzdelania pred
nástupom na univerzitu alebo „college“. Školstvo v
USA a jeho hierarchický systém je podobný v
každom z 50 amerických štátov, avšak každý štát
má svoj vlastný školský systém vo svojej
kompetencii,
kde
všeobecné
požiadavky
jednotlivých štátov sa realizujú prostredníctvom
miestnych štátnych obvodov, ktoré sú spravované
miestnou školskou radou, ktorú si zvolia občania.
Každý štát USA tak organizuje svoje školstvo
nezávisle na druhom štáte. Medzi jednotlivými
štátmi sú rozdiely aj v školskej dochádzke. Tá môže
trvať od 16 až do 18 rokov veku študenta. Až 30
štátov má zavedenú povinnú školskú dochádzku do
šestnástich rokov veku študenta [3]. Na Slovensku
trvá povinná školská dochádzka podľa zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (Školský zákon) 10
rokov.
Rozdiel
v americkom
a slovenskom
školskom
systéme
zaznamenávame
aj
v známkovaní, resp. ohodnotení žiaka. Na
Slovensku predstavujú hodnotiaci systém čísla 1
(najlepšia známka) až 5 (najhoršia známka) [1].
Známkovanie v USA prebieha na základe percent,
ktoré majú podobu písmen A, B, C, D, a F
(neprospel), pričom každé písmeno sa ďalej delí na
+ a -, napríklad A+, A-. Zaujímavosťou je, že
záverečné testy tvoria iba 15 % známky, dôležité
sú domáce úlohy, ktoré sa známkujú a práca na
hodine. V Amerike žiak, ktorý nespĺňa predpísané
podmienky na ukončenie predmetu nemôže
prepadnúť ako to je na Slovensku. Daný žiak si
predmet môže zopakovať počas leta (letné školy),
alebo počas nasledujúceho školského roka.
Na Slovensku je v predškolskom veku možné
nastúpiť do jaslí, ktoré môžu navštevovať deti do
troch rokov. Nasleduje návšteva materskej školy,
ktorú deti navštevujú do svojich šiestich rokov.
V americkom vzdelávacom systéme majú deti
taktiež možnosť navštevovať jasle a materské školy
do predškolského veku, pričom vyučovanie trvá len
pol dňa. Taktiež sa za ne platí značne vysoký
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alebo regionálnej úrovni. Verejné vysoké školy
majú tendenciu byť veľmi veľké, s oveľa väčším
počtom študentov ako
súkromné. Tie sú
financované kombináciou darov, dotácie, grantov,
či školného. Taktiež majú povinné a voliteľné
predmety, ktoré musia úspešne absolvovať.
Americký akademický školský rok trvá od
septembra do mája, skladajúci sa prevažne z dvoch
semestrov, ktoré majú dĺžku 16 – 18 týždňov.
Avšak niektoré školy majú aj trimestre, trvajúce 10
– 12 týždňov. V USA je 600 verejných, a takmer
1800 súkromných vysokých škôl a univerzít
vybavených tou najlepšou technológiou, taktiež
diplomy z amerických univerzít sú uznávané po
celom svete [6].

(spôsobilosti), vo vyváženom rozvoji osobnosti
žiakov a rámcový obsah vzdelania [8].
Americké vzdelávacie štandardy okrem toho, že
popisujú prístup k výučbe geografie, sú taktiež
zamerané na všeobecnú problematiku toho, čomu
sa konkrétny štandard venuje, a taktiež sa
zameriavajú na vybrané príklady, čo všetko by mali
žiaci po výučbe ovládať. Na ich vzniku pracovalo
mnoho odborníkov z rôznych inštitúcií. Vydané boli
v roku 1994, avšak v roku 2012 boli inovované na
novšiu verziu štandardov. Tieto vzdelávacie
štandardy majú taktiež inú štruktúru ako tie naše.
Nemajú osobitné štandardy pre každý stupeň
štúdia ako my, ale tvorí ich osemnásť štandardov,
ktoré sú rozdelené do troch vzdelávacích úrovní:


Tabuľka 1 Podiel počtu škôl, žiakov a učiteľov v
v USA a na SR k roku 2014
Podiel žiakov na ZŠ a SŠ v USA
53 mil.
Podiel žiakov na ZŠ a SŠ na SR
646 377
Podiel učiteľov na ZŠ a SŠ v USA
3, 4 mil.
Podiel učiteľov na ZŠ a SŠ na SR
52 460
Podiel žiakov na 1 učiteľa v USA
15,6
(ZŠ + SŠ)
Podiel žiakov na 1 učiteľa na SR
29,0
(ZŠ + SŠ)
Podiel verejných ZŠ a SŠ v USA
93 000
Podiel verejných ZŠ a SŠ na SR
3079
Podiel súkromných ZŠ a SŠ v USA
27 000
Počet súkromných ZŠ a SŠ na SR
381
Počet žiakov na súkromných ZŠ
10 %
a SŠ v USA
Podiel žiakov na súkromných ZŠ
3,4 %
a SŠ na SR
Podiel súkromných a verejných VŠ
2400
a univerzít v USA
Podiel súkromných a verejných VŠ
35
a univerzít na SR
Zdroj: [4, 7] spracovala Dysková




grades K - 4 = približne zodpovedá nášmu
ISCEDu 1 (1. stupeň ZŠ)
grades 5 - 8 = približne zodpovedá nášmu
ISCEDu 2 (2. stupeň ZŠ)
grades 9 - 12 = približne zodpovedá nášmu
ISCEDu 3 (SŠ)

Každý štandard pre daný stupeň vzdelávania sa
skladá z dvoch častí:
a) čo by mal študent po ukončení daného stupňa
vedieť
b) čo bude študent po ukončení daného stupňa
schopný vytvoriť, akú bude mať zručnosť
Študent teda získava vedomosti, ktoré následne
transformuje do zručností.
Americké štandardy na výučbu geografie:
1. Ako používať mapy a iné geografické informácie,
nástroje a technológie pre získavanie, spracovanie
a zápis informácií v priestore.
2.Používanie mentálnych máp k usporiadaniu
informácií
o ľuďoch,
miestach
a prostredí
v priestorových súvislostiach.
3.Ako analyzovať priestorové rozmiestnenie ľudí,
miest a životného prostredia na Zemi.
4. Miesta a regióny.
5. Miesta a regióny – ľudia vytvárajú regióny, aby
vysvetlili zložitosť Zeme.
6.Ako kultúra a skúsenosti ovplyvňujú ľudské
vnímanie miest a regiónov.
7. Fyzické procesy, ktoré formujú zemský povrch.
8.Charakteristiky
a priestorové
rozloženie
ekosystémov a biómov na zemskom povrchu.
9.Systémy v ľudskej spoločnosti – charakteristiky,
rozdelenie a sťahovanie ľudskej populácie na
zemskom povrchu.
10. Charakteristika, rozloženie a zložitosť kultúr na
Zemi.
11. Celosvetová ekonomická previazanosť.
12.Procesy, usporiadanie a funkcie ľudských
osídlení.

2 Komparácia štátnych vzdelávacích programov
predmetu geografia na Slovensku a v USA
Slovenské štátne vzdelávacie programy sú
rozdelené do jednotlivých ISCED-ov. My sa budeme
venovať ISCEDU 1 – 3. Pre vypracovanie ŠVP a
obsahu vzdelávania podľa jednotlivých stupňov
vzdelávania
používame
klasifikáciu
ISCED
(International
Standard
Classification
of
Education), podľa ktorej sa postupuje v Európe a je
akceptovaná
aj
inými
medzinárodnými
organizáciami (UNESCO, OECD). Vyjadruje hlavné
princípy a ciele vzdelanostnej politiky štátu, ako aj
demokratické a humanistické hodnoty, na ktorých
je národné vzdelávanie založené. Vymedzuje
všeobecné ciele škôl ako kľúčové kompetencie
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13. Ako spolupráca ale aj konflikty medzi ľuďmi
ovplyvňujú členenie a ovládanie zemského
povrchu.
14.Ako ľudská činnosť modifikuje ľudské
prostredie.
15. Ako prírodné systémy ovplyvňujú ľudskú
aktivitu.
16. Zmeny, ktoré sa vyskytli vo využití, distribúcii
a dôležitosti zdrojov.
17. Ako využiť geografiu k vysvetleniu minulosti.
18. Využitie geografie pri voľbe miesta pre budúci
život, prácu a odpočinok.
18.Využitie geografie pri voľbe miesta pre budúci
život, prácu a odpočinok [9].

mapy v prostredí internetu, turistické mapy,
tematické mapy a i.), pracovať s informáciami o
krajine ako časti Zeme a získané poznatky
systemizovať do oblastí fyzickej a humánnej
geografie, vedieť riadiť projekty, ako sú napr.
modelové cestovné kancelárie, projekty na
inventarizáciu predpokladov rozvoja regiónov a
pod. Schopnosti a zručnosti získané štúdiom
geografie využiť pri oddychových aktivitách
(cestovaní, rekreácii a i.).
Integrácia a súborný pohľad na poznatky získané v
prírodovedných či spoločenských disciplínach
(história, biológia,
fyzika, geológia, chémia,
sociológia, filozofia). Vytvoriť ich prepojenie tak,
aby vznikol komplexný obraz o regiónoch v rôznych
častiach sveta.
Americké ciele predmetu geografia pre druhý
stupeň obsahujú tieto body: žiak by mal vedieť
popísať FG a HG charakteristiku miest, nakresliť
mapu a detailne vyznačiť okolie svojho bydliska,
spamäti nakresliť mapu sveta a vyznačiť základné
tvary na nej, vedieť použiť autoatlas pre
naplánovanie cesty, popísať vývoj, históriu
a kultúru svojej komunity, diskutovať o rozdieloch
dvoch miest popísaných v knihe, popísať príčiny
postupnosti štyroch ročných období, zodpovedať
otázky medzinárodnej zemepisnej olympiády,
napísať inštrukcie svojej rodine v prípade prírodnej
katastrofy, popísať, prečo zelenina a ovocie
v supermarketoch v januári pochádza z južnej
pologule a vedieť interpretovať graf, tabuľku alebo
diagram z novín.
Pri porovnávaní cieľov predmetu geografia pre
druhý stupeň ZŠ na Slovensku a v USA vidíme, že
obidva sú zamerané na používanie máp, vedieť sa
v nich orientovať, taktiež aj na glóbuse a v atlasoch.
Pričom americkí žiaci sú viac zameraní na jej
znázorňovanie, kreslenie, či navrhnutie nejakej
trasy. Taktiež v oboch vzdelávacích programoch sa
nachádza FG a HG charakteristika rôznych miest,
ale aj samotnej krajiny v ktorej žiaci žijú. Rozdiel
medzi našim a ich vzdelávacím programom je ten,
že náš je viac zameraný aj na ostatné svetadiely,
hlavne v šiestom, siedmom a ôsmom ročníku.
Americký je zameraný hlavne na svoje štáty, no
venuje sa aj svetu, ale nie až v takej miere ako naše
štandardy. U nich taktiež nájdeme témy
zaoberajúce sa prírodnými katastrofami, keďže
v USA je ich výskyt častý.

Ciele predmetu geografia pre ISCED 1 na Slovensku
obsahujú body, ktoré by mal žiak na konci prvého
stupňa vedieť. Patrí tam napríklad poznanie
priestoru, v ktorom žiak žije, orientácia v prírode
a čase, orientácia na mape, narábanie s veku
primeranými historickými prameňmi, rozvíjanie
vzťahu ku krajine a spoločnosti prostredníctvom
príbehov, rozprávok, využívanie zdrojov informácií
na opisovanie charakteristík prostredia,
ich
porovnávanie, vnímanie ľudí aj z iných kultúr, atď.
Podľa cieľov predmetu pre amerických žiakov na
„elementary school“ vyplýva, že žiak by mal vedieť
podrobne popísať cestu z domu do školy, nájsť
určité miesto na mape sveta alebo na glóbuse,
označiť kontinenty a oceány na mape sveta,
popísať umiestnenie svojej obce alebo komunity,
nájsť významné reliéfne charakteristiky na mape
Severnej Ameriky, nájsť významný antropogénny
objekt
na mape Severnej Ameriky, uviesť
ľubovoľný environmentálny problém, popísať vplyv
FG sféry na spoločnosť a nájsť odpoveď na
geografickú otázku s použitím encyklopédie,
knižnice, atlasu.
Z cieľov predmetu geografia pre ISCED 1 vidíme,
že slovenskí žiaci sa viac oboznamujú s prostredím,
rozvíjajú svoj vzťah k prírode a ku krajine v ktorej
žijú. Podrobne sa venujú charakteristike Slovenska,
mestám, našim pamiatkam a zaujímavostiam
krajiny. Učia sa taktiež vnímať aj ľudí z iných
kultúrnych oblastí, čo obsahujú aj americké
štandardy. Americkí žiaci sa viac venujú fyzickej
geografii, ako humánnej. Práca je viac zameraná na
mapy, učia sa už základné reliéfne charakteristiky
Severnej
Ameriky,
rozpoznávajú
prírodné
katastrofy a rôzne environmentálne problémy. Nie
sú zameraní len na svoj štát, ale učia sa už
o kontinentoch a oceánoch na svete, vedia
vyhľadať určité miesta na mape, či glóbuse.

Čo sa týka cieľov predmetu geografie v ISCEDe 3A
na Slovensku, žiak by mal vedieť analyzovať
kartografický materiál rôznorodej povahy (digitálna
forma, GPS...), aplikovať poznatky o zákonitostiach
premien geografickej povahy pri posudzovaní
perspektív vybraných regiónov, pochopiť globálne
trendy vývoja spoločnosti na Zemi a uplatniť

Podľa cieľov predmetu geografia pre ISCED 2A na
Slovensku, žiak by mal na konci štúdia vedieť
interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy,
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zručnosti na využitie týchto poznatkov pri
profesných aktivitách (ďalšie štúdium, podnikanie
a iné), zhodnotiť dosahy ľudskej činnosti na životné
prostredie, vnímať odlišnosti medzi jednotlivými
národmi,
kultúrami,
náboženstvami
a k odmietavému postoju k intolerancii, násiliu či
xenofóbii, spoznávať kultúry a zvyky obyvateľov
rôznych štátov sveta, čo vedie k akceptácii ich
spôsobu života
a taktiež používanie správnej
geografickej terminológie.
Podľa cieľov predmetu geografie pre „high
school“ by mali žiaci vedieť nájsť z médií miesto na
mape a popísať ho, vymenovať 3 miesta vo svojom
regióne, ktoré sú znečistené, popísať zdroj, typ
znečistenia a možné riešenia, spamäti nakresliť
mapu sveta a pomenovať národy na nej žijúce,
naplánovať cestu pre zahraničného študenta po
svojom regióne, diskutovať o rozdieloch medzi
rozvojovými a rozvinutými krajinami, popísať
geografické aspekty pacifických prírodných
problémov, diskutovať o svete po Studenej vojne
s akcentom na organizácie ako OPEC, OAS, NATO.
Hovoriť o svojej budúcej vysokej škole, alebo
pracovisku
z hľadiska
geografie,
popísať
ekonomickú situáciu svojej obce, či komunity
a popísať súvislosti s ostatnými časťami sveta,
popísať pracovné príležitosti v iných častiach USA
spojené
s obchodom s inými časťami sveta
a vedieť použiť topografickú mapu na popísanie
prírodných podmienok svojho okolia.
V oboch ISCEDoch je obsah vzdelávania
zameraný na prácu s mapou, na popísanie jej
prvkov, pričom od amerických žiakov sa očakáva aj
nakreslenie spamäti mapy sveta a popísanie
jednotlivých národov, ktoré vo svete žijú. Taktiež
majú globálne vedieť hovoriť o rozvojových
a rozvinutých krajinách sveta. Odlišnosťami medzi
národmi a inými kultúrami sa zaoberá aj slovenský
štandard. Z praktických cieľov majú vedieť žiaci
napríklad naplánovať cestu po svojom regióne pre
cudzinca, či popísať pracovné príležitosti aj v iných
častiach USA. Podobný cieľ má aj náš ISCED, kde
majú žiaci vedieť uplatniť svoje schopnosti pri
voľbe ďalšieho štúdia, či práce. Slovenské
štandardy sú viac zamerané na globálne problémy
vo svete a zhodnotenie ľudských činností voči
životnému prostrediu, pričom americké sú
zamerané viac na miestne prírodné problémy. Viac
sa ale venujú historickým udalostiam, zahraničnej
politike a rôznym organizáciám vo svete.

3. 1 Financovanie slovenského školstva
Na financovaní školstva SR sa podieľa ministerstvo
školstva, ktoré financuje školy a školské zariadenia.
Financovanie regionálneho školstva sa uskutočňuje
z dvoch skupín zdrojov, a to z verejných zdrojov a
zo súkromných zdrojov. Rozhodujúci podiel
financovania je zabezpečený z verejných zdrojov.
Finančné toky do roku 2012 išli po línii ministerstvo
- krajský školský úrad - zriaďovateľ – škola (v
prípade škôl zriaďovaných VÚC bez medzičlánku
KŠÚ). Od roku 2013 idú financie pre všetkých
zriaďovateľov s výnimkou VÚC z ministerstva
vnútra a cez obvodné úrady v sídle kraja.
Financovanie aktivít regionálneho školstva
vykonávané v rámci originálnych kompetencií sa
realizuje prostredníctvom obcí a VÚC. V súlade s
príslušnou legislatívou sa 65,4 % objemu daní
prerozdelí do rozpočtov obcí na financovanie
aktivít, ktoré vykonávajú v rámci originálnych
kompetencií. 40 % z objemu prerozdeľovaného
obciam sa rozpisuje podľa aktivít obcí v oblasti
vzdelávania. Vychádza sa pritom z váženého počtu
detí a žiakov v školách a školských zariadeniach na
území obce. Do rozpočtov VÚC sa prerozdelí 21,9 %
z objemu daní z príjmov fyzických osôb. 15 % z
tohto objemu sa prerozdelí podľa počtu obyvateľov
VÚC vo veku 15 až 18 rokov. Na rozdiel od
finančných prostriedkov, ktoré obce a VÚC dostanú
zo štátneho rozpočtu na financovanie aktivít
regionálneho školstva vykonávaných v rámci
prenesených
kompetencií,
ktoré
sú
na
financovanie týchto aktivít účelovo určené, účel
použitia finančných prostriedkov, ktoré obce a VÚC
získajú z dane z príjmov fyzických osôb určujú
samotné obce a VÚC v rámci svojej samosprávnej
pôsobnosti. Podľa zákona č. 597 / 2003 Z.z. zdroje
financovania cirkevných a súkromných škôl sú buď
zo štátneho rozpočtu, od iných fyzických osôb,
zisky z podnikateľskej činnosti, príspevky od
zriaďovateľov, rodičov, zamestnávateľov, alebo
rôzne príspevky a dary.
Podľa zákona č. 131/2002 Z.z. k roku 2014
hlavným zdrojom príjmov verejných vysokých škôl
sú dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
ministerstva, ktoré verejná vysoká škola dostáva vo
forme tzv. blokového grantu. Vysoká škola teda
nemá záväzne predpísané, koľko má na mzdy,
poistné a iné ekonomické kategórie a môže
pridelené prostriedky použiť podľa vlastných
potrieb. Výnimku tvoria účelovo určené finančné
prostriedky, napríklad sumy pridelené na riešenie
konkrétnych výskumných projektov. Vysoká škola
má taktiež stanovený horný limit prostriedkov,
ktoré môže použiť na osobné náklady, teda na
mzdy a poistné. Tento limit je nastavený na 80 %
pridelených bežných výdavkov a prakticky pre
žiadnu
vysokú
školu
neznamená
reálne

3
Komparácia
financovania
slovenského
a amerického školstva
Významný rozdiel medzi americkým a slovenským
školstvom spočíva aj v jeho financovaní.
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obmedzenie. Ministerstvo poskytuje verejnej
vysokej škole dotácie na uskutočňovanie
akreditovaných
študijných
programov,
na
výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť, na
rozvoj vysokej školy a na sociálnu podporu
študentov.
Vychádzajúc z vysokoškolského zákona sa
finančná podpora zo štátneho rozpočtu poskytuje
verejným vysokým školám vo forme nasledovných
štyroch dotácií: a) dotácia na uskutočňovanie
akreditovaných študijných programov, b) dotácia
na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť, c)
dotácia na rozvoj vysokej školy, d) dotácia na
sociálnu podporu študentov. V rozpočte na rok
2011 rozpisovanom podľa metodiky bola v kapitole
ministerstva školstva pre vysoké školy určená na
dotácie suma 424 982 101 €. Okrem týchto dotácií
získali verejné vysoké školy ďalšie finančné
prostriedky zo štátneho rozpočtu najmä na
výskumné projekty a na realizáciu rozvojovej
pomoci (vzdelávanie študentov z rozvojových
krajín). V priebehu roka 2011 získali verejné vysoké
školy zo štátneho rozpočtu teda súhrnne 434 097
543 €. Okrem uvedeného získali v roku 2011
verejné vysoké školy finančné prostriedky na
projektoch podporovaných zo štrukturálnych
fondov EÚ (v Operačnom programe Vzdelávanie a
v Operačnom programe Výskum a vývoj) v objeme
90 035 390 €. Na jednotlivé druhy dotácií podľa
odseku 315 boli v roku 2011 vyčlenené nasledujúce
sumy: a) na uskutočňovanie akreditovaných
študijných programov 261 445 233 €
b) na
výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť 106
048 241 €, c) na rozvoj vysokej školy 4 843 580 €,
d) na sociálnu podporu študentov 52 645 047 € [8].
Financovanie súkromných vysokých škôl je už
iné ako na verejných školách. Súkromná vysoká
škola si zabezpečuje finančné prostriedky na svoju
výskumnú, vzdelávaciu, umeleckú
a vývojovú
činnosť prevažne sama, avšak ministerstvo školstva
poskytuje súkromnej vysokej škole dotáciu na
sociálnu podporu študentov. Na časť dotácie
vychádzajúcu z nárokov študentov podľa § 96 má
súkromná vysoká škola právny nárok.
Školné a poplatky spojené so štúdiom na
súkromnej vysokej škole určí súkromná vysoká
škola vo svojom vnútornom predpise.
Sociálna podpora pre študentov sa môže
realizovať priamou alebo nepriamou formou.
Priamou formou rozumieme štipendiá (sociálne,
motivačné), nepriamou poskytnutie príspevku
študentom na ubytovanie a stravovanie, alebo aj
finančná podpora športových a kultúrnych činností.
Medzi sociálnu podporu patrí aj poskytovanie
zvýhodnených pôžičiek študentom. Každý študent
má právo uchádzať sa o služby systému sociálnej
podpory, pokiaľ spĺňa podmienky na ich

poskytnutie. Vysoká škola / univerzita poskytuje
štipendiá študentom buď zo štátneho rozpočtu,
alebo z vlastných zdrojov prostredníctvom
štipendijného fondu. O nároku na priznanie
sociálneho štipendia rozhoduje rektor vysokej
školy, ktorej je študent študentom, alebo dekan
fakulty, ktorá zabezpečuje príslušný študijný
program, ak to ustanoví štatút vysokej školy. V
prípade, že študent nesplní podmienky na
priznanie sociálneho štipendia, vysoká škola
sociálne štipendium neprizná. Vysoké školy /
univerzity môžu taktiež poskytovať motivačné
štipendiá najlepších študentom fakúlt podľa
vlastných podmienok.
3.2 Financovanie amerického školstva
Tak ako ani vzdelávací systém v USA nie je
jednotný, ale veľmi podobný, tak nie je jednotné
ani financovanie školstva v štátoch. Verejné
školstvo je v každom štáte decentralizované
a všeobecné požiadavky jednotlivých štátov sa
realizujú prostredníctvom miestnych školských
obvodov, ktoré sú spravované školskou radou
zvolenou občanmi. Kedysi financovanie škôl bolo
založené na peňažných prostriedkoch plynúcich
z miestnych daní, dnes sa školy financujú hlavne zo
štátneho rozpočtu a o použití daných prostriedkov
rozhoduje školská rada [3].
Spojené štáty minú ročne viac ako 500 miliárd $ na
verejné základné a stredné školstvo. V priemere to
je 10.314 $ na každého študenta, avšak výdavky
medzi štátmi na jednotlivých školách sa značne
líšia. Suma pridelená školám na žiakov sa ale líši od
jedného štátu k druhému a taktiež školy sú
financované v súlade s úrovňou školy. Verejné
školy sú financované na troch rôznych úrovniach,
nazýva sa to aj kombinované financovanie školstva,
a to na základe federálnej, štátnej a lokálnej vlády.
Federálna vláda nefinancuje priamo školstvo, to
je závislé od každého štátu, avšak od roku 1990
prispieva priemerne 13 percentami do rozpočtu
verejného vzdelávania základných a stredných škôl.
Ide o sumu 40 miliárd $ ročne. Percentá sa ale líšia,
a nie sú jednotné v každom štáte. V niektorých
štátoch je podiel federálnej vlády na financovaní
školstva nižší ako 5 % z celkového objemu, inde je
vyšší ako 16 %. Federálne agentúry poskytujú
finančné prostriedky na mnohé vzdelávacie
programy. Napríklad už spomínaný predškolský
program „Head Start“ je podporované čiastkou 8
miliónov $ ročne.
Štátne financovanie je založené predovšetkým
na príjmoch z daní. Štátni zákonodarcovia
všeobecne určujú úroveň a rozdelenie finančných
prostriedkov podľa rôznych pravidiel, postupov
a vzorcov. Mnoho štátov poskytuje finančné
prostriedky na základe počtu žiakov v okrese.
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Financie poskytujú aj na základe iných faktorov,
a to napríklad počet študentov so zdravotným
postihnutím, počet študentov, ktorí žijú v chudobe,
alebo počet študentov, pre ktorých je angličtina
druhým jazykom.
Do tretice nám ostáva miestne financovanie,
ktoré v priemere prispieva 44 % školstvu. Tento typ
financovania je tvorený prevažne z daní
z rezidenčných
a komerčných
nehnuteľností.
Bohatšie lokality majú preto viac daní a zdrojov
z ktorých môžu čerpať. Chudobné komunity
s menším daňovým základom môžu čerpať
z finančných prostriedkov určených na podporu
miestnej školskej štvrti.
Aj tým vznikajú veľké rozdiely čo sa financovania
týka. Tie môžeme rozdeliť do troch hlavných
oblastí: 1. Finančné nerovnosti medzi rôznymi
štátmi – napríklad v školskom roku 2008/2009 New
Jersey malo k dispozícii 16 271 $ na jedného
študenta, zatiaľ čo Utah len 6 356 $. 2. Finančné
nerovnosti v danej krajine – Rozdiely taktiež
vidíme medzi jednotlivými okresmi v štáte, kedy
niektoré školy majú k dispozícii podstatne viac
financií, ako iné. Napríklad okres v štáte Illinois –
New Tower High School District mal 19 927 $ na
študenta v rokoch 2008 / 2009, zatiaľ čo Unit
School District podstatne menej, a to 6 548 $ na
študenta. Záleží to aj od štvrte, v ktorej sa dané
školy nachádzajú. Niektoré sú bohatšie, tým
pádom štát má aj viac daní z nehnuteľností ako
u nízkopríjmových komunít. 3. Vnútro okresný
nepomer je značným problémom u väčších štvrtí,
ktoré prevádzkujú mnoho škôl. Zdroje nie sú
rovnomerne rozdelené medzi školami jednej
štvrte. Vývoj financovania základných a stredných
škôl v USA je zobrazený v grafe 1.
Súkromné školy sú financované kombináciou
školného, ktoré si študenti platia, darov a dotácií.
Tieto školy poskytujú neustále vyššiu kvalitu
vzdelávania pre študentov, aj keď nie všetci si ich
môžu dovoliť [10].
Študenti a absolventi vysokých škôl v USA majú
v posledných rokoch veľké problémy so splácaním
školného, ktoré sa u nejednej školy zvyšovalo aj
o 25 % za posledných desať rokov. Ročné školné sa
na štátnych školách pohybuje okolo 2 000 $, ale na
súkromných školách je to až okolo 30 000 $.
Štatistiky hovoria, že až 40 miliónov študentov má
dlh voči vysokej škole. Celkovo ide o sumu 1, 2
bilióna $, čo je dvakrát viac ako pred desiatimi
rokmi. Dokonca až sedem z desiatich študentov po
skončení vysokej školy skončí v dlhoch. Aj preto až
polovica študentov musela predčasne ukončiť svoje
štúdium, z toho 20 % študentov skončí v osobnom
bankrote už v po prvom ročníku štúdia. Dokonca
v niektorých štátoch, napríklad na Floride,
v Georgii, Californii, Havaji a Washingtone sa

školné poplatky na štátnych vysokých školách
zvýšili až o 60% za posledných 5 rokov [11].

Graf 1 Typy financovania základných a stredných
škôl v USA
Zdroj: [4] spracovala Dysková
Výsledky a diskusia
Túto tému sme spracovávali z dôvodu veľkej
rozdielnosti medzi našim a americkým školstvom.
Prekvapilo nás, že majú jedny štandardy na všetky
tri stupne vzdelávania, pričom každý štandard je
prispôsobený vekovej kategórii žiakov a to
rozdelením do troch stupňov.
Taktiež veľké
rozdiely vidíme nielen vo financovaní školstva, ale
aj v ostatných oblastiach, či už v známkovaní alebo
v samotnom školskom systéme, ktorý nie je
jednotný pre všetky štáty USA, ale podobný.
Taktiež si myslíme, že americké školstvo má veľmi
zaujímavý systém v tom, že študenti si môžu sami
zvoliť, aké ďalšie predmety, popri tých povinných,
chcú študovať, pretože každý žiak je individuálny.
Niekto je viac zameraný napríklad na jazyky, iný na
technickú sféru, a preto má možnosť v lepšom
zdokonalení sa toho, čo ho baví. Na jednej strane je
to dobré, pretože ambicióznejší žiaci, ktorí chcú ísť
na vybranú univerzitu sa môžu lepšie pripraviť tým,
že sa zamerajú hlavne na predmety pre nich
podstatné. Na druhej strane však mnoho
študentov, hlavne na stredných školách, tento
systém zneužíva tak, že si vyberajú také predmety,
na ktoré sa nemusia takmer nič učiť.
Záver
Každá krajina na svete má školstvo podľa vlastných
možností, či už je to školstvo na vysokej úrovni,
alebo také, ktoré sa istým spôsobom ešte len
rozvíja a formuje. Školstvo je taktiež jednou
z oblastí, ktoré významne ovplyvňujú vývoj danej
spoločnosti. Pri porovnávaní jednotlivých systémov
sme zistili diametrálne rozdiely medzi slovenským
a americkým školským systémom. Najvýraznejší
rozdiel je počet rokov jednotlivých stupňov štúdia.
Zatiaľ čo na Slovensku sú to 4 roky na prvom
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stupni, 5 rokov na druhom stupni a zvyčajne ďalšie
4 roky na treťom stupni. V USA si môže každý štát
vybrať spôsob členenia 12 – ročnej dochádzky,
pričom najčastejšie je to takto: 6 rokov na
„elementary school“, 2 roky na „middle school“ a
4 roky na „high school“. Podľa štatistík amerického
ministerstva školstva je dochádzka do škôl
následná: počet dospelých nad 25 rokov
absolvujúcich najmenej 5 rokov ZŠ je 98%
z celkovej populácie krajiny. Počet dospelých nad
25 rokov absolvujúcich najmenej „high school“ je
84 % a počet dospelých nad 25 rokov absolvujúcich
vysokú školu / univerzitu je 26% [4].
Ďalším výrazným rozdielom sú samotné
vzdelávacie štandardy, kde americkí žiaci sa viac
učia na praktických úlohách a projektoch, za čo
majú známky. Nememoruje sa tak, ale skôr ide
o spájanie súvislostí.
V neposlednom rade
zaznamenávame rozdiel taktiež vo financovaní,
pričom
naše
verejné
školstvo
financuje
Ministerstvo školstva formou dotácií. V USA je to
kombinované financovanie založené na troch
rôznych úrovniach vlády. Vznikajú tam taktiež veľké
finančné nerovnosti, nielen medzi jednotlivými
štátmi, ale aj v danej krajine, či danom regióne,
kedy nie sú rovnomerne rozdelené finančné zdroje
medzi jednotlivé školy.
Je len na každého osobnom uvážení, ktorý systém
vzdelávania sa mu zdá lepší, prípadne, aké vidí
plusy a mínusy v
jednotlivých školských
systémoch.

[8] Štátny pedagogický ústav stránky [8. marec
2017] www.statpedu.sk
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Lokálne informačné zdroje k vyučovaniu geografie miestnej
krajiny v MAS SOTDUM
Local information sources to geography teaching of the local landscape
LAG SOTDUM
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municipal level as well as at the association level, the
possibility of using various local country within the
school activities and tourism, interpret key sources of
knowledge. We emphasize the sense of knowing the
Community of municipalities Topoľčany – Duchonka
micro-region.
Key Words: SOTDUM, information sources, teaching
of local landscape geography

Abstrakt
V práci sa zaoberáme zberom lokálnych informačných
(printových, elektronických) zdrojov miestnej krajiny
MAS SOTDUM. Územie je charakteristické svojimi
špecifickými vlastnosťami, je zaujímavé svojimi
prírodnými
a humánnogeografickými
pomermi,
špecifikami. Článok je rozčlenený do 4 kapitol,
v ktorých sa zameriame na základné vymedzenie obcí
v rámci
združenia,
na
teoreticko-metodické
východiská skúmanej problematiky a na potenciál
mikroregiónu pre vyučovanie geografie miestnej
krajiny v kontexte zdrojov poznania. Cieľom práce je
zistiť stav a množstvo informačných zdrojov,
publikačnú činnosť na úrovni obcí, rovnako tak na
úrovni združenia, možnosti využitia špecifík miestnej
krajiny
v rámci
školských
aktivít
a turizmu,
interpretovať kľúčové zdroje vedomostí, zdôrazniť
zmysel poznania územia Spoločenstva obcí
Topoľčiansko - Duchonského mikroregiónu (MAS
SOTDUM).
Kľúčové slová: SOTDUM, informačné zdroje,
vyučovanie geografie miestnej krajiny

Úvod
Problematika vyučovania geografie miestnej krajiny je
stále aktuálnou otázkou, ktorá zohráva vo vzdelávaní
a výchove dôležitú úlohu. Ide o poznatky týkajúce sa
charakteristiky územia, o pochopenie súvislostí
a faktorov podmieňujúcich vzťahy medzi jednotlivcami
a krajinou. Na základe osvojených poznatkov
z lokálnych zdrojov majú žiaci možnosť spoznať
priestor, v ktorom žijú. V článku sa zaoberáme
informačnými zdrojmi poznania na území obcí MAS
SOTDUM. Miestna akčná skupina Spoločenstvo obcí
Topoľčiansko – Duchonského mikroregiónu (MAS
SOTDUM) tvorí nezávislé združenie fyzických
a právnických osôb vo vzájomnej kooperácii, ktorých
cieľom je vytvorenie stratégie obnovy a rozvoja
územia jednotlivých obcí. V zmysle Zákona 83/1990 na
Ministerstve vnútra SR vznikol dňa 29. septembra
2009 subjekt s názvom Miestna akčná skupina
Spoločenstvo obcí Topoľčiansko - Duchonského
mikroregiónu na základe prístupu LEADER
podporujúceho verejno-súkromné partnerstvá vo
vidieckom priestore a ich rozvojové programy [1].
Hlavné sídlo združenia sa nachádza v obci Prašice,
vzdialenej od okresného mesta Topoľčany 9 km.
V súčasnosti sú členmi MAS SOTDUM miestne
samosprávy 16 obcí (Prašice, Jacovce, Tovarníky,
Krušovce, Nemčice, Kuzmice, Tesáre, Velušovce,
Závada,
Podhradie,
Tvrdomestice,
Nemečky,
Solčianky, Norovce, Rajčany, Horné Chlebany) a 22
členov zo súkromného a neziskového sektora. MAS

Abstract
We are focused on the collection of local information
(print, electronic) resources of local landscapes LAG
SOTDUM, which we can characterize by specific
characteristics interesting for natural and socioeconomic circumstances. The article is divided into 4
sections in which are some characteristics of different
sources of knowledge. We will focus on the basic
definition of municipalities within the association, the
theoretical and methodological basis research
problems and the potential of the micro-region for
teaching local geography of the country in the context
of sources of knowledge.
The aim of this work is to find out the quantity of
sources of information, publication activities at the
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SOTDUM plánuje a organizuje spoločné pracovné
stretnutia, pričom sa snaží o rozvoj a ochranu
prírodného či kultúrneho dedičstva s cieľom
propagovať potenciál svojej krajiny, rozvíjať tvorbu
propagačných a lokálnych informačných zdrojov [2].

Krajské mesto Nitra je vzdialené od sídla združenia
v obci Prašice približne 45 km s časovou dostupnosťou
54 minút. Najbližšie napojenie na diaľnicu je
v Piešťanoch, ktoré sú od obce Prašice vzdialené 36
km s časovou dostupnosťou 39 minút [4].
Mikroregión je situovaný na rozhraní Považského
Inovca a Podunajskej nížiny, ktorá zasahuje z juhu
Nitrianskou pahorkatinou. Západnú časť regiónu
lemuje Považský Inovec. V zmysle regionálneho
geologického členenia mikroregión MAS SOTDUM
patrí do oblasti vnútrohorské panvy a kotliny, pričom
do územia zasahuje i jadrové pohorie Považský Inovec.
Z jednotiek nižšieho rádu sem zasahuje Bánovská
kotlina, ktorá je v severných častiach miestnej krajiny
oddelená od Rišňovskej (Topoľčianskej) a Trnavskodubnickej panvy [5]. Na geologickej stavbe územia sa
vo väčšej miere podieľajú neogénne íly, štrky, piesky, v
oblasti Považského Inovca ruly, svory, fylity, patriace
kryštaliniku [6]. Podľa geomorfologického členenia
územie patrí do Fatransko- tatranskej oblasti, celku
Považský Inovec a podcelku Nízky Inovec a Vysoký
Inovec. Do oblasti Podunajskej nížiny, celku
Podunajskej pahorkatiny zasahuje podcelok Nitrianska
pahorkatina, ktorej súčasťou je Bojnianska
pahorkatina, rozprestierajúca sa na juhozápade
územia a Bánovská pahorkatina zaberajúca plochu
menšiu plochu územia prevažne na sevrere. Do
územia z juhovýchodnej v oblasti obcí Krušovce,
Rajčany, Horné Chlebany zasahuje v malej miere
Stredonitrianska niva [7]. Prevažnú časť mikroregiónu
v oblasti Nitrianskej pahorkatiny zaraďujeme do teplej
klimatickej oblasti. Mierne teplú oblasť lokalizujeme
na styku Nitrianskej pahorkatiny a Považského Inovca.
Mierne chladný okrsok sa nachádza v najvyššie
položených miestach Považského Inovca [8].
Mikroregiónom preteká vodný tok Chotina, ktorý
priberá pravostranný prítok Železnicu a Slivnicu.
Vodná nádrž Duchonka s objemom 558 m3 zachytáva
vodu z vyššie položených oblastí toku Železnica, slúži
ako zásobáreň vody, v súčasnosti je určená pre
rekreáciu a oddych [9]. Z pôdnych druhov sú na území
rozšírené stredne ťažké pôdy, hlinité. V oblasti
Považského Inovca sú rozšírené najmä hnedozeme
luvizemné, kambizeme typické a kyslé. V blízkosti
vodných tokov a nádrží sú rozšírené fluvizeme
psaudogleové
a glejové.
V oblasti
Nitrianskej
pahorkatiny je rozšírená hnedozem kultizemná [10].
Pestrý členitý povrch mikroregiónu na rozhraní medzi
Nitrianskou pahorkatinou a Považským Inovcom
podmieňuje rôznorodé zastúpenie živočíchov i rastlín.

1 Teoreticko-metodické východiská
problematiky
Ťažiskové informácie o miestnej krajine sa dozvedáme
z historicko-vlastivedných monografií, z monografií
obcí, miestnych novín a článkov. Nápomocné sú aj
internetové stránky obcí a dokumenty rozvoja obcí
(zvyčajne programy hospodárskeho a sociálneho
rozvoja, resp. územno-plánovacia dokumentácia)
v elektronickej
podobe.
Významným
zdrojom
miestnych monografií a publikácií boli obecné úrady
obcí. V práci sme použili metódu vysvetľujúceho opisu
pri vymedzení územia, kartografickú metódu pri
tvorbe širších územných vzťahov, štatistické a
matematické metódy pri sčítaní počtu obyvateľov. Z
terénneho výskumu sme využili najmä rozhovor so
starostkami a starostami obcí, formu e-mailovej
komunikácie s príslušnými úradmi. Aj z lokálnych
informačných zdrojov (okrem vlastného terénneho
výskumu) máme možnosť efektívne spoznať miestnu
krajinu, prostredníctvom nich je možné informovať aj
o špecifikách či zaujímavostiach územia priamo vo
vyučovaní. Významným zdrojom informácií z hľadiska
geografie o obci Prašice a blízkom okolí je publikácia
Mikrogeografia – krajina okolo nás [3] a množstvo
záverečných prác zameraných na cestovný ruch
v oblasti MAS SOTDUM. Zavedenie zvýšenej časovej
dotácie vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť
a posilnenie vzťahu k regionálnemu vyučovaniu by
znamenali v každom prípade zvýšenie efektivity učenia
žiakov. V súčasnosti sa na základných školách vyučuje
Environmentálna výchova, ktorá tvorí prierezovú tému
v štátnom vzdelávacom programe. Hlavným cieľom
predmetu je rozvíjať u žiakov kladné postoje
k životnému prostrediu, citlivo vnímať chránené zložky
krajiny a hodnotiť konanie ľudí (napr. správanie ľudí
voči klčovaniu lesov, znečisťovaniu podzemných vôd).
Na základe nadobudnutých poznatkov žiak prehlbuje
svoje vedomosti v rámci medzipredmetových vzťahov,
pričom dokáže analyzovať, hodnotiť a chápať súvislosti
medzi ľuďmi a prostredím (napr. k chráneným
areálom v MAS SOTDUM).

2 Základné informácie o MAS SOTDUM
MAS SOTDUM sa nachádza v severozápadnej časti
okresu Topoľčany, v Nitrianskom kraji [mapa 1].
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Na kambizemiach a hnedozemiach rastie napr. dub
zimný (Quercus petraea), lipa malolistá (Tilia cordata),
tavoľník prostredný (Spiraea media). Na území
Považského Inovca žije srnčia zver - srnec lesný
(Capreolus capreolus), jeleň hôrny (Cervus elaphus),
v oblasti vodných tokov žije skokan zelený (Rana
esculenta), v okolí ľudských obydlí napr. hrdlička
záhradná (Streptopelia decaocto) [11].
Na území hospodári Poľnohospodárske podielnické
družstvo Prašice so sídlom v Jacovciach, ktoré sa
zaoberá výrobou kŕmnych zmesí. Územie je u hľadiska
poľnohospodárstva intenzívne využívané, prevažne
poľnohospodárskou výrobou zamerané na pestovanie
pšenice, cukrovej repy, repky olejnej, kukurice
a viacročné krmoviny [12]. Kvalita pitnej vody je
štandartná, obce sú napojené na obecný vodovod,
o likvidáciu odpadových vôd sa stará ČOV v Prašiciach
[13]. V roku 2016 žilo v MAS SOTDUM 13 002
obyvateľov, najviac v obci Prašice (2032 obyv.),
najmenej v obci Solčianky s počtom obyvateľov len
268 obyvateľov [14].

a cyklistické trasy, prostredníctvom ktorých sa turisti
dostanú na zaujímavé miesta. Turisti môžu spoznávať
prírodu bicyklom, na koni, pešo. Návštevníci si môžu
vybrať 4 základné okruhy cyklotrás – modrú, červenú,
zelenú a žltú s možnosťou ubytovania na Duchonke,
v obci Podhradie, Jacovce, v Závade, v osade Kulháň.
Modrá cykloturistická trasa dlhá 35 km predstavuje
oblasť vodných nádrží Nemečky, Tesáre a Duchonka
s možnosťou rybárčenia v osade Kulháň a vykonávania
vodných športov. Náučný chodník Duchonka- Kulháň
situovaný v nadmorskej výške 280 – 340 m n. m.
s prevýšením 60 m je vhodný pre deti s rodičmi,
školopovinnú mládež v sprievode pedagógov a pre
širokú verejnosť. Chodník začína v osade Duchonka,
končí v osade Kulháň a je vhodný pre peších
a cyklistov. Trasa náučného chodníku tvorí 22
stanovíšť, ktoré poskytujú zážitkové učenie, hry
rozličného charakteru a spoznávanie prírodných
pomerov. Červená cykloturistická trasa predstavuje
spojnicu mesta Topoľčany s Podhradím, je dlhá 19,5
km a vedie naprieč mikroregiónom SOTDUM
k Topoľčianskemu hradu. Najkratšia Zelená trasa dlhá
16 km, smeruje k horskému prostrediu od obce
Závada k Mačacej skalke a k chránenému územiu Holé
Brehy až po rekreačné stredisko Duchonka. Prímestská
Žltá trasa s dĺžkou 11,5 km predstavuje okolie mesta
Topoľčany. K rozhľadni na Panskej Javorine situovanej
v nadmorskej výške 942,6 m n. m. s výškou 16 m vedie
Zelená cykloturistická trasa. Kultúrne podujatia a
autokemping v obci Prašice na Duchonke ponúkajú
tiež možnosť rozvoja turizmu. Z Duchonky vedie cesta
po hlavnom hrebeni Bezovca, kde sa nachádza
lyžiarske stredisko [13]. Vodná nádrž Nemečky
s dĺžkou 750 m slúži i na rekreačné účely a na zimné
plávanie, ktorého sa zúčastňovali v rokoch 2010 -2015
členovia organizácie Slovenské ľadové medvede.
V centre obce Norovce sa nachádza vodná nádrž,
ktorá slúži ako klzisko v zimnom období [9].
Z viacerých obcí sú známe ľudové umelecké súbory
(napr. Dychová hudba v Nemčiciach, Folklórna skupina
Prašičan), športové tímy (futbalové kluby, dobrovoľné
hasičské zbory, hasičské), v súvislosti s rôznymi
sviatkami sa konajú pravidelné kultúrno-spoločenské
akcie (fašiangy, stavanie mája, hasičský deň, hodové
slávnosti a i.). V mikroregióne pôsobia aj skupinky
divadelníkov, kluby dôchodcov, kynologický klub,
občianske združenia a organizácie poľovníkov a pod
[15].
V súčasnosti sa však potenciál mikroregiónu
využíva menej, čo súvisí s problémami, ktorými sa
vidiecke obce všeobecne stretávajú. Napriek výhodnej

Mapa 1: Širšie územné vzťahy MAS SOTDUM
Krajina mikroregiónu ponúka turisticky atraktívne
chodníky a cyklistické trasy do blízkeho okolia
s možnosťou
ubytovania.
Medzi
atraktívne
zaujímavosti z hľadiska cestovného ruchu patria napr.
vodná nádrž Duchonka, vodná nádrž v obci Nemečky
a Tesáre, chránený areál Dolné lazy, chránený areál
Záhrada a Bočina, prírodná rezervácia Holé brehy
a Prieľačina. V severnej časti mikroregiónu sa
nachádza chránené územie prírodná rezervácia
Čepúšky, prírodná rezervácia Kulháň a chránený areál
Okšovské duby. Dominantnou kultúrno-historickou
pamiatkou je Topoľčiansky hrad situovaný v obci
Podhradie. Za areálom hradu sa nachádza malé
stredisko zimných športov s lyžiarskym vlekom.
V lesnom prostrední nájdeme jaskyňu s názvom
Opálená skala. V Považskom Inovci vedú turistické
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geografickej polohe vo vzťahu k mestám ako Piešťany,
Nitra, Topoľčany, rekonštrukcii cestných komunikácií,
absencii zdrojov znečisťovania životného prostredia,
blízkosti rekreačnej oblasti, existencii cykloturistických
trás a chránených území európskeho významu, je
v mikroregióne relatívne nízka úroveň služieb,
nedostatok pracovných príležitostí, klesajúci počet
obyvateľov, starnúca populácia, nutnosť dochádzania
za službami a i. Nedostatočné využitie existujúceho
potenciálu MAS SOTDUM môže mať za následok
hospodársku stagnáciu až zaostávanie v porovnaní
s okolitými
mikroregiónmi.
S dobudovaním
infraštruktúry, poskytovaním kvalitných služieb,
vytváraním podmienok pre posilnenie návštevnosti,
samotným zvýšením kvality života a spokojnosti
obyvateľov sa zvýši aj atraktivita mikroregiónu.

Prostredníctvom geocachingu v areáli kaštieľa majú
žiaci možnosť preveriť svoje orientačné schopnosti
[16].
Téma
1:
Vychádzka
k náučnému
chodníku
v Krušovciach
Cieľová skupina: žiaci 1. stupňa ZŠ
Časové rozvrhnutie: 2 vyučovacie hodiny
Cieľ: žiak dokáže nadobúdať nové poznatky
a vedomosti o blízkom okolí, spoznávať ostatné prvky
krajiny z hľadiska kultúry, spoločnosti, zastúpenia
biotopov, výskytu chránených rastlín a živočíchov,
čítať mapu a rozprávať podľa ilustrácií, porovnať
jednotlivé oblasti so svojou obcou
Prierezové
témy:
multikultúrna
výchova,
environmentálna
výchova,
tvorba
projektu
a prezentačných zručností
Metódy:
ilustratívno-výkladová,
pozorovanie,
vysvetľovanie, rozhovor
Pomôcky: atlas rastlín, buzola, mapa
Činnosť učiteľa: učiteľ interpretuje poznatky
o miestnej krajine, učí žiakov rozlíšiť povrch krajiny
podľa členitosti, pomáha žiakom určiť svetové strany a
polohu významných objektov v miestnej krajine,
vyjadriť vzťah k historickým objektom, prečo sú
zaujímavé, k čomu sa viažu, ako vplývali na život
miestnych v minulosti, v súčasnosti
Činnosť žiaka: žiaci charakterizujú, ktoré časti krajiny
stvorila príroda a človek, zaraďujú stromy do príslušnej
kategórie, niektoré živočíchy a rastliny, hodnotia svoje
správanie v prírode, opisujú ako turizmus ovplyvňuje
prírodu, spoznávajú známe osobnosti z blízkej oblasti,
ako ľudia trávili voľný čas v prírode v minulosti a dnes,
ktoré významné pamiatky a chránené oblasti sa
nachádzajú v miestnej krajine
Tab. 1 Námet k vyučovaniu geografie miestnej
krajiny pre žiakov 1. stupňa ZŠ

3 Potenciál mikroregiónu MAS SOTDUM pre
vyučovanie
geografie
miestnej
krajiny
v kontexte lokálnych informačných zdrojov
Územie mikroregiónu disponuje pre vyučovanie
geografie miestnej krajiny ako aj medzipredmetových
vzťahov značným potenciálom.
Z hľadiska organizačných foriem vyučovania pre
žiakov miestnych základných škôl je možné uskutočniť
vychádzku v blízkom okolí. Na území MAS SOTDUM
v obciach Tesáre, Tvrdomestice a Závada sú zriadené
triedy pre žiakov 1- 4. ročníka. Základné školy
s triedami 1. a 2. stupňa sa nachádzajú v Jacovciach,
v Krušovciach, v Prašiciach. Na hodinách vlastivedy
a prírodovedy je možné uskutočniť vychádzku
v prostredí Krušovského parku, kde sa nachádza
náučný chodník s 5 zastávkami [tab. 1]. Prvá zastávka
je lokalizovaná pri kaštieli, kde sa žiaci môžu dozvedieť
zaujímavosti
z hľadiska
histórie,
architektúry.
Nasledujúce dve zastávky situované v juhozápadnej
časti parku umožňujú žiakom spoznávať listnaté
dreviny, liečivé rastliny a vykonávať športové aktivity
na multifunkčnom ihrisku. V severnej časti parku,
západne od kostola, sa nachádza bežecká dráha
a lesovňa, ktorá bola v minulosti nevyhnutnou
súčasťou areálu kaštieľa. V tesnej blízkosti lesovne
rastie vyše 300- ročný dub letný s priemerom kmeňa
120 cm. Areál náučného chodníka je zaujímavý nielen
pri vyučovaní geografie, rovnako aj pri vyučovaní
medzipredmetových vzťahoch vo vzdelávacej oblasti
Človek a spoločnosť (s kombináciou dejepisu a
občianskej náuky). Žiaci majú možnosť spoznávať
a pozorovať živé organizmy. V severnej časti parku sa
nachádza stromoradie borovice čiernej a lúka,
využívaná
na
školské
športové
aktivity.

Exkurzia tvorí dôležitú súčasť nadobúdania skúseností,
zručností žiaka, ktorá sa musí odraziť vo
vedomostnom prehĺbení poznatkov. Žiaci základných
škôl v miestnej krajine majú možnosť využiť prírodný
potenciál krajiny v blízkosti Topoľčianskeho hradu
a náučného chodníka Duchonka – Kulháň. Žiaci
získavajú poznatky, prehlbujú vzťahy k prírode,
diskutujú o procesoch vplývajúcich na existenciu
chránených oblastí prostredníctvom zážitkového
učenia [tab. 2]. Žiaci si všímajú vzhľad prostredia,
dominanty a zaujímavosti.
Aktivity terénneho
vyučovania rozvíjajú schopnosti žiakov, v zmysle
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objavovania, osvojenia a hodnotenia posilňujú vzťah
a povedomie potrebné pre ďalšie vzdelávanie.

4 Výsledky a diskusia
Na základe skúmania publikačnej činnosti miestnej
krajiny, prírodných a humánnogeografických pomerov,
počtu základných škôl, možnostiach využitia
potenciálu krajiny, vyhodnocujeme stav A - N. Zoznam
printových a elektronických informačných uvádzame
podľa jednotlivých obcí so stručným komentárom,
doplneným o ukazovateľ A, tzn. ktoré informácie
o obci sa vyskytujú a ukazovateľ N, tzn. nevyskytujúce
sa informácie o obci [tab. 3].
1. Horné Chlebany
Lukačka A. et al. (2008) Horné Chlebany. Obecný úrad
Horné Chlebany.
Vaňo D. et al. (2009) Horné Chlebany- Nové pohľady.
Obecný úrad Horné Chlebany.
Informácie o obci v elektronickej podobe na web
stránke obce. V spolupráci s Obecným úradom vznikli
o obci 2 publikácie (r. 2008, r. 2009) a pohľadnice.
O živote v obci A, fotogaléria A, video o obci A, obec na
sociálnej sieti A, občianske združenia A. Historický
vývoj obce, fyzickogeografické a humánnogeografické
podmienky obce, spoločenské organizácie, zoznam
obecných funkcionárov od roku 1923.
2. Jacovce
Lukačka A. et al. (1994). Jacovce 1224-1994. Bratislava:
MINOR.
Jacovský hlásnik. (2016) Obecný úrad Jacovce.
Informácie o obci v elektronickej podobe na web
stránke obce – Štatút o obci, PHSR. V spolupráci
s Obecným úradom vznikla o obci 1 publikácia
(r. 1994), obecné noviny vychádzajú 2-krát/
rok, v roku 2016 v mesiaci júl a december.
O živote v obci A, fotogaléria A, video o obci A, obec na
sociálnej sieti A, občianske združenia A. Historický
vývoj obce, fyzickogeografické a humánnogeografické
podmienky obce, spoločenské pomery, športová
činnosť, zoznam správcov farnosti, zoznam obetí
Veľkej vojny, genealogická tabuľka najstarších
zemanov v obci, zoznam firiem a súkromných
podnikateľov.
3. Kuzmice
Grman L. et al. (2001) Kuzmice, pamätnica obce.
Bratislava: PaRPRESS s.r.o.
Grman L. et al. (2000) 50 rokov organizovaného
futbalu v Kuzmiciach. Bratislava: PaRPRESS s.r.o.
Informácie o obci v elektronickej podobe na web
stránke obce . V spolupráci s Obecným úradom vznikli
o obci 2 publikácie (r. 2001,2002).
O živote v obci A, fotogaléria A, video o obci A, obec na
sociálnej
sieti
A,
občianske
združenia
A. Humánnogeografické pomery obce, historický vývoj

Téma 2: Exkurzia
Miesto: Topoľčiansky hrad, náučný chodník Duchonka
- Kulháň
Cieľová skupina: žiaci 2. stupňa ZŠ
Časové rozvrhnutie: 1 deň
Cieľ: žiak vie identifikovať prírodné a spoločenské
charakteristiky miestnej krajiny, zhodnotiť význam
určitej lokality pre človeka, posúdiť pozitívne a
negatívne zásahy do miestneho regiónu, používať aj
iné zdroje informácií /knihy, časopisy, internet/
a spracovať potrebné informácie , poznať rastliny
a živočíchy, poznať všetky funkcie lesa vo vzájomných
súvislostiach, kompletné prírodné zákony, porozumieť
snahám lesníkov a ochrancov prírody, charakterizovať
vplyv hospodárskych aktivít na životné prostredie
Prierezové
témy:
multikultúrna
výchova,
environmentálna
výchova,
tvorba
projektu
a prezentačných zručností
Metódy: práca skupín
Pomôcky: geologické kladivko, laboratórny kufrík na
meranie ph vody
Činnosť učiteľa: učiteľ informuje žiakov o štruktúre
a cieľoch vyučovacej hodiny, podá žiakom kľúčové
informácie o Topoľčianskom hrade, nadmorský výška,
geologická stavba územia, z hľadiska historického
kontextu, vysvetľuje žiakom význam hradu, oboznámi
s postupom zachovania bezpečnosti pri práci,
usmerňuje aktivitu žiakov pri meraní ph vody,
upozorňuje na zaujímavosti a špecifiká krajiny –
existencia archeologických lokalít, taviacich pecí na
území Prašíc, Podhradia, Závady, v oblasti Duchonky,
upozorňuje na chránené areály a kultúrno-historické
pamiatky, vplyv turizmu na životné prostredie
Činnosť žiaka: žiaci sa aktívne zapájajú do aktivít,
vyhodnocujú výsledky a zhodnotia proces merania,
menujú oblasti miestnej krajiny zaujímavé z hľadiska
turizmu, zaoberajú sa otázkou prečo miznú lesy, prečo
je potrebné chrániť lesy, akú úlohu plní lesný náučný
chodník, čo spôsobuje zmenu hladiny vody v nádržiach
a vo vodných tokoch, ako vplýva existencia vodných
nádrží na miestnu krajinu, čo je predmetom ochrany
chránených areálov
Domáca úloha: vytvorenie projektu a prezentačné
zručnosti
Tab. 2 Námet k vyučovaniu geografie miestnej
krajiny pre žiakov 2. stupňa ZŠ
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obce od dávnych čias, zoznam písomných zmienok o
obci, z cirkevnej a školskej minulosti, zoznam
obyvateľov obce k 12.3.2001, rast vzdelanosti,
spoločenské pomery, organizácie a spolky, zoznam
duchovných od r. 1620, náhľady katastrálnych máp
obce, absentujú fyzickogeografické pomery obce.
4. Krušovce
Reško A. 2010. Krušovce kedysi a dnes. Obecný úrad
Krušovce
Reško A. 2009. Krušovce, Rímskokatolícky kostol
narodenia Panny Márie. Obecný úrad Krušovce.
Vlasák J. et al. (2015) Rímskokatolícky kostol
Narodenia Panny Márie v Krušovciach. Obecný
úrad Krušovce.
Náučný chodník Krušovce. Obecný úrad Krušovce.
Informácie o obci v elektronickej podobe na web
stránke obce – Územný plán, Štatút o obci, PHSR.
V spolupráci s Obecným úradom vznikli o obci 3
Publikácie (r. 2009,2010, 2015) a brožúra.
O živote v obci A, fotogaléria A, video o obci A, obec na
sociálnej sieti A. Humánnogeografické podmienky
obce, administratívne členenie obce z čias Uhorska,
náhľad katastrálnych máp z roku 1864 až 1899,
zoznam farárov pôsobiacich v obci od roku 1332, o
významných osobnostiach, historický vývoj obce,
cirkevné dejiny a informácie o náučnom chodníku v
Krušovciach s piatimi zastávkami pri významných
rastlinných druhoch a kultúrnych pamiatkach.
5. Nemčice
Lemeš V. et al.( 2003) Nemčice. Trenčín: Merkantil,
2003.
Informácie o obci v elektronickej podobe na web
stránke obce – Územný plán, Revitalizácia obce,
PHSR. V spolupráci s Obecným úradom vznikla o obci
1 publikácia (r. 2003) a pohľadnice.
O živote v obci A, fotogaléria A, video o obci A, obec na
sociálnej
sieti
A,
občianske
združenia
A.
Fyzickogeografické a humánnogeografické podmienky
obce, prírodné pomery Nemčíc, historický vývoj,
cirkevné dejiny a náboženské pomery, historické
povesti, z dejín školstva a urbárskeho spoločenstva,
úzkorozchodná poľná a lesná železnica, ľudová
kultúra, zaujímavosti zo života občanov a výpisy z
matrík farského úradu v Topoľčanoch od roku 1710.
6. Nemečky
Lemeš V. (2004). Nemečky. Komárno: KT s.r.o.
Informácie o obci v elektronickej podobe na web
stránke obce. V spolupráci s Obecným úradom vznikla
o obci 1 publikácia (r. 2004).
O živote v obci A, fotogaléria A, video o obci N, obec na
sociálnej sieti N, občianske združenia N.

Fyzickogeografické a humánnogeografické podmienky
obce, historický vývoj obce, dejiny školy, informácie o
vodnej nádrži Nemečky.
7. Norovce
Doval P. et al. (2013) Obec Norovce. Obecný úrad
Norovce. Základné informácie o obci v elektronickej
podobe na web stránke obce – adresa, kontakty.
V spolupráci s Obecným úradom vznikla o obci 1
brožúra (r. 2013).
O živote v obci A, fotogaléria N, video o obci N, obec
na sociálnej sieti N, občianske združenia N.
8. Podhradie
Vargis M. (2007) Topoľčiansky hrad, Podhradský
hrad. Obec Podhradie.
Vargis M. (2007) Podhradie. Obec Podhradie, 2007.
Informácie o obci v elektronickej podobe na web
stránke obce. V spolupráci s Obecným úradom vznikli
o obci 3 publikácie (r. 1991,2001,2005), 2 propagačné
skladačky a pohľadnice (r. 2007).
O živote v obci A, fotogaléria A, video o obci A, obec na
sociálnej
sieti
A,
občianske
združenia
A.
Fyzickogeografické a humánnogeografické podmienky
obce, možnosti turistiky, cykloturistiky, informácie o
Topoľčianskom hrade, stredisku s lyžiarskym vlekom,
jaskyni Opálená skala a halštatskom valovom
hradisku.
9. Solčianky
Propagačný materiál (2004).
Základné informácie o obci v elektronickej podobe na
web stránke obce – adresa, kontakty. O obci
Solčianky nie je dosiaľ napísaná žiadna publikácia.
O živote v obci A, fotogaléria N, video o obci N, obec
na sociálnej sieti N, občianske združenia N.
10. Velušovce
Lukačka J. et al. (r. 1991) Závada, Velušovce,
Podhradie. Topoľčany : Vlastivedné múzeum
v Topoľčanoch.
Základné informácie o obci v elektronickej podobe na
web stránke obce, dokument PHSR o obci.
V spolupráci s Obecným úradom vznikla o obci 1
publikácia (1991).
O živote v obci A, fotogaléria A, video o obci A, obec na
sociálnej sieti N, občianske združenia A.
Fyzickogeografické pomery obce, chránené územia
Európskeho významu, chránené areály v obci ZávadaZáhrada a Dolné lazy. Život v obci od najstarších čias
Veľkej Moravy, náboženské pomery v obci, tradičná
ľudová kultúra, zvyky a obyčaje, úryvky zo školskej
kroniky o divadelných predstaveniach, podujatia a
kultúrno-spoločenské akcie.
11. Prašice
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Lukačka A. (1995) Obec Prašice 1245-1995. Bratislava:
PenStyle.
Nemešová E. et al. (2005) Prašice v rokoch 1995-2005.
Topoľčany: Tristanpress, spol. s.r.o.
Nemešová E. et al. (2015) Prašice v rokoch 2005-2015.
Obec Prašice.
Nemešová E. et al. (2012) Poďakovanie za úrodu v
Kostole sv. Jakuba v Prašiciach. Topoľčany:
Tristanpress.
Informácie o obci v elektronickej podobe na web
stránke obce – Štatút o obci, PHSR, Územný plán obce.
V spolupráci s Obecným úradom vznikli o obci 3
publikácie (r. 1995,2005,2015), brožúra (r. 2012),
obecné noviny vychádzajú 2-krát/rok, v roku 2016
v mesiaci júl a december.
O živote v obci A, fotogaléria A, video o obci A, obec na
sociálnej
sieti
A.
Fyzickogeografické
a
humánnogeografické podmienky obce, historický vývoj
obce, cirkevné dejiny, informácie o vodnej nádrži
Duchonka a možnostiach turistiky, obecnej
samospráve, o revitalizácií a rekonštrukcii budov,
kultúrnych, športových a spoločenských udalostiach v
obci, kluboch a združeniach pôsobiacich v obci,
novinkách v okolí a štatistických údajoch o pohybe
obyvateľstva v 2002-2014.
12. Rajčany
770. výročie prvej písomnej zmienky o obci Rajčany
1244-2012.
Lukačka A. et al. (2002) Rajčany. Obecný úrad Rajčany.
Informácie o obci v elektronickej podobe na web
stránke obce –PHSR, Územný plán obce, Povesti
o Rajčanoch. V spolupráci s Obecným úradom vznikla
o obci 1 publikácia (r. 2002), a brožúra (r. 2012)
O živote v obci A, fotogaléria A, video o obci A, obec na
sociálnej sieti A, občianske združenia A. Informácie o
cirkevných dejinách obce, fyzickogeografických a
humánnogeografických
podmienkach
obce,
dostupnosti obce, historickom vývoji, kultúrnych
pamiatkach a spoločenských udalostiach, či povestiach
o obci Rajčany.
13. Tesáre
Mrva, I. 2000. Tesáre (1265)- 1390-2000. Bratislava:
Merkury s.r.o.
Daňo M. et al. (2007) 50 rokov organizovaného futbalu
v Tesároch. Tovarníky: PRIMA-PRINT.
Chrkavá E. (2015) Tesárske zvesti, občasník obce
Tesáre. Obecný úrad Tesáre.
Mrva I. (2015) Kokošová, zaniknutá obec s bohatou
minulosťou. Obecný úrad Tesáre.
Informácie o obci v elektronickej podobe na web
stránke obce – PHSR. DVD záznam o obci „Zvony nad

krajinou o západoslovenskej obci Tesáre“.
V spolupráci s Obecným úradom vznikli o obci 4
publikácie (r. 2000,2000, 2007, dve v r. 2015).
O živote v obci A, fotogaléria A, video o obci A, obec na
sociálnej
sieti
A,
občianske
združenia
A.
Fyzickogeografické a humánnogeografické podmienky
obce, prírodné pomery, historický vývoj od najstarších
čias po rok 1990, Kokošová ako zaniknutá obec
súčasťou obce Tesáre, historický vývoj názvu obce,
cirkevné pomery, zo školskej minulosti, spolky a
spolkové organizácia od 19. storočia, tradičná ľudová
kultúra, z dejín športu a kultúry, vinohradníctvo,
zoznam počtu domov a obyvateľov od roku 1598.
Miestne noviny Tesárske zvesti informujú o aktuálnych
udalostiach, projektoch a úspechoch obce.
14. Tovarníky
Tovarnícky park. Obecný úrad Tovarníky.
Tovarnícky občasník. Obecný úrad Továrniky.
Informácie o obci v elektronickej podobe na web
stránke obce –Územný plán obce, PHSR.
V spolupráci s Obecným úradom vznikli o obci
pohľadnice, kalendáre a brožúry (r.2011), obecné
noviny vychádzajú raz za rok.
O živote v obci A, fotogaléria A, video o obci A, obec na
sociálnej
sieti
A,
občianske
združenia
A.
Fyzickogeografické a humánnogeografické podmienky
obce, možnosti turistiky, návrh Tovarníckeho náučného
chodníku, listina prvej písomnej zmienky a informácie
o kaštieli, o histórií cukrovaru, obrazová príloha o
Stummerovcoch z Tovarník, obrazová príloha k
historicko-archívnemu prieskumu o kaštieli, príspevok
k dejinám tovarníckeho kaštieľa, história rodiny
Stummerovej. Miestne noviny Tovarnícky občasník
informujú čitateľov o udalostiach a projektoch, ktoré
sa v obci konali, o športových úspechoch a kultúrnych
podujatiach.
15. Tvrdomestice
Grznárová D. et al. (2016) Tvrdomestské novin(k)y
alebo občasník našej obce. Topoľčany: Tristannpress.
Informácie o obci v elektronickej podobe na web
stránke obce – PHSR. V spolupráci s Obecným
úradom vznikol kalendár o obci (r.2016), obecné
noviny vychádzajú 2-krát/rok, v roku 2016 v mesiaci
júl a december.
O živote v obci A, fotogaléria A, video o obci A, obec na
sociálnej sieti A, občianske združenia A. Miestne
noviny informujú čitateľov o stave plánovaných a
vykonaných investícií a realizácií plánov, kultúrnych,
spoločenských udalostiach a predstaveniach.
16. Závada
Bajzík Z. (2015) Naša obec Závada...keď sa
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starostovanie stane poslaním.. . Topoľčany:
Tristanpress.
Informácie o obci v elektronickej podobe na web
stránke obce – PHSR. V spolupráci s Obecným
úradom vznikli o obci 2 publikácia (r. 1991, 2015).
O živote v obci A, fotogaléria A, video o obci N, obec na
sociálnej sieti N, občianske združenia A. Zoznam
narodených detí od 1991-2010.
MAS SOTDUM a Región Topoľčany
Rozhľadňa na Panskej Javorine, informačná brožúra.
Informačná brožúra regionálny produktPonitrie.
Grežo V. (2012) Topoľčany a okolie. VKÚ, .a.s.,
Harmanec.
Klaster Topoľčany. VKÚ, a.s., Harmanec.
Grežo V. Objavte región Topoľčany. Mesto
Topoľčany.
Cyklotrasy, informačná brožúra.
Informácie o obci v elektronickej podobe - DVD
záznam o regióne. V spolupráci s MAS SOTDUM
vznikla publikácia 1 publikácia (r. 1997) a brožúry (r.
2015).
Informácie o kultúrnych pamiatkach, o kultúrnom
dedičstve a o živote v obci. Fyzickogeografické a
humánnogeografické podmienky obce, potenciál
miestnej krajiny a produkty. Fotogaléria A, video o
regióne A, región na sociálnej sieti A, občianske
združenia A.
Tab. 3 Lokálne informačné zdroje s komentárom
Zdroj: Daša Hauptvogelová, 2017

odborné vedenie, ochotu počas vypracovávania
príspevku patrí školiteľke RNDr. Hilde Kramárekovej,
PhD.
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Záver
Prírodný a kultúrny potenciál územia umožňuje
prostredníctvom vhodného prístupu zintenzívniť
návštevnosť mikroregiónu. Vzdelanostné aktivity,
krúžky, rekreačno-športové, agroturistické činnosti by
určite zdvihli atraktivitu miestnej krajiny. Žiaci
základných škôl situovaných v obci Jacovce, Tesáre,
Krušovce, Prašice, Tvrdomestice a Závada majú tak
možnosť upevniť si poznávaciu, výchovnú, realizačnú a
socializačnú hodnotu k miestu, v ktorom žijú.
Vysvetľovanie,
interpretovanie
teoretických
vedomostí, učenie samotných faktov z informačných
zdrojov bez priamej interakcie v konkrétnom prostredí
vplýva na efektivitu učebného procesu, zapamätania si
a v samotnom dôsledku i k osvojeniu zručností
a schopností.
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Abstrakt
Úvod

Zameraním našej práce je téma využívania tabletov na
hodinách biológie v programe nižšieho sekundárneho
vzdelávania. Vďaka projektu „Škola na dotyk“ sa na
Slovensku vo vybraných školách vytvorili tabletové
učebne, ktoré slúžia na výučbu rôznych predmetov.
Tablet sa stáva súčasťou didaktických prostriedkov vo
vyučovaní, s cieľom zjednodušiť a zefektívniť vyučovací
proces. Má slúžiť učiteľom ale aj žiakom ako pomôcka
v procese výučby. Výsledkom našej práce je
spracovanie vyučovacej hodiny na tému Vodné
rastliny v súlade so Štátnym vzdelávacím programom
a je určená pre 5. ročník základnej školy. Príprava na
vyučovaciu hodinu bude zameraná na možnosti
využitia tabletu, kde budeme pozorovať zručnosti
žiakov a efektívnosť využitia tabletu počas vyučovacej
hodiny biológie. Vyhodnotením dotazníka určíme
postoj
žiakov
k práci
s novým
didaktickým
prostriedkom v procese výučby biológie na vybranej
škole.
Kľúčové slová: tablet, biológia, rastliny.

„Technika stále napreduje ..... .“ Túto vetu počúvame
často. To, čo bolo v minulosti pre nás nepredstaviteľné
je dnes realitou. Technika je súčasťou každodenného
života a využíva sa v rôznych odvetviach, ako napríklad
aj školstvo. Do vyučovacích procesov vnikla didaktická
technika a didaktické prostriedky z dôvodu, aby sa
prispôsobovala požiadavkám spoločnosti a záujmom
žiakov a študentov. Môžeme povedať, že vývoj
spoločnosti priamoúmerne súvisí s vývojom
vzdelávania. Máloktorá domácnosť dnes disponuje len
jedným počítačom, ktorý by bol spoločným
prostriedkom pre všetkých členov rodiny. Notebooky
a tablety si nájdu svojich majiteľov u mnohých členov
rodín. Pomocou projektov sú aj do našich škôl
začleňované tablety ako prostriedky výučby. Aj
napriek používaniu tabletu ako modernej technológie
vo vyučovacom procese môžeme skonštatovať, že
tablet nemôže vynahradiť ani učebnicu, ani zošit, a
taktiež ani iné pomôcky. Rovnako žiadne prostriedky
nedokážu nahradiť tablet. V súčasnosti na niekoľkých
školách na Slovensku prebiehajú projekty práve na
aplikáciu tabletov do vyučovacieho procesu. Každá
inovácia si vyžaduje aj pripravených pedagógov, ktorí
musia využívať možnosť vzdelávacích školení, avšak
ani tie nepostačujú, a preto je dôležité aj
samovzdelávanie. Aj to je jedným z dôvodov, prečo
pedagógovia majú rešpekt a obavy pred novými
výzvami a možnosťami. Príprava na hodinu
s využívaním tabletu si vyžaduje okrem spracovania
obsahu témy vyučovacej jednotky, aj technickú
prípravu materiálov a kontrolu všetkých zariadení,
s ktorými budeme pracovať. Z mnohých životných
situácií vieme práve to, že čo si človek neskúsi, to
nepochopí. Aj na základe tejto životnej skúseností som
si zvolila tému tejto práce, ktorou chcem aj súčasne
prispieť k tvorbe metodických materiálov na prácu
s tabletom.
Biológia je veda, ktorá sa zaoberá procesmi a javmi,
ktoré nie je možné pochopiť a získať o nich predstavu

Abstract
The aim of our work is focused on the use of tablets in
Biology lessons in lower secondary education. Thanks
to the project „Škola na dotyk“ tablet classrooms, that
are used for teaching various subjects, have been
created at selected schools in Slovakia.
Tablet is becoming a part of a didactic resource in
education, in order to facilitate learning process as
well as to make it more effective. It should be helpful
for teachers as well as students. The result of the
thesis is to process the lesson focused on the water
plants in accordance with the state of educational
program and it is designed for students of the fifth
year of primary school. The lesson plan will be focused
on the use of tablets, where we will observe the skills
of students and the effectiveness of tablets during the
Biology lesson. On the basis of a questionnaire we will
evaluate the attitudes of students toward the use of
tablets on the selected school.
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len vďaka naučeným poznatkom. Procesy a javy je
potrebné pozorovať a skúmať. Tablet a nové možnosti
umožňujú pozorovanie biologických experimentov,
ktoré nie je možné uskutočniť v škole. Ich pozorovanie
je dostupné aj vďaka veľkej škále vzdelávacích
portálov, ktorých obsahom sú práve animácie, obrázky
a videá, ktoré sprostredkúvajú žiakovi jednoduchší
pohľad na danú tematiku.
V našej práci vytvoríme prípravu na vyučovaciu
hodinu s tabletom, čím prispejeme do zbierky príprav
metodických materiálov. Ako vzorku nášho výskumu
sme si zvolili žiakov 5. ročníka vybranej základnej
školy.
Počet žiakov vo vybranej triede je 20.
Predpokladáme, že práca s tabletom v nižších
ročníkoch základnej školy je náročnejšia práve kvôli
nedostatočným technickým zručnostiam žiakov. Žiaci
5. ročníka nám môžu poskytnúť reálnejší obraz o tom,
ako to v realite vyzerá, aj napriek určitým ťažkostiam
v práci s novou didaktickou pomôckou. Vybraná
vzorka žiakov využíva tablet aj na hodinách anglického
jazyka a informatiky. Sú oboznámení s jeho základným
ovládaním.

-

má trvalé podsvietenie displeja, čo vplýva
na krátku životnosť batérie [1].

1.1 Škola na dotyk
Škola na dotyk je názov projektu, ktorý bol spustený
na území Slovenskej republiky v decembri 2013.
Hlavnou úlohou projektu bola modernizácia školstva
za pomoci digitálnych dotykových zariadení. Vedením
projektu sa stala nezisková organizácia spoločnosti
Samsung a Edulab n.o. [2].
Do projektu bolo zapojených pätnásť vybraných
škôl, ktoré získali viac ako štyristo tabletov Samsung
Galaxy Note 10.1. Vybavením týchto tabletov je
špeciálna dotyková vrstva a integrované pero.
Prostredníctvom Samsung School
tablety boli
prepojené s tabuľou, ktorá má dotykový displej.
Moderný nábytok dostalo desať z týchto tried; tento
nábytok sa vyznačuje flexibilnosťou a možnosťou
rôzneho rozmiestnenia v triede. Lavice je možné
usporiadať a prispôsobiť podľa veľkosti skupín.
Súčasťou nábytku sú aj dokovacie stanice [3].

2 Aplikácie
1 Tablet

Zariadenia, ktoré sú súčasťou projektu obsahujú
vopred predinštalované aplikácie s rôznymi funkciami.
Medzi najznámejšie zaraďujeme program Samsung
School, aplikáciu Socrative, Note S a Mindomo.
Aplikácia Mindomo slúži na tvoru pojmových
(mentálnych) máp. V prípade, že aplikácia nie je
nainštalovaná, môžeme ju nájsť v ponuke GooglePlay.
Tvorba pojmových máp nepatrí medzi často používané
metódy učenia sa u žiaka. Pomocou tejto aplikácie
môžeme žiakom ukázať aj takýto spôsob
zapamätávania nových pojmov a štrukturalizácie učiva
[4].
S Note je možné inštalovať iba do zariadení
spoločnosti Samsung. Aplikácia umožňuje tvorbu
poznámok pomocou klávesnice, alebo taktiež klasický
písaného textu za pomoci digitálneho pera S pen.
Perom píšeme text na obrazovku zariadenia, daný text
sa nám súčasne ukladá do riadkov aplikácie. Pero
môže meniť svoju podobu, ponúka možnosť
klasického pera, ceruzky, zvýrazňovača, alebo fixky.
Taktiež je možná rôzna farba písma [5].
Aplikácia
Socrative
patrí
medzi
jednu
z najpopulárnejších aplikácií v digitálnom svete
pedagóga. Vyznačuje sa funkciami ako sú získavanie
rýchlej spätnej väzby v práci pedagóga, testovanie
žiakov a súťaženie žiakov medzi sebou [4].
Samsung school patrí medzi aplikácie, ktorá slúži na
lepšiu organizáciu a plynulejšiu prácu s tabletom počas

Didaktický prostriedok tablet zaraďujeme medzi jeden
z najnovších prostriedkov využívaný doposiaľ ešte nie
vo všetkých školách na Slovensku. Považuje sa aj za
počítač s dotykovým displejom, ktorého výhodou je
ľahká a jednoduchá prenosnosť.
Medzi výhody tabletu zaraďuje [1]:
jednoduchá prenosnosť, nosenie v jednej ruke,
priateľské a jednoduché ovládanie pomocou
dotyku,
umožňuje jednoduchý prenos údajov do hlavného
počítača, interaktívnu prácu s textom, poznámkami
a robenie korektúr,
v procese výučby študent môže písať vzorce,
poznámky, grafy, kresby a taktiež vkladať obrázky,
je výhodou pre študentov so zdravotným
postihnutím, pre ktorých je používanie klávesnice
nemožné, môžu využívať pero,
umožňuje prácu v teréne a súčasne spracovanie
grafických informácií.
K nevýhodám zaraďuje [1]:
- vysoké náklady, ale v poslednej dobe ceny klesajú
čo spôsobuje masívne rozšírenie,
- písanie dotykom a perom je pomalšie ako písanie
na klávesnici – obmedzenie rýchlosti zadávania
údajov,
- ohrozenie poškodenia displeja (tlak, prach), ktorý
slúži ako vstupné zariadenie,
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vyučovacích hodín. Medzi jej hlavné funkcie
zaraďujeme: interaktivitu medzi učiteľom a žiakom,
ale aj žiakmi navzájom, vytvorenie hodiny za pomoci
vlastných dokumentov, alebo aj prebraných od iných
užívateľov, zdieľanie obsahu so študentmi, vytvorenie
prieskumu, zadávanie kvízov, kontrolovanie žiakov aj
celej triedy, sledovanie činnosti žiakov, blokovanie
aplikácií a činností v žiackych tabletoch [6].

3 Výsledky a dotazník
Náš výskum sme zrealizovali na základnej škole, ktorá
sa zapojila do projektu „Škola na dotyk“ – Základná
škola Komenského, Sabinov. Výskum pozostával
z vytvorenia a prípravy modelu vyučovacej hodiny
a jeho zavedenia do praxe. Zároveň na vybranej škole
sme skúmali pomocou dotazníka subjektívny postoj
žiakov
k vyučovacím
hodinám
biológie
prostredníctvom tabletu. Vodné rastliny - touto témou
modelovej hodiny sme nadviazali na predchádzajúce
učivo Voda a jej okolie.

2 Materiál a metodika
Naša práca pozostáva z dvoch časti. Prvú časť tvorí
návrh metodického materiálu - modelu vyučovacej
hodiny biológie s tabletom, ktorý obsahuje všetky
potrebné časti pre vyučovanie hodiny základného typu
–
1.
organizačná
časť,
2.
opakovanie
predchádzajúceho učiva, 3. motivácia, 4. expozícia
nového učiva, 5. fixácia a upevňovanie učiva.
Obsahom druhej časti je príprava dotazníka pre
žiakov. Dotazník skúma postoj žiakov k vyučovacím
hodinám biológie s tabletom.
Metodický postup našej práce pozostával
z niekoľkých častí. Ako prvé bolo potrebné ziskať
informácie o vyučovaní s tabletom na Slovensku, preto
sme sa zúčastnili na školeniach Modul 2 a Modul 3,
ktoré sú súčasťou projektu „Škola na dotyk“. Ďalším
krokom bolo spracovanie informácií a výber školy na
realizáciu vytvoreného modelu. Po dohode s učiteľkou
biológie vybranej školy sme sa zúčastnili na
pozorovaní dvoch vyučovacích hodín biológie
s tabletom. V rámci prípravy na vyučovaciu hodinu
s tabletom bolo potrebné prekonzultovať prácu
žiakov, ich zručností a vedomostí, s ich vyučujúcou. Na
spoločnej konzultácií sme diskutovali na otázky: 1.
S akými aplikáciami žiaci pracujú? 2. Aké sú ich
zručností pri práci s tabletom? 3. Aký je ich vzťah
k biológií? Zároveň sme sa oboznámili s technickým
stavom tabletov a tabletovej učebne. Na základe
získaných informácií sme sa dohodli na téme našej
vyučovacej hodiny. Následne sme pristúpili
k preštudovaniu štátneho vzdelávacieho programu
ISCED 2 a učebných osnov. Ďalej nasledovala samotná
príprava modelu vyučovacej hodiny a potrebných
metodických materiálov.
Otázky v dotazníku sú pripravené pre žiakov, ktorí
využívajú tablet na hodinách biológie. Pri tvorbe
otázok sme sa opierali o vlastnú skúsenosť v rámci
pozorovania vyučovacích hodín a na základe získaných
informácií o aplikáciách a možnostiach využívania
tabletu na vyučovacej hodine.

3.1 Model vyučovacej hodiny
Tento model je určený pre základný typ hodiny
s indivudálnou, skupinovou a hromadnou formou
práce.
V úvode vyučovacej hodiny zapíšeme tému
vyučovacej hodiny a chýbajúcich žiakov. Ďalším
krokom je oboznámenie žiakov s pokynmi potrebnými
k používaniu tabletu na hodinách.
Pokyny:
1. Žiaci zapnú zariadenia a skontrolujú číslo na obale
tabletu, ktoré sa musí zhodovať s číslami v učiteľovom
zozname.
2. Prihlásia sa do programu Samsung school.
3.V prípade nefunkčnosti informujú vyučujúceho.
Prihlásenie žiakov a učiteľa do programu Samsung
school umožňuje vzájomnú komunikáciu medzi
učiteľom a žiakmi.
Následne žiakov oboznámime s cieľom hodiny:
Témou dnešnej vyučovacej hodiny budú vodné
rastliny a poznávanie ich špecifických znakov.
Na opakovanie predchádzajúceho učiva vytvoríme
pracovný list, ktorý musí byť vo formáte pdf. nahratý
do vyučovacej hodiny v programe Samsung school.
Pracovný list žiaci vypĺňajú v aplikácií S poznámka.
Pracovný list: Voda a jej okolie
1. Význam vody: (doplňte chýbajúce slová)
 vo vode ___________ život
 žijú v nej rôzne ____________
 je v nej množstvo _______ a ______ látok
2. Skupenstvá vody: (doplňte chýbajúce slová)
 ________ (dážď, more)
 plynné (__________)
 tuhé (________)
3. Dopíšte slová do viet:
Vo vode sa rozpušťajú plyny ……………… a …………..
……………. . Živočíchy žijúce vo vode dýchajú
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…….…………. . Rastliny využívajú …………… …………….
rozpustený vo vode pri …………………….. .

a diskutujeme o tom, čo sa tam deje. Na diskusiu
využívame pomocné otázky: 1. Čo vidíme na obrázku?
Aký dej tam prebieha? Aké sú podmienky pre
fotosyntézu prebiehajúcu v rastlinách? Odkiaľ čerpajú
rastliny vo vode oxid uhličitý? Z akého procesu sa
vyskytuje oxid uhličitý vo vode? Čo vzniká pri
fotosyntéze ? Sú teda rastliny vo vode dôležité? .
K prezentovaniu novej témy využijeme nami
pripravenú prezentáciu, ktorej obsahom sú vybrané
druhy vodných rastlín. Prezentácia sa zobrazí na
interaktívnej tabuli. Pri výklade učiva sa opierame
o obsah a jeho hĺbku stanovenú štátnym vzdelávacím
programom a učebnicou pre 5. ročník [8].
Výklad:
Vodné rastliny
Vodné rastliny sa nachádzajú nie len v stojatých ale aj
v tečúcich vodách. Tvoria zdroj energie pre živočíchy
žijúce vo vode aj na brehu. Čo to znamená, že sú
zdrojom energie? (tvoria potravou).
Najjednoduchšie rastliny vznášajúce sa vo vode sú
veľmi
malé,
voľným
okom
neviditeľné
mikroorganizmy. Ich telo môže byť tvorené jednou
bunkou – jednobunkové alebo skupinou buniek –
mnohobunkové organizmy. V pletivách sa nachádza
zelené farbivo chlorofyl. Čo to znamená? (prebieha
v nich fotosyntéza).
Skupina veľmi malých vo vode žijúcich organizmov sa
nazýva planktón. Videli ste už na hladine vody
vznášajúci sa planktón? Myslíte si, že planktón sa
vyskytuje v čistých vodách? (áno, vo veľkom
množstve)
Bol už nikto z Vás pri morí? Aké rastliny sa
nachádzajú na dne? (riasy) Akej farby prevažne sú?
(zelené) To znamená, že prebieha v nich fotosyntéza
a produkujú kyslík. Riasy môžu byť jednobunkové –
červenoočko, mnohobunkové – žabí vlas, závitnicovka,
alebo môžu vytvárať kolónie – váľač gúľavý.
Červenoočko - jej telo je tvorené jednou bunkou,
pohybuje sa pomocou bičíka. (obr. prezentácia, nákres
pomocou učebnice)

4. Opravte vetu:
Voda má najväčšiu hustotu na hladine a to pri teplote
5˚C.
5. Zaraďte slová do správnej skupiny:
(rieka, močiar, rybník, potok, jazero, vodný kanál)
STOJATÉ VODY
TEČÚCE VODY

Obr. 1 Pozorovanie práce študentov pri vypĺňaní
pracovného listu

Ďalším krokom je zvolenie správnej motivácie
žiakov. Prostredníctvom internetových zdrojov
vyhľadávame animácie, ktoré nám priblížia život
rastlín vo vode. Animáciu zvolíme ako prostriedok na
vzbudenie záujmu žiakov. Na portáli Planéta
vedomostí sme si vybrali vhodnú animáciu [7].
obr. 2 Animácia

obr. 3 Mikroorganizmy obr. 4 Červenoočko

Vybraná animácia sa po zdieľaní učiteľovho
zariadenia zobrazí v jednotlivých zariadeniach žiakov.
Po prezretí animácie správne pomenujeme jej časti
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Závitnicovka – tvorí dlhé vlákna, aj niekoľko metrov
obr. 5 Závitnicovka

obr. 9 Žaburinka menšia

obr. 10 Lekno biele

obr. 6 Váľač gúľavý

obr. 11 Leknica žltá
Váľač gúľavý - vytvára kolónie , v jednej kolónií môže
žiť až 20 000 jedincov
Žabí vlas – rozkonárená riasa
Ďalšou skupinou vodných rastlín sú sinice. Patria
medzi najstaršie organizmy na zemi, ktoré žili už viac
ako pred 3,5 – 2,7 miliardami rokov. Vyskytujú sa
v sladkých a slaných vodách, ale aj vo vlhkom
prostredí, napr. v pôde. Stavba tela siníc je podobná
stavbe tela rias. Ich premnožením vzniká na hladine
„vodný kvet“ (obr. prezentácia). Videli ste už niekedy
vodu premnoženú sinicami? Je táto voda vhodná na
kúpanie? (nie obsahujú jedovaté látky, ktoré môžu
spôsobovať alergie a kožné ochorenia)
obr. 7 Sinice

Pre žiakov spracujeme krátke a stručné poznámky,
ktoré vložíme do prezentácie. Žiaci zaznamenávajú
poznámky v aplikácií S poznámka na nasledujúcom
hárku. Prvý hárok tvorí pracovný list.
Obr. 12 Poznámka S

obr. 8 Žabí vlas

Vo vode sa vyskytujú aj baktérie, ktoré sú schopné
čistiť vodu tým, že sa živia rozkladom rôznych látok.
Žaburinka menšia – rastlina plávajúca voľne na
hladine, vodu a potrebné živiny prijíma pomocou
povrchu tela
Lekno biele – je zákonom chránená rastlina,
Môžeme ju trhať ? (nie); stonku (podzemok) má
zakorenenú v bahne a jeho kvety a listy plávajú na
hladine
Leknica žltá – je zákonom chránená rastlina, kvety
sú žlté
- semená leknice a lekná obsahujú háčiky, ktoré
slúžia na ich rozširovanie
- Na obrázku vidíme lekno a leknice, ktoré
pokrývajú skoro celú hladinu vody. Sú prospešné
pre živočíchy? (vytvárajú im potrebný tieň,
zabraňujú premnožovaniu rias)
- Ako sú ohrozované vodné rastliny? (úpravou
tokov, odvodňovaním)

Po ukončení výkladu umožníme žiakom samostatné
pozorovanie rastlín a ich špecifických znakov
v prezentácií, tým, že prezentáciu zdieľame a zobrazí
sa v jednotlivých zariadeniach. V závere výkladu žiaci
svoje poznámky spolu s vypracovaným pracovným
listom uložia a zdieľajú na svoje emailové adresy alebo
na spoločné úložisko dropbox.
Na opakovanie a fixáciu učiva si zvolíme skupinovú
formu práce s využitím aplikácie Socrative. Priamo
v prostredí aplikácie vytvárame test pod názvom Poznávačka vodných rastlín. Z ponúkaných možností
realizácie testu si zvolíme Space race - preteky. Žiaci
pracujú v malých trojčlenných skupinách a ich úlohou
je priradiť správny názov rastliny k obrázku.
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Obr. 13 Leknica žltá
1. Aký je názov vodnej
rastliny na obrázku?
A. leknica žltá
B. lekno biele
C. žaburinka menšia

Obr. 19 Váľač gúľavý
7. Aký je názov riasy?
A. váľač gúľavý
B. červenoočko
C. závitnicovka
Zdroj: [14]

Zdroj: [8]

V nastaveniach aplikácie si zvolíme názvy tímov, ich
farbu a počet žiakov v tíme. Žiaci súťažia o čo najvyšší
počet správnych odpovedí, ktorý pozorujeme na
interaktívnej tabuli. Zobrazuje sa nám vzdialenosť
tímu od cieľa v závislosti od počtu správnych
odpovedí.

Obr. 14 Závitnicovka
2. Aký je názov vodnej
riasy na obrázku?
A. červenoočko
B. žabí vlas
C. závitnicovka

Zdroj: [9]
obr. 20 Space race
Obr. 15 Žabí vlas

3. Aký je názov vodnej
riasy?
A. žabí vlas
B. váľač gúľavý
C. červenoočko

Zdroj: [10]
Obr. 16 Žaburinka
Menšia

4. Aký je názov rastliny
na obrázku?
A. leknica žltá
B. žabí vlas
C. žaburinka menšia
5. Aký je názov riasy na
obrázku?
A. závitnicovka
B. žabí vlas
C. červenoočko

Po ukončení pretekov zhodnotíme aktivitu
jednotlivých tímov a taktiež aktivitu žiakov počas celej
vyučovacej hodiny. Pomocou učiteľovho konta
v Samsung school odhlásime všetkých žiakov
z programu a následne ich vyzveme vypnúť zariadenia.

Zdroj: [11]
Obr. 17 Červenoočko

3.2 Dotazník
Dotazník bol určený pre vybranú vzorku 102 žiakov 5.,
8. a 9. ročníka v rámci vybranej základnej školy –
Základná škola Komenského v Sabinove. Dotazník
vypĺňali počas vyučovacej hodiny biológie alebo
informatiky. Dotazník obsahoval 14 otázok, ktoré majú
pomôcť učiteľom pri tvorbe vyučovacích hodín
s tabletom. Otázky sú orientované na žiaka a na jeho
skúsenosti a postoje.
Dotazník bol vypĺňaný rovnakým počtom žiakov
ženského a mužského pohlavia; z toho 75,9% žiakov
používa tablet ako učebnú pomôcku iba v škole. To
môže ovplyvňovať proces výučby tým, že žiaci nemajú
požadovanú zručnosť.
Na otázku, ako často využívajú žiaci tablet na
hodinách biológie, až 57,8 % žiakov odpovedalo –
využívame len veľmi málo. 14,5% odpovedí - 1-krát za

Zdroj:[12]
Obr. 18 Lekno biele
6. Aký je názov rastlina
na obrázku?
A. leknica žltá
B. lekno biele
C. žaburinka menšia
Zdroj: [13]
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týždeň. 12% žiakov využívajú tablet na hodinách
biológie 1-krát za mesiac.
Nasledujúca otázka znela: v ktorých častiach
vyučovacej hodiny biológie najčastejšie pracujete
s tabletom? 37,3 % žiakov používa tablet na
opakovanie predchádzajúceho učiva, napr. pracovný
list. 20,5% žiakov pracuje s tabletom počas celej
vyučovacej hodiny. 14,5% tablet používa pri výklade
novej látky. 12% žiakov vybralo možnosť testovanie.
9,6% označilo možnosť upevňovanie a fixácia učiva.
Len 6% žiakov používa tablet vo fáze motivácie.
Na otázku: Ktoré z možností považuješ za nevýhody
využívania tabletu v procese výučby biológie? Najväčší
podiel 34,9% žiakov zvolilo odpoveď – počas
vyučovacej hodiny s tabletom nevyužívame učebnicu.
33, 7% žiakov tvrdí, že aplikácie, ktoré používajú sú pre
nich nezaujímavé. 24,1% žiakov nevidí žiadne
nevýhody pri práci s tabletom vo vyučovaní biológie.
Pre 21,7% žiakov je práca s tabletom zložitá. Len 4,8%
za nevýhodu tabletu označilo častú nefunkčnosť
tabletov. Nedostatok tabletov a tabletových učební
zvolilo 3,6% žiakov.
Ktoré z možností sú pre teba najatraktívnejšie pri
práci s tabletom v procese výučby biológie? Na túto
otázku až 49,4% žiakov odpovedalo tvorba projektov.
Pre 45,8% žiakov je atraktívnym používať tablet na
exkurziách a vychádzkach. 18,5% považuje za
atraktívne využívanie tabletu na samostatnú prácu.
15,7% žiakov vybralo dve možností: vyhľadávanie
informácií na internete a vypĺňanie voľného času.
Používanie aplikácií ako sú Socrative, Mindomo je
atraktívnym pre 14,5% žiakov. Internetový portál
Planéta vedomostí pri práci s tabletom je atraktívny
len pre 13,3% žiakov.
S výrokom „Hodiny s tabletom sú pre mňa
zaujímavejšie“ súhlasilo 25%, nesúhlasilo 20%, 33%
žiakov označilo možnosť v závislosti od aplikácií
a podľa 22% žiakov to závisí od práce a organizácie
učiteľa.
Výrok „Hodiny s tabletom sú pre mňa zábavou“ je
pravdivý pre 35% žiakov. Ako nepravdivý ho označilo
30% žiakov. 23% žiakov tvrdí, že to závisí od práce
učiteľa, 22% žiakov sa zhodlo na tom, že je to
v závislosti od témy hodiny.
„Používanie tabletu na hodinách biológie
spomaľuje moju prácu.“ S týmto výrokom sa
stotožňuje 21%, naopak 27% žiakov nesúhlasí. Väčšina
žiakov označila možnosť niekedy s podielom 52%.
„Učenie sa s tabletom na hodinách biológie je pre
mňa zložitejšie a ťažšie.“ Najvyšší podiel má možnosť

niekedy 48%, s výrokom nesúhlasí 39%, len 13% žiakov
súhlasí.
Ktoré aplikácie/programy najviac využívate pri práci
s tabletom na hodinách biológie? Najvyšší podiel 46%
majú aplikácie Socrative Mindomo. Program Samsung
School nahodinách biológie s tabletom používa až 45%
žiakov. 33,8% žiakov používa aplikáciu S poznámka.
Najmenší podiel majú aplikácie a programy cloud,
dropbox, timeline.
„Aplikáciu S poznámka využívate najčastejšie na
...... .“ Až 45% žiakov zvolilo možnosť tvorba
poznámok, 29% využíva túto aplikáciu na úpravu
a vkladanie obrázkov a videí, 26% vybralo možnosť
vyplňovanie pracovných listov a tajničiek.
Na otázku „Akú formu preverovania vedomosti
uprednostňujete?“ až 64,7% žiakov zvolilo možnosť
písania písomných prác v klasickej papierovej podobe.
35,3 % žiakov sa stotožňuje s aplikáciou Socrative
a inými aplikáciami. Vieš si predstaviť tablet ako úplnú
náhradu učebníc a písacích potrieb? Táto otázka má
jednoznačnú odpoveď u žiakov 78% nie. Iba 5% žiakov
si vie predstaviť takúto možnosť. 17% žiakov sa nevie
vyjadriť k tejto otázke.

Záver
Výsledkom našej práce je vytvorený model vyučovacej
hodiny, ktorý sme realizovali v praxi a taktiež sme
vyhodnotili dotazník.
Model je určený pre vyučovaciu hodinu základného
typu, ktorý obsahuje všetky jej časti - opakovanie
predchádzajúceho učiva, motiváciu, výklad novej látky,
upevnenie a fixáciu učiva.
Vyskúšali sme aplikovať vytvorený model v praxi na
vybranej škole. Zistili sme, že príprava na vyučovaciu
hodinu s tabletom je pre vyučujúceho omnoho
náročnejšia. Nepostačuje len spracovanie obsahu
a vytvorenie materiálu pre žiakov. Takáto hodina si
vyžaduje aj samotnú kontrolu zariadení pred
začiatkom vyučovania. V našom prípade došlo
k problému sieťového pripojenia, čo bolo potrebné
vyriešiť ešte pred samotnou hodinou individuálne
v každom zariadení. Táto práca bola náročná na čas.
Z našich zistení môžeme povedať, že nevýhodou
tabletových učební je absencia človeka, ktorý by dbal
o technický stav zariadení. Vyučovacia hodina
prebehla podľa nami vytvorenej prípravy. Vzhľadom
na nižší ročník žiakov bolo potrebné aj napomáhanie
niektorým menej technicky zručným žiakom. Pri
príprave bolo potrebné myslieť aj na situáciu, kedy
môže dôjsť k výpadku elektrického prúdu a vyučovacia
hodina bude musieť prebehnúť klasickým štýlom.
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Na Slovensku je doposiaľ málo vytvorených
modulov na vyučovacie hodiny s tabletom, preto aj
nami vytvorený model prispeje do zbierky
metodických materiálov. Dôvodom, prečo majú
učitelia rešpekt a obavy pred takýmto vyučovaním, sú
podľa nás práve možné technické problémy, ktoré
môžu nastať pred samotným vyučovaním alebo v jeho
procese. Naopak, pre žiakov je to zaujímavé
spestrenie klasickej výučby.
Takáto hodina bola aj pre nás skúsenosťou
a reálnym pohľadom na vyučovací proces s tabletom.
Našou skúsenosťou sme dospeli k záveru, že je to
efektívne vyučovanie, ale podľa nás nepredstaviteľné
pre každodenný školský život.
Vyhodnotením nášho dotazníka sme získali
predstavu o postoji žiaka k takýmto hodinám biológie,
ktorý môže slúžiť ako pomôcka na tvorbu ďalších
modelov vyučovacích hodín. Zistili sme aké aplikácie
a programy sú pre žiaka zaujímavé a naopak, ktoré
používa nie veľmi rád. Najprekvapivejšie odpovede
boli pre nás v otázke výberu formy preverovania
vedomostí, kde žiaci s vysokým podielom vybrali
možnosť tradičného písania písomiek. Taktiež aj
odpoveď na otázku „aké sú nevýhody práce
s tabletom“ bola zaujímavá v tom, že aj napriek
všetkým vymoženostiam doby žiak potrebuje mať
v ruke učebnicu a písacie potreby.
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The thesis demonstrates how we can achieve the
new knowledge, increasing knowledge in the sciences,
the improvement of the ability to use scientific
knowledge to identify questions, better explanation of
natural phenomena and drawing individual
conclusions by pupils.
The outcomes of this thesis are two experiments
from biology for pupils in 7th grade level of primary
schools and in 2nd grade level of eight -years grammar
schools. Experiments are focused on selected chapters
from biology – respiratory and sensory system.
Both experiments include correct problem-based
tasks and expected result of experiments. At the end
of each experiment there are intersubject relations,
which can also be used in connection with other
science subjects.
Key Words: biology, experiment, scientific literacy of
pupils, problem tasks from biology.

Abstrakt
Zámerom práce je vytvorenie takých školských
experimentov a problémových úloh k experimentom z
biológie, aby došlo prostredníctvom nich k lepšiemu
rozvoju prírodovednej gramotnosti u žiakov.
Experimenty sú koncipované tak, aby viedli k výučbe
biológie s lepšou kvalitou a efektívnosťou.
Práca
demonštruje,
ako
prostredníctvom
experimentov vieme docieliť získanie nových
vedomostí, zvýšenie vedomostí z oblasti prírodných
vied, zlepšenie schopností používať vedecké poznatky
na identifikovanie otázok, lepšie vysvetlenie
prírodných javov a samostatné vyvodenie záverov
žiakmi.
Výstupom práce sú dva školské experimenty, ktoré
sú zamerané na vzdelávací obsah tematického celku
Biológia človeka v 7. ročníku základných škôl a v 2.
ročníku
osemročných
gymnázií.
Experimenty
sústreďujú pozornosť na vybrané sústavy z biológie
človeka: dýchaciu a zmyslovú.
V oboch experimentoch sú zahrnuté správne
odpovede problémových úloh a predpokladané
výsledky jednotlivých experimentov. Na konci každého
experimentu sú napísané medzipredmetové vzťahy,
ktoré sa môžu použiť aj v súvislosti s inými
prírodovednými predmetmi.
Kľúčové slová: biológia, experiment, prírodovedná
gramotnosť žiakov, problémové úlohy z biológie.

Úvod
Prírodné vedy sú veľmi priestranný vedný odbor. Žiaci
biológiu vnímajú väčšinou pozitívne ako atraktívny a
zaujímavý predmet. Biológia spadá pod prírodné vedy,
ktorých trvalou súčasťou je aj realizácia experimentov.
Žiaci zvyknú mať často problém preberané učivo
pochopiť, pospájať si súvislosti a práve experimenty by
im mali napomôcť k lepšiemu porozumeniu učiva.
Niektorí učitelia sa pokusom vyhýbajú predovšetkým
z dôvodov časovej tiesne, plneniu Školských
vzdelávacích programov alebo tiež z obavy, že sa
experiment nevydarí (ako tomu taktiež občas býva).
Pritom sú experimenty vo výučbe nielen z biológie, ale
aj napríklad fyziky, chémie či geografie veľmi dôležité,
pretože nám približujú realitu či už pri deduktívnom
alebo induktívnom usudzovaní, ktoré by sme inak
žiakom veľmi zložito vysvetľovali. V tomto prípade
nám pokusy slúžia aj ako vhodné príklady, na ktorých

Abstract
The intention of this thesis is a creation of school
experiments and problem-based tasks from biology
because of better development of scientific literacy of
pupils. Experiments are drafted to teach biology with
better quality and efficiency.
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sa dá učivo názorne predviesť a vysvetliť, keď žiak
dané problémy vidí na vlastné oči. Najväčší účinok
nadobúdajú experimenty vtedy, keď ich žiaci môžu
realizovať samostatne na hodinách biológie.
Deti majú vo väčšine prípadov o výučbu biológie
veľký záujem, pretože sú odmalička zvedavé a všetko
nové, čo príde do ich života, túžia skúmať a spoznávať.
Bola by veľká škoda, keby sa táto ich vlastnosť
nevyužila v prospech rozvíjania záujmu o biológiu. Ak
im umožníme aktívne sa zapojiť do biologických
experimentov, tak sú počas takýchto hodín aktívnejší a
sami potom prichádzajú s problémovými úlohami, na
ktoré spoločne s učiteľom hľadajú odpovede. Takto
získané poznatky sú pre nich oveľa cennejšie
a plnohodnotnejšie, lebo sa na ich získaní podieľajú
spolu s učiteľom.
Veľmi dôležitým faktorom je osobnosť učiteľa a aké
formy a metódy výučby zvolí. Učiteľ by si mal hlavne
uvedomiť, že nie je nutné žiakov učiť len memorovať
veľké množstvo informácií, ale aby tomu aj
porozumeli, pospájali si súvislosti a vedeli to využiť vo
svojom budúcom živote.
Vymyslieť jednoduchý a pokiaľ možno efektívny
experiment, ktorý by žiakom priblížil preberané učivo,
nemusí byť zase tak jednoduché, ako by sa na prvý
pohľad mohlo zdať. Musíme predovšetkým dbať na
žiakovu bezpečnosť (či už z hľadiska dodržovania
stanovených
pravidiel
alebo
samotného
zaobchádzania s chemickými látkami).
Aby sme však u žiakov dosiahli čo najlepšie
výsledky, musíme vedieť experiment správne začleniť
do výučby, jednoduchým spôsobom na ňom vysvetliť
teóriu a správne metodicky viesť žiakov.

objasniť a predvídať prírodné javy, čítať, porozumieť
a byť spôsobilá rozprávať o rôznych prírodovedných
témach [3]. Nadobúdanie prírodovednej gramotnosti
je komplexný proces, ktorý prebieha neustále, pričom
prírodovedným vzdelávaním ho možno nasmerovať
a neustále rozvíjať a podporovať. Prírodovedná
gramotnosť sa formuje celý život [4].

1 Prírodovedná gramotnosť

1.2 Problémová úloha vo výučbe

Vo všeobecnosti sa gramotnosť spája predovšetkým so
schopnosťou čítať a písať, ale v dôsledku súčasných
potrieb spoločnosti sa chápanie gramotnosti dosť
prehlbuje a rozširuje o nové súčasti a významy pri
kladení dôrazu na uplatnenie v rôznorodých oblastiach
bežného života [1].
Človek s prírodovednou gramotnosťou je schopný
používať prírodovedné vedomosti k porozumeniu
podstaty prírody a zmien, ktoré nastali počas ľudskej
činnosti [2].
Nielen kompetencie, postoje a vedomosti človeka sú
tým hlavným prejavom prírodovednej gramotnosti, ale
aj
využívanie
prírodovedných
poznatkov
v rôznorodých
situáciách.
Osoba,
ktorá
je
prírodovedne gramotná, je schopná nájsť odpovede na
otázky alebo úlohy vzniknuté z vlastnej zvedavosti, vie

Základnou
rozvíjajúcou
činnosťou
výchovy
a vzdelávania je zadávanie úloh. Pod pojmom úloha sa
rozumejú otázky učiteľa, problémy riešené
prostredníctvom príkladov, cvičení, či situácii, ktoré si
vyžadujú žiakovu aktivitu. Riešenie úloh je tvorivým
obsahom vyučovania biológie. Úlohy rozvíjajú
poznatky, schopnosti a spôsobilosti, sú prostriedkom
k riešeniu praktických problémov, plnia funkciu
výchovnú, vzdelávaciu a rozvíjajúcu [6].
Ako klasická metóda na aktivizáciu žiakov pri
vyučovaní biológie sa v škole považujú úlohy a otázky,
ktoré vyučujúci predkladá žiakom. Žiaci väčšinou
hľadajú odpoveď na otázku alebo postup na vyriešenie
zadania od učiteľa priamo vo svojich už skôr získaných
vedomostiach z biológie. Existujú ale úlohy, ktoré
tento spôsob riešenia neumožňujú, nazývajú sa

1.1 Experiment vo výučbe
Experiment je neodmysliteľne spätý s prírodovednými
predmetmi a slúži ku zefektívneniu a skvalitneniu ich
výučby. Nie každý experiment je vhodný k realizácii
v školskom prostredí, pretože materiál alebo špeciálne
pomôcky, ktoré sú potrebné pre uskutočnenie
experimentu, sú často veľmi ťažko zohnateľné. Taktiež
umelé vytvorenie ideálnych podmienok môže byť
v školskom prostredí veľkým problémom. Žiaci sa
s umelo navodenými javmi v bežnom živote
nestretávajú, čo môže viesť k nedostatočnému
pochopeniu experimentu, teda sa zníži význam
experimentu. Z tohto dôvodu by experimenty mali byť
ľahko
realizovateľné
a ich
postupy
stručné
a jednoduché.
Experiment ako vyučovacia metóda objasňuje
a doplňuje teoretickú zložku výučby. Vedie
k trvalejšiemu osvojeniu učiva a k pochopeniu vzťahov.
Podieľa sa na rozvoji pracovných návykov, akými sú
presnosť, svedomitosť, kritickosť, aktivita, logické
uvažovanie a iné. Experiment vzbudzuje v žiakoch
záujem o dané témy, ich realizáciu a hodnotením sa
spojujú pohybové aj rozumové prvky. Táto metóda by
mala mať pre žiakov najmä praktický význam a priniesť
im nové vedomosti [5].
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problémové úlohy. Problémová úloha vo svojom
zadaní obsahuje pre žiaka doposiaľ niečo neznáme.
Mala by viesť žiakov k tomu, aby svoju myšlienkovú
činnosť využili inak, ako len opakovane hľadať
v pamäti už osvojené poznatky, ale tak, aby myslenie
zamerali k objavovaniu a poznávaniu neznámeho.
Problémové situácie vznikajú často počas realizácie
experimentu, pri ktorom žiaci získavajú nové poznatky
a nové spôsoby činnosti [7].

podrobnejšie a systematicky rozložené učivo týkajúce
sa danej tematickej oblasti. Obe časti slúžia najmä
učiteľovi na orientáciu a oboznámenie žiakov s danou
témou.
Praktické okienko je zložené zo štyroch hlavných
častí. Prvá časť je: ,,manuál podporujúci úspešnú
realizáciu experimentu´´, čo je vlastne pracovný
postup, podľa ktorého žiaci realizujú daný experiment.
Potom nasledujú problémové úlohy, nad ktorými sa
žiaci počas alebo až po experimente zamýšľajú. V časti
,,ťahák pre učiteľa´´ sú uvedené predpokladané
výsledky experimentu a odpovede na jednotlivé
problémové úlohy. Táto časť slúži len pre učiteľa na
kontrolovanie. Koniec metodiky experimentu tvoria
medzipredmetové vzťahy, ktoré slúžia pre lepšiu
orientáciu
a využitie
experimentov
v rôznych
prírodovedných predmetoch.

2 Materiál a metodika práce
V našej práci sme sa snažili spestriť a obohatiť
vyučovanie biológie na druhom stupni základných škôl.
Rozhodli sme sa vytvoriť dva experimenty
s jednoduchými pomôckami a postupmi z dôvodu
finančnej a časovej náročnosti a ich jednoduchej
realizácie. Experimenty, ktoré sme navrhli, je možné
realizovať počas vyučovania na hodinách biológie
alebo aj v domácom prostredí.
Pri navrhovaní experimentov sme postupovali
nasledovne. Ako prvé bolo potrebné dôkladné
preštudovanie odbornej literatúry a internetových
zdrojov, na základe ktorých sme potom vybrali
experimenty pre žiakov 7. ročníka v súlade so štátnym
vzdelávacím programom pre základné školy – ISCED
2A. Nami navrhnuté dva experimenty sme pokladali za
zaujímavé a pritom jednoducho realizovateľné so
žiakmi druhého stupňa základnej školy. Experimenty
sme spracovali a zaradili do tematických celkov podľa
učebných osnov. Oba experimenty, ktoré uvádzame
v práci, sme realizovali, prakticky overili a vytvorili
k nim aj fotodokumentáciu na hodinách biológie so
žiakmi 7. ročníka základnej školy v Dulovciach.
Počas vypracovania metodických postupov sme sa
zamerali aj na tvorbu a aplikáciu problémových úloh
počas realizácie experimentov alebo tesne po
skončení. Hlavnou funkciou problémových úloh by
mala byť motivácia, rozvoj logického myslenia
a trvácnejšie zachovanie nadobudnutých poznatkov
z realizácie daných experimentov.

3.1 Experiment z dýchacej sústavy – Mlieko zo
vzduchu
Teoretické okienko
Čo je užitočné vedieť
Človek patrí medzi aeróbne organizmy, čo
znamená, že na tvorbu energie potrebuje kyslík. Pri
látkovej premene vzniká v bunkách ako odpadová
látka oxid uhličitý, čo je plyn bez farby a zápachu.
Kyslík a oxid uhličitý sa spolu nazývajú aj dýchacie
plyny. Úlohou dýchacej sústavy je zabezpečiť neustály
prísun kyslíka do tela a odstraňovať oxid uhličitý z tela,
teda výmenu dýchacích plynov medzi vonkajším
prostredím a telom [8].
Dotankujme si vedomosti
Dýchacia sústava umožňuje dostatočný prísun
kyslíka do krvi a odstraňovanie oxidu uhličitého
z organizmu. Zabezpečuje výmenu dýchacích plynov
medzi organizmom a vonkajším prostredím [9].
Rozlišujeme vonkajšie a vnútorné dýchanie. Vonkajšie
dýchanie je výmena dýchacích plynov medzi krvou
a vonkajším prostredím, ktoré prebieha v pľúcach. Krv
z tela prichádza do pľúc odkysličená. Vo vdýchnutom
atmosferickom vzduchu je 21 % kyslíka, a za týchto
podmienok sa kyslík voľne viaže na železo
v hemoglobíne (krvné farbivo) a okysličená krv je
rozvádzaná do tela. Súčasne sa z krvi do pľúc uvoľní
oxid uhličitý. Vnútorné dýchanie zabezpečuje výmenu
dýchacích plynov medzi krvou a tkanivami. Tento
proces prebieha v krvných vlásočniciach zásobujúcich
tkanivá kyslíkom. Pri látkovej premene vzniká
v tkanivách odpadový plyn oxid uhličitý, ktorý treba
z tela odstrániť za pomoci vlásočníc. Kyslík a oxid

3 Výsledky a diskusia
V našej práci sa nám podarilo navrhnúť dva
experimenty z biológie pre žiakov 7. ročníka základnej
školy.
Štruktúra a metodický postup oboch experimentov
je totožný. Skladajú sa z dvoch hlavných častí
,,teoretické okienko a praktické okienko´´. Teoretické
okienko sa skladá z dvoch častí: ,,čo je užitočné
vedieť´´, obsahuje úvodné všeobecné teoretické
poznatky a z ,,dotankujme si vedomosti´´, v ktorej je

404

Študentská vedecká konferencia 2017

ODBOROVÁ DIDAKTIKA I

uhličitý prenikajú difúziou cez stenu krvných vlásočníc
[8].
Mechanizmus dýchania sa skladá z dvoch častí:
 nádych (inspírium) – do tela sa privádza kyslík
 výdych (expírium) – z tela sa odstraňuje oxid
uhličitý
Dýchacie pohyby hrudníka vykonáva bránica
a medzirebrové svaly. Bránica je plochý sval, ktorý
rozdeľuje telovú dutinu na hrudníkovú a brušnú
dutinu. Pri nádychu sa hrudníková dutina zväčšuje,
pretože medzirebrové svaly sa rozťahujú smerom
dopredu a bránica súčasne klesá dolu. Pri výdychu sa
hrudníková dutina zmenšuje, lebo medzirebrové svaly
sa uvoľňujú a bránica súčasne stúpa hore. Z tohto nám
vyplýva, že nádych je aktívny proces, pri ktorom sa
vzduch vháňa do pľúc a výdych je pasívny proces, pri
ktorom sa vzduch vytláča z pľúc.
Zívanie je hlboký nádych, ktorým si naše telo
dokáže rýchlo zabezpečiť dávku kyslíka a zbaví sa
nadmerného oxidu uhličitého [10]. Dospelý človek
vykoná 14 - 18 nádychov a výdychov za 1 minútu
(dychová frekvencia). Dychová frekvencia je vyššia
v detstve, pri telesnej námahe, v teplom prostredí, pri
zvýšenej teplote, ale aj pri emóciách (v hneve, zlosti,
pri plači). Vyššie hodnoty dychovej frekvencie
v detstve súvisia s malým objemom pľúc. Pri pokojnom
dýchaní je u dospelého človeka objem vymeneného
vzduchu pri každom nádychu a výdychu asi 500 ml
(respiračný objem – RQ). Jeho veľkosť sa zvyšuje pri
svalovej námahe. Množstvo vzduchu, ktoré prejde
pľúcami pri pokojnom dýchaní za 1 minútu, sa nazýva
minútový dychový objem. Vypočíta sa z dychovej
frekvencie a objemu respiračného vzduchu. Činí okolo
7 - 9 litrov vzduchu za minútu [11].
Respiračný vzduch nie je maximálny objem, ktorý
môžu pľúca prijať. Po pokojnom nádychu sa dá ďalším
hlbokým nádychom prijať ešte 2 – 2,5 l vzduchu. Tento
vzduch sa nazýva doplnkový. Podobne po pokojnom
výdychu je možné väčším úsilím vydýchnuť ešte viac
ako 1 liter vzduchu. Tento vzduch sa nazýva zásobný.
Súčet
objemov
respiračného,
doplnkového
a zásobného vzduchu tvorí vitálnu kapacitu pľúc.
Vitálna kapacita pľúc sa meria prístrojom spirometrom
ako objem vzduchu, ktorý vydýchneme maximálne
hlbokým výdychom po prevedení maximálneho
nádychu. Vitálna kapacita pľúc je závislá na mnohých
faktoroch. Je odlišná u mužov a žien, závisí na výške,
hmotnosti, veku a kondícii, hlavne na dychových
svaloch. U mužov je vyššia ako u žien, zväčšuje sa
s rastúcim
povrchom
tela,
vekom,
je
vyššia u športovcov a telesne pracujúcich. Je však

menšia pri mnohých ochoreniach dýchacieho aparátu
a pri niektorých chorobách svalovej sústavy [11].
Mnohí ľudia vytvárajú pre seba a okolie nepriaznivé
podmienky na dýchanie kvôli fajčeniu. U fajčiarov sa
častejšie vyskytuje rakovina dýchacích ciest, srdcový
infarkt a iné choroby. Veľmi nebezpečné je fajčenie
rodičov, pretože ohrozujú svoje deti, z ktorých sa
automaticky stávajú pasívni fajčiari – vdychujú
cigaretový dym. Dýchaciu sústavu poškodzuje aj
vdychovanie rozličných jedovatých chemických látok –
lepidiel, riedidiel a iných. Pri práci s nimi treba
používať ochranné prostriedky, napríklad respirátory
[10].
Praktické okienko
Úloha: Zostavte experiment dokazujúci prítomnosť
oxidu uhličitého vo vydychovanom vzduchu.
Pomôcky
 kadička
 slamka
 filtračný papier
Chemikálie
 vápenná voda (hydroxid vápenatý - Ca(OH)2)
 destilovaná voda
Manuál podporujúci úspešnú realizáciu experimentu
1. Pripravte si do kadičky vápennú vodu.
2. Do kadičky s prevarenou destilovanou vodou
pridajte lyžičku Ca(OH)2 a zamiešajte.
3. Vzniknuté vápenné mlieko prefiltrujte pomocou
filtračného papiera.
4. Potom nalejte vápennú vodu do kadičky.
5. Koniec slamky ponorte do vápennej vody a opatrne
fúkajte.
6. Pozorujte zmeny.
Problémové úlohy
1. Vydychujeme okrem oxidu uhličitého aj nejakú inú
látku?
2. Ostáva nejaký vzduch v pľúcach po maximálnom
vydýchnutí?
3. Kde sa dá využiť poznatok o reziduálnom vzduchu?
4. Je rozdiel zadržať dych pod vodou alebo na
vzduchu? Ak áno, prečo?
5. Vysvetlite, prečo je pre človeka nebezpečné
chrápanie?
Ťahák pre učiteľa
Výsledkom experimentu by mala byť biela
zrazenina, ktorá vznikne reakciou vydychovaného
vzduchu s hydroxidom vápenatým. Vznik zrazeniny je
ovplyvnený aj koncentráciou CO2 vo vydychovanom
vzduchu, pretože vitálna kapacita pľúc u žien je asi
o 1,5 l menšia ako u mužov, čiže u chlapcov budú
zrazeniny väčšie, silnejšie a jasnejšie [11].
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3.2 Experiment zo zmyslovej sústavy – Kolo, kolo
mlynské
Teoretické okienko
Čo je užitočné vedieť
Prostredníctvom zmyslových orgánov človek
nepretržite prijíma rôzne informácie z vonkajšieho
prostredia a primerane na ne reaguje. Podstatou
činnosti zmyslových orgánov je vyvolanie podráždenia
vplyvom podnetu [14]. Zmyslová informácia začína
v receptoroch, ktoré informujú centrálnu nervovú
sústavu o vonkajšom svete aj o stave vnútorného
prostredia. Receptory správne vnímajú len primeraný,
tzv. adekvátny podnet – napr. tyčinky a čapíky sietnice
reagujú na elektromagnetické svetelné vlny, dotykové
a tlakové receptory v koži reagujú na deformáciu
tkaniva a pod. [15].
Dotankujme si vedomosti
Vo vonkajšom i vnútornom prostredí organizmu
nepretržite nastávajú rôzne zmeny, na ktoré musí
reagovať. Informácie o zmenách vo vnútornom aj
vonkajšom prostredí organizmu zabezpečujú zmyslové
bunky – receptory. Ich úlohou je zaznamenať podnet (
nejakú zmenu) a premeniť ho na nervový vzruch. Nie
každý receptor však dokáže reagovať na všetky druhy
podnetov. Jednotlivé receptory sú špecializované na
určitý druh podráždenia, teda na adekvátny podnet.
Aby podnet vyvolal nervový vzruch, musí dosahovať
určitú intenzitu. Najnižšia hodnota dráždenia
(podnetu), ktorá ešte vyvolá vznik nervového vzruchu
v receptorovej bunke, sa nazýva prahová hodnota.
Receptor reaguje len na prahové a nadprahové
podnety, zatiaľ čo podprahové podnety zostávajú bez
odozvy [8].
Polohovosluchový orgán sa delí na vonkajšie,
stredné a vnútorné ucho. Vonkajšie ucho tvorí ušnica
a vonkajší zvukovod a od stredného ucha ho delí
bubienok. Vonkajší zvukovod slúži na vedenie
zvukových vĺn k bubienku. Stredné ucho sa skladá
z bubienkovej
dutiny,
sluchových
kostičiek
a Eustachovej trubice (prepojenie strednej ušnej
dutiny s nosohltanom). Eustachova trubica nám slúži
na vyrovnávanie tlaku. Bubienok je napnutá blanka, na
ktorú smerom do stredného ucha prirastá prvá
sluchová kostička – kladivko, kĺbovo spojená
s nákovkou a strmienkom. Tieto tri sluchové kostičky
tvoria reťazec, ktorým sa prenášajú kmity bubienka na
vnútorné ucho. Vnútorné ucho je tvorené slimákom,
predsieňou a polkruhovitými kanálikmi [14]. V slimáku
sú sluchové bunky s vláskami. Vlásky sú dráždené

Obr. 1 Filtrácia vápennej vody
Zdroj: [18]

Obr. 2 Príprava na fúkanie do vápennej vody
Zdroj: [18]
Odpoveď na problémové úlohy:
1. Okrem oxidu uhličitého vydychujeme aj vodnú
paru.
2. Po maximálnom vydýchnutí v pľúcach zostáva
reziduálny vzduch (0,5 – 1 liter).
3. Poznatok o reziduálnom vzduchu je možné využiť
v kriminalistike na dôkaz utopenia človeka. Ak
ponoríme pľúca utopeného človeka do vody, tak
klesnú na dno, lebo sú plné vody. Ak človek zomrel
ešte predtým, ako sa dostal do vody, tak jeho pľúca
nie sú naplnené vodou a po ponorení do vody
vyplávajú na hladinu.
4. Pokožka má dýchaciu funkciu. Kožné dýchanie
predstavuje asi 1% z celkového dýchania [12].
5. Chrápanie je porucha dýchania, ku ktorej dochádza
počas spánku. Chrápanie môže spôsobovať až také
výpadky dýchania, že chrápajúci sa minútu
nenadýchne, následne sa zobudí a lapá po dychu.
Takéto výpadky dýchania sa môžu zopakovať až
stokrát za noc [13].
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rozvírenou tekutinou. Následne sa podnety prenášajú
nervami do mozgu, kde vzniká sluchový vnem.
V polkruhových kanáloch a vo vačkoch predsiene sa
nachádza rovnovážny orgán so zmyslovými bunkami
s vláskami na vnímanie rovnováhy tela a polohy hlavy.
Kanály a vačky vypĺňa hlienovitá hmota a tekutina
s vápenatými kryštálikmi, ktoré sa pri zmene pohybu
tela a polohy hlavy ohýbajú, a tým dráždia vlásky
zmyslových buniek. Po prenesení nervového vzruchu
nervami do mozgu si človek uvedomí zmeny pohybu
tela a polohy hlavy [10].
Praktické okienko
Úloha: Zostavte experiment demonštrujúci pohyb
endolymfy.
Pomôcky
 2 sklené misky (s priemerom 15 cm a 8 cm)
 závažie (500 g)
 3 kusy korku
 otáčacia stolička
Chemikálie
 potravinárske farbivo
 voda
Manuál podporujúci úspešnú realizáciu experimentu
1. Do prostriedku väčšej sklenenej misky vložte
menšiu sklenenú misku.
2. Do stredu menšej misky vložte závažie (500 g).
3. Medzi misky nalejte vodu sfarbenú potravinovým
farbivom ľubovoľnej farby.
4. Na vodu položte 3 kusy korku.
5. Misky postavte doprostred otáčacej stoličky
a začnite stoličku otáčať.
6. Najskôr otáčajte pomaly, potom rýchlejšie a po cca
8 otáčkach prudko stoličku zastavte.
7. Pozorujte prúdenie vody.
Problémové úlohy
1. Prečo pri vzlietnutí lietadla cestujúcim zaľahne
v ušiach?
2. Prečo sa u starých ľudí vyskytujú závrate častejšie
ako u mladých?
3. Keď cestujete loďou po prvýkrát, prečo sa u Vás
vyskytne morská choroba a u ľudí , ktorí cestujú
loďou často, tak nie?
4. Zaznamená statokinetický orgán pohyb, keď
budete sedieť v aute idúcom rovnomernou
rýchlosťou a vy budete mať pri tom zaviazané oči a
upchaté uši?
5. Prečo sa chcú malé deti neustále hojdať na
hojdačke?
Ťahák pre učiteľa
Pokus sa môže vykonať aj s osobou na otáčacej
stoličke. Osobu otáčajte 3 až 5-krát na stoličke a pohyb

náhle zastavte. Pozorujte pohyb, ktorý nasleduje,
a vyzvite pokusnú osobu, aby slovne opísala svoje
pocity.
Vo vnútornom uchu je uložený zložitý
statokinetický
orgán.
Skladá
sa
hlavne
z polkruhovitých chodbičiek naplnených endolymfou.
Pri otáčaní prechádza endolymfa z pokojného stavu do
krúživého pohybu. V tomto pohybe nejakú dobu
pokračuje aj potom, čo otáčanie náhle prestane
(zotrvačnosť hmoty). Tým sú dráždené zmyslové bunky
zasahujúce do polkruhovitých chodbičiek. Telo reaguje
na podráždenie pohybom v opačnom smere [16].

Obr. 3 Model prúdenia endolymfy v polkruhovitých
kanálikoch vnútorného ucha
Zdroj: [18]
Riešenie problémovej úlohy:
1. Zaľahnutie v ušiach je prirodzené, ak človek
prekoná za krátky čas veľkú nadmorskú výšku. Ide
o nevyrovnaný tlak medzi dutinou stredného ucha
a okolím. Chvíľkové zaľahnutie ucha vyriešime
prehltnutím alebo zívaním, čím vyrovnáme tlak
medzi nosohltanom a stredným uchom. Nosohltan
a stredné ucho spája Eustachova trubica [17]
2. S pribúdajúcim vekom postupne vysychá
endolymfa vo vnútornom uchu, a tým stráca na
svojom objeme, čo má za následok zhoršené
dráždenie zmyslových buniek.
3. Námorníci sú zvyknutí na pohyb endolymfy
zapríčinenou hojdaním lode.
4. Ak pôjdete autom po diaľnici stálou rýchlosťou, tak
jasne zistíte, že sa pohybujete, pretože k tomu
používate zrak (krajina okolo sa posúva smerom
dozadu) aj sluch (počujeme prúdenie vzduchu a
zvuk motora). Keby sme mali zaviazané oči a
upchaté uši, tak by sme nezistili, že sme v pohybe.
5. Hojdaním si deti podvedome precvičujú a stimulujú
statokinetický aparát.
Medzipredmetový vzťah - fyzika
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Záver
V práci sme vytvorili dva návrhy experimentov ,,Mlieko
zo vzduchu a Kolo, kolo mlynské´´ doplnených
o problémové úlohy k tematickým celkom Dýchacia
sústava a Zmyslová sústava pre 7. ročník druhého
stupňa základnej školy. Experimenty sú veľmi
efektívnou metódou na rozvoj a zdokonaľovanie
prírodovednej gramotnosti. Čím ďalej sa na školách
robí menej a menej experimentov z rôznych dôvodov,
a preto sme sa snažili vytvoriť jednoduché, rýchlo
realizovateľné a hlavne efektné experimenty. Týmto
chceme poukázať, že netreba na experimenty vo
vyučovaní biológie zabúdať, ani sa im vyhýbať, lebo
tým iba ochudobníme žiakov o zážitok z hodiny
a o nové rôzne zaujímavé situácie.
Experimenty vedú žiakov k aktivite počas
vyučovacej hodiny, vzbudzujú v nich väčší záujem
o učivo a podnecujú ich pre objavovanie nových
súvislostí v preberanom učive. Problémové úlohy
a experimenty taktiež veľmi dobre napomáhajú
rozvoju logického myslenia. Žiaci aktívne sa zapájajúci
do realizácie experimentov si lepšie, trvácnejšie
zapamätajú viac nových poznatkov .
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Abstrakt

Úvod

Vyučovanie geografie miestnej krajiny
spočíva
v osvojení si poznatkov o krajine, v ktorej žijeme.
Cieľom článku je porovnanie možností vyučovania
geografie miestnej krajiny v rakúskej a v slovenskej
učebnici. Obsah je rozdelený do štyroch hlavných
kapitol. Prvá kapitola je venovaná vysvetleniu pojmu
mikrogeografia. V druhej a tretej charakterizujeme
Geografiu 9 a GEOprofi 3. Záverečná kapitola sa
zaoberá porovnávaním učebníc GEOprofi 3
a Geografia 9. Článok obsahuje viacero obrázkov pre
lepšie pochopenie rozdielov učebníc. Výsledkom
nášho snaženia je analýza silných a slabých stránok
oboch učebníc, čo môže byť na Slovensku inšpirujúce
pre vyučovanie geografie miestnej krajiny, resp. vznik
originálnych inovatívnych učebníc miestnej krajiny.
Kľúčové slová: mikrogeografia, vyučovanie
geografie miestnej krajiny, Geografia 9, GEOprofi 3

Vyučovanie geografie miestnej krajiny je téma, ktorá
je integrálnou súčasťou predmetu geografia aj
v zahraničí. V rámci prípravy na bakalársku prácu,
ktorá sa bude zaoberať vyučovaním geografie
miestnej krajiny v nemecky hovoriacich krajinách
(Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Luxembursko
a Lichtenštajnsko), sme si pre porovnanie tejto
problematiky vybrali Rakúsko z toho dôvodu, že je to
náš susediaci štát, ku ktorému máme blízko.
Objasníme pojmy mikrogeografia a geografia miestnej
krajiny, sprostredkujeme informácie o učebniciach pre
jej vyučovanie v Rakúsku ako aj na Slovensku,
porovnáme ich a vyvodíme závery.

1 Mikrogeografia a geografia miestnej krajiny
Mikrogeografiu môžeme chápať ako časť geografie,
ktorá sa zameriava na detailné štúdium mozaiky
regiónov malých rozmerov (t. j. veľkých mierok)
s dôrazom na ich individuálne, sociálne, ekonomické
a kultúrne črty smerom k lokálnej úrovni konkrétnych
skúseností a praxe. V mikrogeografii ide o väčšiu hĺbku
poznania malých výrezov krajinnej sféry.[4]
Mikrogeografiu chápeme ako komplexnú geografiu
územia na lokálnej úrovni – komplexnú regionálnu
geografiu obce. [3]
Mikrogeografia býva v slovenskej didaktickej praxi
označovaná ako geografia miestnej krajiny. Podľa
aktuálneho štátneho vzdelávacieho programu sa
vyučuje na 1. stupni ZŠ v rámci predmetu vlastiveda
[6] v 1. – 4. ročníku a z toho na 4 ročníku sa vyučuje
geografia miestnej krajiny a na 2. stupni ZŠ v 9.
ročníku, aktuálne od nového školského roka vo 8.
ročníku [7]. Učebnica sa volá Geografia 9 [8].
V Rakúsku obsahuje školský systém prvý stupeň ZŠ
(Volkschule) [1] a druhý stupeň ZŠ (Hauptschule). [2]
Vyučovacie ročníky sú rozdelené rovnako ako na
Slovensku. Geografia miestnej krajiny v Rakúsku sa

Abstract
The education of geography landscape sphere consists
of learning about the country we live in. The aim of
this article is to compare possibilities of education
local region geography in Austrian and Slovak text
books. The content is divided into four main chapters.
The first chapter is devoted to explanation of a
concept of micro-geography. In the second one and
third one, we define Geography 9 and GEOprofi 3. The
last chapter is focused on comparing of texts books:
GEOprofi 3 and Geography 9. The article contains
various pictures in order to understand better the
differences of texts books. As a result of this study is
an analysis of strong and weak points of these texts
books, which can be inspired for the education of local
region geography or a development of original and
innovative texts books for urban region.
Key Words: micro-geography, education of region
geography, Geography 9, GEOprofi 3
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pod názvom Mikrogeographie vyučuje na základných
školách v 7. ročníku, učebnica sa volá GEOprofi 3 [5].

bydliska. Postupne sa budú zameriavať na ďalšie
údaje, ktorými sú pohoria, podnebie, rieky, vodné
nádrže, rastlinstvo živočíšstvo ako aj získavanie údajov
o počte obyvateľov a hospodárskej činnosti. Pri
získavaní údajov by žiaci mali vychádzať z rôznych
zdrojov ako aj z rozhovorov s obyvateľmi. Pre
uľahčenie sa v každom učive nachádzajú internetové
zdroje, kde sú tieto informácie k dispozícii (obr. 2).

2 Geografia 9
V učebnici geografie pre 9. ročník [8] sa na 64 stranách
jej rozsahu nachádza 5 kapitol. Prvá kapitola sa
zaoberá polohou Slovenska,
jeho rozmermi,
určovaním geografických súradníc. V druhá kapitola sa
zaoberá prírodou Slovenska (povrchom, podnebím,
klímou, rastlinstvom, živočíšstvom, ochranou prírody
a hrozbami prírodných katastrof a kalamít). Tretia
kapitola sa zaoberá históriou sídla a hospodárstvom
(humánnou geografiou). Štvrtá kapitola sa venuje
jednotlivo regiónom Slovenska a ich rozdielom. Piata
kapitola nesie názov Opakovanie.
Každá časť učiva obsahuje teoretickú časť,
s obsahom príslušnej témy a úlohami. Učebnica je
bohatá na grafy, obrázky i zaujímavosti Slovenska.
Veľké zastúpenie majú aj rôzne druhy máp, ktoré by
mohli podporiť ďalší záujem žiakov.
V slovenskej učebnici sa pre konkrétne vyučovanie
geografie miestnej krajiny nachádza téma „Projekt
Slovensko a miestna krajina“ (obr. 1).

Obr. 2 Príklad internetových zdrojov ako pomôcok pre
získavanie informácií
Zdroj: [8]
V prípade nezistenia presných údajov je prípustný
aj odhad. Tento projekt je veľmi prínosný pre žiakov aj
pre učiteľov. Žiakom umožňuje využiť nadobudnuté
vedomosti a učiteľom poskytuje spätnú väzbu
o zvládnutí prebraného učiva. Tento projekt trvá počas
celého školského roka a môže to byť jeden z dôvodov
udržania záujmu žiakov o predmet.

3 GEOprofi 3
V rakúskej učebnici GEOprofi 3 [5], ktorá má rozsah
124 strán, sa nachádza 8 kapitol. Prvá kapitola
Krajinná rozmanitosť Rakúska sa zaoberá pohľadom na
Rakúsko
z geomorfologického
hľadiska
v 11
podkapitolách. V druhej kapitole sa sprostredkováva
učivo o klíme Rakúska, vrátane zmien klímy na
príklade zmenšovania sa ľadovca Gletscher. Tretia až
ôsma kapitola sa venujú humánnej geografii a to
z pohľadu obyvateľstva i sídel, kde sa učí aj o klesaní
počtu detí alebo aj o tom, či je Rakúsko emigračnou
krajinou. Pri meste a krajine sa pozornosť venuje napr.
ich usporiadaniu v priestore alebo či je Viedeň
rozvíjajúce sa mesto. Jedna celá kapitola je venovaná
národnému hospodárstvu. Tu je zaujímavou
podkapitolou „Hodnota eura“. Osobitná pozornosť sa
venuje aj lesnému hospodárstvu a baníctvu.
Predposledná kapitola
poskytuje informácie o
rozpočte krajiny. Posledná ôsma kapitola nesie názov
„Absolvent a pracovná orientácia“. V tejto časti ide
o to, ako môže absolvent uspieť na trhu práce.
Po každom učive sa za teoretickými poznatkami
nachádzajú rôzne úlohy – napr. v podkapitole 1.3
o čelnej karpatskej a alpskej predhlbni majú žiaci
konkrétnu úlohu, ktorá vo voľnom preklade znie: Tvoji
rodičia organizujú s tebou cez letné prázdniny 2
týždňovú cyklistickú túru cez čelnú karpatskú a alpskú
predhlbeň. Nájdi zastávky, ktoré na teba čakajú. Ku
každému z 12 bodov trasy sú pripravené pomocné
úlohy, zároveň indície, pre určenie zastávky (obr. 3).

Obr. 1 Projekt Slovensko a miestna krajina
Zdroj: [8]
V nej ide o to, aby žiaci pri spoznávaní Slovenska
postupne zisťovali a dopĺňali rôzne údaje na svoje
bydlisko alebo na sídlo školy. Žiaci začínajú tento
projekt tým, že zistia geografickú polohu svojho
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Rakúska učebnica obsahuje za každou kapitolou
test z celého tematického celku (obr. 10). Súčasťou
učebnice je aj register a prehľad spolkových štátov
Rakúska.

ktoré im poskytnú väčší rozhľad i do bežného života
v porovnaní s Geografia 9 (obr. 7).

Obr. 4 Rakúska učebnica GEOprofi 3
Zdroj: [5]

Obr. 3 Úlohy za textom v GEOprofi 3
Zdroj: [5]

2 Porovnanie učebníc
V tejto časti porovnáme obe učebnice, poukážeme na
ich silné a slabé stránky.
Obe učebnice majú pre žiakov lákavý vzhľad GEOprofi 3 (obr. 4) má obal menej jednoznačný
k obsahu učiva ako slovenská Geografia 9 (obr. 5), na
ktorej sú zobrazené konkrétne časti Slovenskej
republiky.
Veľkým plusom pre GEOprofi 3 je, že je v on-line
podobe prístupná pre všetkých učiteľov a žiakov,
avšak kľúč k úlohám majú len učitelia.
Geografia 9 je aktuálne prístupná len pre učiteľov
cez stránku e-aktovka.sk.
Obsahové spracovanie je podľa nášho názoru
kvalitnejšie a zaujímavejšie v rakúskej učebnici (obr.
6), pretože obsahuje viac atraktívnych tém pre žiakov,

Obr. 5 Slovenská učebnica Geografia 9
Zdroj: [8]
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Obr. 7 Obsah Geografia 9
Zdroj: [8]
Obe učebnice GEOprofi 3 aj Geografia 9 sú bohaté na
mapy, grafy a obrázky (obr. 8, obr. 9).

Obr. 6 Obsah GEOprofi 3
Zdroj: [5]
Obr. 8 Ilustrácie učiva v GEOprofi 3
Zdroj: [5]
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Obr. 9 Ilustrácia učiva v Geografia 9
Zdroj: [8]
Zaujímavou časťou učebnice GEOprofi 3 je, že za
každým tematickým celkom sa nachádza test (obr. 10)
pre overenie vedomostí. Odpovede sa dopĺňajú alebo
vyberajú z ponúkaných možností. V Geografia 9 sa
nachádza kapitola „Opakovanie“ (obr. 11), ale len
z celého učiva, čo považujeme za nedostatočné.
Obr. 11 Opakovanie ročníkového učiva v Geografia 9
Zdroj: [8]
V rakúskej učebnici chýba samostatná analýza
spolkových štátov Rakúska, na rozdiel od slovenskej
učebnice, ktorá každý kraj jednotlivo analyzuje
z pohľadu členenia, polohy, počtu obyvateľov
a zaujímavostí v danom kraji. Následne poukazujú na
rozdiely medzi jednotlivými krajmi. GEOprofi 3, na
rozdiel od slovenskej učebnice, obsahuje aj register
(obr. 12), ktorý uľahčuje vyhľadávanie pojmov v knihe.

Záver
Po preštudovaní oboch informačných zdrojov,
slovenskej a rakúskej učebnice, môžeme konštatovať,
že obe obsahujú zaujímavé prvky, ktoré svojím
spôsobom vzbudzujú záujem študentov pri získavaní
vedomostí o svojej krajine či obce. Slovenská učebnica
v porovnaní s rakúskou je z hľadiska svojho obsahu
jednoduchšia, obsahuje menej textu a teda aj
informácií.
Naproti tomu rakúska učebnica už len vďaka
svojmu dvojnásobne väčšiemu rozsahu obsahuje
väčšie množstvo informácií. Rakúska učebnica však
rôznymi úlohami pracuje s jej užívateľmi v širšom
spektre reálneho života, čím ich tiež navádza
k spoznávaniu
krajiny.
Obsahuje
aj
viacero
zaujímavostí, ktorými pomáha pochopiť fungovanie
bežných javov v skutočnosti.

Obr. 10 Test na záver tematického celku v GEOprofi 3
(Preklad: Alles im Griff - všetko pod kontrolou,
Auswertung - hodnotenie)
Zdroj: [5]
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Obr. 12 Ukážka registra v GEOprofi 3
Zdroj: [5]
Priestor, v ktorom by sa mohla slovenská učebnica
zdokonaliť, vidíme v nasledovnom – do obsahu by
mala začleniť viac učiva aj z bežného života (napr.
fungovanie pracovného trhu, štátneho rozpočtu), za
každým tematickým celkom test s úlohami a pod.
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žiak pochopil učivo. Pre lepšie a rýchlejšie
pochopenie učiva je možné využívať rôzne
aktivizujúce metódy.

Abstrakt
V súčasnosti je trendom, aby v čo najväčšej miere
dochádzalo k aktivizácii a motivácii žiakov v
priebehu vyučovacieho procesu. Za aktivizujúcu
metódu výučby je možné považovať aj didaktické
hry, ktorým sa venuje aj predkladaný článok. Jeho
cieľom je predstaviť možnosť využitia didaktickej
hry pri fixácii učiva na interaktívnej tabuli v softvéri
ActivInspire pri výučbe predmetu Podniková
ekonomika
na vybranej
strednej
škole
ekonomického zamerania. Súčasťou článku je aj
predstaviť spätnú väzbu zo strany žiakov na takúto
vyučovaciu hodinu.
Kľúčové slová: interaktívna tabuľa, ActivInspire,
didaktická hra

1

Didaktické hry

Jednou z možností aktivizácie žiakov môže byť aj
hranie hier, ktoré majú za cieľ vytvárať radosť či
pôsobiť relaxačne, ale tiež rozvíjať a vzdelávať [1].
Dobré hry dokážu žiakov aktivizovať, dlho udržať
ich záujem a prinútiť ich k vyššiemu výkonu [2].
Didaktické hry sú založené na riešení
problémových úloh a situácií. Žiakov nie len
aktivizujú, ale poskytujú možnosť výučby pre nich
atraktívnym spôsobom, kde je priestor okrem
iného aj na sebarealizáciu [3]. Pri vytváraní
a výbere zložitejších a náročnejších hier je na
mieste, aby spolupracovali odborníci z praxe,
napríklad ekonómovia, manažéri, štatistici,
špeciálni pedagógovia, psychológovia a ďalší
odborne zameraní externisti [4]. Každá didaktická
hra by mala obsahovať nasledovné komponenty
[5]:
1. didaktický cieľ (predpokladaný efekt, čo
chceme pomocou hry dosiahnuť),
2. pravidlá, na základe čoho sa bude hrať,
(podmienky hry),
3. obsah (motivačný rámec, príťažlivá
činnosť).
Didaktické hry sa delia podľa rôznych kritérií.
Napríklad z hľadiska trvania sa delia na krátkodobé
(trvajúce len niekoľko minút) a dlhodobé (do tejto
kategórie patria napríklad ekonomické hry –
trvajúce aj celý školský rok). Podľa svojho
zamerania a účelu ich môžeme deliť na hry
s dôrazom na opakovanie vedomostí, pohybovo
zamerané hry, stresové situácie alebo hry
zamerané na rozvoj sociálnych a iných zručností.
Podľa miery interakcie medzi žiakmi ich môžeme
deliť na neinterakčné hry a interakčné hry [6].

Abstract
On the present, the trend is to motivate students
to get more active and motivated during the
learning process. As activizing method is possible
to consider didactic games that is my work about.
My goal is to introduce an opportunity to use
didactic games for fixation of the curriculum in
interactive board by software ActivInspire in a
lesson of Business economics on a selected high
school, with focus on economic education. As a
part of my work is a feedback from students for
this kind of lesson.
Key words: interactive board, ActivInspire, didactic
games

Úvod
Spôsob výučby sa za posledné roky výrazne mení.
V období rýchleho rozvoja vedy a techniky, sa
museli rozvíjať aj vyučovacie prostriedky a formy
vyučovania. Je veľmi ťažké donútiť žiakov k tomu,
aby sa samostatne aktivizovali a rozmýšľali. Je
potrebné
motivovať
žiakov
modernými
vyučovacími metódami, aby prejavili záujem aj
o predmet, ako je Podniková ekonomika. Vďaka
moderným prostriedkom, ako sú notebooky alebo
práve interaktívna tabuľa sa môže zmeniť samotný
prístup žiakov k vyučovaniu. Najdôležitejšie je, aby

Tak, ako sa vyvíjala spoločnosť a ako sa mení
globálny svet, sa vyvíjajú aj hry. Zatiaľ, čo počítače
boli vyvinuté pre účely armády, ich rola sa stále
rozrastala do mnohých oblastí. Aj vďaka tomu sa
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zapájala stále viac do hrania a využívania vyspelých
technológií, predovšetkým počítačov a vyučovacích
softvérov. Osvedčená pedagogická skúsenosť
obsahuje
niekoľko
interaktívnych
cvičení,
vytvorených v programoch, napr. Powerpoint,
kartičkové aktivity, Word, Jigs@w Puzzle2. Obsah
cvičení je zameraný na utvrdzovanie a rozširovanie
vedomostí rôznych oblastí výchovy. K niektorým
cvičeniam sú vytvorené pracovné listy. Cvičenia sú
vložené a prepojené na internet cez hypertextový
odkaz v názve cvičenia [7].

1.1

Využitie pomôcok týmto softvérom je univerzálne
[12].

2

Výsledky a diskusia

Cieľom článku je predstaviť možnosť využitia
didaktických hier pri fixácii prebraného učiva na
interaktívnej tabuli v softvéri ActivInspire. V článku
uvádzame príklady didaktických hier, ktoré boli
využité pri fixácii tematického celku „Majetok
podniku” na predmete Podniková ekonomika.
Hodina bola realizovaná na Obchodnej akadémii v
Nových Zámkoch u žiakov 3. ročníka. Testovania sa
zúčastnilo 20 žiakov. V závere hodiny nám žiaci
poskytli pomocou pripraveného dotazníka spätnú
väzbu na hodinu. Zaujímal nás ich názor či hodina s
využitím interaktívnej tabule a programu Active
Inspire je pri fixácii učiva pre nich zaujímavejšia v
porovnaní s tradičným opakovaním učiva. Tiež sme
sa zaujímali o klady aj zápory jednotlivých
didaktických hier z pohľadu žiakov, čo by bolo
potrebné zmeniť, ktorá didaktická hra bola pre nich
najzaujímavejšia prípadne kde by sa dalo niečo
zmeniť. Na hodinu bolo pripravených spolu šesť
didaktických hier. Pre účely tohto článku sme
vybrali 3 didaktické hry.

Interaktívna tabuľa a softvér Activ
Inspire

Interaktívne učebné pomôcky obsahujú informácie,
ktoré pôsobia na viacero zmyslov u žiakov. Je
všeobecne známe, že čím je viac zmyslov
zapojených pri prijímaní informácií, tým dochádza
k lepším výsledkom a k hlbšiemu a trvalejšiemu
osvojeniu učiva. Podľa J. Dostála (2009, s. 20)
môžeme interaktívnu učebnú pomôcku chápať ako
„didaktický prostriedok integrujúci rôzne formáty
dokumentov (napr. text, tabuľku, animácie, obrazy,
zvuky, video a pod.), sprostredkujúci alebo
napodobňujúci realitu, napomáhajúci väčšej
názornosti alebo uľahčujúci výučbu.“ [8].
Aktivity, ktoré sú vykonávané pomocou
interaktívnej tabule môžu vyučovanie urobiť
zábavnejšie a aj pútavejšie. Podmienkou je, že
učivo
musí
byť
správne
interpretované
a vyučované interaktívnym spôsobom. V opačnom
prípade sa môže stať pre žiakov neatraktívne
a môže vyvolať práve opačný efekt, interaktívne
tabule sa môžu ľahko stať zbytočnými
a predraženými nástrojmi [9].
Interaktívny
softvér
ActivInspire
je
inovatívnym didaktickým prostriedkom pre
moderné školy. Slúži na tvorbu interaktívnych,
multimediálnych predvádzacích zošitov. Autorom
softvéru je spoločnosť Promethean [10].
V prostredí ActivInspire sa vytvárajú tzv.
flipcharty – interaktívne predvádzacie zošity, ktoré
poskytujú priestor na dynamické a najmä
zaujímavé spracovanie učiva. Softvér ActivInspire
obsahuje množstvo nástrojov a funkcií, pomocou
ktorých si môže každý učiteľ vytvoriť vlastné
digitálne pomôcky zosobňujúce jeho predstavu
o modernom, zábavnom a efektívnom vyučovaní.
K zaujímavejším nástrojom patria: kontajner,
magický atrament, lupa, akcia skryť, obmedzenia
pohybu
objektov
a samozrejme
možnosť
presúvania objektov do rozdielnych vrstiev
a podobne [11]. Práca s ActivInspire – prehliadanie
predvádzacích zošitov, je jednoduchá vďaka
prehľadným ovládacím prvkom. Tvorba flipchartov
je už náročnejšia a vyžaduje si odborné školenie.

Pomocou dotazníkov sme zistili názory žiakov
na vyučovanie pomocou interaktívnej tabule
v programe ActivInspire. Celkovo sa dá vyhodnotiť
hodina ako pozitívna.

2.1 Využitie didaktických hier
ActivInspire

v softvéri

Didaktické hry v softvéri ActivInspire sme
štrukturálne vytvorili tak, aby bola dodržaná určitá
logická postupnosť. V článku pomocou obrázkov
(screenshotov) konkrétne rozoberáme didaktické
hry, ktoré sme vyhotovili pre žiakov a ktoré sme
použili na vyučovacej hodine.

Didaktická hra 1

Obr. 1 Didaktická hra 1
Zdroj: vlastné spracovanie
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V prvom cvičení sme zvolili didaktickú hru, ktorá
obsahuje menej textu, teda sa pracuje skôr
s obrázkami.
V ľavom hornom rohu je žltým písmom napísané čo
je úlohou žiakov. Okrem obrázkov a textu je
viditeľný jeden kôš, ktorý je kľúčovým prvkom tejto
didaktickej hry. Žiaci jednotlivo pristupujú k tabuli a
po vyvolaní učiteľom musia správne odpovedať na
3 otázky - ktoré obrázky patria do skupiny DHM
(drobný hmotný majetok), ktoré do skupiny DNM
(drobný nehmotný majetok) a ktoré do skupiny
DFM (drobný finančný majetok). Žiaci nepatriace
obrázky do jednotlivých skupín majetku chytia
rukou a presunú do koša. Ostatné správne obrázky
patriace do jednotlivých skupín majetku zostanú na
mieste. V skupine dlhodobý hmotný majetok sa
presúvajú tri obrázky, v dlhodobom nehmotnom
majetku sa presúvajú dva obrázky a v skupine
dlhodobého finančného majetku sa presúvajú tiež
dva obrázky. Pre lepšie a rýchlejšie zapamätanie
učiva žiakom vo veľkej miere pomáha vizualizácia,
farby a tiež pohyb. Táto didaktická hra spĺňa všetky
predpoklady pre lepšie aj rýchlejšie zapamätanie,
aký majetok podniku je súčasťou jednotlivých
skupín majetku. Na obrázku 2 uvádzame vyriešenie
danej úlohy.

Didaktická hra 2

Obr. 3 Didaktická hra 2
Zdroj: vlastné spracovanie
Pri tejto didaktickej hre žiaci mali za úlohu správne
odpovedať na tvrdenie o obstarávacej cene
dlhodobého hmotného majetku. Žiaci si mohli
vybrať z piatich tvrdení a pracovali z miesta, teda
mali pri sebe hlasovacie zariadenia, pomocou
ktorých si mohli vybrať jednu z odpovedí. Po tom,
ako už všetci žiaci hlasovali pomocou hlasovacieho
zariadenia, pedagóg povedal správnu odpoveď
a pomocou hlasovacieho zariadenia mal prehľad
o tom, ako žiaci hlasovali a do akej miery mali
správne odpovede. Na túto otázku odpovedalo
správne 15 žiakov, čo predstavuje 75 % úspešnosť.

Didaktická hra 3

Obr. 2 Vyriešenie didaktickej hry 1
Zdroj: vlastné spracovanie
Na obrázku 2 je viditeľná už dokončená didaktická
hra. Väčšia časť obrázkov, ktoré sa nachádzali na
začiatku pod vetami, je už presunutých do koša.
Z prvej skupiny sa do koša presunula päťsto eurová
bankovka, ktorá znázorňuje hotovosť a goodwil.
Zostala tam iba budova. V druhej skupine sa
presunul do koša osobný automobil. V druhej
skupine teda zostal iba softvér. Z poslednej, tretej
skupiny sa presunulo do koša výrobné zariadenie
a nákladný automobil. Zostali tam len cenné
papiere a pôžičky so splatnosťou dlhšou ako jeden
rok.

Obr. 4 Didaktická hra 3
Zdroj: vlastné spracovanie
Uvedená didaktická hra spočíva v tom, že žiaci
musia správne priradiť k jednotlivým druhom
majetku (DHM a DNM) správne obrázky, ktoré sú
uvedené v spodnej časti obrazovky. Jednotlivé
obrázky znázorňujú goodwill, oceniteľné práva,
ťažné zvieratá, dom, auto a výrobný stroj. Žiaci
jednotlivo prichádzali k interaktívnej tabuli, kde išli
od prvého obrázku až po posledný a ich úlohou
bolo, aby obrázky správne priradili podľa druhu
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majetku k správnej šípke. Na obrázku 5 uvádzame
správne riešenie tejto úlohy

Graf 2 Najzaujímavejšia úloha pre žiakov
Zdroj: vlastné spracovanie
Z druhého
grafu
nám
vyplýva,
že
za
najzaujímavejšiu didaktickú hru považujú žiaci
didaktickú hru 1, ktorú zvolilo 10 žiakov. Didaktická
hra 2 bola pre žiakov najmenej zaujímavá. Hlasovali
za ňu len traja žiaci.

Obr. 5 Vyriešenie didaktickej hry 3
Zdroj: vlastné spracovanie

2.2

Vyhodnotenie didaktických hier

Pomocou dotazníkov sme zisťovali spätnú väzbu zo
strany žiakov na jednotlivé didaktické hry.
Zaujímalo nás, ktorá didaktická hra pre žiakov bola
najnáročnejšia. Výsledky uvádzame v grafe 1.

Žiakov sme sa pýtali, ktorá didaktická hra im
najviac pomohla pri upevnení si daného učiva.
Odpovede žiakov sú zaznamenané v grafe 3.

Graf 1 Najnáročnejšia úloha pre žiakov
Zdroj: vlastné spracovanie

Graf 3 Didaktická hra, ktorá najviac pomohla pri
upevnení si prebratého učiva
Zdroj: vlastné spracovanie

Na základe výsledkov uvedených v grafe je možné
povedať, že pre žiakov boli približne rovnako
náročné všetky didaktické hry, avšak za najťažšie
dve didaktické hry zvolili didaktickú hru 2
a didaktickú hru 3.

Podľa odpovedí žiakov, za didaktickú hru, ktorá im
najviac pomohla pri upevnení si prebratého učiva
žiaci zvolili didaktickú hru 3.

Tiež nás zaujímalo, ktorú didaktickú hru žiaci
považovali za najzaujímavejšiu. Výsledky sú
uvedené v grafe 2.

Tiež nás zaujímal názor žiakov, či bolo pre nich
niektoré cvičenie (didaktická hra), ktorá by ich
nudila. Výsledky sú uvedené v grafe 4.
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(keby sa stále takouto formou opakovalo vedeli by
sme z učiva oveľa viac).
Na základe výsledkov je možné povedať, že
didaktické hry boli pre žiakov atraktívne a vieme,
ktoré didaktické hry treba vylepšiť, aby bola ešte
viac zaujímavá pre žiakov, prípadne ktoré treba
pripraviť tak, aby bolo pre žiakov náročnejšie.

Záver
Cieľom článku bolo predstaviť možnosť využitia
didaktických hier na interaktívnej tabuli
v programe ActiveInspire. V článku predstavujeme
3 didaktické hry, ktoré boli využité na predmete
Podniková ekonomika pri fixácii tematického celku
Majetok podniku. Súčasne je uvedená aj spätná
väzba zo strany žiakov na prevedenie fixácie učiva
takouto formou. Na základe dosiahnutých
výsledkov je možné povedať, že výučba touto
formou je pre žiakov viac atraktívna v porovnaní
s bežnou formou výučby a je veľmi dobre
využiteľná pri opakovaní tematického celku.
Je ale potrebné dodať, že didaktické hry nemôžu
plne nahradiť tradičné (klasické) metódy výučby.
Môžu ich len doplniť, oživiť, vylepšiť a pre žiakov
zatraktívniť [13].

Graf 4 Najnudnejšia didaktická hra
Zdroj: vlastné spracovanie
Žiaci jednoznačne zvolili za najnudnejšiu alebo
najmenej zaujímavú didaktickú hru č.2, kde ju za
najnudnejšiu označilo 16 žiakov, teda až 80%
žiakov z celkového počtu. Didaktickú hru č.1 za
najnudnejšiu zvolilo iba 15% žiakov a didaktickú
hru 3 iba 5% z celkového počtu žiakov.
Žiaci sa mali možnosť vyjadriť aj k otázkam, v čom
vidia pozitíva a negatíva prevedenia hodiny fixácie
daného učiva prostredníctvom didaktických hier
takouto formou. Na otázku, v čom vidia pozitíva
odpovedalo 100 % žiakov. Žiaci pri tejto otázke si
mali možnosť zvoliť aj viac ako jednu možnosť
odpovede. Volili nasledovne 3 odpovede, ktoré
uvádzame v nasledovnom grafe.
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Eating habits of children in 2nd class on primary schools in Nitra
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However, among respondents were some students
who have a right eating habits. These students
consume mostly vegetables, fruits, dairy products an so
on. For improving eating habits, we suggest increase
the consumption of fish, potatoes, fruits and
vegetables.
Key Words: nutrition, students, primary school, eating
habits

Abstrakt
Výživa je komplex procesov, ktorý je využívaný počas
celého života. Človek ňou prijíma, spracováva a využíva
látky z okolitého prostredia. Správna výživa je dôležitá
hlavne pre deti, ktoré sú objektom pre náš výskum.
V práci sme skúmali stravovacie návyky detí staršieho
školského veku na troch vybraných základných školách
v Nitre (ZŠ Cabajská, ZŠ Hôrka a ZŠ Kniežaťa Pribinu).
Výskum bol realizovaný u žiakov rovnakého veku. Žiaci
mali 13-14 rokov a na našom výskume sa ich zúčastnilo
100. Ich stravovacie návyky sme zistili pomocou
dotazníkov, ktoré dostali v písomnej forme. Po
vyhodnotení dotazníkov sme prišli k záveru, že nie
všetky deti sa stravujú správne. Tieto negatívne
výsledky spôsobila hlavne nadmerná konzumácia
bieleho pečiva, sladkostí, chipsov a pod. Avšak našli sa
aj respondenti, ktorí majú zaužívané správne
stravovacie návyky. Títo žiaci konzumujú najmä
zeleninu, ovocie, mliečne výrobky a pod. Návrhom pre
zlepšenie stravovacích návykov sme navrhli zvýšenú
konzumáciu rýb, zemiakov, ovocia a zeleniny.
Kľúčové slová: výživa, žiaci, základná škola, stravovacie
návyky

Úvod
Pod pojmom výživa chápeme zložitý a nepretržitý
proces prijímania látok, resp. živín. Tieto látky sa
dostávajú do organizmu z vonkajšieho prostredia
potravou v pevnej alebo tekutej forme. Následne sú
metabolickými cestami zmenené tak, aby ich mohol
organizmus efektívne využiť pre okamžitú potrebu
alebo si ich uložiť vo forme rezervy pre neskoršie
využitie. Niektoré z týchto látok sa môžu uplatňovať
tiež v zabezpečovaní ochrany (imunity) organizmu pred
niektorými negatívnymi vonkajšími vplyvmi, pomáhajú
zabezpečovať prežitie a reprodukciu jedinca [1].
Obdobie detí staršieho školského veku by sme mohli
nazvať aj obdobím dospievania. V tomto období si
človek „hľadá“ svoje postoje a názory, ktoré si neskôr
prenáša do svojho života. Rovnako je to aj so
stravovaním v tomto veku. Ľudia v období dospievania
majú na výber, akým spôsobom sa budú stravovať
a viesť svoj život. Vo veľmi veľa prípadoch si vyberú
spôsob stravovania, ktorý nielen škodí ich zdraviu ale
často krát má aj zlý vplyv na ich zdravotný stav. Práve
o tom svedčí čoraz väčšia konzumácia jedál vo fast –
foodoch, znížená telesná aktivita, ale aj nepravidelné
stravovanie ako je vynechávanie hlavných jedál, napr.
raňajok. Tieto negatívne znaky stravovania vedú
k rôznym ochoreniam ako napr. obezita. Ak takéto
ochorenia vzniknú už v období dospievania,
v dospelosti sa premietajú ešte s horšími následkami
[2].
Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli zaoberať sa
témou stravovacích návykov detí 2. stupňa základnej
školy. Téma stravovanie a správne stravovacie návyky
je veľmi dôležitá pre život človeka a taktiež je často

Abstract
Nutrition is a complex of processes that is used
throughout entire life. Nutrition is important for people
because they receives, processes and using substances
from the environment. Proper nutrition is particularly
important for children who are the object of our
research. In this work, we examined the eating habits
of children of older school age on three selected
schools in Nitra (Cabajská school, elementary school
Hôrka and Pribina school). The research was realized
among students of the same age. Students had 13-14
years and 100participated on our research. Through a
written questionnaire we found out their eating habits.
After the evaluation of questionnaire we came to the
conclusion that not all children eat properly. Negative
results were caused mainly due to excessive
consumption of white bread, sweets, crisps an so on.
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zanedbávaná. Dozvedeli sme sa nové fakty
o stravovaní, ktoré potraviny by sme mali vo svojom
jedálničku obmedziť a naopak, ktoré potraviny by mali
náš jedálny lístok obsahovať vo väčšej miere. Hlavným
cieľom príspevku bolo zistiť a zhodnotiť stravovacie
návyky detí staršieho školského veku. Poukázať na
pozitíva a negatíva stravovacích návykov detí. Pri tomto
výskume nám pomohli 3 základné školy v Nitre. V práci
predkladáme výsledky výskumu, ktoré sme získali na
základe dotazníkov.

priaznivo. Medzi základné zásady správnej výživy
patria:
 pestrosť výživy,
 pravidelné prijímanie potravy (5 – 6 krát
denne),
 správna príprava stravy,
 optimálna energetická.
Správna výživa detí sa formuluje od ich útleho veku.
Deti sú ovplyvňované ako školským prostredím tak aj
rodinným [4].

1 Materiál a metodika

1.2 Stravovanie v období staršieho školského
veku

Metodiku práce sme usporiadali do bodov, podľa
ktorých sme postupovali pri jej spracovaní. Najskôr sme
vyhľadali a preštudovali literárne zdroje, ktoré sa
venujú danej problematike stravovacích návykov.
Následne sme preštudovali v súčasnosti platné
učebnice biológie pre žiakov staršieho školského veku.
Ďalším krokom bolo preštudovanie školského
vzdelávacieho programu a učebných osnov predmetu
biológia v 5. – 9. ročníku základných škôl. Ďalej
nasledovalo
vytvorenie
neštandardizovaného
dotazníka na danú tému. Po jeho vytvorení nasledovala
konzultácia s učiteľmi, ktorí vyučujú na vybraných troch
základných školách (ZŠ Cabajská, ZŠ Kniežaťa Pribinu
a ZŠ Hôrka). Tí nám následne pomohli pri administrácii
dotazníkov. Ďalšou časťou prieskumu bola samotná
administrácia dotazníkov, ktorá sa uskutočnila v 8.
ročníku na vybraných základných školách s počtom
respondentov 100. Po vyplnení dotazníkov žiakmi
prebehlo analytické spracovanie dotazníkov pomocou
matematickej a štatistickej metódy. Na základe
získaných údajov sme vytvorili grafy a tabuľky,
v ktorých sme porovnávali stravovacie návyky detí
vybraných škôl. Nakoniec sme vytvorili odporúčania do
praxe (ako pre rodičov, tak aj pre školy).

V tomto období dochádza k rozdielom vo výžive vo
vzťahu k pohlaviu. Najväčšie rozdiely nastávajú
v stravovaní aj v životnom štýle vo viacerých prípadoch
negatívnym smerom (najmä vplyv reklamy
a rovesníkov). Medzi faktory ovplyvňujúce deti v tomto
veku patrí rodina a to hlavne jej socioekonomické
postavenie a zamestnanie rodičov, škola - spolužiaci,
vyučovanie k zdraviu a k zdravotnému životnému štýlu
do učebných plánov a spoločnosť (reklama, trendy vo
výžive a pod.) [5] .
Stravovacie návyky sa začínajú formovať u detí po
nástupe na základnú školu. V tomto veku je potrebné
dodržiavať stravovanie a pitný režim pravidelne. Všetky
deti by mali každé ráno raňajkovať, i keď deti možno
túto potrebu nepociťujú, ich rodičia by mali vedieť, že
raňajky sú najdôležitejší základ dňa. To, že deti
neraňajkujú sa prejavuje na poruchách pozornosti,
únave a podráždenosti. Rovnakým problémom je u detí
i pitný režim. Pitie rovnako ako jedenie je tiež veľmi
dôležité a preto je potrebné, aby deti vypili každé ráno
hneď po zobudení pohár vody. Deti by mali do školy
nosievať aj desiatu a taktiež by nemali vynechávať
školské obedy. Desiata dodáva potrebnú energiu,
vitamíny a vlákniny a minerálne látky. Avšak desiata
nemôže nahrádzať raňajky. Deti by nemali desiatovať
potraviny s vysokým obsahom cukrov a solí. Naopak by
mala obsahovať : celozrnný chlieb a pečivo, cereálne
tyčinky a sušienky, ovocie, vodu. Veľkým problémom
je, že deti pre nedostatok času vynechávajú jedno
z hlavných chodov dňa (hlavne raňajky) [6].
V našej práci sme skúmali a analyzovali stravovacie
návyky detí staršieho školského veku na troch
vybraných základných školách v Nitre.

1.1 Základné pojmy vo výžive ľudí, zásady
správnej výživy
Potrava patrí medzi najvýznamnejšie činitele, ktoré
vplývajú na život človeka. Potrava plní dve dôležité
funkcie pre život človeka:
1. dodáva energiu potrebnú pre telesnú aktivitu
2. pomáha pri obnove buniek a tkanív v tele
Pod pojmom ľudská výživa môžeme chápať
zabezpečenie živín, ktoré sú potrebné pre životnú
aktivitu, rast a rozmnožovanie. Výživa uspokojuje aj
materiálne potreby organizmu a to dodaním energie
[3].
U školákov sa za správnu výživu v súčasnosti
považuje výživa, ktorá pôsobí na zdravie, rast a vývin

2 Výsledky a diskusia
Pre získanie potrebných informácií a stanovených
cieľov sme si zvolili kvantitatívnu metódu- dotazník.
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Z dotazníka sme zistili aké sú stravovacie návyky detí
a výživa detí 8. ročníka na vybraných 3 základných
školách, konkrétne na ZŠ Cabajská, ZŠ Hôrka a ZŠ
Kniežaťa Pribinu. Dotazník bol anonymný a dobrovoľný.
Obsahoval 28 otázok, z toho 6 otázok bolo uzavretých
a zvyšných 21 otázok bolo vo forme škálovania (kde si
respondenti mohli vybrať zo 4 možností).
Skúmanou vzorkou bolo 100 žiakov vo veku 13-14
rokov (iba 2 respondenti mali 15 rokov ale rovnako ako
ostatní navštevovali 8. ročník ZŠ). Administráciu
dotazníkov sme realizovali v mesiacoch október
a november v roku 2015. Respondenti vypĺňali
dotazníky v tlačenej forme.
Čitateľovi predkladáme niekoľko otázok z dotazníka,
podľa ktorých vyhodnotíme stravovacie návyky detí.

sladkosti, čo nasvedčuje
civilizačných chorôb [2].

zvýšenému

výskytu

Otázka č. 2: Ako často konzumujete mlieko a mliečne
výrobky?
Tab. 2 Konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov
ZŠ Cabajská
ZŠ Hôrka ZŠ Kniežaťa Pribinu
abs.
abs.
abs.
%
%
hodnot %
hodnota
hodnota
a
každý deň
17
57
19
47,5
15
50
3
a viac
7
23
16
40
9
30
krát
za
týždeň
1-2krát za
4
13
4
10
6
20
týždeň
nikdy
2
7
1
2,5
0
0

Otázka č. 1: Ako často konzumujete sladkosti?

Graf 2 Konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov

Tab. 1 Konzumácia sladkostí
ZŠ Kniežaťa
Pribinu
abs.
abs.
abs.
%
%
%
hodnota
hodnota
hodnota
každý deň 17
54 15
37,5 11
40
3 a viac
krát
za 7
23 13
32,5 13
40
týždeň
1-2krát za
6
20 12
30
6
20
týždeň
Nikdy
0
0 0
0
0
0
ZŠ Cabajská ZŠ Hôrka

Graf 1 Konzumácia sladkostí
Podľa tabuľky č. 2 a grafu č. 2 môžeme konštatovať,
že žiaci na daných školách preferujú v dostatočnom
množstve mlieko a mliečne výrobky. Najčastejšia
odpoveď u žiakov bola „každý deň“, čo je prosperujúce
pre ich životný štýl. Až 57% na ZŠ Cabajská, 50% ZŠ
Kniežaťa Pribinu a 48% ZŠ Hôrka. Naopak najmenej
zaznamenávali žiaci odpoveď “nikdy”. Dokonca na ZŠ
Kniežaťa Pribinu sa nenašiel žiak, ktorý by nikdy
nekonzumoval mlieko a mliečne výrobky. Na ostatných
dvoch základných školách zaškrtlo iba malé percento
žiakov a to na ZŠ Cabajská 7% a na ZŠ Hôrka iba 4% (1
žiak) [2].
Na otázku: „Ako často konzumujete
sladkosti?“ žiaci odpovedali nasledovne: Pri otázke
o sladkostiach odpovedali žiaci na ZŠ Cabajská a ZŠ
Hôrka, že konzumujú sladkosti každý deň, čo nie je
veľmi prospešné pre ich zdravotný štýl. Na ZŠ
respondenti označili najviac krát odpoveď, že
konzumujú sladkosti 3 a viackrát týždenne. Na
vybraných školách sa nenašiel žiak, ktorý by nejedol

Otázka č. 3: Ako často konzumujete čerstvé ovocie?
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Tab. 3 Konzumácia čerstvého ovocia
ZŠ Cabajská
abs.
%
hodnota
každý deň
19
63
3
a viackrát
7
23
za týždeň
1-2 krát za
4
14
týždeň
nikdy
0
0

ZŠ Hôrka
abs.
%
hodnota
24
60

najviac žiakov zvolilo odpoveď „každý deň“ na ZŠ
Cabajská 63%, druhá škola je ZŠ Hôrka 60% a tretia ZŠ
Kniežaťa Pribinu 50% respondentov. Pri otázke
o zelenine bolo poradie vymenené pri ZŠ Hôrka
a Kniežaťa Pribinu (ZŠ Cabajská 50%, ZŠ Kniežaťa
Pribinu 43% a ZŠ Hôrka 40%) [2].

ZŠ Kniežaťa Pribinu
abs.
%
hodnota
15
50

9

22,5

9

30

7

17,5

5

17

Záver

0

0

1

3

V súčasnosti má výživa dôležitú úlohu v správnom
vývine dieťaťa. Je základom pre zdravie, správny rast
a vývin. V tejto súvislosti bolo cieľom nášho príspevku
zistiť stravovacie návyky u detí 2. stupňa základnej
školy v Nitre. Z jednotlivých výsledkov nášho
prieskumu môžeme konštatovať, že stravovacie návyky
žiakov staršieho školského veku v meste Nitra boli vo
väčšine optimálne. Avšak v niektorých prípadoch
výsledky prieskumu dokazujú trochu vyššie hodnoty pri
konzumácií sladkostí. Za pozitívum môžeme považovať,
že respondenti z troch vybraných škôl dostatočne
konzumujú čerstvé ovocie a zeleninu.
Naše odporúčania pre prax sme zhrnuli do
nasledovných bodov:
 vysoká konzumácia čerstvého ovocia
a zeleniny u detí
 nahrádzanie bieleho pečiva tmavým
(celozrnným),
 menšie množstvo konzumácie sladkostí
a sladených nápojov, rovnako ako aj
obmedziť prístup k nim ako v školách, tak aj
v domácnostiach,
 hlavne rodičia by mali dohliadať na to, či
deti konzumujú jedlo 5 krát denne a najmä
aby nevynechávali raňajky,
 deti by mali vypiť počas dňa aspoň 1,5l
tekutín a to najmä čistej vody,
 ďalšie odporúčanie sa venuje pre učiteľov,
aby sa počas vyučovania venovali
problematike zdravej výživy a zdravého
stravovania,
 predposledným odporúčaním je, aby
riaditelia škôl dohliadli na to, že sa
v školských bufetoch bude v čo najväčšej
miere predávať čerstvé ovocie a zelenina
a naopak sa obmedzí predaj sladkostí,
slaných pochutín (chipsov) a bagiet,
 posledné odporúčanie je, aby sa
v školských
automatoch
ponúkali
nesladené nápoje a mliečne výrobky viac
ako chipsy a sladené nápoje [2].

Graf 3 Konzumácia čerstvého ovocia

Otázka č. 4: Ako často konzumujete čerstvú zeleninu?
Tab. 4 Konzumácia čerstvej zeleniny
ZŠ Cabajská

každý deň
3 a viac krát za
týždeň
1-2 krát za
týždeň
nikdy

ZŠ Hôrka

abs.
hodnota

%

abs.
hodnota

15

50

11

37

4
0

ZŠ Kniežaťa Pribinu
%

abs.
hodnota

%

16

40

13

43

9

22,5

6

20

13

13

32,5

9

30

0

2

5

2

7

Graf 4 Konzumácia čerstvej zeleniny

Na otázky: „Ako často konzumujete čerstvé ovocie
a zeleninu?“ označili žiaci v obidvoch prípadoch
možnosť „každý deň“ najčastejšie. Naopak najmenej
označili odpoveď „nikdy“. Toto je tiež pozitívny znak
pre životný štýl žiakov. Ovocie a zelenina sú veľmi
potrebné pre ich zdravie, pretože ako poznáme
obsahujú veľké množstvo vitamínov. Pri otázke o ovocí
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metóda, ktorú môžeme realizovať formou rozhovoru,
riešenia úloh, práce s knihou. V prvom rade učiteľ
musí špecifikovať všeobecnodidaktickú metódu a
následne
konkrétnu
podobu
jej
realizácie
prostredníctvom niektorých tradičných metód. [2]

Abstrakt
Aktivizujúce metódy predstavujú jeden zo spôsobov ,
ako sa dá obohatiť vyučovacia hodina. Podstatou
aktivizujúcich metód je plánovať, organizovať a riadiť
vyučovanie tak, aby k splneniu výchovnovzdelávacieho
cieľa dochádzalo prostredníctvom vlastnej poznávacej
činnosti žiakov. Cieľom príspevku je zhodnotiť
využívanie aktivizujúcich metód pri výučbe
ekonomických predmetov na vybraných stredných
ekonomických školách.
Kľúčové slová: aktivizujúce metódy, stredné
ekonomické školy, ekonomické predmety

1.1 Aktivizujúce metódy
Aktivizujúce metódy sa využívajú v procese
aktivizujúceho vyučovania. Medzi takéto metódy je
možné zaradiť nasledovné metódy: diskusia,
brainstorming, situačná metóda, projektová metóda,
didaktické hry, inscenačná metóda [3]
Metóda diskusie je dôležitým prvkom pri projektovom,
skupinovom a integrovanom tematickom vyučovaní.
Pri tejto vyučovacej metóde je dôležité, aby žiaci si
vopred zhromaždili dostatok informácií, otázok,
problémov na danú diskusiu. Diskusia vzbudzuje u
žiakov záujem o objavovanie a riešenie náročných
situácií. [3]
Metóda brainstormingu je postavená na tom, že keď
ľudia pracujú spoločne, inšpirujú sa navzájom,
pomáhajú si, kombinujú viac nápadov, výsledky práce
sú omnoho efektívnejšie ako pri samostatnej práci. [4]
Hlavná myšlienka brainstormingu je založená na
skúsenosti, že pokiaľ má skupina správnu motiváciu a
sú tvorivo naladení, dokážu v určitom čase
vyprodukovať viac nápadov ako keby pracovali ako
jednotlivci. Hľadáme spôsoby, ako vieme určitý
problém vyriešiť, čím si žiaci rozvíjajú aj pozitívne
myslenie.[5]
Participačné vyučovacie metódy využívajú potrebu
človeka komunikovať s ostatnými ľuďmi, čím sa ďalej
vzdeláva. V rámci ekonomických predmetov sa
najčastejšie
využívajú
situačné
(prípadové),
inscencačné
a
brainstormingové
vyučovacie
metódy.[6]
Situačná metóda (prípadové štúdiá) je často využívaná
na všetkých typoch a stupňoch škôl. Hlavnou úlohou je
opis situácie alebo prípadu z určitej oblasti napr.

Abstract
Activating methods are one of the ways how to enrich
lessons. The base of activating methods is to plan,
organize and manage teaching in order to fulfill the
educational objectives through own cognitive activity
of students. The aim of this paper is to evaluate the
use of activating methods in teaching economic
subjects at selected high business school.
Key Words: activating methods, high business school,
economic subjects

Úvod
Úspech vyučovacieho procesu nezávisí len na
vyučovacích cieľoch, ale dôležitá je aj vyučovacia
metóda, ktorú si učiteľ zvolí na dosiahnutie cieľov. [1]
Vyučovacími metódami rozumieme zámerné a
cieľavedomé spôsoby práce učiteľa a ním určované
spôsoby práce žiakov realizované vo vyučovacom
procese, ktoré sú zamerané na dosiahnutie
stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov.[1]
Metódy konretizácie všeobecnodidaktických metód vo
vyučovacom procese vyjadrujú organizáciu poznávacej
činnosti žiaka a jej riadenie učiteľom, ktoré sa realizujú
prostredníctvom tradičných metód, ktoré sa rozdelia
podľa zdroja poznatkov. Patrí sem napr. heuristická
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obchod, právo, výroba. Pokiaľ sa opisuje situácia,
nesmie ju obsahovať komentár autora, ale má ísť
o zodpovedanie pokynov typu : zhodnoťte, doplňte,
vyberte. Na záver sa hľadá optimálne riešenie
problému. [3]
Projektová metóda je dôležitou metódou koncepcie
projektového vyučovania. Pod dohľadom učiteľa si
žiaci vypracujú projekt, ktorý spoločne riešia,
rozoberajú a učia sa z neho. Žiak je zodpovedný za
vypracovanie svojho projektu, pričom môže
spolupracovať aj so spolužiakmi. Učiteľ zastupuje rolu
spolupracovníka. Hlavným cieľom projektovej metódy
je rozvoj samostatnosti a zodpovednosti žiakov. [3]
Inscenačná metóda má dynamický charakter, kde žiaci
hrajú (inscenujú) určité roly, situácie. Situácie a
procesy vychádzajú z praxe. Najčastejšie je táto
metóda využívaná pri cvičnej firme, kde žiaci inscenujú
úlohy asistenta riaditeľa, riaditeľa, účtovníka a pod.
Žiaci môžu priamo vplývať na zmenu určitej situácie,
alebo dokonca sa jej aj zúčastniť. Niektorí, možno aj
všetci žiaci budú hrať nejakú rolu, čiže bude sa
inscenovať určitá situácia. V rámci diskusie sa snažia
hľadať problém, nájsť východisko z danej situácie. [7]
Didaktické hry musia byť vhodne zapojené do
priebehu vyučovacej hodiny a mali by mať konkrétny
cieľ. Vyučovacie hodiny sa didaktickými hrami stávajú
prirodzenejšie a zaujímavejšie. [3]
Didaktické hry sú náročné na prípravu zo strany
učiteľa. Sledujú rôzne ciele. Učiteľ ich môže zamerať
napríklad na rozvoj komunikatívnych schopností,
samostatnosti alebo tvorivosti. V rámci ekonomických
predmetov sa využívajú tzv. Ekonomické hry. Žiakov
treba pripraviť hlavne z teoretickej stránky, no
súčasne treba klásť dôraz aj na preverenie základných
teoretických vedomostí v praxi. [5]

vyučovacej metódy. Medzi najčastejšie využívané
vyučovacie metódy patria cvičenia, odborné exkurzie,
odborná prax, práca v cvičnej firme a iné. Cvičenia
slúžia predovšetkým na prehlbovanie a upevňovania
ekonomických poznatkov. Keďže ekonomická prax sa
neustále mení, je dôležité aby sa neustále overovali
vedomosti a zručnosti. Cvičenia sa využívajú takmer vo
všetkých predmetoch ekonomického zamerania, no
najčastejšie v účtovníctve, informatike, hospodárskych
výpočtoch a štatistike.[3]
Práca v cvičnej firme je orientovaná najmä na
skupinové vyučovanie. Cvičná firma ponúka žiakom
vyskúšať si simulované činnosti, ktoré sa v podnikoch
vykonávajú. [3]
Odborná exkurzia umožňuje žiakom návštevu rôznych
firiem, podnikov, bánk, za účelom porovnania
poznatkov, vedomosti s reálnou praxou. Táto metóda
sa z rôznych príčin dostatočne nevyužíva. Odbornej
praxi patrí nenahraditeľné miesto medzi vyučovacími
metódami. Žiaci sú zapojení do reálneho
ekonomického procesu, do reálneho chodu firiem a
podnikov. Môžu si overovať nadobudnuté poznatky a
získať prvé skúsenosti. [3]

2 Materiály a metódy
Pre hodnotenie využívania aktivizujúcich metód v
rámci ekonomických predmetov na Obchodnej
akadémií v Nitre na ulici Bolečkovej 2 a na SOŠ
hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch sme
použili dotazníkový prieskum, ktorý sa konal medzi
študentmi 1. až 4. ročníkov, ktorí hodnotili využitie a
vplyv aktivizujúcich metód vo výučbe ekonomických
predmetov. Tak isto nás zaujímal aj názor na
aktivizujúce metódy z pohľadu pedagógov.
Dotazníkový prieskum sa uskutočnil v období
november 2016. Celkovo sa prieskumu zúčastnilo 60
žiakov a 30 pedagógov z oboch škôl.

1.2 Využitie aktivizujúcich metód pri vyučovaní
odborných ekonomických predmetov

2.1 Výskumná vzorka

Hlavný dôvod, prečo sa do vyučovacieho procesu
zavádzajú aktivizujúce metódy je snaha zmeniť prístup
študenta k vyučovaniu. Ďalším dôvodom je zmeniť
pasívneho poslucháča na aktívneho, tak aby sa čo
najviac zapájal do priebehu vyučovania. Hlavným
cieľom je naučiť študentov spolupracovať a riešiť
problémové úlohy. [8]
Pri vyučovaní odborných ekonomických predmetov na
stredných školách s ekonomickým zameraním je
jedným zo základných cieľov aktívne osvojovanie si
ekonomických poznatkov. Pokiaľ žiak len pasívne
prijíma informácie, nenaučí sa ekonomicky rozmýšľať,
preto podstatnú úlohu zohráva správny výber

Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 30 žiakov zo
SOŠ Hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch.
Z hľadiska pohlavnej štruktúry sa prieskumu zúčastnilo
26,66% chlapcov a 73,33% dievčat z celkového počtu
respondentov.
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Graf 1 Pohlavná štruktúra respondentov na SOŠ NZ
(v %)

Graf 3 Osvojenie si učiva prostredníctvom
aktivizujúcich metód z pohľadu študentov SOŠ NZ
(počet)

Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie

Dotazníkového prieskumu na Obchodnej akadémií,
Bolečkova 2 v Nitre sa zúčastnilo 30 študentov, z toho
56,66% z celkového počtu respondentov tvorili
chlapci a 43,33% tvorili dievčatá.

Zdroj: Dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie

Aktivizujúce metódy sú dôležitým prvkom vo
vyučovacom procese. Pedagógovia sa snažia využívať
tieto metódy na vyučovacích hodinách čo najčastejšie,
aby žiakov aktivizovali k výkonu, aby im obohatili
vyučovaciu hodinu a predovšetkým, aby čo
najjednoduchšie
pochopili
preberané
učivo.
Aktivizujúcich metód je mnoho, no nemusia platiť na
každého žiaka. Podľa prieskumu sme zistili, že
najčastejšie aktivizujúca metóda, s ktorou sa žiaci
najviac stretávali počas vyučovania na SOŠ Nové
Zámky sú cvičenia. Tieto cvičenia praktizujú na každej
hodine, pomáhajú im lepšie si precvičiť si učivo. Medzi
ďalšie obľúbené aktivizujúce metódy patria rozhovor a
projekty. Študentom práve rozhovor pomáha v
pochopení danej problematiky, pri komunikácií s
pedagógom si vedia zodpovedať otázky, ktoré ich
zaujímajú. V rámci projektov sa tak isto dostávajú
hlbšie do problematiky daného učiva, vzbudzuje u nich
záujem o danú tému. Na druhej strane, žiaci uviedli, že
aktivizujúce metódy ako sú inscenačná metóda a
problémové učenie vôbec na hodinách s
ekonomickým
zameraním
nevyužívajú.
Podľa
prieskumu sa ukázalo, že žiakom chýba v rámci
vyučovacích hodín viac praktických príkladov zo života
a taktiež uviedli, že v rámci ekonomických predmetov
im chýba prax.
Pedagógovia si podľa rôznych faktorov volia, akú
aktivizujúcu metódu na danej vyučovacej hodine
použijú. Podľa prieskumu je ich výberom podmienená
klíma v triede, príťažlivosť učiva alebo jeho obtiažnosť.
Snažia sa, aby bola vyučovacia hodina optimálne
vyvážená, to znamená, že kladú dôraz aj na prácu s
učebnými pomôckami aj na aktívne využitie

Graf 2 Pohlavná štruktúra respondentov na Obchodnej
akadémií Bolečkova 2, Nitra (v %)

Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie

3. Výsledky a diskusia
Každý študent má iný spôsob učenia sa. Aktivizujúce
metódy sú dobrou pomôckou pre pedagóga, ale aj pre
samotného študenta, ako si zjednodušiť učenie. Vyše
18 študentov zo SOŠ Nové Zámky, z celkového počtu
respondentov uviedlo, že pomocou aktivizujúcich
metód je pre nich učenie jednoduchšie. Našli sa aj
študenti, ktorí nevedeli posúdiť, či majú aktivizujúce
metódy na nich negatívny alebo pozitívny vplyv.
Mnohokrát sa stáva, že pedagóg nezvolí správnu
aktivizujúcu metódu, ktorá by vyhovovala podstatnej
väčšine študentov, pretože platí, že každý študent je
iný a každému vyhovuje úplné odlišná aktivizujúca
metóda.
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aktivizujúcich metód. Využitie daných metód hodnotia
samotní pedagógovia ako pozitívny prvok a snažia sa
ich čo najviac zapájať do vyučovacích hodín. Podľa
prieskumu 53% pedagógov na SOŠ Nové Zámky ich
využitie vníma ako jednoduché, no takmer 47%
pedagógov ich využíva vo vyučovacom procese
s ohľadom na typ žiakov. Tak isto ako pri prieskume
študentov, sme sa aj pedagógov pýtali na typ
aktivizujúcich metód, ktoré najčastejšie preferujú na
vyučovacích hodinách. Medzi najobľúbenejšie metódy,
ktoré z ich pohľadu majú pozitívny vplyv na študentov
patrili najmä využitie výpočtovej techniky a cvičenia.
Rozhovor a diskusné metódy taktiež hodnotili
pozitívne a snažia sa ich zapojiť do priebehu
vyučovacích hodín. Z daných aktivizujúcich metód
úplne absentovali prípadové štúdie, ktoré žiaden
pedagóg v prieskume neoznačil ako využívanú
metódu. V otázke, aký majú pozitívny vplyv dané
metódy na študentov, boli najčastejšie odpovede
orientované na motiváciu študentov, podporu
pozornosti, rozvoj tvorivosti a logického myslenia ako
aj dávať študentom priestor na vyjadrenie vlastného
názoru. Niektoré využitie aktivizujúcich metód však
pedagógovia považovali za negatívne, pretože ich
využitie vnímali ako rozptyľovanie od preberanej
tematiky. Podľa prieskumu pedagógovia tvrdili, že
aktivizujúce metódy sú náročné na prípravu a nehodia
sa pre všetkých študentov v danej triede.

využívania aktivizujúcich metód na vyučovaní je pre
nich jednoduchšia forma učenia sa.
Graf 5 Osvojenie učiva aktivizujúcimi metódami
z pohľadu žiakov Obchodnej akadémie Bolečkova 2,
Nitra (počet)

Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie

Aj na obchodnej akadémii sme skúmali využitie
vybraných aktivizujúcich metód na vyučovacích
hodinách. Obdobne aj študenti na tejto škole sa
najčastejšie stretávajú s cvičeniami a rozhovormi na
hodine. Ide o najčastejšie formy aktivizujúcich metód,
ktoré sú overené a obľúbené medzi študentmi a
osvojovanie učiva prostredníctvom týchto metód
hodnotili študenti ako jednoduchšie a zaujímavejšie.
Medzi ďalšími odpoveďami sa objavili aj metódy ako
napríklad ekonomické hry, projekty či dokonca
problémové učenie, ktoré v rámci SOŠ Nové Zámky
úplne absentovali.

Graf 4 Využitie aktivizujúcich metód z pohľadu
pedagógov na SOŠ NZ (počet)

Graf 6 Jednotlivé typy aktivizujúcich metód využívané
vo vyučovaní z pohľadu žiakov Obchodnej akadémie
Bolečkova 2, Nitra (počet)

Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie

Obdobné
výsledky
hodnotenia
využívania
aktivizujúcich metód vo vyučovacom procese
z pohľadu študentov sa objavili aj na Obchodnej
akadémii v Nitre. Z celkového počtu respondovaných
študentov až 12 z nich nevedelo posúdiť, aký vplyv pri
osvojovaní učiva na nich majú aktivizujúce metódy.
O niečo menej (10 študentov) potvrdilo, že prínosom

Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie

Pedagógovia na Obchodnej akadémií, zastávajú
rovnaký názor s pedagógmi na SOŠ v Nových Zámkoch
čo sa týka pozitívneho vplyvu na žiakov pri využívaní
aktivizujúcich metód. V tomto prípade pedagógovia
vnímajú využitie metód vo výučbe jednoduchšie. Aj v

429

Študentská vedecká konferencia 2017

ODBOROVÁ DIDAKTIKA I

tomto prípade sa snažia klásť dôraz na to, aká je klíma
v danej triede, záujem žiakov o problematiku. Volia si
takú aktivizujúcu metódu na vyučovacej hodine, aby
študentov motivovali, vzbudili v nich záujem o
preberanú problematiku, rozvíjali ich tvorivosť a
logické myslenie. Z prieskumu vyplýva, že pedagógovia
na obchodnej akadémií si najčastejšie využívajú
metódy cvičenia a rozhovor. Okrem toho však často
využívajú aj brainstorming, výpočtovú techniku alebo
situačné metódy. Keďže vyučovacia hodina sa podľa
pedagógov nedá postaviť len na aktivizujúcich
metódach bez použitia odbornej literatúry, teda
učebníc, snažia sa nájsť optimálne využitie oboch
pomôcok, aby boli vyučovacie hodiny zaujímavé a
náučné.

Aktivizujúce metódy sú výborným prostriedkom k
obohateniu vyučovacej hodiny, môžu žiakom ukázať
inú perspektívu v učení sa. Formou aktivizujúcej
metódy si študent môže oveľa jednoduchšie osvojiť
učivo, ako keby sa ho mal učiť len z literatúry, ktorú
má dostupnú v učebniciach.
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Záver
V článku sme hodnotili využívanie aktivizujúcich
metód v rámci vyučovania ekonomických predmetov
na OA v Nitre a SOŠ Nové Zámky z pohľadu študentov
ale aj pedagógov. Z výsledkov dotazníkového
prieskumu vyplynulo, že na oboch školách najčastejšie
využívanou metódou sú cvičenia. Pedagógovia ich
využívajú na každej vyučovacej hodine a študentom
pomáhajú pri osvojovaní učiva. Z ďalších aktivizujúcich
metód si najčastejšie študenti aj pedagógovia vyberali
rozhovor. Pomocou neho, pedagógovia môžu
jednoduchšie študentom vysvetliť danú problematiku
a
môžu navzájom so študentami komunikovať.
Z pohľadu pedagógov im táto metóda pomáha
jasnejšie vysvetliť podstatu preberaného učiva. Podľa
prieskumu žiaci využívanie týchto metód hodnotia
pozitívne, no učitelia sa zhodli na tom, že niektoré
metódy sú zložitejšie na prípravu a na čas, práve preto
pedagógovia nechcú využívať na vyučovacích hodinách
množstvo aktivizujúcich metód, ale zvolia si len jednu.
Študentom chýba na hodinách podľa prieskumu, viac
praktických príkladov zo života a tak isto viac praxe.
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connection with the development of information
society is the actual need of information literacy
requirement of contemporary man and the
construction of basic information competencies:
information knowledge, skills, abilities, habits and
attitudes.
Keywords: Specialized economic subjects, information
and communication technologies, economical
software.

Abstrakt
Práca
pojednáva
o využití
informačných
a komunikačných technológií v stredných školách
v oblasti vyučovania odborných ekonomických
predmetov. Jej cieľom je zistiť a zosumarizovať
spôsoby a možnosti využitia didaktickej a výpočtovej
techniky a mapuje aktuálny stav v stredných školách.
Rozvoj spoločnosti, modernizácia a vyššia životná
úroveň úzko súvisia so vzdelávaním, čím sa vytvára
široký priestor na zdokonaľovanie vyučovacieho
procesu a zároveň na využívanie nových metód
výučby, ktoré by mali aplikovať najnovšie trendy
využitia informačných technológií vo vyučovaní
ekonomických predmetov na získavanie poznatkov
a nielen z odbornej literatúry, ale aj poznatkov
získaných počas štúdia na praktické riešenie
problémov. V súvislosti s rozvojom informačnej
spoločnosti je aktuálnou potrebou požiadavka
informačnej
gramotnosti
súčasného
človeka
a budovania
jeho
základných
informačných
kompetencií: informačných vedomostí, zručností,
schopností, návykov a postojov.
Kľúčové slová: Odborné ekonomické predmety,
informačno-komunikačné technológie, ekonomický
softvér.

Úvod
V súčasnosti sa do popredia dostáva rozvoj
praktických zručností žiakov a schopnosť získané
poznatky aplikovať v praxi. To si vyžaduje, okrem
iného, uplatňovať vo vyučovaní didaktickú techniku
a pomôcky, ktoré vedú k zvyšovaniu efektívnosti
a úrovne vyučovania. Tomu napomáhajú aj
informačné a komunikačné technológie (ďalej IKT),
ktoré vďaka svojim možnostiam pôsobiacim na ľudské
zmysly, nadobúdajú dôležitú úlohu pri získavaní
poznatkov a informácií. Vplyv IKT na vyučovanie je
obrovský. Školy sú stále viac a viac vystavované ich
účinkom. Inovácia edukačného procesu IKT je však
podmienená rozvojom kompetencií učiteľa používať
ich. Pomocou IKT si žiaci vedia predstaviť aj predmety
a javy ľudským okom nepozorovateľné. Z toho
vyplýva, že s IKT úzko súvisí aj vizualizácia, ktorá
umožňuje symbolicky vyjadriť abstraktné pojmy, a tým
ich lepšie a ľahšie pochopiť, uľahčuje a urýchľuje
proces poznávania, aktivizuje celú osobnosť žiaka tým,
že uľahčuje jeho samostatné myslenie, púta jeho
pozornosť a záujem, pôsobí na city a zároveň oživuje
vyučovanie. Prispieva tiež k rozvoju zmyslových
orgánov a pozorovacích schopností žiakov,
zdokonaleniu poznávacích procesov. (Technológia
vzdelávania, príloha Slovenský učiteľ ISSN 1335 – 003X
roč. 13, č. 10, 2005, s. 14 – 15).
Počítač našiel uplatnenie aj v odborných
ekonomických predmetoch (ďalej OEP), kde možno
využiť rôzne ekonomické programy a tým získať nielen
teoretické znalosti z odbornej literatúry, ale aj
aplikovať poznatky na praktické riešenie problémov.

Abstract
The work deals with the use of ICT in secondary
education in the teaching of economic courses. Its aim
is to identify and summarize the ways and possibilities
of didactic and computer equipment and maps the
current situation in secondary schools. The
development of the modernization and higher
standards of living are closely related to education,
creating scope for improvement of the educational
process as well as the use of new teaching methods,
which should apply the latest trends in the use of
information technologies in teaching economics in the
acquisition of knowledge and not only from the
scientific literature, but also the knowledge acquired
during their studies to practical problem solving. In
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Výučba by sa mala realizovať v myšlienke aplikácie
nových, moderných didaktických prostriedkov
a využívať ich na vyučovacích hodinách ekonomiky
a ďalších OEP (účtovníctvo, cvičná firma, ekonomické
cvičenia, ekonomický softvér a pod.).

Odborné vzdelávanie v skupine odborov ekonomika
a organizácia, obchod a služby je dôležitou súčasťou
stredoškolského odborného vzdelávania. Jeho
charakteristickou črtou je široko koncipovaná odborná
orientácia. Vzdelávanie pripravuje absolventov pre
uplatnenie sa vo výrobných podnikoch. Podľa
štátneho vzdelávacieho programu by mal absolvent
nadobudnúť spôsobilosť identifikovať, vyhľadávať,
triediť a spracovať rôzne informácie a informačné
zdroje,
posudzovať
vierohodnosť
rôznych
informačných zdrojov, hodnotiť kriticky získané
informácie, formulovať, pozorovať, triediť a merať
hypotézy, overovať a interpretovať získané údaje,
pracovať s elektronickou poštou, pracovať s rôznymi
pokročilejšími IKT. Preto je dôležité, aby si žiak
strednej školy rozširoval zručnosti získané na hodinách
všeobecno-vzdelávacieho
predmetu
Informatika
pri praktických činnostiach v ekonomickom vzdelávaní.
Obsahové a výkonové štandardy odborných
teoretických predmetov okrem iného obsahujú: Žiak
získa vedomosti ako sa orientovať a správne používať
aplikačné programové vybavenie PC používaného
pri spracovávaní ekonomickej agendy a účtovníctva
(účtovníctvo), žiak vie aplikovať osvojené poznatky,
schopnosti a zručnosti v knižnično-informačnej praxi
(predmet
komunikácia).
Predmet
aplikovaná
informatika poskytuje žiakovi základné všeobecné a
odborné poznatky o prostriedkoch IKT so zameraním
na ich využitie v oblasti výroby, obchodu, a služieb, učí
žiakov vyhľadávať, triediť a spracovávať ekonomické
informácie prostredníctvom IKT, spracovávať textové
dokumenty,
používať
tabuľkový
procesor
pri vyhotovovaní štatistických tabuliek a grafov,
vytvárať jednoduchú databázu. Oboznamuje žiakov
s možnosťami využívania počítačových systémov pre
potreby
podpory
riadenia
v
podnikoch
a organizáciách. Učí žiakov ovládať používateľské
a špecializované softvéry. Predmet administratíva
a korešpondencia má naučiť žiakov orientovať sa
a správne používať aplikačné programové vybavenie
PC používaného pri spracovávaní ekonomických
informácií a ekonomickej agendy.
Uviedli sme len časť štandardov určených štátnym
vzdelávacím programom, ktoré nás vedú k potrebe
využívania
prostriedkov
IKT
v odborných
ekonomických predmetoch.

1 IKT a odborné vzdelávanie
Každý moderný učiteľ, ktorý chce uspieť
na konkurenciou preplnenom trhu, by mal mať
pedagogické skúsenosti vo využívaní IKT v edukačnom
procese. Ako uvádzajú viaceré zdroje, je potrebné si
uvedomiť, aké dôležité je celoživotné vzdelávanie
pedagogických zamestnancov. Podľa nášho názoru by
sa učitelia mali zúčastňovať na kurzoch a seminároch,
ktoré by im umožnili kvalitatívne rozšíriť svoje
vedomosti v danej problematike. Stagnovanie
a uspokojenie sa s myšlienkou doterajších vedomostí
vytvára predpoklady na opak počítačovej gramotnosti
– tzv. počítačovú negramotnosť, ktorá môže vážne
ovplyvniť úroveň vedomostí moderného dieťaťa.
Učitelia vedia, že moderné technológie môžu
prispieť k zefektívneniu
výučby v mnohých
predmetoch a že zmeny, ktoré prinášajú informačné
a komunikačné technológie, zvyšujú efektívnosť
v procese učenia a učenia sa. Učitelia si zároveň
uvedomujú, že zavádzanie IKT do škôl prinesie
pre nich ďalšiu prácu. Musia si takisto uvedomiť, že
nevyužívajú IKT len pre svoje vlastné štúdium
a prípravu, ale aj v procese učenia žiakov, ktorí neskôr
nadobudnuté skúsenosti dokážu využiť v praxi
po skončení školy. Rastom informačnej gramotnosti
učiteľa a žiaka, rastie aj efektivita využitia IKT.
1.1 IKT v odbornom ekonomickom vzdelávaní
Dnes sa už žiaden absolvent školy nezaobíde bez
ekonomického vzdelania, preto všetky študijné
a učebné odbory majú v učebnom pláne zaradený
aspoň jeden ekonomický predmet, najviac v skupine
študijných a učebných odborov 62 ekonomické vedy
a 63, 64 ekonomika a organizácia, obchod a služby I. II.
Cieľom vzdelávacieho programu uvedených skupín
odborov je pripraviť absolventov, ktorí budú schopní
uplatniť
sa
vo
svojich
povolaniach
so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými
teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami
aplikovateľnými v praxi s prirodzenou profesionálnou
hrdosťou. (Štátny vzdelávací program). Absolventi by
mali okrem iného získať zručnosti pri práci s IKT, naučiť
sa efektívne ich využívať pre svoj osobný rast a
výkonnosť v práci.

1.2 Ekonomický softvér a jeho využitie v odbornom
ekonomickom vzdelávaní
V odborných ekonomických predmetov je možnosť
využívať viacero výučbových programov. Najčastejšie

432

Študentská vedecká konferencia 2017

ODBOROVÁ DIDAKTIKA I

využívaným edukačným programom je ekonomický
softvér ponúkaný firmou Kros v rámci projektu
Podpora škôl, menej používanými sú programy firmy
MRP-Company spol. s r. o., účtovný program Pohoda
a účtovný online program Humanet, účtovný program
Oberon, programy k počítačom riadenej výučbe
písania na klávesnici.
Najvyužívanejším programom sú programy firmy
Kros, ktorá projektom "Podpora škôl" pomáha
slovenským
stredným
školám
pri výučbe
ekonomických predmetov, najmä účtovníctva,
ekonomického softvéru, cvičnej firmy, aplikovanej
ekonómie, ekonomických cvičení. Firma podporuje
školy z dôvodu, že si uvedomuje potrebu, aby výučba
prebiehala na moderných technológiách a kvalitnom
softvéri, aby mladí ľudia boli dobre pripravení pre
prax. Preto ponúkajú stredným školám bezplatne
školské verzie programov ALFA plus, OLYMP, OMEGA
pre školy s ekonomickým zameraním a CENKROS 4
pre stavebné školy. Ponúkaná školská verzia je úplnou
verziou programu, ktorú poskytujú školským
zariadeniam a vzdelávacím organizáciám v Slovenskej
republike výhradne na účely výučby. Pre
všetky stredné školy a vzdelávacie organizácie, ktoré
sú zapojené v projekte Podpora škôl pripravili bonus Certifikát KROS. Ide o certifikát, ktorý dostanú všetci
úspešní a nadaní žiaci, ktorí maturovali na ich
ekonomických
programoch
alebo
úspešne
zvládli program ALFA plus - jednoduché účtovníctvo
OMEGA – podvojné účtovníctvo OLYMP - mzdy
a personalistika v priebehu vzdelávacieho kurzu.
Týmto certifikátom chce firma dať žiakom
a účastníkom vzdelávacích kurzov niečo navyše, niečo,
čo im môže pomôcť pri hľadaní zamestnania. Sama
som držiteľkou dvoch certifikátov firmy Kros a to:
OMEGA a OLYMP, za zvládnutie praktickej časti
maturitnej skúšky na známku výborný.

stredných škôl (obchodných akadémií). Výsledky sme
následne analyzovali.
2.1 Ciele výskumu a úlohy na dosiahnutie cieľov
Hlavným cieľom bolo zistiť názory žiakov
na využívanie prostriedkov IKT vo vyučovaní OEP
a porovnať ich s informáciami učiteľov.
Čiastkové ciele výskumu:
1. Zistiť, či učitelia využívajú prostriedky IKT
na hodinách OEP.
2. Zistiť, či IKT slúžia okrem sprostredkovania učiva
učiteľmi aj na rozvíjanie digitálnych kompetencií
žiakov.
3. Zistiť, či žiaci na hodinách OEP využívajú IKT
v procese učenia sa.
4. Zistiť postoje žiakov k využívaniu IKT.
2.2 Výskumné otázky, metódy a techniky
Vo vzťahu k stanoveným cieľom boli stanovené
výskumné otázky:
Otázka č. 1 – Využívajú učitelia didaktickú techniku
vrátane prostriedkov IKT na vyučovaní OEP?
Otázka č. 2 – Získavajú žiaci zručnosti pri práci
s ekonomickým softvérom už počas štúdia v strednej
škole?
Otázka č. 3 – Ako vnímajú žiaci podporu názornosti
vyučovania prostredníctvom IKT na OEP?
Metodický postup sme prispôsobili všeobecným
postupom založeným na zbere empirických údajov.
Pri výskume sme použili dotazníkovú metódu,
matematicko-štatistické metódy, metódy merania
a hodnotenia. Na vyhodnotenie sme použili popisnú
štatistiku,
tabuľky,
grafy,
metódu
analýzy
a porovnávania.
Uvedené metódy sme vybrali s ohľadom na zvolený
typ výskumu a menšiu náročnosť spracovania
a vyhodnotenia získaných dát.
2.3 Výskumné súbory a nástroje
Výskumné súbory tvorili žiaci a učitelia vybraných
stredných škôl. Prvý súbor tvorilo 311 respondentov
vo veku 15 – 20 rokov - žiakov vybraných tried 1. – 4.
ročníka (graf č. 1) Obchodnej akadémie, Bolečkova 2,
Nitra (ďalej OA NR), Obchodnej akadémie, Kalmána
Kittenbergera 2, Levice (ďalej OA LV) a Obchodnej
akadémie, Bernolákova 26, Zlaté Moravce (ďalej OA
ZM).

Obr. č. 1 – Certifikáty firmy Kros (zdroj: archív autorky)

2 Výsledky a diskusia
Našim cieľom bolo na základe výskumu o využívaní IKT
na hodinách OEP zistiť informácie o vybavenosti škôl
prostriedkami IKT a o stave ich využívania
vo vyučovaní OEP u žiakov a učiteľov vybraných
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Graf č. 1 – Počet respondentov – žiakov podľa veku
a ročníkov

Graf č. 3 – Počet respondentov – učiteľov podľa dĺžky
praxe a škôl
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Z celkového počtu 311 žiakov všetkých 3 škôl, bolo
228 dievčat, 70 chlapcov, 13 respondentov neuviedlo
pohlavie (graf č. 2)
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Výskumným nástrojom boli dva dotazníky
zostavené autorkou práce s názvami „Dotazník
pre žiakov strednej školy o využívaní prostriedkov IKT“
a „Dotazník pre učiteľov OEP o využívaní IKT“.
Pre dotazníkovú metódu sme sa rozhodli z dôvodu
zhromaždenia čo najviac informácií od žiakov
a učiteľov, ich názorov k uvedenej problematike ako
rýchleho spôsobu získania údajov od čo najväčšieho
počtu respondentov. Dotazník pre žiakov obsahoval 10
položiek s výberom odpovedí. Dotazník pre učiteľov
obsahoval
10
položiek,
z ktorých 8 bolo
s možnosťou výberu odpovede a 2 boli otvorené.
Dotazníky boli anonymné, položky v nich jasne
a jednoznačne formulované tak, aby bola eliminovaná
možnosť skreslenia dát.

Graf č. 2 – Počet respondentov – žiakov podľa
pohlavia
Chlapec

1

Neuviedol

4%
23%

2.4 Organizácia a priebeh výskumu
Zber dát prebiehal v OA LV dňa 19. 12. 2016, v OA, NR
dňa 20. 12. 2016 a v OA ZM dňa 21. 12. 2016. Dotazník
vyplnili všetci žiaci vybraných tried, ktorí boli prítomní
v škole. Dotazníky boli administrované autorkou
práce, ktorá žiakov aj učiteľov poučila o spôsobe
vyplnenia dotazníka. Výhodou takto realizovaného
výskumu bola nenáročnosť a jednoduchosť.
Z celkového počtu 852 žiakov všetkých škôl
Dotazník pre žiakov vyplnilo 311 (36,50 %), z toho 87
žiakov 1. ročníka, 62 žiakov 2. ročníka, 80 žiakov 3.
ročníka, 82 žiakov 4. ročníka (graf č. 4) vybraných 17
tried (v OA LV 50,90 %, v OA ZM 39,48 % a v OA NR
26,70 % všetkých žiakov).

73%

Druhý súbor tvorilo 28 učiteľov tých istých
stredných škôl s dĺžkou praxe od 1 do 33 rokov (graf
č. 3).
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Graf č. 4 – Percentuálne rozdelenie respondentov –
žiakov podľa ročníkov
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využívajú vo vyučovacom procese prostriedky IKT a na
aký účel a postoje žiakov k využívaniu IKT.
V porovnaní s našimi skúsenosťami sme nadobudli
dojem, že v školách sa zlepšuje vybavenosť
prostriedkami IKT (notebooky, interaktívne tabule,
tablety), čo umožňuje učiteľom ich efektívnejšie
využívanie vo vyučovaní OEP. Výsledky poukazujú, že
učitelia IKT využívajú na sprístupňovanie učiva
pomocou pripravených prezentácií, najmä v predmete
ekonomika. Prekvapujúci pre nás bol fakt, že len 34 %
žiakov uviedlo, že učitelia využívajú didaktickú
a výpočtovú techniku na hodine účtovníctva, pričom
sme očakávali, že tu bude najväčší podiel využívania
prístupných účtovných programov. V OA LV ani jeden
žiak neuviedol využívanie IKT na hodinách účtovníctva.
Pri rozhovore s učiteľmi OA LV sme zistili, že predmet
účtovníctvo má u nich len teoretický charakter, žiak
má pochopiť zásady účtovania, logické väzby, obsah
výkazov a dokladov, praktické precvičenie účtovných
príkladov robia v predmetoch ekonomický softvér
a ekonomické cvičenia, čo potvrdili žiaci aj
v odpovediach v dotazníku. Napriek tomu si myslíme,
že aj pri teoretickom charaktere predmetu by mali
využívať najmä online systémy, pomocou ktorých je
možné naučiť žiakov systém účtovníctva, ktorý potom
môžu v rámci praktických cvičení zaradených
predmetov využívať tak, aby boli dobre pripravení
pre prax. V súlade s očakávaním skoro polovica žiakov
uviedla využívanie prostriedkov IKT na hodinách
cvičenej
firmy,
ekonomického
seminára
a ekonomických aplikácií. Menej žiakov uviedlo
ostatné odborné ekonomické predmety (manažment
osobných financií, hospodárske výpočty a štatistika,
podniková ekonomika, banky v akcii a pod.), čo súvisí
s tvorbou vlastných učebných plánov, podľa ktorých
si školy zaraďujú do ročníkov podľa uváženia a logickej
nadväznosti rôzne predmety, aj vlastné, ktorých
učebné
osnovy
rozpracovávajú
na
základe
vzdelávacích štandardov ekonomiky. Väčšina žiakov
považovala vyučovanie, pri ktorom je podporovaná
názornosť (pomocou učebných pomôcok, didaktickej
techniky a prostriedkov IKT), za zaujímavé.
Cieľom výskumnej otázky č. 2 „Získavajú žiaci
zručnosti pri práci s ekonomickým softvérom už
počas štúdia v strednej škole?“ bolo zistiť, či IKT slúžia
okrem sprístupňovania učiva učiteľmi aj k rozvíjaniu
digitálnych
kompetencií
žiakov
potrebných
na praktickú prácu s ekonomickým softvérom
využiteľných pre prax.
Výsledky dotazníka pre učiteľov poukazujú na to, že
žiakom umožňujú pracovať na počítačoch, resp.

Z celkového počtu 79 pedagogických zamestnancov
škôl bolo 33 učiteľov OEP. Dotazník vyplnilo 28
učiteliek (všetci respondenti boli ženy), čo predstavuje
84,85 % učiteľov OEP, z toho bolo 12 z OA NR (čo
predstavuje 70,59 % učiteľov OEP školy) a všetci
učitelia OEP z OA LV (9) a OA ZM (7). Percentuálne
zastúpenie učiteliek OEP vidieť na grafe č. 5.
Graf č. 5 – Percentuálne rozdelenie respondentov –
učiteľov podľa škôl

Záver
Na základe výsledkov výskumu uvádzame odpovede
na výskumné otázky, ktoré smerovali k dosiahnutiu
cieľa.
Cieľom výskumnej otázky č. 1 „Využívajú učitelia
didaktickú techniku vrátane prostriedkov IKT
na vyučovaní OEP? “ bolo zistiť, či učitelia OEP
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notebookoch, najmä na vyučovaní praktických cvičení.
Toto potvrdili aj žiaci, čo je pozitívnym zistením
a poukazuje na to, že žiaci majú možnosť na hodinách
získať pre prax potrebné digitálne zručnosti. Najviac
žiakov
uviedlo
predmet
administratíva
a korešpondencia, čo súvisí s faktom, že školy už na
nácvik desaťprstovej hmatovej metódy nevyužívajú
písacie stroje, ale počítače s edukačnými programami
napr. All ten fingers (písanie všetkými desiatimi) resp.
ZAV (počítačom riadená výučba na klávesnici).
Zaujímavé bolo, že používanie uvedených programov
uviedli
len
2 učiteľky,
ostatní
učitelia
to
pravdepodobne považovali za samozrejmú súčasť
vyučovania a nevnímali to ako ekonomický softvér, ale
výučbový program. Žiaci aj učitelia sa zhodli
vo využívaní ekonomického softvéru firmy Kros, najmä
Omega, Olymp a Alfa+. Pozitívnym zistením bolo, že
v Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach využívajú
on-line systémy všetky učiteľky účtovníctva.
Cieľom výskumnej otázky č. 3 „Ako vnímajú žiaci
podporu názornosti vyučovania prostredníctvom IKT
odborných ekonomických predmetov ?“ bolo zistiť, či
žiaci na hodinách OPE využívajú IKT v procese učenia
sa, či hodiny OEP vyučované pomocou didaktickej
a výpočtovej techniky sú pre nich zaujímavé, či sa pri
takejto výučbe viac naučia a ich úroveň zapamätania
je väčšia.
Výsledky poukazujú na to, že žiaci pozitívne vnímajú
názornosť vyučovania pomocou IKT. Prekvapujúce
bolo zistenie, že najviac žiakov uviedlo, že rovnako
vnímajú tradičné vyučovanie s kriedou a tabuľou ako s
využitím výpočtovej techniky, boli to najmä žiaci
1. ročníka, čo by mohlo vyplývať z toho, že v 1. ročníku
je ešte málo odborných ekonomických predmetov
s praktickými činnosťami a učitelia v teoretických
predmetoch
využívajú
prevažne
prezentácie
v PowerPointe,
bez
možnosti
práce
žiakov
s prostriedkami IKT. Žiaci 3. ročníka by uprednostnili
už vyučovanie s výpočtovou technikou.
Z uvedených
záverov
vyplynuli
nasledovné
odporúčania pre pedagogickú prax:
1. Vo vyššej miere využívať učebné pomôcky
a didaktickú techniku vrátane IKT k rozvíjaniu
digitálnej gramotnosti žiakov potrebnej pre prax.
2. Využívať dostupné účtovnícke programy a online
systémy na vyučovaní odborných ekonomických
predmetov.
3. Podporovať záujem učiteľov o vzdelávanie
zamerané na využívanie IKT v odborných
ekonomických predmetoch.
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Abstrakt

Úvod

Príspevok poukazuje na možnosti využitia interaktívnej
tabule vo vyučovaní biológie na gymnáziách, konkrétne
pri vyučovaní témy Obehová sústava. Práca je zároveň
doplnená o vlastné modely príprav na hodiny, ktoré
budú odučené a overené v praxi. Hlavným cieľom
nášho príspevku bolo vytvorenie didaktického
materiálu použiteľného pre interaktívnu tabuľu. Nami
vytvorený materiál je vhodný najmä pre tretí a štvrtý
ročník gymnázií, nakoľko je v súlade so štátnym
vzdelávacím programom ISCED 3A. Pomocou
prezentovania učiva takouto modernou formou
chceme docieliť aktívne zapájanie sa žiakov do
vyučovacieho procesu, vzbudiť v nich záujem
o vyučovací predmet biológia a taktiež ich motivovať
k jeho ďalšiemu štúdiu.
Kľúčové slová: biológia človeka, obehová sústava,
interaktívna tabuľa, didaktická technika, štátny
vzdelávací program.

V minulosti stačila učiteľovi krieda a obyčajná zelená
tabuľa pri vysvetľovaní nového učiva. Dnes sú však tieto
dva aspekty minulosti potláčané do úzadia
a nahrádzané novými modernými technológiami. Už
deti v materských školách sa stretávajú s takýmito
modernými technológiami, rovnako ako dospelí ľudia,
ktorí sú s nimi v nepretržitom kontakte.
Trend dnešnej doby vnáša informačnokomunikačnú technológiu čoraz viac i do vyučovacieho
procesu. Tu učitelia a rovnako tak aj žiaci prichádzajú
najčastejšie do kontaktu s interaktívnou tabuľou a jej
príslušenstvom. Interaktívna tabuľa predstavuje
moderného nástupcu kriedy a zelenej tabule, pričom
hlavným cieľom jej využívania je zefektívniť vyučovací
proces. Zabezpečuje taktiež aj interaktivitu medzi
žiakom a učiteľom, motivuje žiaka a vnáša do
vyučovacieho procesu istú dynamiku a sviežosť.
Dnes totiž žiakov nebaví iba počúvať a prepisovať
poznámky z tabule, mnohí chcú skúmať a objavovať
nové veci. V biológii je to niekedy ťažké, pretože nie
každá škola má vybavenie na rôzne experimenty, či
názorné demonštrácie a už vôbec nie pri téme ako je
Obehová sústava, či ľudské telo všeobecne. Pomocou
interaktívnej tabule však môže učiteľ žiakom veľmi
ľahko ukázať obeh krvi, činnosť srdca, či dokonca i jeho
transplantáciu. Preto sme sa v našej práci zamerali
práve na poukázanie výhod využívania interaktívnej
tabule ako vhodného didaktického prostriedku vo
vyučovaní biológie.
Biológia človeka na gymnáziách predstavuje
neodmysliteľnú a najmä dôležitú súčasť učiva biológie
ako vyučovacieho predmetu. Ozrejmuje zákonitosti,
funkcie, činnosť jednotlivých častí ľudského tela. Tieto
znalosti sú potrebné nielen pre život človeka
a poznania seba samého ale taktiež aj pre nasledujúce
štúdium na vysokej škole (medicína, farmácia, učiteľské
odbory, psychológia, kriminalistika). Preto bolo cieľom

Abstract
This article is showing the possibilities of using
interactive board in teaching biology in high schools,
specifically in teaching the theme Circulatory System.
The thesis is also added with my own models of
preparations which were teached and proven in
practice. The main goal of this article is a creation of
didactic material useable for interactive board. The
material created by us is suitable especially for the third
and fourth grade of high schools, because i tis in
accordance of national educational programme ISCED
3A. Our goal is to make students be actively engaged in
teaching process and to raise their interest in biology
and to motivate them to study biology later by
presenting classes by this modern method.
Key words: biology of human, circulatory system,
interactive board, didatic technique, national
educational programme
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našej práce uľahčiť a zároveň lepšie znázorniť
jednotlivé deje odohrávajúce sa v našom tele práve
pomocou interaktívnej tabule [1].

maximálnu mieru názornosti zobrazovaného obsahu
[5].

2 Materiál a metodika
1 Tabuľa ako didaktický prostriedok minulosti

Náš príspevok sa zameriava na tvorbu príprav
a didaktického materiálu na vyučovacie hodiny biológie
z tematického celku Obehová sústava. Na spracovanie
našej práce bolo potrebné preštudovanie odbornej
literatúry najmä z oblasti informačno-komunikačných
technológií, z oblasti biológie človeka a hlavným
medzníkom bola aj samotná práca s interaktívnou
tabuľou. Štúdium literatúry teda môžeme rozdeliť do
viacerých kategórií podľa obsahového zamerania
odbornej literatúry. Pre spracovanie tohto príspevku
sme informácie čerpali z oblasti:
- techniky,
- didaktiky,
- pedagogiky,
- biológie a didaktiky biológie [1].
Veľký význam pri písaní práce pre nás mal taktiež aj
Štátny a školský vzdelávací program ISCED 3A,
pomocou ktorého sme si vytýčili jednotlivé ciele
a formy obsahu, ktoré si majú žiaci z tejto oblasti
osvojiť a následne ich vedieť využiť v praxi.
Tvorba problémových úloh, didaktických testov,
vytváranie aktivizujúcich metód vyučovania pričom je
využité taktiež aj projektové a tvorivé vyučovanie je
jednou z najdôležitejších úloh didaktiky biológie [1].

Zelená či čierna školská tabuľa, na ktorú učiteľ píše
pomocou kriedy je už oddávna istým symbolom školy.
Môžeme o nej preto hovoriť ako o jednom z najstarších
a zároveň aj najrozšírenejších vizuálnych prostriedkov
vo vyučovacom procese. Umožňuje jednoduchý
grafický prejav, čím zároveň podporuje výklad učiteľa
[2].
Vývoj tabule siaha až do staroveku, kde grécki
filozofovia používali na písanie a vysvetľovanie svojich
poznatkov akúsi plochu vytvorenú so sypkého piesku,
ílu či vosku, na ktorej bol kresbou zhotovený reliéf.
Postupom času sa začali používať tabule kamenné,
hlinené, drevené dosky či dokonca papyrus. Za prvého
predchodcu tabule ako takej považujeme vynález
z roku 1800, ktorá sa označuje ako tzv. „blackboard“.
Jednalo sa o čiernu tabulu vyrobenú z bridlice, na ktorú
sa už písalo kriedou. V 60. rokoch 20. storočia nastáva
éra zelenej tabule, tá mala oceľovú konštrukciu
a smaltovú úpravu povrchu. Prelom tisícročí priniesol
do výučby kopírovacie tabule, ktoré sú istými
predchodcami tabúľ dnešnej doby, medzi ktoré
zaraďujeme aj interaktívne tabule [2].

1.1 Interaktívna tabuľa ako moderný didaktický
prostriedok

3 Výsledky a diskusia

Prvé interaktívne tabule boli navrhnuté pre marketing
a využívané boli najmä v kanceláriách. V roku 1991 však
firma SMART Board ako prvá uviedla na trh skutočnú
interaktívnu tabuľu. Jednalo sa o veľkorozmerný
monitor, ktorý bol pripojený k počítaču. O rok neskôr
už firma SMART Board v spolupráci s firmou Intel
vytvorila technológiu súčasných interaktívnych tabúľ
[3].
Pod pojmom interaktívna tabuľa si môžeme
predstaviť súbor elektronických zariadení a softvéru,
ktorý je ovládaný počítačom a slúži na zobrazenie
rôzneho typu informácií [4].
Interaktívna tabuľa predstavuje moderný materiálny
didaktický prostriedok, ktorý má svoje uplatnenie
najmä v školách, pričom s ňou pracujú učitelia a taktiež
aj deti už v materských školách [2].
Interaktívnu tabuľu teda možno charakterizovať
ako dotykovo senzitívnu plochu, pomocou ktorej
dochádza k vzájomnej komunikácií medzi užívateľom
(v našom prípade môže ísť o učiteľa ale taktiež aj
o žiaka) a počítačom, pričom je cieľom zabezpečiť

Výsledkom nášho príspevku je jedna ukážková príprava
na vyučovaciu hodinu biológie z tematického celku
Obehová sústava. Príprava je spracovaná podľa istej
štruktúry a v súlade so štátnym vzdelávacím
programom ISCED 3A. V príprave sú zahrnuté
vzdelávacie ciele hodiny, ktoré sú následne aj
rozdelené do jednotlivých skupín. Príprava obsahuje
taktiež aj štruktúru hodiny, tá pozostáva z piatich
celkov:
I. Organizačná časť – zahŕňa úvodnú časť hodiny,
II. Opakovanie a kontrola vedomostí – v tejto časti sú
zahrnuté otázky či problémové úlohy spolu
s očakávanou odpoveďou,
III. Sprístupňovanie a osvojovanie nového učiva – tzv.
motivácia a obsahová náplň hodiny,
IV. Upevnenie a zhrnutie učiva – dôležitou súčasťou
tejto časti je obraz tabule, kde sa nachádzajú nové
a neznáme pojmy,
V. Zadanie domácej úlohy – posledná časť sa zameriava
na zadanie domácej úlohy tzv. čo si majú žiaci na ďalšiu
hodinu pripraviť a respektíve naučiť sa.
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II. Opakovanie a kontrola vedomostí

3.1 Téma: Srdce a obehová sústava
Ročník: 4. ročník na gymnáziu
Typ hodiny: hodina základného typu s využitím
multimediálnych prvkov
Výchovno-vzdelávacie ciele:
Vzdelávacie ciele:

Vysvetliť, opísať:
o stavbu srdca
o prietok krvi
o stavbu cievnej sústavy

Poukázať na:
o činnosť srdca
o kľúčové procesy krvného obehu
- Sprístupniť nové pojmy
o myokard
o atrium
o ventriculus
o artérie
o kapiláry
o systola a diastola
o malý a veľký krvný obeh

Frontálne opakovanie a aktualizácia predchádzajúceho
učiva v nadväznosti na nové učivo:

Očakávaná odpoveď: Ide o udržiavanie
vnútorného prostredia.
- Akú funkciu plnia miazgové uzliny?

Očakávaná odpoveď: V červenej kostnej dreni.
III.

1) MOTIVÁCIA
Už starovekí bádatelia predpokladali zásadný
význam srdca pre ľudský život. Následný pokrok
biologických i lekárskych vied tieto poznatky
mnohonásobne rozšíril. Dnes nám už je poskytnutý
naozaj fascinujúci pohľad na ľudské srdce, neustále
pracujúci a neúnavný orgán, ktorý prečerpá niekoľko
tisíc litrov krvi. Aby však srdce správne pracovalo a teda
aby mohol prebiehať v ľudskom tele krvný obeh je
taktiež potrebná zložitá sieť krvných ciev. Dnes si tento
zložitý labyrint v našom tele vysvetlíme [7].
2) OBSAHOVÁ ŠTRUKTÚRA
Žily, tepny, vlásočnice
Krv v tele prúdi trubicovitými orgánmi, ktoré sa
nazývajú krvné cievy. Prechádzajú takmer všetkými
orgánmi ľudského tela a vytvárajú tak zložitý
a navzájom prepojený systém. Rytmickými sťahmi
srdca vzniká sila, ktorá umožňuje krvi pohybovať sa
v cievach. Spolu teda vytvárajú obehovú alebo tiež
cievnu sústavu.
Podľa funkcie, umiestnenia, veľkosti a histologickej
stavby rozlišujeme tri základné typy ciev (obr. 1):
1. Tepny (artérie)- vedú krv zo srdca do tela. Ich steny
sú pevné a pružné, majú výrazné kruhovité
usporiadanie hladkého svalstva. Na ich povrchu sa
nachádza riedky väzivový obal, ktorý obsahuje sieť
vegetatívnych nervov. Tepny sa následne zužujú
a vetvia a vznikajú tenšie tepničky (arterioly), tie sa
následne vetvia do vlásočníc.

ŠTRUKTÚRA HODINY
I. Organizačná časť

-

stručné oboznámenie žiakov s problematikou

Sprístupňovanie a osvojovanie nového učiva

OBSAHOVÁ A DIDAKTICKÁ POSTUPNOSŤ

Vyučovacie prostriedky:
Učebné pomôcky – učebnica pre 4. ročník, obrázky,
animácie, interaktívna tabuľa

prezencia, príprava pomôcok

stáleho

Očakávaná odpoveď: Ich funkciou je filtrovanie miazgy
a taktiež zachytávanie toxínov a odpadových látok.
- V ktorom orgáne ľudského tela sa vytvára krv?

Výchovné ciele:
Darcovstvo orgánov
Formatívne:
Aktivizovať žiakov využitím nadobudnutých
vedomostí o krvi v ľudskom tele a jej elementoch.
Taktiež poukázať na kauzálne vzťahy napr. medzi
telovými tekutinami a krvným obehom, krvou
a činnosťou srdca.
Rozvíjajúce:
Využitím najmä vhodného audiovizuálneho
materiálu žiakom vysvetliť zložitý cyklus srdca a tok krvi
pri krvnom obehu.
Vyučovacie metódy:
Vzájomným rozhovorom zopakovať učivo, výklad,
demonštračný pokus, upevňovací a záverečný
rozhovor.

-

Vysvetli pojem homeostáza.

-

učiva a štruktúrou hodiny
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2.

Žily (vény) – majú omnoho tenšiu stenu ako tepny.
Pomocou nich je vedená krv z tela do srdca.
Nakoľko žily zbierajú krv z vlásočníc, majú vo
svojom vnútri menší tlak ako tepny. Na pohybe krvi
sa preto podieľajú aj iné faktory, a to: svalová
pumpa, dýchanie a sacia sila srdca.
3. Vlásočnice (kapiláry)- jedná sa o veľmi tenké cievy,
ktoré prechádzajú všetkými tkanivami vrátane
pokožky, očnej rohovky a chrupiek. Ako jediné
nemajú vrstvu hladkého svalstva, tá je nahradená
zvláštnymi bunkami tzv. pericytmi. Pomocou
kapilár je zabezpečený transport živín a kyslíku
z krvi do tkanív a naopak z tkanív do krvi oxid
uhličitý a odpadové látky [7].
Poznámka: Na interaktívnej tabuli žiakom pustíme
animáciu, pre lepšie pochopenie stavby krvných ciev.

z najmohutnejších tepien tzv. srdcovnica – aorta (obr.
2).
Základnou funkčnou zložkou srdca je priečne
pruhovaná srdečná svalovina. Tá obsahuje svalové
bunky, ktoré sa nazývajú kardiomyocyty. Sú schopné
samy vytvárať vzruch, pospájané sú navzájom vodivými
spojmi, preto sa takéto podráždenie rýchlo prenáša
z jednej bunky na druhú. Činnosť týchto buniek nie je
možné ovládať voľou.
Srdečná stena je tvorená z troch vrstiev:
1. Endokard -vystiela vnútornú dutinu srdca a sú
ním taktiež tvorené cípovité chlopne. Je tvorený
plochými epitelovými bunkami.
2. Myokard – tvoria ho priečne pruhované svaly
srdca. Ide o špecifickú svalovinu, ktorá je vzrušivá
a vodivá.
3. Epikard –jedná sa o väzivovú vrstvu pokrývajúcu
myokard. Na túto vrstvu nadväzuje vonkajšia
vrstva väziva perikard – osrdcovník [7].
Poznámka: Na interaktívnej tabuli ukážeme žiakom
zväčšený obrázok prierezu srdca i s popisom.

Obr. 1: Stavba tepny, žily a vlásočnice

Obr. 2: Stavba ľudského srdca

Srdce
Srdce má tvar kužeľu, jeho hrot smeruje doľava a nadol.
Uložené je šikmo medzi oboma pľúcami vo väzivovom
vaku, ktorý sa nazýva osrdcovník. Pozdĺžna prepážka
srdce rozdeľuje na dve polovice, pričom každá polovica
sa skladá z predsiene (atriá) a komory (ventriculi).
Rozlišujeme tak pravú a ľavú komora a pravú a ľavú
predsieň.
Medzi pravou predsieňou a pravou komorou sa
nachádza trojcípa chlopňa. Do pravej predsiene
vstupuje horná a dolná dutá žila. Naopak z pravej
komory vystupuje pľúcny kmeň, ten postupne
prechádza do pľúcnej tepny. Toto vyústenie je
zabezpečené polmesiačikovitou chlopňou, tá
zabraňuje spätnému toku krvi.
Dvojcípa chlopňa (mitrálna)sa nachádza medzi ľavou
predsieňou a komorou. Do ľavej predsiene vstupuje
pľúcna žila, z ľavej komory vyúsťuje jedna

Prietok krvi srdcom
Okysličená krv priteká z tela do pravej predsiene
hornou a dolnou dutou žilou. Odtiaľ preteká do pravej
komory, z nej je vypudená do pľúcnych tepien a tie
vedú do pľúc. V pľúcach sa následne krv okysličí,
takáto okysličená krv je vedená štyrmi pľúcnymi žilami
do ľavej predsiene. Následne prechádza z ľavej
predsiene do ľavej komory. Odtiaľ je vypudená do
aorty, tá sa rozvetvuje na ďalšie tepny. Nimi sa
následne dostáva okysličená krv do tzv. veľkého
krvného obehu [8].
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Ako pracuje srdce
Nato aby srdce správne pracovalo musí vykonávať
určité činnosti. Práve táto cyklická činnosť zabezpečuje
obeh krvi v cievach. Pracovný cyklus srdca prebieha
dvoma fázami: stiahnutím predsiení čiže systolou
a následne ochabnutím – diastolou (obr.3).
Pri diastole je krv privádzaná cez žily do predsiene,
následne prechádza do komôr. Pri systole dochádza
k otvoreniu oboch polmesiačikovitých chlopní, pričom
je krv vypudená zo srdcovej komory cez tepnu do tela.
Tento cyklus je riadený autonómnym nervovým
systémom a vodivou svalovinou srdca, je podobná
nervovému tkanivu. Jedná sa o prevodový systém
srdca, ide o špeciálne tkanivo, má vlastnosti svaloviny
a nervového tkaniva [9].
Poznámka: Na interaktívnej tabuli spustíme animáciu
znázorňujúcu činnosť srdca.

a ľavým pľúcam. Pred vstupom do pľúc sa na
začiatku pľúcnice nachádza polmesiačikovitá
chlopňa, tá zabezpečuje prietok krvi jedným
smerom. Po vstupe do pľúc sa krv v pľúcnych
kapilárach okysličí. Z pľúc následne okysličená krv
putuje štyrmi pľúcnymi žilami, ktoré ústia v ľavej
predsieni srdca. Z ľavej predsiene putuje krv do
ľavej predsiene.
2) Veľký (aortálny) obeh – po dokončení malého
obehu resp. potom ako sa ľavá predsieň naplní
okysličenou krvou je ďalej vedená dvojcípou
chlopňou do ľavej komory. Z ľavej komory je krv
vypudená cez aortu do celého tela. Na začiatku
aorty sa nachádza ďalšia polmesiačikovitá chlopňa.
Polmesiačikovité chlopne zabraňujú spätnému toku
krvi. Aorta sa stáča doľava a vytvára tak oblúk,
z ktorého vyúsťujú smerom k hlave tri tepny (ľavá
spoločná krčnica, ľavá podkľúčna a ramenohlavová
tepna). Následne aorta pokračuje nadol
(hrudníková aorta) a pokračuje ako brušná aorta.
K odovzdaniu kyslíka tkanivám výmenou za oxid
uhličitý dochádza v sieti kapilár. Odkysličená krv sa
následne vracia hornou a dolnou dutou žilou do
pravej predsiene [11].
Poznámka: Na interaktívnej tabuli zobrazíme žiakom
priebeh malého a veľkého krvného obehu.

Obr. 3: Pracovný cyklus srdca

Darcovstvo orgánov
Život s orgánom iného človeka si v minulosti ľudia
nevedeli predstaviť. Po rokoch zbierania poznatkov,
praxe a samozrejme odvahy sa niečo takéto podarilo.
Egypt ako prvá civilizácia dokázala bez poškodenia
chirurgickým zákrokom odstrániť choré orgány.
Prvé
úspešné
a takpovediac
i moderné
transplantácie dokázali lekári vykonať v 20. storočí.
Prebehli tu úspešné transplantácie napr. obličky, srdca
a iných orgánov. Na Slovensku nie je darovanie orgánov
či už počas života alebo po smrti až takou
samozrejmosťou ako v iných krajinách. Podobne ako je
tomu pri darovaní krvi i tu hovoríme o istom „dare
života“. Tým, že sme ochotní darovať kúsok zo seba
môžeme zachrániť niekoho iného, kto tento kúsok z nás
bude strážiť. Nato aby však mohol človek darovať svoje
orgány, musí podpísať ešte počas svojho života písomný
súhlas samozrejme bez akéhokoľvek nároku na finančnú
odmenu. Najväčším podporovateľom a zároveň
i krajinou s najväčším počtom donorstva a transplantácií
je Španielsko [12].
Pri
transplantácii
srdca
hovoríme
o najefektívnejšom zákroku pri liečbe chronického
ochorenia resp. zlyhávania srdca. Jedná sa o stav kedy

Činnosť srdca resp. jeho rýchlosť môžeme zistiť
prostredníctvom počtu tepov za určitú časovú
jednotku. Tep tento jav vzniká v dôsledku nárazov krvi
na steny aorty pri systole komory. Poznáme i takzvaný
minútový obeh jedná sa o určité množstvo krvi, ktorá
sa prečerpá za jednu minútu. Predstavuje to zhruba 5 l
krvi, teda za jednu minútu sa srdcom prečerpá celý
objem krvi ľudského tela.
Srdce ako neúnavný a neustále pracujúci sval
potrebuje bohatý prísun kyslíka a živín. Tento prísun je
zabezpečený tzv. vlastným srdcovým obehom, ten je
tvorený vencovitými tepnami – koronárnymi [10].
Krvný obeh
Tak isto ako u cicavcou i u človeka rozlišujeme dva
krvné obehy, pričom obidva začínajú a končia v srdci.
Rozlišujeme teda:
1) Malý (pľúcny) obeh – začína sa v pravej srdcovej
komore, kam priteká odkysličená krv. Odtiaľ je krv
vedená pľúcnym kmeňom do pravej a ľavej pľúcnej
tepny. Tieto tepny vedú odkysličenú krv k pravým
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srdce nie je schopné zásobovať telo dostatočný
množstvom okysličenej krvi a ďalších metabolických
požiadaviek.
Transplantácia srdca je liečebná metóda, ktorá je
podporovaná na celom svete už od 80. rokov 20.
storočia. Na Slovensku je transplantácia srdca
vykonávaná od roku 1998 a to iba na jedinom pracovisku
v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb
v Bratislave. Od roku 1998 až po súčasnosť bolo
vykonaných viac ako dvesto úspešných transplantácií
srdca [13].
Poznámka: Žiakom pustíme pre lepšiu motiváciu
darcovstva orgánov transplantáciu srdca pomocou
interaktívnej tabule.

- Minútový obeh – množstvo krvi prečerpané srdcom za
jednu minútu
Poznámka: Pomocou interaktívnej tabule a na nej
zobrazených úloh zopakujeme so žiakmi prebrané
učivo.
X. Zadanie domácej úlohy
Na základne poznámok ale i učebnice od strany 31 až
po stranu 42 zopakovať si tematický celok Obehová
sústava.
Vypracuj!
Na základe učebnice ale i internetu napíš najčastejšie
srdcovo-cievne ochorenia a príčiny ich vzniku.

IX. Upevnenie a zhrnutie učiva
Obraz tabule: Téma: Srdce a obehová sústava
- Typy ciev

Záver
Náš didakticky zameraný príspevok pojednáva o využití
interaktívnych tabúľ na hodinách biológie na
gymnáziách. Hlavným cieľom bolo vytvorenie
edukačného materiálu, pomocou ktorého by bolo
možné vyučovať biológiu na gymnáziách, konkrétne
tematický celok Obehová sústava. Aby bol tento
stanovený cieľ splnený, bolo potrebné vytvoriť modely
príprav vyučovacích hodín biológie. Takto vytvorený
edukačný materiál môže byť zároveň i dobrým
odrazovým mostíkom pre začínajúcich učiteľov ale
taktiež i pre učiteľov s dlhoročnou praxou, ktorí chcú
svoju hodiny biológie spestriť niečím novým.
Pri spracovávaní a vytváraní teoretickej i praktickej
časti sme však zistili, že učiteľ nie je schopný si sám
vytvoriť interaktívny edukačný materiál. Hlavným
kameňom úrazu je nedostupnosť špeciálnych
programov pre interaktívnu tabuľu. V prípade ak si
škola zakúpi interaktívnu tabuľu za niekoľko sto až tisíc
eur, žiaľ programy pre vytváranie edukačného
materiálu pre interaktívnu tabuľu nie sú súčasťou tohto
„balíka“. Učitelia si preto zvyčajne takéto edukačné
materiály vytvárajú pomocou programu Powerpoint.
V ňom tak isto ako aj my vytvoria prezentáciu, ktorá
obsahuje animácie, video sekvencie, obrázky či rôzne
problémové úlohy, ktoré musí žiak riešiť. Nemožno
teda hovoriť, že sme vytvorili akýsi originálny edukačný
materiál iba pre interaktívnu tabuľu. Tento materiál
môže byť využitý i na hodine biológie, kde sa
interaktívna tabuľa nevyužíva.
Aj napriek dnešnej modernej dobe a snahe
mnohých odborníkov, nemožno hovoriť o úspešnom
zavádzaní interaktívneho učebného materiálu do
vyučovacích hodín. Jednou z mnohých príčin je najmä
vek učiteľov, ktorí biológiu vyučujú a s modernými

tepny (artérie)
žily (vény)
vlásočnice (kapiláry)

- Srdce

osrdcovník
predsieň (atrium)

pravá – horná
a dolná
dutá žila
ľavá – pľúcna žila

komora (ventriculus)

pravá – pľúcne

tepny
ľavá – aorta
chlopne

trojcípa
dvojcípa (mitrálna)
polmesiačikovitá

- Stena srdca

epikard – perikard
myokard – vlastná svalovina srdca
endokard – vystiela vnútro srdca

- Systola – stiahnutie stien srdca
- Diastola – ochabnutie stien srdca
- Tep – vzniká v dôsledku nárazov krvi na steny aorty
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prvkami zavádzanými do vyučovania sa veľmi ťažko
stotožňujú. Niektorí učitelia by však naopak radi
využívali takýto edukačný materiál vo vyučovacom
procese avšak nemajú nato vhodné prostriedky. A
pritom práve interaktivita resp. interaktívny edukačný
materiál dokáže žiakov aktívne zapájať do
vyučovacieho procesu. Motivovať ich k vlastnej práci či
dokonca k ďalšiemu štúdiu biológie.
Na základe všetkých týchto zistených skutočností
preto prichádzame k záveru, že aj napriek nedostatku
špeciálnych programov pre vytváranie edukačného
materiálu, má učiteľ vždy možnosť efektívne a tvorivo
využívať interaktívnu tabuľu na hodinách biológie. Tým
zabezpečí aktívne zapojenie všetkých žiakov do
vyučovacieho procesu [1].
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local landscape by teachers on elementary school in
the microregion Rajec valley. And to suggest ideas for
the selected organizational forms for specific
examples.
Key words: local landscape, organizational forms of
teaching, outing, excursion, lecture

Abstrakt
Organizačné
formy
vyučovania
predstavujú
organizovanú činnosť žiakov a učiteľa, ktorá prebieha
v určitom čase, priestore a podľa určitého plánu. Učivo
o miestnej krajine sa vyučuje nielen v rámci predmetu
geografia, ale aj v predmetoch biológia, dejepis,
Ochrana človeka a prírody či občianska náuka.
Vyučovanie geografie miestnej krajiny možno v škole,
ale aj v teréne realizovať rôznymi organizačnými
formami. V škole sa najčastejšie využíva vyučovacia
hodina a v teréne vychádzka.
Príspevok je rozdelený na 5 kapitol, pričom pre
potreby spracovania problematiky sme vytvorili
dotazník.
Cieľom príspevku je poukázať na organizačné
formy, ktoré sú využívané pri vyučovaní geografie
miestnej krajiny učiteľmi na základných školách
v Rajeckej doline a navrhnúť námety na vybrané
organizačné formy na konkrétnych príkladoch.
Kľúčové slová: miestna krajina, organizačná forma
vyučovania, vychádzka, exkurzia, prednáška

Úvod
Miestna krajina je významnou súčasťou vyučovania
geografie. Pod pojmom miestna krajina rozumieme
územie, v ktorom deti vyrastajú, chodia do školy alebo
vykonávajú rôzne aktivity (šport, krúžky...). Učivo
o miestnej krajine sa vyučuje najmä v rámci
predmetov vlastiveda a geografia, avšak taktiež ho
môžeme nájsť aj v iných predmetoch ako biológia,
dejepis, Ochrana človeka a prírody alebo občianska
náuka [1]. Obsahovým základom vyučovania geografie
miestnej krajiny je tak komplexná geografia obce
(mikrogeografia), jej rozšírenie na mikroregión nám
umožní vyučovanie geografie miestnej krajiny aj v
rámci mikroregiónu.
Pojmom mikroregión sa rozumie geograficky
ohraničené územie, ktoré má niektoré spoločné
charakteristiky ako napríklad prírodné, demografické,
kultúrne či historické. Taktiež podľa § 20 a 21 zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 o obecnom
zriadení pod pojmom mikroregión dobrovoľné
združenie obcí a miest s cieľom riešenia spoločných
problémov a hľadania spoločných ciest rozvoja
príslušného územia [2].
Mikroregión Rajecká dolina (celý názov Združenie
obcí Rajecká dolina) sa sformovalo v roku 2009
a v súčasnosti pozostáva z 24 obcí v blízkosti rieky
Rajčanky. Hlavným cieľom združenia je koordinovanie
aktivít týkajúcich sa cestovného ruchu, kúpeľníctva,
verejno-prospešných služieb, životného prostredia na
miestnej a regionálnej úrovni, programu očisty
Rajčanky, nakladania a separácie odpadov a mnoho
ďalších [2].

Abstract
Organizational forms of teaching are organized
activities of students and teacher, which takes place at
a certain time, space, and according to a specific plan.
The curriculum of the local country is taught not only
in the subject of geography, but also in the subjects
biology, history, protection of man and nature and
civics. Teaching of local landscape is possibility to
realise with different organizational forms at school or
in the terrain. The most common organizational form
in the school is lesson and terrain outing.
The article is divided into 5 chapters, for the
purposes of the processing of the issue, we have
created a questionnaire.
The main aim of article is to point on the
organizational forms which are used in teaching of
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Vyučovanie geografie miestnej krajiny sa vyučovalo
podľa pôvodného Štátneho vzdelávacieho programu
z roku 2008 v 9. ročníku v časti Projekt Slovensko
a miestna krajina a možnosť bola aj následne
v jednotlivých
regiónoch
Slovenska.
Podľa
inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý
vstúpil do platnosti 1. septembra 2015, sa geografia
Slovenska, ale aj miestnej krajiny, vyučuje vo 8.
ročníku. Avšak každé učivo z geografie by sme mali
uvádzať najskôr na príkladoch z miestnej krajiny, aby si
ho žiaci lepšie a rýchlejšie osvojili. Preto sa miestnej
krajine môžeme venovať vo všetkých ročníkoch [3].

vyučovanie geografie miestnej krajiny, sme vytvorili
dotazník, ktorý obsahoval 15 otázok. Okrem
organizačných foriem nás zaujímali aj metódy
vyučovania geografie miestnej krajiny, využívanie
geoinformačných technológií či informačné zdroje,
ktoré sa pri vyučovaní o miestnej krajine využívajú.

2 Poloha Mikroregiónu Rajecká dolina
Rajecká dolina sa nachádza v severozápadnej časti
Slovenska, v juhozápadnej časti Žilinského kraja.
Zaberá centrálnu a južnú časť okresu Žilina. Osou
doliny je rieka Rajčanka, ktorá je ľavostranným
prítokom rieky Váh. Zo západu ju obkolesujú
Strážovské vrchy a z východu Lúčanská Malá Fatra.
V rámci Žilinského kraja ako aj okresu Žilina má
región okrajovú polohu. Z južnej strany hraničí
s okresmi Prievidza a Ilava, západnú hranicu
tvoria okresy Považská Bystrica a Bytča. Na severe
susedí so zvyšnou časťou okresu Žilina a východnú
hranicu tvorí okres Martin (mapa 1).

1 Teoreticko-metodické východiská
problematiky
Pri štúdiu organizačných foriem vyučovania z aspektu
všeobecnej didaktiky sme využili publikácie od
Mojžíška [4], Petláka [5], Velikaniča [6] či Vendela [7].
Pri získavaní informácii týkajúcich sa postavenia
geografie miestnej krajiny v školskom systéme nám
pomohli webové stránky Štátneho pedagogického
ústavu [3].
Organizačnými formami vyučovania geografie
miestnej krajiny na Slovensku sa zaoberá viacero
autorov. Môžeme spomenúť napríklad príspevky
„Vyučovanie
miestnej
krajiny
integrovaným
prístupom“ (Oláhová, Czáková, 2010) [8], „Využitie
exkurzie ako mimotriednej organizačnej formy na
príklade navrhovaného náučného chodníka Remata“
(Oláhová, Nemčíková, 2009) [9], či knižnú publikáciu
„Didaktika geografie v teréne“ (Dubcová a kol., 2013)
[10].
Vyučovaniu geografie miestnej krajiny sa venujú aj
ďalší autori. Spomenúť možno napr. knižné publikácie
Dubcová a kol. [11] „Mikrogeografia – krajina okolo
nás“ a Čižmárová a kol. (2013) „Regionálna geografia
Horného Pohronia“ [12] Kancír, Madziková (2003)
„Didaktika vlastivedy“ [13]. Z ďalších príspevkov
možno spomenúť príspevok s názvom „Orientácia ako
prostriedok spoznávania miestnej krajiny na príklade
územia Zoborské vrchy“ (Svorad, Žoncová, Dubcová,
2014) [14], „Miestna krajina vo vyučovaní vlastivedy a
geografie na základnej škole“ (Tomčíková, 2010) [15],
„Miesto regionálnej výchovy vo vyučovaní geografie
a vlastivedy“ (Kancír, 2006) [16], „Miestny región vo
vyučovaní geografie na gymnáziu“ (Madziková, 2004)
[17], resp. diplomovú prácu od Peňaška (2016)
„Vyučovanie geografie miestnej oblasti v OZ
Radošinka (návrh učebnice pre základné školy)“ [18].
Pre získanie informácií o organizačných formách,
ktoré využívajú učitelia v Rajeckej doline na

Mapa 1 Vymedzenie Združenia obcí Rajecká dolina

3 Organizačné
klasifikácia

formy

vyučovania

a ich

Organizačná forma vyučovania je časová jednotka
zameraná na realizovanie obsahu vyučovania
a výchovno-vzdelávacích cieľov, pričom sa využívajú
a uplatňujú viaceré výchovno-vzdelávacie metódy
a prostriedky, rešpektujú didaktické zásady a je v nej
interakcia medzi učiteľom a žiakom [4].
Takéto vymedzenie pojmu organizačná forma nám
umožňuje ju chápať ako časovú jednotku, čo je
významné a nedovoľuje jej zamieňanie s metódou
alebo zásadou, s čím sa často stretávame u študentov,
ale i učiteľov. Organizačnou formou je potom nielen
vyučovacia hodina, ale aj výlet, vychádzka, exkurzia
a pod [5].
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Najjednoduchšia klasifikácia organizačných foriem
je na základe prostredia, v ktorom sa uskutočňujú.
Takto rozlišujeme školské a mimoškolské organizačné
formy.
Základnou
školskou
organizačnou
formou
hromadnou je vyučovacia hodina. Je to organizačná
forma vyučovania, pri ktorej učiteľ pracuje v presne
vymedzenom čase so stálou skupinou žiakov v učebni,
ktorá je pre túto triedu vyhradená. Učiteľ pracuje
podľa stanoveného rozvrhu hodín, využíva pritom
vhodné metódy a prostriedky, aby dosiahol stanovené
výchovno-vzdelávacie ciele [6]. Vyučovacie hodiny
môžu mať rôzne zameranie, preto rozdeľujeme
vyučovacie hodiny z troch hľadísk: metodického
postupu, funkcie v systéme vyučovania a obsahu
vyučovania. Okrem hromadných organizačných foriem
poznáme aj individuálne. Sem patrí napríklad domáca
úloha,
hodina
individuálnej
práce,
hodina
programového vyučovania [5].
Druhú veľkú skupinu tvoria mimoškolské
organizačné formy vyučovania, ktoré rozdeľujeme na
hromadné (prednášky, besedy, filmy...), skupinové
(poznávacia turistika...), individuálne (hra na hudobný
nástroj) [5].
Všetky netradičné činnosti zvyšujú u žiakov chuť na
učenie a motivujú ich k tomu, aby sa o tému viac
zaujímali a podali lepší výkon. Výlety, exkurzie, či
návštevy múzeí sa im lepšie vryjú do pamäti, pretože
okrem sluchu zapájajú do učenia aj zrak, hmat a pohyb
[7]. Geografia sa od iných výchovno-vzdelávacích
predmetov odlišuje dvoma špecifickými organizačnými
formami, ktorými sú vychádzky a exkurzie. Hlavný
rozdiel medzi nimi je v časovej náročnosti, keďže
vychádzka je kratšia ako exkurzia.
Vychádzky trvajú maximálne 3 – 4 vyučovacie
hodiny. Umožňujú poznávať predmety a javy, ktoré sa
nachádzajú v blízkosti školy. Ich bezprostredné
pozorovanie a poznávanie prispieva k vytváraniu
správnych predstáv a vedomostí. Vychádzka sa môže
uskutočniť napríklad do parku, k rybníku a pod [4].
Exkurzia je náročnejšia organizačná forma
vyučovania a z časového hľadiska nie je tak
jednoznačne ohraničená. Niektorí autori uvádzajú, že
komplexná exkurzia by mohla trvať aj 2 dni, iní aj
niekoľko dní [10].

4
Dotazníkový prieskum zameraný na
organizačné formy a metódy vyučovania
geografie Mikroregiónu Rajeckej doliny a jeho
výsledky
Pre potreby spracovania problematiky sme vytvorili
dotazník, ktorý sa zameral na zistenie organizačných
foriem a metód vyučovania, ktoré učitelia v Rajeckej
doline využívajú pri vyučovaní geografie miestnej
oblasti. Taktiež sme sa v dotazníku venovali
geoinformačným technológiám, ktoré učitelia pri tom
využívajú, resp. môžu využívať.
Dotazník obsahoval 15 otázok a bol rozposlaný 16tim učiteľom vlastivedy a geografie na 16-tich
základných školách v Rajeckej doline, keďže na každej
škole geografiu vyučuje jeden pedagóg. Z tohto
dôvodu bolo potrebné, aby všetci oslovení učitelia
dotazník vyplnili, čo sa aj podarilo.
Zo 16-tich učiteľov bolo 13 žien a 3 muži. Všetci boli
kvalifikovanými učiteľmi geografie, pričom 14-ti z nich
bývajú v Rajeckej doline. Pre rozdielnosť veku
respondentov sme zostavili intervaly (graf 1). Najviac
učiteľov bolo mladších ako 30 rokov (31%, 5 učiteľov),
4 učitelia boli starší ako 46 rokov vrátane (25%).
V tabuľke 1 sú uvedené aprobácie učiteľov, ktorí
vyplnili dotazník. Najviac učiteľov učilo na prvom
stupni. Na druhom stupni je najrozšírenejšou
aprobáciou geografia – biológia. Podľa typu školy,
v ktorom učitelia učili, prevládal 2. stupeň základnej
školy (56%), druhým najviac zastúpeným typom škôl
bol 1. stupeň základnej školy (43%). Dvaja učitelia
uviedli, že učia aj na stredných školách (1%) (graf 2).

vekové zloženiie
<30

25%;4

31 - 35

31%;5

36 - 40
41 - 45

18%;3

13%;2
13%;2

46<

13% - relatívne zastúpenie
2 - absolútne zastúpenie

Graf 1 Vekové zloženie učiteľov, ktorí odpovedali
v dotazníku
aprobácia
ruský jazyk – geografia – etická výchova
geografia - ekológia
geografia - biológia
1. stupeň
geografia - matematika
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Tabuľka 1 Aprobácie učiteľov, ktorí odpovedali
v dotazníku
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Graf č. 4 Odpovede učiteľov na otázku: „Aké metódy
využívate pri vyučovaní o miestnej krajine?“

SŠ

Graf 2 Typ školy, v ktorej učitelia učia
Vysvetlivky: 1 – kartografické metódy, 2 – názorné m.,
3 – motivačné m., 4 – praktické m., 5 – problémové
m., 6 – výklad, 7 – opis, 8 – film, 9 – projektové m., 10
– zážitkové m.

počet
odpovedí

Otázka, týkajúca sa organizačných foriem, ktoré
učitelia využívajú, znela: „Aké organizačné formy
vyučovania využívate pri vyučovaní o miestnej
krajine?“ Najčastejšou organizačnou formou bola
vyučovacia hodina a vychádzka, ktoré využívajú všetci
šestnásti učitelia (100%). Druhou najviac zastúpenou
odpoveďou bolo vypracovávanie projektov a tvorba
prezentácii, čo označilo 11 učiteľov (68,75%). Šesť
učiteľov uviedlo, že vyučuje projektovým vyučovaním
(37,5%). V rámci predmetu Ochrana človeka a prírody
sa venujú miestnej krajine dvaja učitelia (12,5%). Do
možnosti „iné“ uviedol ako organizačnú formu
vyučovania jeden vyučujúci návštevu múzea (graf 3).

Ďalšou otázkou sme chceli zistiť či učitelia využívajú
geoinformačné technológie pri vyučovaní o miestnej
krajine. Všetci učitelia okrem jedného ich využívajú (15
učiteľov – 93,8%). Dôvody boli rôzne, niektorí uviedli,
že sú aktualizované a sú spestrením hodiny, skvalitňuje
sa nimi výučba, uľahčujú výučbu prírodovedných
predmetov a taktiež aj zlepšujú orientáciu žiakov v
priestore. Rovnako nás zaujímali aj konkrétne
geoinformačné technológie a pomôcky, ktoré
využívajú. Nasledujúca otázka preto znela: „Ktoré
geoinformačné technológie a pomôcky najčastejšie
využívate pri vyučovaní o miestnej krajine?“ V tejto
otázke si mohli učitelia vybrať zo siedmich možností,
pričom jedna bola otvorená. Mohli tam dopísať
vlastné odpovede (graf č. 5). Najčastejšie učitelia
pracujú s interaktívnou tabuľou, pričom túto možnosť
označilo 13 učiteľov (81,25%). Šiesti učitelia (37,5%)
taktiež pri svojej práci využívajú videá, ktoré sú
uložené na YouTube. V možnosti „iné“ jeden vyučujúci
uviedol, že využíva pri vyučovaní miestnej krajiny
Google Maps. GPS zariadenia nevyužíva pri svojej práci
žiaden vyučujúci.
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Graf č. 3 Odpovede učiteľov na otázku: „Aké
organizačné formy vyučovania využívate pri
vyučovaní o miestnej krajine?“

počet
odpovedí

Vysvetlivky: 1 – vyučovacia hodina, 2 – exkurzia, 3 –
vychádzka, 4 – vypracovávanie projektov a prezentácií,
5 – výlet, 6 – predmet Ochrana človeka a prírody, 7 –
projektové vyučovanie, 8 – „iné“ – návšteva múzea
Na predchádzajúcu otázku nadväzovala otázka:
„Aké metódy využívate pri vyučovaní o miestnej
krajine?“ Otázka bola otvorená, tzn., že učitelia mali
vypísať použité metódy (graf č. 4). Najčastejšie
použitou metódou bol výklad (10 učiteľov – 62,5%),
zážitkové metódy a praktické aktivity využíva pri
vyučovaní o miestnej krajine 8 učiteľov (50%).
Názornými metódami vyučuje 6 učiteľov (37,5%).
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Graf č. 5 Odpovede učiteľov na otázku: „Ktoré
geoinformačné technológie a pomôcky najčastejšie
využívate pri vyučovaní o miestnej krajine?“
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Vysvetlivky: 1 – aplikácie v tablete, 2 – GPS zariadenia,
3 – aplikácie v smartfóne, 4 – interaktívna tabuľa, 5 –
YouTube, 6 – geoweby/geoportály, 7 – „iné“

4.

skupina – ťažba nerastných surovín,
poľnohospodárstvo, priemysel, doprava,
služby
5. skupina – hrady, zámky, kaštiele, sakrálne
pamiatky, miesta cestovného ruchu.
Takáto aktivita by bola uskutočnená na troch
vyučovacích hodinách. Na prvej hodine by žiaci dostali
potrebné inštrukcie k projektu, boli by rozdelení do
skupín, dostali by svoje úlohy a už by mohli začať
pracovať na projekte. Na druhej hodine by vytvorili
samotný projekt a tretiu hodinu by sme venovali
prezentovaniu, pričom prezentácie by mali byť na max
7 – 9 minút. Toto projektové vyučovanie môžeme
zaradiť do vyučovacieho procesu po prebratí učiva
o Žilinskom kraji [1].
Klasickú vyučovaciu hodinu môžeme však
zatraktívniť využitím rôznych geoinformačných
technológií. V súčasnosti sa na hodinách stále viac
využívajú tablety. V 5. ročníku môžeme využiť tablety
pri téme Počasie. Žiakom najskôr ukážeme, ako
funguje stránka Slovenského hydrometeorologického
ústavu (www.shmu.sk), čo na nej môžu nájsť
a následne si žiaci sami môžu vyhľadávať predpovede
počasia na svoje obce, odkiaľ pochádzajú (obr. 1). Tiež
im môžeme ukázať aj iné stránky s predpoveďami
počasia (počasie.sme.sk, meteoinfo.sk)

5 Organizačné formy vyučovania geografie
miestnej krajiny Mikroregiónu Rajecká dolina na
konkrétnych príkladoch
I keď sme prieskumom zistili, že pri učive o Rajeckej
doline učitelia najviac využívajú vyučovaciu hodinu
a vychádzku, v tomto článku by sme chceli uviesť
konkrétne príklady aj iných organizačných foriem.
V Rajeckej doline môžeme využiť potenciál jej
polohy, keďže leží medzi Strážovskými vrchmi a Malou
Fatrou. Samotná správa CHKO Strážovské vrchy
organizuje náučné ekovýchovné programy pre I. aj II.
stupeň základných škôl. Názov takého, ktorý je
vhodný pre oba stupne, je „Príroda môjho rodného
kraja“. Spolu s pracovníkmi CHKO Strážovské vrchy je
možnosť sa na jeden deň vybrať na exkurziu
Strážovskými a Súľovskými vrchmi, pričom celú
exkurziu bude sprevádzať odborný výklad pracovníka
z CHKO Strážovské vrchy. Bude možnosť uvidieť rôzne
rastliny a možno aj živočíchov [19].
Rovnako zaujímavé by bolo, keby sme do školy
pozvali pracovníkov CHKO Strážovské vrchy, resp. NP
Malá Fatra na prednášku s videoprezentáciou. Túto
organizačnú formu by sme zvolili na konci školského
roka pre žiakov 8. a 9. ročníka, resp. po prebratí učiva
o Žilinskom kraji.
K organizačným formám patria aj formy
skupinového vyučovania. V dotazníku uviedli šiesti
učitelia, že využívajú projektové vyučovanie. Spojením
skupinového a projektového vyučovania by sme mohli
vytvoriť Turistického sprievodcu Rajeckou dolinou.
V ňom by sa žiaci zamerali na históriu, geografiu
a životné prostredie územia a na zaujímavosti regiónu.
Žiaci by sa rozdelili do piatich skupín. Pracovali by
v multimediálnej učebni - pomocou internetu,
encyklopédií, atlasov, odbornej literatúry. Každá
skupina by mala určité témy, na ktoré by sa
zameriavala. Úlohou žiakov bude odovzdať
PowerPointovú prezentáciu ako aj verziu vo Worde.
Na záver žiaci všetky prezentácie spoja do jedného
súboru a vytvoria tak Turistického sprievodcu:
1. skupina – základné informácie o Rajeckej
doline (rozloha, počet obyvateľov, poloha
regiónu v rámci okresu a kraja), krátka
história
2. skupina – príroda (pohoria, rieky, vodné
nádrže, rastlinstvo, živočíšstvo) a jej ochrana,
3. skupina – obyvateľstvo regiónu

Obr. 1 Práca s tabletmi na hodine geografie
V Rajeckej doline leží malebná dedinka Čičmany,
v ktorej sa nachádza múzeum. Rovnako aj tu môžeme
spoznať Rajeckú dolinu prostredníctvom folklórnovalašsko-prírodného programu pre žiakov s názvom
„Ako sa Maťko s Kubkom v Čičmanoch usadili“. Žiaci
sa tu naučia základné informácie o histórii, napr. čím
sa živili ľudia kedysi, ukážu si, ako sa robia syry, stavajú
drevené chalupy, plieska sa s bičom a pod. Program je
orientovaný hlavne na tradície a folklór (obr. 2).
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Obr. 2 „Ako sa Maťko s Kubkom v Čičmanoch usadili“
Zdroj: [20]
Učenie môžeme spojiť aj so športom. Žiaci by si do
školy doniesli bicykle a spolu s vyučujúcim by sa
vybrali cestou Rajeckou dolinou, ktorá je dlhá 22,4 km.
Keďže sa musí dbať aj na bezpečnosť žiakov, je
potrebné, aby išiel ešte aspoň jeden vyučujúci ako
dozor a všetci žiaci musia mať prilby. Taktiež by bolo
vhodné, ak by sa mohol zúčastniť aj niektorý z rodičov,
čím by sme zaistili väčšiu bezpečnosť žiakov. V každej
obci, v ktorej sa budeme nachádzať, si žiaci, ktorí
pochádzajú z danej obce, pripravia základné
informácie i zaujímavosti obce. Pokiaľ v triede nebude
nikto, kto pochádza z danej obce, výklad bude viesť
vyučujúci. Trasa by začínala v Rajci návštevou
Mestského múzea, kde by výklad viedla jeho
pracovníčka. Z Rajca by išli smerom do obce Ďurčiná,
kde by popri kostole Sedembolestnej Panny Márie
prešli na juh do Rajeckej Lesnej. V Rajeckej Lesnej by
sme sa zastavili najskôr pri umelo vybudovanom
gejzíre (jeho voda vytryskuje z podzemného potrubia),
ktorý je vysoký približne 10 m a láka turistov hlavne
v zimných mesiacoch, pretože vytvára 2 – 6 m ľadový
kužeľ, z ktorého stredu strieka studená voda.
V Rajeckej Lesnej sa nachádza kalvária, kde sa
môžeme osviežiť „zázračnou“ kalvárskou vodou
a oddýchnutí navštíviť Slovenský betlehem, ktorý je na
Slovensku
jedinečným
rezbárskym
unikátom.
Pozostáva z približne 300 postáv z ktorých sa polovica
pohybuje. Pokračovali by sme po ceste dolu obcou,
kde by sme sa pri závode Kofola zastavili vydali
doprava po hlavnej ceste. Z hlavnej cesty po cca 300 m
hneď odbočíme doľava do miestnej časti Rajeckej
Lesnej – Trstenej. Poľnou cestou prejdeme okolo
prírodnej rezervácie Šujské rašelinisko do obce Šuja,
odtiaľ po poľnej ceste cca 2 km dlhej späť do Rajca
(obr. 3).

Obr. 3 Cyklotrasa Rajec – Ďurčiná – Rajecká Lesná –
Rajec

Záver
Článok sa zaoberal organizačnými formami, ktoré
učitelia v Rajeckej doline využívajú pri vyučovaní
geografie miestnej krajiny. Učitelia sa podľa nášho
prieskumu najviac venujú miestnej krajine vo ôsmom
a deviatom ročníku, i keď by nemali zabúdať, že
formou vychádzok sa môžu miestnej krajine venovať
aj v iných ročníkoch.
I keď učitelia v Rajeckej doline využívajú hlavne
tradičné organizačné formy vyučovania, naším
článkom sme im chceli navrhnúť iné, možno o niečo
viac atraktívnejšie formy vyučovania. Pretože to čo
žiaci vidia resp. sami vytvoria si lepšie zapamätajú ako
to, čo sa musia naučiť naspamäť.
Je nevyhnutné, aby sme vo vyučovacom procese
striedali organizačné formy vyučovania a dali čo
najväčší priestor takým aktivitám, do ktorých sa môžu
žiaci osobne zapojiť, kde môžu prezentovať svoje
názory, otázky a výsledky svojej práce.
Z dôvodu nedostatku knižných zdrojov učitelia
využívajú najmä internet, čo však nepovažujeme za
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dostatočný zdroj informácii, pretože informácie sú
často krát neaktuálne a nekorektné.
Taktiež by bolo prospešné, keby Združenie obcí
Rajecká dolina zorganizovalo regionálnu geografickú
súťaž (na princípe geografickej olympiády), ktorú by
podľa nášho prieskumu podporili všetci učitelia. Keďže
na I. stupni nie je žiadna geografická súťaž, pokiaľ by
boli otázky prispôsobené veku žiakov, bolo by to veľmi
zaujímavé aj pre žiakov I. stupňa základných škôl.
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Rozhodovanie žiaka pri výbere strednej školy je
ovplyvňované radou rozličných faktorov. Na jednej
strane je ovplyvňovaný svojimi osobnostnými
predpokladmi a na druhej strane je vplyv okolia.
Priatelia a rodina majú mnohokrát väčší vplyv na
rozhodovanie žiaka, ako napríklad jeho záujmy,
schopnosti alebo inteligencia. Pre dospievajúceho
človeka nie je ľahkou úlohou nájsť kompromis a učiniť
správnu voľbu pre jeho budúcnosť.
Vzhľadom na to, že na trhu stredných škôl
prebieha konkurenčný boj, si školy dávajú čoraz viac
záležať na svojej prezentácii. Kladú dôraz na to, aby
boli informácie o škole prístupné žiakom, rodičom
ale aj širokej verejnosti. Informácie sa snažia podať
rôznymi spôsobmi, aby bol ich dosah čo najväčší
a najúčinnejší. Momentálne sa snažia stredné školy
zviditeľniť prostredníctvom reklám, dní otvorených
dverí, internetovou komunikáciou a prezentáciami na
základných školách. [2]

Abstrakt
Výber strednej školy je jednou z prvých volieb v živote
človeka, ktoré určujú jeho smerovanie v oblasti
vzdelania a kariéry. Z tohto dôvodu je nevyhnutné sa
dôkladne zamerať na proces rozhodovania pri voľbe
strednej školy. Na proces rozhodovania vplýva mnoho
vnútorných aj vonkajších faktorov. Cieľom príspevku je
identifikovať faktory vplývajúce pri rozhodovaní
študentov pri výbere strednej školy a zistiť, ktoré
informačné zdroje využívajú študenti pri získavaní
informácií o stredných školách.
Kľúčové slová: regionálne školstvo, stredné školy,
rozhodovací proces

Abstract
Choice of high school is one of the first elections in a
person's life that determine its orientation in
education and careers. It is therefore necessary to
thoroughly focus on decision-making in the choice of
high school. The decision-making process affecting
many internal and external factors. The aim of this
paper is to identify the factors affecting the choice of
high school and find out which sources of information
students used, when they want to obtaining
information on those schools.
Key Words: high school, decision – making process,
internal factors, external factors

1 Stredné školy na území SR
Stredné školy umožňujú získať viacero stredných
stupňov vzdelania – nižšie stredné odborné vzdelanie,
stredné odborné vzdelanie, úplne stredné všeobecné
vzdelanie, úplne stredné odborné vzdelanie a vyššie
odborné vzdelanie. Pripravujú žiakov na výkon
povolania a participáciu v rôznych oblastiach
spoločenského života. Pripravujú ich na tvorivú prácu
a odbornú činnosť v povolaniach. Stredné školy sa
členia na: gymnáziá, stredné odborné školy, stredné
odborné učilištia a učilištia, združené stredné školy
(stredné odborné učilištia a stredné odborné školy).
[3]
Gymnázium je všeobecnovzdelávacia, vnútorne
diferencovaná škola, ktorá má za úlohou
predovšetkým pripravovať žiakov na vysokoškolské
štúdium. Nie sú priamo orientované na prípravu na
povolanie. Úspešným vykonaním maturitnej skúšky na
gymnáziu sa uskutočňuje úplné stredné vzdelanie. [4]

Úvod
Naša spoločnosť je nastavená tak, že pred všetkých
žiakov do pätnásť rokov kladie úlohu nadobudnúť
základné všeobecné vzdelanie a zároveň sa pripraviť k
prvej smerovej voľbe povolania po skončení základnej
školy. Preto je nutné pomáhať žiakom pri posudzovaní
a hodnotení vlastných predpokladov pre ďalšie
štúdium, povolanie a konkrétne ich smerovať radami
pri procese rozhodovania a v dosahovaní cieľov po
skončení povinnej školskej dochádzky. [1]
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Stredná odborná škola má za úlohu predovšetkým
pripravovať žiakov na výkon odborných činností,
najmä
v
oblasti
technicko-hospodárskych,
ekonomických,
pedagogických,
zdravotníckych,
sociálno-právnych,
správnych,
umeleckých
a
kultúrnych činností. Štúdium trvá štyri roky. Úplne
stredné odborné vzdelanie sa ukončuje úspešným
vykonaním maturitnej skúšky. Absolventi strednej
odbornej školy môžu pokračovať vo vysokoškolskom
štúdiu. Stredné odborné učilište pripravuje žiakov v
dvojročných a trojročných učebných odboroch a
štvorročných študijných odboroch na výkon
robotníckych povolaní a odborných činností. Štúdium
sa ukončuje záverečnou skúškou. V štvorročnom
štúdiu sa v študijných odboroch pripravuje na výkon
niektorých
technicko-hospodárskych
činností
prevádzkového charakteru. Štúdium poskytuje úplné
stredné odborné vzdelanie a ukončuje sa maturitnou
skúškou. Učilištia poskytujú odbornú prípravu na
výkon povolaní žiakom, ktorí skončili povinnú školskú
dochádzku na základnej školy v nižšom ako deviatom
ročníku alebo deviaty ročník neskončili úspešne.
Stredné školy umožňujú nadstavbové a pomaturitné
štúdium, v ktorom sa študujúci zdokonaľujú pre
kvalifikovaný výkon povolania a špecializujú sa na
výkon niektorých technicko-hospodárskych činností
prevádzkového charakteru. Štúdium sa ukončuje
maturitnou skúškou. [3]

Potreby sú všeobecne definované ako základné
formy motivácie k aktivite. Uspokojovanie potrieb je
založené na redukcii, napr. smädu, hladu, strachu a na
rozšírení a to napr. poznávanie, uznanie. Maslow
rozdelil potreby na základné potreby, tam patria:
fyziologické (smäd, dýchanie, hlad a pod.) a
psychologické (láska, akceptácia a spolupatričnosť a
pod.) Po uspokojení nižších potrieb prichádzajú na rad
vyššie potreby a to: potreba uznania, kognitívne
potreby, estetické potreby, potreby sebarealizácie.
Vyššie potreby sú trvalým motivačným podnetom a
tak môžu tvoriť základ budovania profesijnej kariéry,
tým pádom ovplyvňujú aj výber strednej školy, ktorá je
základom pre profesijný rozvoj. [6]

1.2 Externé faktory vplývajúce na výber strednej
školy
Škola má vo výraznej miere vplyv na kariérny vývin
žiakov svojou filozofiou vzdelávania a výchovy, svojím
obsahom, sociálnym prostredím, kariérnu výchovou a
poradenstvom. Umožňuje žiakom nadobúdať nové
vedomosti, informácie a skúsenosti, ktoré sú potrebné
pre uplatnenie sa v živote a práci. [6]
Jednou z popredných úloh učiteľa je motivovať
žiakov k aktívnej spolupráci a uskutočňovať ju v súlade
s ich vekom, osobnostnými vlastnosťami a
vzniknutými situáciami. Vďaka aktívnej spolupráci sa
žiak socializuje a prijíma svoje spoločenské roly. [7]
V období dospievania môže mať veľmi silný vplyv
na výber štúdia a povolania rovesnícka skupina. Pre
toto obdobie je charakteristické združovanie sa do
skupín. Rozhodujúci vplyv má prirodzený vodca
skupiny, pozícia, ktorú dospievajúci v tejto skupine
zastáva a celková atmosféra skupiny. Pre
dospievajúcich ľudí ma vysokú hodnotu príjem a
všetko materiálne. Chlapci sa rozhodujú pre povolania,
ktoré umožňujú rýchlo zarobiť viac peňazí a zadovážiť
si niečo materiálne, čo symbolizuje v spoločnosti
úspech. Príslušníci niektorých rovesníckych skupín
nemajú záujem sa dlhodobo vzdelávať, neuznávajú
hodnotu vedomostí a vyhľadávajú únik z reálneho
sveta práce a povinností. Rovesnícka skupina môže
mať aj pozitívny vplyv, členovia skupiny sa navzájom
podporujú a motivujú, zdravo súťažia pri nadobúdaní
vedomostí, zručností a podporujú pri budovaní
kariéry. Trh práce reflektuje zmeny v ekonomike. Trh
práce má svoje pravidlá, právne normy a rôzne
zamestnávateľské praktiky. Moderné kariérne
poradenstvo odporúča, namiesto toho, aby sa žiaci
učili o trhu práce a riešili modelové situácie v umelých
sociálnych skupinách, skôr podporovali v získavaní

1.1 Interné faktory vplývajúce na výber strednej
školy
Záujem je najdôležitejších faktorom, ktorý v najväčšej
miere ovplyvňuje voľbu profesijného zamerania. Má v
sebe motivačný aspekt a na rozdiel od hodnoty je
spojený len kladným pozitívnym prežívaním. Na
základe toho môžeme usudzovať, že záujem by mal
mať hlavnú úlohu v oblasti rozhodovania žiakov pri
výbere strednej školy. Hodnotová orientácia mládeže
má významnú úlohu v procese ďalšieho profesijného
zamerania. Hodnoty sú princípmi ľudského života,
ktoré ovplyvňujú jeho ďalšie smerovanie. Môžeme
tvrdiť, že vzťah záujmov a hodnôt v profesijnej
orientácií je dôležitý, pretože pravdepodobnosť
kvalitného rozhodnutia človek zvyšuje, ak sú jeho
hodnoty a záujmy kompatibilné. Schopnosti tvoria
výkonovú stránku osobnosti. Sú podmienkou pre
úspešné vykonávanie rôzneho spektra činností.
Môžeme ich rozčleniť na všeobecné schopnosti,
intelektové schopnosti, a špeciálne – prejavujú sa v
dosahovaní výsledkov v špecifických činnostiach. [5]
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vlastných skúseností na reálnom trhu práce už počas
štúdia prostredníctvom brigád, výpomoci a časovo
nenáročným pracovným zmluvám. [6]

2 Materiály a metódy
Pre identifikáciu faktorov vplývajúcich na rozhodovací
proces žiakov základných škôl pri výbere stredných
škôl sme použili dotazníkový prieskum.
Prieskum sme realizovali na základných školách v
obciach Horná Kráľová a Močenok a na Obchodnej
akadémii, Bolečkova 2, v Nitre v období od novembra
2016 do januára 2017. Dotazníkového prieskumu sa
zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a
študenti 1. a 2. ročníka Obchodnej akadémie.
Respondenti odpovedali na otázky, prostredníctvom
ktorých, sme zisťovali ich záujem o štúdium na
stredných školách, ďalej nás zaujímali faktory
vplývajúce na ich rozhodovanie a zdroje informácií o
daných školách.

1.3 Informačné zdroje
Deň otvorených dverí umožňuje žiakom, ktorí
navštevujú základné školy, oboznámiť sa so
zameraním a fungovaním školy. Veľmi dôležité je aj to,
aby žiak neprišiel prvý krát do neznámeho priestoru v
deň prijímacích skúšok, vzhľadom na to, že tréma a
stres môže negatívne ovplyvniť jeho výkon. Táto
forma zviditeľňovania školy je zameraná na nových
potencionálnych študentov školy ale aj na ich rodičov,
ktorí tiež určujú to, aké kritériá by mala spĺňať tá
škola, pre ktorú sa ich dieťa nakoniec rozhodne. [8]
Významným informačným zdrojom je predstavenie
sa školy priamo na základných školách. Škola má
zvyčajne vopred pripravenú prezentáciu, prípadne
prezentačné video a vytlačené propagačné materiály.
Prezentácií na základných školách sa zúčastňujú
pedagógovia a žiaci. Cieľom je zaujať najmä žiakov
deviatych ročníkov, prípadne aj ich rodičov. Táto
forma prezentácie je mierne komplikovaná, keďže je
závislá od kontaktov na danej základnej škole,
vzhľadom na to, že nie všetky základné školy sú
ochotné vyhradiť priestor na túto formu prezentácie
strednej školy. [9]
Pri procese výberu strednej školy je vhodné sa
obrátiť aj na výchovného poradcu danej základnej
školy. Výchovný poradca sa stará o komunikáciu medzi
žiakmi, rodičmi a strednými školami. Žiakom ale aj
rodičom vie poskytnúť informácie o školách a
odboroch, ktoré otvárajú prvé ročníky, zhromažďujú
informácie o záujme žiakov o jednotlivé stredné školy,
poskytuje informácie o tom, aký počet žiakov sa
predbežne hlási. Jeho úlohou aby zabezpečil správne
vyplnenie a zber prihlášok na strednú školu. [10]
Internet je nástroj, ktorý výrazne mení prístup k
informáciám. Prezentácia školy a reklamné kampane,
ktoré sú realizované prostredníctvom internetu,
ponúkajú rozsiahle uplatnenie a zviditeľnenie školy.
Internet je omnoho efektívnejší ako tradičné
komunikačné prostriedky. [11]
Pri výbere strednej školy sa žiaci často obracajú
s otázkami na študentov alebo absolventov danej
školy. Snažia sa získať obraz o škole aj z inej
perspektívy na základe ich osobnostnej skúsenosti.
Tento zdroj informácií je pomerne subjektívny ale
napriek tomu mu netreba uberať na významnosti.

2.1 Výskumná vzorka
Prieskumu na základných školách sa zúčastnilo 48
žiakov z toho 19 žiakov navštevujúcich Základnú školu
s Materskou školou v Hornej Kráľovej a 29 žiakov zo
základnej školy v Močenku. Z celkového počtu bolo
73% žiakmi 8. ročníka a 27% 9. ročníka.
Z hľadiska pohlavia žiakov základných škôl sa
dotazníkového prieskumu zúčastnilo 44% dievčat a
56% chlapcov.
Graf 1 Pohlavná štruktúra respondentov na vybraných
základných školách

Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie

3. Výsledky a diskusia
U respondentov vybraných základných škôl sme
dotazníkovým prieskumom zistili, že každý z nižšie
uvedených interných faktorov má výrazné zastúpenie
v rozhodovacom procese pri výbere strednej školy.
81% respondentov označilo, že ich pri rozhodovaní
ovplyvňujú záujmy, rovnaký počet respondentov
ovplyvňujú hodnoty. Schopnosti ovplyvňujú pri výbere
strednej školy 83% respondentov. Potreby ovplyvnili
63% žiakov vybraných základných škôl, ktorí sa
zúčastnili dotazníkového prieskumu.
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Graf 2 Interné faktory ovplyvňujúce rozhodovanie
žiakov na základných školách pri výbere strednej školy

možnosť iné. Tu respondenti uviedli ako zdroj
informácií rodinných príslušníkov. Najmenej študentov
označilo ako zdroj informácií výchovného poradcu, čo
činí 6%. Žiadny z respondentov nezískal informácie o
strednej škole z reklamy.
U študentov Obchodnej akadémie sme spätne
zisťovali ako sa dostali k informáciám o stredných
školách. V porovnaní so zisteniami na vybraných
základných školách sa do popredia dostáva ako
informačný zdroj deň otvorených dverí 45%. Internet
ako zdroj informácií je rovnako preferovaný ako u
žiakov vybraných základných škôl. Túto možnosť si
vybralo 43% respondentov. 40% respondentov
označilo ako zdroj informácií študentov alebo
absolventov daných stredných škôl. Ostatné zdroje
informácii zostali v úzadí, reklamu ako zdroj informácií
označilo 10% respondentov, výchovného poradcu
rovnako 10%, prezentácie škôl 8% , a iné označilo 13
%. Tu uviedli ako zdroj informácií rodinných
príslušníkov a kamarátov.

Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie
Z prieskumu vyplynulo, že respondentov na
vybraných základných školách vo vysokej miere pri
výbere strednej školy ovplyvňujú rodinní príslušníci, a
to 67%. Vplyv na výber strednej školy má podľa
odpovedí respondentov aj uplatnenie na trhu práce.
Túto možnosť označilo 60% opýtaných žiakov. Vplyv
kamarátov a spolužiakov potvrdilo 52% respondentov.
Učitelia a výchovní poradcovia majú vplyv na 31%
opýtaných žiakov vybraných základných škôl. Podľa
prieskumu má na opýtaných najmenší vplyv to že, sú
prijatí na strednú školu bez prijímacích pohovorov, a
to 21%.

Graf 4 Spôsoby získavania informácií o stredných
školách (dotazníkový prieskum realizovaný na
Obchodnej akadémii, Bolečkova 2, Nitra)

Graf 3 Externé faktory ovplyvňujúce rozhodovanie
žiakov na základných školách pri výbere strednej školy

Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie

Záver
V článku analyzujeme faktory, ktoré ovplyvňujú žiakov
základných škôl pri výbere stredných škôl. Vzhľadom
na veľkosť výskumnej vzorky nemožno naše zistenia
zovšeobecniť, avšak dospeli sme k záverom, že do
rozhodovacieho procesu vstupujú interné aj externé
faktory, ktoré rôznou mierou ovplyvňujú výber
študentov. Pri výbere strednej školy žiaci v rámci
interných faktorov najväčšmi prihliadajú na svoje
záujmy a hodnoty.
Z externých faktorov na rozhodovanie o výbere
strednej školy vplývajúci rodinní príslušníci, čo je
pochopiteľné najmä z hľadiska veku žiakov, ktorí ešte
nenadobudli plnoletosť a zodpovednosť za nich stále
nesie zákonný zástupca. V období dospievania sa

Zdroj: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie
Z prieskumu nám vyplynulo, že žiaci vybraných
základných škôl, najviac využívali internet ako
prostriedok k získaniu informácii o daných typoch
stredných škôl, konkrétne 48%. Prostredníctvom
žiakov, ktorí sú buď študentmi alebo absolventmi
danej strednej školy, informácie získalo 31%
respondentov. Prostredníctvom prezentácií stredných
škôl, ktoré sú uskutočňované na základných školách,
získalo 10% respondentov a 8% získalo informácie na
dni otvorených dverí. 13% respondentov si vybralo
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človek snaží zapadnúť a nájsť si miesto v spoločnosti,
preto sa mladí ľudia nechávajú ovplyvniť svojou
rovesníckou skupinou, čo sa preukázalo aj v našom
prieskume. Ďalej sa preukázalo, že pri výbere strednej
školy žiaci kladú dôraz na to, aby si po absolvovaní
štúdia našli miesto na trhu práce. Najmenší vplyv na
túto voľbu majú podľa zistení študijní poradcovia a
pedagógovia, ktorí by mali byť nápomocní pri
smerovaní žiakov v ďalšom štúdiu. Práve študijní
poradcovia spolu s učiteľmi by mali pomáhať nájsť
kompromis medzi ponukou na trhu stredných škôl
a osobnostnými danosťami, preferenciami a túžbami
žiakov.
Medzi budúcimi študentmi stredných škôl je ako
zdroj informácií najviac preferovaný internet.
Informácie umiestnené na internete sú v dnešnej dobe
prístupné takmer každému a sú najmä aktuálne, preto
je pochopiteľné, že si väčšina mladých ľudí príde pre
informácie práve na webové stránky stredných škôl.
Budúci študenti ale získavajú informácie aj viac
tradičnou formou, a to prostredníctvom študentov
alebo absolventov školy, na ktorej majú záujem
študovať.

http://www.mpcedu.sk/library/files/kariera_web.pdf
[7] Helus, Z., (2007) Sociální psychologie pro
pedagogy. Praha: Grada Publishing, 2007. 228 s.
ISBN 978-80-247-1168-3
[8] Kalocsayová, D., (2010) Práca riaditeľa – odborná
dimenzia, marketingová dimenzia, podpora
inovatívnych
foriem
učenia,
podpora
medzinárodných
projektov,
uznanie
a
odmeňovanie.
[Citované:
26. jún
2016]
www.etwinning.sk/old/images/stories/dokumenty
/.../formy_zviditelnovania_skoly.doc
[9] Boocová, E., (2014) Public relations – práca SOŠ s
verejnosťou. [Citované: 26. jún 2016] http://mpcedu.sk/shared/Web/OPSOSO%20VII.%20kolo%20v
yzvy%20na%20poziciu%20Odborny%20poradca%2
0vo%20vzdelavani/7_OPS_Boocova%20Eleonora%
20-%20Public%20relations%20%20praca%20SOS%20s%20verejnostou.pdf
[10] Braunová, J, Kubánová, M., (2003) Sprievodca
výberom strednej školy a prijímacím konaním.
[Citované:
26.
jún
2016]
www.governance.sk/assets/files/sprievodcavybero
m.pdf
[11] Lanarič, D. (2009) Marketing vzdelávania na
úrovni regionálneho školstva. In: Manažment
školy v praxi.
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Písomný prejav žiakov v riešeniach otvorených
matematických problémov
Students’ writing skills in mathematical open-ended problems solving
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report of the mathematical open-ended problems.
Based on the recent studies described in theoretical
background, the rubric system for assessing of writing
skills in mathematics is composed. Rubrics describe
students’ performance for three criteria: text content,
mathematical argumentation and clarity. Rubrics are
applied of authentic solutions of the Mathematics Bday contest.
Key Words: writing skills, assessment, rubrics, openended problems

Abstrakt
V hodnotení vedomostí žiakov stredných škôl z
matematiky sa v súčasnosti do pozornosti dostáva
i riešenie otvorených matematických problémov. Pri
ich hodnotení sa sleduje, ktoré matematické vedomosti
a stratégie žiaci použili, a ktoré z matematických
kompetencií je možné v riešení identifikovať. Dôraz by
mal byť tiež kladený na hodnotenie interpretácie
postupu riešenia. Hodnoteným výstupom riešenia
otvorených matematických problémov je zvyčajne
obšírnejšia písomná správa, ktorá obsahuje podrobný
popis postupu riešenia, využitých stratégií a diskusiu o
využiteľnosti či aplikovateľnosti riešenia. Príspevok je
zameraný na predstavenie možností hodnotenia
písomného prejavu žiakov v písomnej správe pri
tímovom
riešení
otvorených
matematických
problémov. Na základe súčasných štúdií, ktoré sú
bližšie popísané v teoretických východiskách, je
zostavený systém hodnotiacich rubrík. Rubriky
popisujú hodnotenie výkonu žiakov v troch
sledovaných kritériách: obsah textu, využívanie
matematickej argumentácie a čitateľnosť textu.
Rubriky sú následne aplikované na autentické písomné
riešenia žiakov z tímovej matematickej súťaže
Matematický B-deň 2016.
Kľúčové slová: písomný prejav, hodnotenie, rubriky,
otvorený matematický problém

Úvod
Na vyučovacích hodinách matematiky je možné
najčastejšie sa stretnúť so situáciou, v ktorej učiteľ
žiaka požiada nahlas opísať jednotlivé kroky postupu
riešenia matematickej úlohy. Učiteľ sa ubezpečí, že žiak
úlohe aj postupu riešenia rozumie. Avšak verbálne
zhodnotenie je pre žiaka aj pre učiteľa krátkodobou
epizódou a vo väčšine prípadov slúži iba k overeniu
ovládania
konkrétneho
algoritmu
riešenia
štandardných matematických úloh.
Iný spôsob, ako sledovať matematické myslenie
a myšlienkový proces žiakov, je hodnotenie žiakom
vytvorenej písomnej správy o riešení úlohy alebo
problému. Jedná sa o vypracovanie súvislého
matematického textu, v ktorom je zahrnutý nielen
matematický výsledok, ale aj slovný opis jednotlivých
krokov riešenia. Predložené písomné riešenie tak
ponúka možnosť hlbšie analyzovať žiakove
kompetencie a, na rozdiel od ústneho hodnotenia,
majú aj žiaci možnosť vidieť a porovnať kvalitu svojej
práce s inými žiakmi. Zároveň tak vzniká nová
požiadavka na učiteľa, a to: písomný prejav žiakov v
matematike adekvátne hodnotiť a následne rozvíjať
schopnosť písania v matematike dohliadanie na
zdokonaľovanie písomného prejavu.
Príspevok je zameraný na popísanie aspektov
hodnotenia písomného prejavu žiakov v riešení
otvorených matematických problémov. Na určenie
týchto aspektov je potrebné najprv definovať podstatu
otvorených matematických problémov. Prvá kapitola

Abstract
In recent years is students’ knowledge of the
mathematics assessment focused at the mathematical
open-ended problem solving. For assessing process is
observed mathematical knowledge and strategies, as
well as identification of mathematical competencies.
The approach interpretation should be accentuated.
The report of the solution is containing the detailed
description of the approach, included strategies and
discussion about the results, is usually the outcome.
The aim of the contribution emphasizes the importance
of assessing students’ writing skills showed in the
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tohto
článku
predstavuje
súhrn
poznatkov
o problematike z vybraných súčasných štúdií.
Analyzované
sú
poznatky
o matematických
problémoch s otvoreným koncom, o forme ich riešenia,
čiže o písomnej správe riešenia, a o spôsobe
hodnotenia vypracovaného matematického textu. Na
základe analýzy uvedených štúdií je v druhej kapitole
vytvorený návrh hodnotiacich kritérií písomného
prejavu v matematike. Ako základ hodnotenia boli
využité kritériá revidovanej Bloomovej taxonómie.
Využiteľnosť a aplikácia kritérií je ukázaná na
príkladoch konkrétnych žiackych riešení.

tabuľky a grafy, analýzu údajov a ich interpretáciu a to
všetko zväčša spracované do matematického modelu.
Pri komponovaní písomného riešenia vo forme
písomnej správy platia nasledujúce zásady:
 Úplnosť: písomný prejav je úplný, obsahuje všetky
údaje a myšlienky riešiteľa, respektíve tímu
riešiteľov.
 Použitie terminológie: v texte je využitá známa, ale
aj riešiteľmi, pre potrebu aktuálneho riešenia,
zavedená terminológia. Dôraz je kladený i na
správnu a logickú matematickú argumentáciu.
 Čitateľnosť textu: čitateľ rozumie písomnému
riešeniu, aj napriek tomu, že nie je oboznámený so
zadaním problému.
 Plynulosť textu: v texte sú využívané hlavne kratšie
vety a vo vetách sa nevyskytujú zbytočné
či duplicitné pojmy, slová a výrazy.
 Spisovnosť: vety majú pravidelnú stavbu, využité sú
spisovné výrazy v spisovnom tvare [4].
Analýzou písomného riešenia je možné sledovať vývoj
a spôsob matematického myslenia žiakov. Dôkladná
analýza pomáha identifikovať a pozorovať prejavené
kompetencie žiakov. Zároveň upevňuje u žiakov
schopnosti zamerané na analýzu a spracovanie
informácii, sústredenie sa na zodpovedanie zadaných
otázok, hľadanie súvislostí, objavovanie vlastností,
dokazovanie vzťahov, zovšeobecňovanie a podobne.

1 Teoretické východiská
1.1 Otvorené matematické problémy
Otvorené problémy v matematike sa výsledkom svojho
riešenia viac približujú riešeniu určitej reálnej situácie
alebo vyžadujú vytvorenie jej matematického modelu.
Preto si riešenie otvorených matematických problémov
spravidla vyžaduje využitie vyššieho matematického
myslenia. V procese riešenia sa využíva viacero stratégií
a riešenia, matematické modely, sa spravidla vyznačujú
divergentnosťou.
Otvorený problém v matematike predstavuje
zároveň problém s tvorbou komplexnej odpovede [1].
Od problémov s uzatvoreným koncom sa otvorené
problémy odlišujú nielen formuláciou zadania, ale i
spôsobom a vypracovaním riešenia ako aj následným
hodnotením riešenia.
Podstata otvorených matematických problémov je
blízka definícii slovného problému od Kuřinu, ktorú
uvádza vo svojej publikácií [2]. Slovný problém
predstavuje problém, v ktorom je obvykle popísaná
reálna situácia a úlohou riešiteľa je vytvoriť vhodnú
odpoveď na jeho vyriešenie. Odpoveď či riešenie je
spravidla výsledkom samostatného a originálneho
matematického skúmania.

1.3 Hodnotenie písomných riešení otvorených
matematických problémov
Hodnoteniu riešení otvorených matematických
problémov sa v súčasnosti venuje osobitná pozornosť.
Otvorené matematické problémy ponúkajú žiakom
priestor pre kreativitu, a teda možnosť zvoliť si
ľubovoľnú cestu
riešenia problému. Hodnotenie
potom nie je zamerané na klasifikáciu využitia
štandardných vedomostí a nacvičených algoritmov.
Matematická správnosť výsledkov je, samozrejme,
dôležitá. Viac pozorovaný je však spôsob, ktoré
vedomosti a algoritmy v riešení použité a akým
spôsobom ich žiaci v písomnej správe dokážu
interpretovať. Súčasné štúdie tak hľadajú vhodný
všeobecný nástroj pre objektívne hodnotenie
písomných riešení otvorených matematických
problémov.
Ukazuje sa, že vhodný nástroj pre analýzu
a následné hodnotenie písomného prejavu v riešeniach
žiakov predstavuje špeciálny druh hodnotiacej tabuľky,
označovaný ako rubrika. Podstatu rubrík určených pre
hodnotenie tvorí popis očakávaných kompetencií
žiakov a sledovaných atribútov pre vopred zvolené

1.2 Písomný prejav žiakov v riešeniach otvorených
matematických problémov
Písomný prejav žiaka je dôležitým výstupom v mnohých
predmetoch. Písomná správa riešenia otvoreného
problému v matematike predstavuje komplexný
a detailný súhrn a popis matematických výsledkov
a myšlienkových postupov, ku ktorým sa žiak či skupina
žiakov pri riešení dopracovali.
Pri riešení problémov vedúcich k vlastnému
skúmaniu v matematike sa v [3] zdôrazňuje dôležitosť
písomného riešenia. Riešenie má mať formu súvislej
písomnej správy, ktorá obsahuje originálne údaje,
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úrovne vedomostí. Je to ucelený súbor kritérií, ktorý
popisuje požadovaný výkon na jednotlivých úrovniach
[5].

postojoch k riešeniu, od ktorých sa následne odvíja
výkon žiaka.
1. Úvod: Aká je moja úloha? Aké výsledky a záver
môžem očakávať?
Úrovne žiakovho výkonu v úvodnej časti písomnej
správy sú určené na základe využitých
predpokladov a informácií, ktoré sú pre vyriešenie
problému použiteľné.
2. Postup riešenia: Aké kroky mám spraviť pre
vyriešenie problému?
Písomná správa na najnižšej úrovni neobsahuje
popis jednotlivých krokov a informácie sú
rozhádzané. Naopak, na najvyššej úrovni písomná
správa odráža kompletné vysvetlenie postupu
riešenia.
3. Využitie
matematického
myslenia:
Aké
matematické stratégie mám využiť tak, aby som
postupoval ako matematik?
Matematické myslenie je hodnotené na základe
počtu využitých matematických stratégií.
4. Výsledky: Čo som zistil a ako to môžem spojiť
s mojimi prvotnými predpokladmi?
Vyhodnotenie záverov zahŕňa nielen kontrolu
správnosti nájdených výsledkov, ale aj ich
porovnanie s úvodnými predpokladmi.
5. Zhodnotenie: Ako je môj vlastný výskum spojený
s matematikou? Aké ďalšie otázky to vo mne
vyvoláva?
Spätný pohľad na riešenie je dôležitou súčasťou
prejavenia vyšších schopností žiakov. Preukazuje sa
úplným zosumarizovaním všetkých informácií
a výsledkov prostredníctvom komentárov, vrátane
diskusie o ďalších možných riešeniach a postupoch.

Predmet hodnotenia
Kritérium 1
Kritérium 2
Úroveň 1
Úroveň 2
Úroveň 3
Tabuľka 1 Všeobecný príklad rubrík pre hodnotenie
Nie je striktne dané, koľko kritérií je nutné či vhodné
pre dané hodnotenie zvoliť, ani počet úrovní, využitím
ktorých budú kritéria hodnotené. Najčastejšie sa
využívajú štvorúrovňové rubriky na základe uvedeného
modelu:

úroveň
3
Excelentné
2
Adekvátne
1
Potrebuje vylepšenie
0
Neadekvátne
Tabuľka 2 Popis štvorúrovňovej rubriky
Zdroj [6]
Dokument [7] slúži, napríklad aj ako pomôcka pre
žiakov na identifikovanie svojich schopnosti alebo
nedostatkov, pri tvorbe matematického textu. Rubrika
ponúka hodnotenie piatich kritérií na štyroch
úrovniach. Kritériá sú nasledovné: matematický obsah;
využívanie obrázkov, grafov a tabuliek; hĺbka skúmania
problému; prejavené matematické myslenie; štýl
písania a celková forma textu. V matematickom obsahu
je sledovaná úroveň porozumenia pojmom
a vlastnostiam,
ktoré
sa
týkajú
zadaného
matematického problému. Úroveň využívania
názorných dodatkov (obrázky, tabuľky, grafy, a pod.)
závisí od ich výstižnosti a vhodnosti ich použitia. Hĺbku
skúmania reprezentujú konečné závery, ich vzájomné
prepojenie aj prepojenie s matematickými poznatkami.
V matematickom myslení je na najvyššej úrovni
kladený dôraz na riešiteľské stratégie a organizáciu
údajov. Posledné kritérium, štýl písania a celková forma
textu, je zamerané na pozorovanie súvislosti textu a na
matematickú argumentáciu.
Ďalší spôsob hodnotenia písomného prejavu žiaka
v matematike spočíva v hodnotení členenia štruktúry
textu. V [8] sú opísané štyri úrovne kvality zručností
pomocou vymedzenia si otázky o očakávaných

2 Šesťúrovňová rubrika pre hodnotenie riešenia
otvorených matematických problémov
Cieľom príspevku je zostaviť autentickú rubriku na
hodnotenie
písomného
prejavu
v riešeniach
otvorených matematických problémov. Pred určením
sledovaných kritérií opíšeme najskôr jednotlivé úrovne,
na ktorých budú dané kritériá hodnotené.
Ako základ identifikácie úrovní je využitá
revidovaná Bloomova taxonómia vzdelávacích cieľov,
konkrétne jednotlivé úrovne kognitívnych procesov:
zapamätať si, porozumieť, aplikovať, analyzovať,
hodnotiť a tvoriť. Šesťúrovňová rubrika na hodnotenie
dôkladnejšie popisuje výkony žiakov a predchádza
situácii nerozhodného určenia úrovne.
Pri vytváraní písomnej správy, ktorá bude
hodnotená, sú žiaci upozornení, že je potrebné dbať na
efektívnosť a vhodnosť slovného opisu, formu
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a štylizáciu, pričom text má byť matematický.
Zostavíme rubriky pre hodnotenie písomného prejavu
žiakov pre tri kritériá: obsah písomnej správy (Tab. 1),
využívanie matematickej argumentácie (Tab. 2)
a čitateľnosť textu (Tab. 3). Hodnotený produkt
budeme v ďalšom nazývať „písomná správa“.
Predstavuje žiakmi vypracovanú záverečnú správu,
originálne
a autentické
riešenie
otvoreného
matematického problému.

celého
riešenia
chýba
matematické
odôvodňovanie.
Argumentácia sa opiera o informácie
potrebné pre prácu s matematických textom.
4.
Použité
zdôvodňovanie
pripomína
matematický dôkaz.
Písomná správa obsahuje matematické
dôkazy
podporené
matematickou
5. argumentáciou, ale nie sú vysvetlené všetky
prepojenia medzi jednotlivými bodmi správy
alebo medzi zadaniami a riešeniami úloh.
Výsledná písomná správa predstavuje súvislý
text
organizovaný
v logickom
slede.
6. V písomnom prejave je plne využitá
matematická argumentácia a matematické
dôkazy.
Tabuľka 4 Rubrika pre hodnotenie využívania
matematickej argumentácie v písomnom prejave
žiakov.

OBSAH PÍSOMNEJ SPRÁVY
Písomná správa nespĺňa kritériá pre
1. špecifikáciu záverečnej správy. Použité
informácie nie sú relevantné.
Písomná správa nemá formu záverečnej
správy. Väčšina informácii je relevantných, ale
2. roztrúsených a nie úplne zrozumiteľných.
Obrázky a tabuľky neslúžia pre podporu textu,
sú len ilustračné.
Písomná správa sa skladá z viacerých častí
tvoriacich menšie záverečné správy, v rámci
3. jedného zadania. Miestami využité obrázky
a tabuľky nie sú správne označené a nie sú ani
prehľadné.
Písomná správa sa skladá z viacerých menších
správ, ktoré na seba väčšinou nadväzujú.
4.
Celistvosť textu je narušená, pretože chýbajú
dôležité prepájajúce detaily.
Písomná správa má formu záverečnej správy,
matematického súvislého textu. Celistvosť
5. textu je iba mierne narušená, pretože chýbajú
drobné detaily. Použité tabuľky, grafy či
obrázky sú miestami neprehľadné.
Písomná správa má formu súvislého
matematického textu, informácie sú presné
6.
a relevantné. Využité obrázky, tabuľky sú
prehľadné a správne označené.
Tabuľka 3 Rubrika pre hodnotenie obsahu textu
v písomnom prejave žiakov.

1.

2.

3.

JASNOSŤ A ČITATEĽNOSŤ TEXTU
Text nie je jasný, štylizácia a výber slov nie sú
1. prijateľné. Čitateľ, ktorý zadanie nepozná, by
nevedel určiť o čo v zadaní ide.
Text nie je úplne jasný, jazyková štylizácia
a výber slov sú jednoduché. Čitateľ, ktorý
2.
zadanie nepozná by vedel približne určiť, akej
témy sa zadanie týka.
Text je miestami jasný, miestami nie. Jazyková
štylizácia a výber slov sú jednoduché. Čitateľ,
3.
ktorý zadanie nepozná by vedel približne určiť,
akej témy sa zadanie týka.
Text je z väčšej miery jasný ako nejasný,
jazyková štylizácia a výber slov sú zväčša
4. efektívne a korešpondujú so zadaním. Čitateľ,
ktorý zadanie nepozná by vedel určiť podstatu
riešeného problému.
Text je štylisticky jasný. V texte sa vyskytujú
menšie chyby, ale do čitateľnosti textu
5. nezasahujú. Čitateľ, ktorý sa nestretol so
zadaním sa v riešení vie zorientovať a vie určiť
aký problém žiaci riešili.
Text je štylisticky jasný, neobsahuje chyby
zasahujúce do podstaty správnosti riešenia.
6. Čitateľ, ktorý sa nestretol so zadaním, sa
v riešení vie zorientovať a je schopný bez
pochýb určiť, aký problém žiaci riešili.
Tabuľka 5 Rubrika pre hodnotenie čitateľnosti textu
v písomnom prejave žiakov.

MATEMATICKÁ ARGUMENTÁCIA
Písomná správa pozostáva len z domnienok
a úvah, je radou neštruktúrovaných údajov.
V texte nie je vôbec využitá matematická
terminológia.
Písomná správa sa neopiera o existujúce
fakty. Využíva základnú matematickú
terminológiu ale matematická argumentácia
absentuje alebo nie je jasná.
Písomná
správa
obsahuje
občasnú
matematickú argumentáciu, avšak v rámci
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V ďalšej
kapitole
uvedieme
ukážky
autentických písomných riešení žiakov, na ktorých boli
kritériá, rubriky opísané v tabuľkách 3 – 5, aplikované.

dôjsť k remíze a preto súčet pravdepodobností výhier
pre obe kocky musí dohromady dať súčet 1.“
Riešenie 2. „Ak dve kocky nemajú takú stranu, ktorá
by mala rovnaký počet bodiek, nemôže pri hode nastať
remíza. Jedna určite vyhrá. Pravdepodobnosť, že vyhrá
kocka A alebo B je 1. Pravdepodobnosť, že vyhrá A je
ω(A,B) a teda pravdepodobnosť že vyhrá B je 1- ω(A,B)=
ω(B, A), z toho ω(A,B) + ω(B, A) = 1.“
Riešenie 3. „... keďže kocky nemajú ani jedno
spoločné číslo, v každom hode bude číslo na jednej
z kociek vyššie ako číslo na tej druhej môžu teda nastať
len prípady A>B alebo B<A. To znamená, že týmito
kockami nemôže dôjsť k remíze, len k výhre kocky A
alebo kocky B. Vieme teda s istotou povedať, že z 36
možných kombinácii bude istá časť v prospech kocky A
a zvyšok v prospech kocky B, čo znamená, že ak
pravdepodobnosť ω(A,B) je rovná (1), potom
pravdepodobnosť ω(B, A) je rovná (2).

3 Výsledky a diskusia
Od 2011 sa každoročne na Slovensku koná
medzinárodná súťaž pre žiakov stredných škôl s
názvom Matematický B-deň. Podstatou súťaže je
spolupráca 3-4 členných tímov žiakov v rámci jedného
dňa, siedmych hodín súvislej sústredenej práce na
tvorbe matematického textu. Zadanie súťaže tvorí
súvislý text v rozsahu 10 až 20 strán gradovaných
matematických úloh a vysvetľujúcich komentárov k
vybranému problému, ktorý predstavuje reálnu
situáciu. Postupným riešením nadväzujúcich úloh sú
žiaci nútení situáciu zmatematizovať. Matematické
otvorené problémy nakoniec vedú k vlastnému
skúmaniu v matematike a vytváraniu matematického
modelu reálnej situácie. Žiacke tímy sú hodnotené na
základe vypracovanej písomnej správy. Písomnú správu
má tvoriť podrobný opis úvah, postupov a jednotlivých
výsledkov, ku ktorým sa žiaci dopracovali. Text je
potrebné písať s ohľadom na matematickú
argumentáciu tak, aby problematike rozumel aj čitateľ,
ktorý nepozná zadanie problému [9].
Matematický B-deň 2016 s názvom „Výborná sada
hracích kociek“ bol zameraný na pravdepodobnosť
výhry v hre v kocky. V zadaní sa vyskytovali úlohy
o kockách s rôznymi číslami na stenách a aj s rôznym
počtom stien. Ako ukážku sme vybrali jeden
z uvádzajúcich otvorených problémov, ktorý
predstavoval matematickú dôkazovú úlohu.
Zadanie: „Majme dve kocky s nasledujúcou
vlastnosťou: Ak sa na niektorej stene na kocke
A nachádza určitý počet bodiek, tento istý počet bodiek
sa potom nemôže nachádzať na žiadnej stene na kocke
B. Vysvetlite, že potom ω(A,B) + ω(B, A) = 1.“ [10].
Označenie ω(A,B) znamená pravdepodobnosť výhry
kocky A nad výhrou kocky B.
Z formulácie úlohy nie je úplne zrejmé, že sa jedná
o dokázanie tvrdenia. Žiaci vo svojich riešeniach využili
rôzne postupy. Nasledujú tri ukážky pre porovnanie
písomného prejavu žiakov so zostavenými rubrikami
opísanými vyššie v tabuľkách 3 - 5. Kurzívou je
prepísaný autentický text jednotlivých žiackych riešení.
Riešenie 1. „Našou úlohou bolo zistiť, prečo ak
máme 2 kocky A a B, pričom ak sa na strane kocky
A nachádza istý počet bodiek, ten počet sa už nemôže
nachádzať na strane kocky B, ω(A,B) + ω(B, A) = 1.
Odpoveď znie, že pri takomto rozložení bodiek nemôže

n
,
36
36  n
 ( B, A) 
.
36

 ( A, B) 

(1)
(2)

Po
následnom
sčítaní
týchto
pravdepodobností teda prídeme k záver (3).“

 ( A, B)   ( B, A) 

n 36  n

 1.
36
36

dvoch
(3)

Pozorný čitateľ istotne v uvedených ukážkach
postrehol rôznu úroveň kvality písomného prejavu a
výrazné rozdiely v matematickej argumentácií žiakov.
Riešenie 1 je príkladom najnižšej úrovne kvality
písomného prejavu. Výsledné vysvetlenie je založené
na úvahe a neobsahuje žiadnu matematickú
argumentáciu. Záver je len preformulovaním zadania
problému tak, aby sa podobal riešeniu úlohy.
Vysvetlenie v Riešení 2 je síce krátke, ale prejavuje sa v
ňom značne vyššia úroveň matematického písomného
prejavu. Využitie pravidla opačnej pravdepodobnosti
ako odôvodnenie už pripomína matematický dôkaz, ale
nemá ešte jeho formu. Chýbajúce detaily
v odôvodnení robia text trochu nejasný. Riešenie 2 tak
možno zaradiť na štvrtú úroveň kvality písomného
prejavu. V poslednej ukážke, v Riešení 3, sa nachádza
korektný matematický dôkaz tvrdenia. Po uvedení
predpokladov a základných vlastností vytvorili žiaci
všeobecný a platný dôkaz pre tvrdenie o vzťahu
pravdepodobnosti
výhier.
Z pohľadu
kontroly
písomného prejavu má vysvetlenie jasnú štruktúru
a formu avšak z časti narušenú chýbajúcimi detailmi.
Rovnako
tak
v
matematickej
argumentácií
a odôvodňovaní sa vyskytuje nepresnosť termínov.
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Z tohto dôvodu je Riešenie 4 hodnotené na piatej
úrovni kvality písomného prejavu v riešení otvorených
matematických problémov na základe stanovených
rubrík.

didaktiky matematiky, Univerzita Palackého
v Olomouci, Olomouc, p. 6
[10]
Matematický B-deň 2016: Výborná sada
hracích kociek [Citované: 15. marec 2017]
http://www.primas.ukf.sk/download/bday/Zadani
e_B-day_2016_SK.pdf

Záver
Rubriky reprezentujú nástroj pre hodnotenie úrovne
kvality písomného prejavu žiakov v matematike pri
riešení otvorených matematických problémov. Ukazuje
sa, že by mohli byť veľmi dobrým nástrojom aj pre
sebahodnotenie žiakov.
Rubriky môžu žiaci
samostatne využívať ako pomôcku pre určenie svojich
vlastných nedostatkov vo zvládnutí matematických
vedomostí, ale tiež ako motiváciu k ďalším, lepším,
vedomostiam z matematiky.
Je potrebné podotknúť, že písomné riešenia
použité v príspevku sú výsledkom tímovej práce žiakov,
nie jednotlivcov. Ukážky boli vybrané pre ilustráciu
pozorovania zvolených kritérií pre hodnotenie
písomného prejavu žiakov v riešení otvorených
matematických problémov.
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Abstrakt

Úvod

V predloženom príspevku sa zaoberáme softvérom
Geogebra a jeho používaním počas vyučovacej hodiny.
Článok zahŕňa popis a priebeh vyučovacej hodiny
s využitím softvéru GeoGebra. Výskumnú vzorku
tvoria žiaci tretieho ročníka z gymnázia v Nitre.
Na skúmanie sme použili metódu vlastného
pozorovania a spätnú väzbu od žiakov. Ďalej
v príspevku analyzujeme priebeh vyučovacej hodiny
so softvérom GeoGebra a konštrukčné úlohy, ktoré
riešili
žiaci
počas
experimentálnej
hodiny.
Prezentujeme spätnú väzbu od žiakov, ktorú nám
poskytli vo forme reflexie. Avšak, vzhľadom na malú
výskumnú vzorku študentov nemožno prezentované
výsledky zovšeobecňovať.
Kľúčové slová: GeoGebra, softvér, konštrukčné
úlohy, vyučovacia hodina

„Predmet matematiky je natoľko vážny, že by sa
nemalo zabúdať na žiadnu príležitosť, ako ho urobiť
zaujímavým.“ B. Pascal (1914)
V súčasnosti je dôležité počas vyučovacieho
procesu
žiakov
motivovať
prostredníctvom
technológii, ktoré sa využívajú na modernizáciu
vyučovania aj v matematike, tak ako si to vyžadujú
požiadavky dnešnej doby. To znamená v rôznych
fázach vyučovacieho procesu s mierou vhodne
zaraďovať aj novodobé technológie a prostredníctvom
nich aktivizovať žiakov.
Jednou s možností je aj softvér GeoGebra, ktorým
sa bližšie zaoberáme v tomto článku. Sme si vedomí,
že neplatí vzťah ekvivalencie medzi efektívnosťou
vyučovania a jeho kvalitou. To znamená, že ak máme
kvalitný program, máme zaručenú aj kvalitu a zvýšenú
účinnosť vyučovania matematiky. Avšak, program
GeoGebra učiteľom a žiakom otvára široké pole
pôsobností, akým spôsobom ho možno uplatniť
v rámci vyučovania [1].

Abstract
In this paper we deal with the dynamic geometric
software GeoGebra and its possible usage in teaching
specific geometry tasks. The paper contains
description of a course of geometry and the utilization
of the software GeoGebra on it. The research sample
consists of third-year learners of a high school in Nitra.
We used the method of observation and feedbacks
from learners. Furthermore, in this paper we analyse
the lesson and the methods of solving construction
tasks which were used by the learners during the
experimental lesson. Also, we present results
of an analysis conducted on students’ solutions
of three mathematical tasks and feedbacks from
the learners that were given to us in the form
of reflection. However, from the reason of small
research sample of learners the conclusions cannot
be overgeneralised.
Key Words: GeoGebra, software, construction tasks,
lesson

1 Geogebra
Geogebra je dynamický matematický softvér, ktorý
je určený na vyučovanie a učenie sa matematiky.
Tento softvér kombinuje jednoduchosť používania
softvéru dynamickej geometrie s určitými rysmi
systému počítačovej algebry, a preto spája
matematické disciplíny geometriu, algebru, a dokonca
aj matematickú analýzu. Na jednej strane, GeoGebra
môže byť použitá pre vizualizáciu matematických
pojmov a vzťahov, ako aj pre vytvorenie
inštruktážnych materiálov. Na druhej strane,
GeoGebra má potenciál pre podporu aktívneho
vyučovania
prostredníctvom
matematických
experimentov, interaktívneho skúmania zameraných
na objavné a aktívne vyučovanie [2].
Program Geogebra bol vyvinutý Markusom
Hohenwarterom na Paris-Lodron-Universität Salzburg
v Rakúsku v roku 2001/2002. Autor začal pracovať
v jeho diplomovej práci z vyučovania matematiky
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a informatiky na softvérovom systéme GeoGebra
pre dynamickú geometriu a algebru v rovine. Cieľom
tohto projektu bolo vyvinúť úplne nový druh nástroja
pre vyučovanie matematiky. Vo vývoji softvéru bol
schopný pokračovať vďaka doktorandskému štipendiu
od Rakúskej Akadémie Vied ako súčasť svojej
dizertačnej práce z teórie vyučovania matematiky.
Od tej doby softvér GeoGebra vyhral niekoľko
medzinárodných a iných ocenení, ktorých zoznam si
možno
bližšie
pozrieť
na
stránke
https://www.geogebra.org/about. Ďalšiemu vývoju
softvéru sa venujú od roku 2006 aj v USA v rámci
projektu NSF na Floride v Atlantic University. Ide
o veľmi univerzálny nástroj pre vyučovanie, pričom
učitelia ho môžu použiť ako demonštráciu, vizualizáciu
a na prípravu učebných materiálov. Taktiež, študenti
ho môžu použiť sami ako dynamický nástroj
na objavovanie matematiky [3], [4].
Softvér GeoGebra je schopný pracovať s vektormi,
číselnými hodnotami a bodmi ako premennými.
V algebraickom okne je ku každému vyjadreniu
jednoznačne priradený jeden objekt v geometrickom
okne a naopak. Napríklad ak rysujeme na klasickú
tabuľu, počas hodiny sa nám podarí vyriešiť zopár
úloh. Rysovanie je niekedy zdĺhavé, menej presné ako
pomocou programu, a rieši len jednu konkrétnu
situáciu. Riešením úlohy pomocou programu
Geogebra môžeme vyriešiť väčší počet úloh na tej istej
hodine, pretože získame riešenia celej množiny úloh
[5].
Softvér predkladá dva rozdielne pohľady na ten
istý matematický objekt, pretože v algebraickom
a geometrickom okne ponúka paralelne ikonické
a symbolické zobrazenie matematických objektov.
V nižších ročníkoch je možné pracovať s vypnutým
algebraickým
oknom.
Neskoršie
zapnutie
algebraického okna umožňuje skúmanie problému na
vyššej úrovni [6].
Podľa [2] tento softvér môže byť použitý
už so študentmi od 10 do 18 rokov, počnúc
s jednoduchou konštrukciou až k integrácii funkcií.
Nezáleží na tom, či študenti budú skúmať matematiku
samostatne alebo v skupinách. Učiteľ by sa mal snažiť
byť ako poradca v pozadí, ktorý poskytuje podporu
a pomoc, keď je potrebná. Výučbové metódy, ako
napríklad aktívne vyučovanie možno kombinovať
s "tradičnými" učebnými metódami s cieľom vytvoriť
vzdelávacie prostredie, ktoré podporuje aktivitu
u študentov. Žiacke riešenia úloh vytvorené pomocou
programu GeoGebra by mali byť spojené s diskusiou
v triede. To dáva učiteľom viac času sústrediť sa

na základné myšlienky vyučovania a matematické
uvažovanie [7], [8].
Softvér GeoGebra je dostupný pre rôzne
platformy, ktoré podporujú prostredie v jazyku Java.
Program je voľne šíriteľný a je preložený do viac ako
44 jazykov. Taktiež, vlastné materiály môžu byť
zdieľané na portálnom webe GeoGebry. Do tabletu,
počítača alebo telefónu je možné si ho bezplatne
stiahnuť
z internetovej
stránky
GeoGebra
(https://www.geogebra.org/download?lang=sk). Táto
skutočnosť uľahčuje presvedčiť učiteľa, aby tento
softvér vyskúšal [9].

2
Experimentálna
vyučovacia
so softvérom GeoGebra

hodina

Experimentálna vyučovacia hodina prebiehala
na Párovskom gymnáziu v Nitre a trvala štyridsaťpäť
minút. Výskumnú vzorku tvorili dvadsiati žiaci tretieho
ročníka štvorročného štúdia jednej triedy, ktorí boli
rozdelení na dve rôzne skupiny, pretože v triede
s počítačmi, ktorá nám bola poskytnutá sa nachádzalo
len 12 počítačov. Prvú skupinu tvorilo 9 žiakov
a v druhej skupine bolo 11 žiakov, pričom každý žiak
mal samostatný prístup k počítaču. Pred samotnou
realizáciou vyučovacej hodiny sme si stanovili
koncepciu a štruktúru hodiny. Tiež sme na každý
počítač nainštalovali voľne dostupný softvér
GeoGebra. Museli sme dodržať tematický výchovno
vzdelávací plán, a preto sme sa zamerali na tému
konštrukčné úlohy. Štruktúra vyučovacej hodiny bola
nasledovná:
Téma: Konštrukčné úlohy s využitím metódy množiny
bodov danej vlastnosti
Ročník: tretí SŠ - gymnázium
Organizačná forma: frontálne vyučovanie s využitím
informačno-komunikačných technológii (konkrétne
so softvérom GeoGebra)
Typ hodiny: kombinovaná
Učebné pomôcky a didaktická technika: počítač,
dataprojektor, tabuľa, fixky na tabuľu
Vyučovacie metódy:
manipulácia s počítačom motivačné rozprávanie,
vysvetľovanie, riešenie problémových úloh, rozhovor,
individuálna práca, diskusia
Výchovno-vzdelávacie ciele:
 žiak aplikuje získané informácie a nadobudnuté
vedomosti z danej problematiky pri riešení
konkrétnych úloh
 žiak samostatne myslí a tvorivo rieši dané úlohy
 žiak samostatne pracuje s počítačom a získava
väčšiu prehľadnosť, názornosť v preberanom učive
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Priebeh hodiny:
V úvode sme informovali žiakov o priebehu vyučovacej
hodiny a jej cieľmi. Oboznámili sme ich so softvérom
Geogebra, pretože sa s ním stretli po prvýkrát na našej
experimentálnej hodine. Vysvetlili sme im prostredie
programu,
základné
geometrické
objekty
prostredníctvom nástrojov a príkazov, ktoré program
ponúka (panel nástrojov, algebraické okno, nákresňa,
atď.). Používanie daných nástrojov sme si ujasnili
pri riešení vzorového príkladu na zostrojenie
trojuholníka. Potom nasledovala samotná práca
žiakov, ktorí riešili dve konštrukčné úlohy. Pracovali
individuálne, pretože každý žiak mal k dispozícii
počítač
s nainštalovaným
program.
Zadanie
jednotlivých úloh pre žiakov bolo:
1. Je daná úsečka AB a kružnica k(A, r). Zostrojte
všetky priamky, ktoré prechádzajú bodom B,
a dotýkajú sa kružnice k.
2. Je daná priamka AB a bod C, ktorý na nej neleží.
Zostrojte všetky kružnice, ktoré prechádzajú bodmi
A, C a dotýkajú sa priamky AB.
3. Je daná kružnica k(S, r), jej bod T a mimo nej bod K.
Zostrojte všetky kružnice, ktoré sa dotýkajú
kružnice k v bode T a prechádzajú bodom K.
Prvá skupina žiakov riešila prvú a druhú úlohu.
Druhá skupina riešila prvú a tretiu úlohu. Keďže sme
boli časovo obmedzení žiaci pomocou programu
realizovali iba fázu samotnej konštrukcie, ostatné fázy
konštrukčnej úlohy žiaci vykonávali do svojich zošitov.
V prvej úlohe žiaci zostrojovali dotyčnice ku kružnici
s využitím metódy geometrických miest bodov
v rovine. V druhej a tretej úlohe zostrojovali kružnicu,
ktorej hľadali neznámy stred kružnice prostredníctvom
metódy množiny bodov danej vlastnosti v rovine.

Cieľom nášho výskumu uskutočneného počas
realizovanej experimentálnej hodiny bolo zistiť na
základe nášho pozorovania a spätnej väzby od žiakov:
Aký vplyv má softvér pri práci so žiakmi? Ako žiaci
vnímajú používanie softvéru počas vyučovacej hodiny?

3 Výsledky a diskusia
Počas realizácie experimentálnej hodiny sme sa snažili
dôsledne pozorovať žiakov pri ich činnosti. Napriek
tomu, že žiaci pracovali s programom GeoGebra
prvýkrát, neprejavili sa u nich problémy pri práci a to
v dôsledku jednoduchého a intuitívneho ovládania
programu. Využívali popisy a nápovede jednotlivých
nástrojov, ktoré program ponúka pri aktivácii
niektorého nástroja. Spozorovali sme, že aktivita
žiakov sa zvýšila pri individuálnej práci. Potom žiaci
urobili rozbor úlohy do svojich zošitov, aby vedeli ako
danú konštrukciu vyriešiť, pretože pomocou programu
realizovali iba samotnú konštrukciu geometrického
útvaru v dôsledku časového obmedzenia. Iba jeden
žiak si stručne zapísal rozbor konštrukcie aj
do programu. Žiaci pri riešení tvorivo mysleli
a iniciatívne pracovali. Pomocou programu využívali
nástroje z Panela nástrojov, farebne vyznačovali
geometrické útvary v konštrukcii úlohy. Tiež
sme si všimli, že niektorí žiaci si pri konštrukcii
v programe Geogebra nepomenovali správne body,
úsečky, priamky ako v rozbore. Preto sme niektorým
žiakom napovedali, aby venovali väčšiu pozornosť pri
pomenúvaní objektov, aby nedochádzalo k zbytočným
chybám.
V nasledujúcej časti ponúkame výsledné žiacke
riešenia zadaných konštrukčných úloh vyriešených
pomocou programu GeoGebra.

3.1 Analýza prvej úlohy
Prvú úlohu riešili obidve skupiny, spolu 20 žiakov.
V niektorých žiackych riešeniach sa vyskytlo aj
niekoľko chýb.
V ukážke na Obr. 2 žiak zostrojil pomocou
programu Geogebra správnu konštrukciu úlohy
s obidvoma riešeniami. Vyznačil farebne, čo bolo dané
a čo je riešením úlohy. Stred Talesovej kružnice
zostrojil pomocou programu ako prenik úsečky AB
a osi úsečky AB. Hľadaný bod T určil správne ako
prienik danej kružnice k a Talesovej kružnice kT.
Takýmto spôsobom riešilo úlohu 17 žiakov pomocou
programu.

Obr. 1 Práca v počítačovej triede
Zdroj: fotografia z albumu autora
V závere vyučovacej hodiny sme poprosili žiakov,
aby nám uviedli anonymnú spätnú väzbu vo forme
reflexie.
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Obr. 4 Chybná konštrukcia v programe GeoGebra –
prvá úloha
Zdroj: z albumu autora - žiacke riešenie

Obr. 2 Konštrukcia v programe GeoGebra – prvá úloha
Zdroj: z albumu autora - žiacke riešenie
Jeden žiak si pomocou textového nástroja zapísal
symbolický stručný rozbor úlohy v programe. Stred
(S1) Talesovej kružnice neurčil pomocou osi úsečky AB,
ako ostatní žiaci, ale využil z Panela nástrojov – nástroj
Stred úsečky (Obr. 3).

3.2 Analýza druhej úlohy
Druhú úlohu riešila iba prvá skupina, t. j. 9 žiakov.
V riešeniach druhej úlohy sa nevyskytli žiadne
závažnejšie chyby. Všetci žiaci znázornili konštrukciu
úlohy so správnym riešením pomocou programu
Geogebra (Obr. 5). Hľadaný stred kružnice určili
správne ako prienik osi úsečky AC (ktorá je tetivou
výslednej kružnice a prechádza jej stredom) a kolmice
cez bod A na danú priamku AB. Farebne vyznačili, čo
bolo dané a čo je riešením úlohy.

Obr. 3 Konštrukcia II v programe GeoGebra – prvá
úloha
Zdroj: z albumu autora - žiacke riešenie
Dvaja žiaci urobili rovnakú chybu pri zobrazení
druhého riešenia (Obr. 4). Druhú dotyčnicu neurčili
pomocou bodov B a T2, ale zvolili si ďalší bod D. Potom
úloha mala nesprávne druhé riešenie, pretože
dotyčnica sa dotýka danej kružnice, ale neprechádza
cez daný bod B. Avšak, žiaci opäť využili možnosť
farebného vyznačenia objektov pomocou programu.

Obr. 5 Konštrukcia v programe GeoGebra – druhá
úloha
Zdroj: z albumu autora - žiacke riešenie
Dvaja žiaci využili z Panela nástrojov – nástroj Uhol,
a vyznačili v konštrukcii pravý uhol v bode A. Program
im potvrdil, že polomer SA výslednej kružnice je naozaj
kolmý na danú priamka AB (Obr. 6).
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Obr. 8 Konštrukcia II v programe GeoGebra – tretia
úloha
Zdroj: z albumu autora - žiacke riešenie

Obr. 6 Konštrukcia II v programe GeoGebra – druhá
úloha
Zdroj: z albumu autora - žiacke riešenie

Napriek tomu, že si žiaci farebne rozlíšili čo bolo
dané, dvaja urobili rovnakú chybu pri znázornení
riešenia konštrukcie pomocou programu. V ukážke na
Obr. 9 výsledná kružnica prechádza daným bodom K,
ale nedotýka sa danej kružnice k v bode T. Napriek
tomu, že žiaci správne zostrojili stred (L) hľadanej
kružnice, výslednú kružnicu znázornili pomocou stredu
úsečky TK, nie hľadaného stredu (L), a preto získali
neprávne riešenie.

3.3 Analýza tretej úlohy
Tretiu úlohu riešila iba druhá skupina, t. j. 11 žiakov.
Pri riešení sa vyskytla chyba u dvoch žiakov, ktorý
nesprávne zvolili hľadaný stred výslednej kružnice.
Žiaci využívali nástroje z Panela nástrojov.
V ukážke na Obr. 7 vidíme žiacke riešenie danej
úlohy so správnym riešením. Hľadaný stred kružnice
žiak určil správne ako prienik osi úsečky TK (ktorá je
tetivou výslednej kružnice a prechádza jej stredom)
a priamky, ktorá prechádza bodmi S, T. Farebne
vyznačil, čo bolo dané v úlohe a čo je riešením.
Takýmto spôsobom riešilo úlohu 8 žiakov.

Obr. 9 Chybná konštrukcia v programe GeoGebra –
tretia úloha
Zdroj: z albumu autora - žiacke riešenie
Obr. 7 Konštrukcia v programe GeoGebra – tretia
úloha
Zdroj: z albumu autora - žiacke riešenie

4 Spätná väzba
V závere vyučovacej hodiny sme poprosili žiakov, aby
v anonymnej forme uviedli spätnú väzbu. Zaujímali
nás ich vlastné názory z priebehu hodiny po obsahovej
stránke. Ich názory - ako sa im riešili dané úlohy
s využitím programu GeoGebra, či bol program
pre nich užitočný z matematickej stránky. Uvádzame
niekoľko ukážok žiackych reakcií:
Priebeh hodiny bol poučný, konečne niečo užitočné, čo
môžem prakticky využiť. Počítače dobíjajú svet a preto
ich treba začať využívať aj v školách, aby sme ich
vedeli využívať v rôznych smeroch. (Obr. 10)

Jeden žiak v danej úlohe mal dve výsledné riešenia
vzájomných polôh kružníc. Prvé riešenie znázornil
pomocou programu ako ostatní žiaci (vzájomná
poloha kružníc s vonkajším dotykom). Konečné druhé
riešenie pomocou programu znázornil, tak, že sa
kružnice dotýkajú zvnútra (Obr. 8). Vnútorný alebo
vonkajší dotyk kružníc záleží od polohy bodu K.
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úžasné spestrenie bežných už trochu nudných hodín
efektívne, dynamické (Obr. 15)

Obr. 10 Reflexia od žiaka 1
Zdroj: z albumu autora
Tam, kde rysujeme do zošita, pretože sme viac aktívny
na hodinách, ale plusom s počítačom je, že viac
rozumieme a vidíme presne, čo rysujeme. (Obr. 11)

Obr. 15 Reflexia od žiaka 6
Zdroj: z albumu autora
-

Obr. 11 Reflexia od žiaka 2
Zdroj: z albumu autora

páčila sa mi viac interaktívna hodina
bolo to niečo nové, prehľadné, možnosť nalepenia
do zošita
mohlo to trvať dlhšie (Obr. 16)

keď sme pracovali s programom - je to rýchlejšie
a presnejšie. (Obr. 12)

Obr. 16 Reflexia od žiaka 7
Zdroj: z albumu autora
Obr. 12 Reflexia od žiaka 3
Zdroj: z albumu autora

Páčila sa mi skôr hodina na PC, pretože sme nemuseli
zbytočne rysovať do zošita, čo ušetrilo aj trochu času.
(Obr. 17)

Hodina sa mi páčila, pretože na počítači môžem vidieť
viaceré varianty, čo je dosť užitočné. Môžem vidieť
riešenia úlohy, kedy má a nemá. Podľa mňa je to aj
potrebné narysovať si ručne, nacvičiť do zošita. (Obr.
13)

Obr. 17 Reflexia od žiaka 8
Zdroj: z albumu autora
Dôležité je to vedieť aj ručne s pravítkom, kružidlom.
V programe to bolo výhodné v tom, že to bolo niečo
nové, efektívne. Výhodné je, že to šetrí čas, napr. os
úsečky, ale keby som to nevedel ručne, nevedel by som
overiť správnosť úlohy. Priebeh hodiny bol užitočný. Že
sme sa naučili a oboznámili s niečím novým. (Obr. 18)

Obr. 13 Reflexia od žiaka 4
Zdroj: z albumu autora
Dnešná hodina sa mi viac páčila, pretože sme využívali
program.
+ šetrenie pera, papiera, nervov, - nerobí sa
to prakticky (Obr. 14)

Obr. 18 Reflexia od žiaka 9
Zdroj: z albumu autora
Obr. 14 Reflexia od žiaka 5
Zdroj: z albumu autora
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Záver
Naša výskumná vzorka bola malá, a preto
prezentované výsledky nemôžeme zovšeobecniť.
Napriek tomu, získané výsledky nás vedú k niekoľkým
postrehom a záverom.
Z uvedeného môžeme konštatovať, že väčšina
žiakov bola spokojná s priebehom vyučovacej hodiny.
Pozitívne vnímali používanie softvéru počas
vyučovacej hodiny. U niektorých žiakov sa vyskytli
chyby väčšinou z nepozornosti. Žiaci vyzdvihli pri práci
s programom jeho efektivitu, prehľadnosť a možnosť
farebne rozlíšiť jednotlivé objekty. Niektorí pozitívne
hodnotili dynamickosť programu a možnosť vidieť
rôzne varianty riešenia (kedy má alebo nemá úloha
riešenie). Viacerí z nich správne poznamenali,
že konštrukčné úlohy treba vedieť narysovať aj
na papier, aby sme si vedeli overiť správnosť
jednotlivých nástrojov v programe. Bolo to pre nich
niečo nové a netradičné. Počas vyučovania sa bežne
nestretnú s tým, že aj oni môžu pracovať
so softvérom.
Niektorým
žiakom
to pomohlo
pri ujasnení vzťahov z danej problematiky. Preto
si myslíme,
že zavádzanie
softvéru
GeoGebra
do vyučovania vo vhodnej miere je prospešné,
pozitívne a osožné pre žiakov na školách v rámci
možností. Zvyšuje sa tým nielen zručnosť žiakov,
názornosť vyučovania jednotlivých tém, ale aj záujem
o daný predmet.

[6]

[7]
[8]
[9]
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people such as Bill Gates. Before mentioned primary
school has joined this event as one of several schools in
Slovakia. We would like to introduce the attendance of
the Hour of Code through the paper and to show
experience of many activities depending on children
age and skills.
Key Words: experience based learning, algorithmical
thinking, Kodu Cup, Hour of Code

Abstrakt
Príspevok je zameraný na zážitkové učenie
programovania pre žiakov, ktorí ešte nemajú
skúsenosti s programovaním. Vybrali sme si dve
aktivity, ktorých realizáciu opisujeme v článku.
Prvou je súťaž Kodu Cup, ktorá je zameraná na
rozvoj algoritmického myslenia a kreativity. Tejto
súťaže medzinárodného významu, ktorá je na
Slovensku organizovaná spoločnosťou Microsoft
Slovakia už tretí rok, sa zúčastnili aj žiaci ZŠ J. Bakossa
v Banskej Bystrici. Príspevok približuje samotnú súťaž,
skúsenosti s jej priebehom, ako aj ukážky vytvorených
hier detí tohto tímu.

Úvod
V súčasnej dobe ako budúce učiteľky informatiky
v kombinácii takmer denne počúvame na rôznych
miestach, konferenciách a prednáškach názory učiteľov
a širokej verejnosti na súčasné školstvo a otázky
týkajúce sa nadobudnutia lepších výsledkov v oblasti
vzdelávania. Jedným z často opakovaných spôsobov
vyučovania je učenie prostredníctvom zážitku, tzv.
zážitkové učenie. Práve tento spôsob vyučovania sme si
vybrali na to, aby sme žiakom poskytli úvodné hodiny
do programovania.

Druhou aktivitou je uskutočnenie tzv. Hodiny kódu celosvetového hnutia, ktorého sa zúčastňujú desiatky
miliónov študentov z celého sveta s podporou
osobností, vrátane Billa Gatesa. Tejto iniciatívy sa
zúčastnilo viacero škôl na Slovensku vrátane už
spomínanej základnej školy. Naším príspevkom chceme
predstaviť zapojenie tejto školy do samotnej Hodiny
kódu a prezentovať skúsenosti z rôznych aktivít so
žiakmi spomínanej školy so zreteľom na ich vek a
schopnosti.

1 Zážitkové učenie
Je to je spôsob vyučovania, ktorý je pre žiakov
prirodzený a zároveň veľmi populárny, keďže si
z vyučovacieho procesu odnesú zážitok. Dôvodom,
prečo sme si zvolili tento spôsob vyučovania je
priamočiary, aby sme u žiakov základnej školy vzbudili
záujem o rozvoj algoritmického myslenia, a teda aj
programovania. Zároveň sme chceli poukázať na
príťažlivú stránku programovania, ktorá je aj podľa
Štátneho vzdelávacieho programu zahrnutá v učive
druhého stupňa na základných školách.

Kľúčové slová: zážitkové učenie, algoritmické
myslenie, Kodu Cup, Hodina kódu

Abstract
This paper talks about the experience based learning of
programming for students with no programming
experience. We chose two activities which we realized.
The first activity is the contest KODU CUP which
aims for algorithmical thinking and creativity. Pupils
from the Primary school of J. Bakoss in Banská Bystrica
have joined this contest supported by Microsoft
Slovakia co. which is running for the 3rd time. The
paper describes the contest itself, experience with its
course and examples of games created by children of
this team.
The second activity is the worldwide Hour of Code
attended by tens of millions students and supported by

2 Algoritmické myslenie
Vzdelávanie žiakov na základných školách by malo
rozvíjať v žiakoch algoritmické myslenie, ktoré
nezahŕňa len informatiku, ale taktiež matematiku
a všetky odvetvia, kde je potrebné logické myslenie. Ide
o spôsob
riešenia
problému
prostredníctvom
rozdelenia na menšie problémy usporiadané v logickej
postupnosti.
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prebudiť v žiakoch kreativitu. Ide o [3] vizuálny
programovací jazyk, ktorý je založený na blokoch.
Uvádzame porovnanie s inými programami:

2.1 Programovanie prostredníctvom hry
Keby učiteľ povedal na vyučovacej hodine: „Dnes si
naprogramujeme hru“, väčšina žiakov by zobrala túto
informáciu určite s nadšením. Žiaci druhého stupňa
základných škôl majú mať na hodinách informatiky
vysvetlené základy programovania v jednom z detských
programovacích jazykov. Preto sme sa opierali o Štátny
vzdelávací program, ktorý zahŕňa rozvoj algoritmizácie
do učiva základnej školy a zamerali sme sa na
vysvetlenie základov programovania a rozvoja
pozitívneho vzťahu k programovaniu. Pomocou dvoch
aktivít, ktoré sme so žiakmi zo Základnej školy Jána
Bakossa v Banskej Bystrici uskutočnili, sme sa u žiakov
snažili vytvoriť pri programovaní príjemnú atmosféru,
ktorá nepripomínala učenie sa, ale skôr hru. Pomocou
hier sme sa snažili vytvoriť v žiakoch pocit, že
programovanie nie je niečo nudné alebo ťažké, ale že je
to príťažlivé, zábavné hranie sa a má to len jeden háčik
- žiak si musí trošku „potrápiť hlavu“, ale výsledný
program stojí za tú námahu. Myslíme si, že prvotný
dojem z programovania mala väčšina žiakov po
absolvovaní niektorej z aktivít, na ktoré sme sa
zamerali, veľmi dobrý, a to je dôležité na to, aby sa v
rámci programovania mohli naďalej rozvíjať a boli
motivovaní k predmetu informatika.

Tabuľka 1 Porovnanie softvérov
Softvér/
Vlastnosti

Alice

Scratch

Game
Maker

Kodu
Game
Lab

Izometrické
3D

✓

✗

✗

✓

Podporuje
Xbox

✗

✗

✗

✓

Integrovaný
hrací mód

✓

✗

✓

Zdieľanie hry
bez
nainštalovaného softvéru

✗

✓

✗

✓

Integrované
tutoriály

✓

✗

✗

✓

Cena

zadarmo

zadarmo

zadarmo

zadarmo

✓

Tu vidíme hlavné rozdiely v porovnaní s inými
softvérmi. Okrem 3D grafiky podporuje Kodu Game Lab
aj konzolu Xbox 360 a Xbox One, žiaci sa môžu zamerať
na ovládače z Xbox v programovaní hry.

3 Výber aktivít so zreteľom na zážitkové učenie
Naším cieľom bolo priblížiť a zaujať mladú generáciu v
snahe o rozvíjanie algoritmického riešenia problémov a
záujem o informatiku so zreteľom na pozitívny zážitok.
Snažili sme sa vybrať aktivity, ktoré by prilákali čo
najväčšiu skupinu žiakov s cieľom rozvíjať ich logické,
algoritmické a programátorské myslenie, ale aj
predstavivosť či priestorové videnie.

Pri skúšaní tohto softvéru sme zistili, ktoré hlavné časti
softvéru môžeme využiť na vytvorenie hry:
- Tvorba prostredia, kde sa hra bude odohrávať
- Nasadenie objektov
- Cesty
- Programovanie
- Export

3.1 Kodu Cup
Prvá aktivita, ktorú sme sa rozhodli uskutočniť, je
zároveň aj súťažou pod názvom Kodu Cup. Chceli sme,
aby táto aktivita bola dobrovoľná, a teda sa jej
zúčastnili najmä žiaci, ktorí majú o ňu záujem a chceli
sme v žiakoch vyvolať aj zdravú konkurencieschopnosť.
V roku 2012 sa učiteľ [1] Mgr. Peter Pallo, autor
myšlienky súťaže, zúčastnil Konferencie moderných
učiteľov v Portugalsku, kde sa stretol so softvérom
KODU GAME LAB a v spolupráci so spoločnosťou
Microsoft Slovakia vznikla súťaž KODU CUP, ktorej 3.
ročník prebehol v jeseni 2016. Pokiaľ sa žiaci chcú
zúčastniť súťaže, musia splniť zadanie, ktoré je stručné:
vytvoriť vlastnú hru v Kodu Game Lab [2] a určiť jej
pravidlá. Cieľom súťaže je podporiť algoritmické
myslenie, rozvíjať fantáziu a kritické myslenie a aj

3.2 Hodina kódu
Druhá aktivita bola Hodina kódu alebo v jej pôvodnom
znení „Hour of Code“. Ide o celosvetovú iniciatívu [4],
pod ktorú sa podpísala nezisková organizácia Code.org.
Hlavným cieľom organizácie je zvyšovanie záujmu o
informatiku v spoločnosti a momentálne spolupracuje
s partnermi ako Microsoft, Apple, Amazon či College
Board a teší sa podpore zvučných mien v oblasti
informatiky, napr. Marka Zuckerberga, či Billa Gatesa.
Aj z názvu iniciatívy je zrejmé, že ide o
programovanie, ktoré sa skladá z jednohodinových
výučbových programov. Jednou z výhod je, že sa
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nepožadujú žiadne predchádzajúce skúsenosti s
programovaním. Aktivity sú určené pre deti i dospelých
v rozmedzí od 4 – 104 rokov. Snahou je prilákať deti k
programovaniu a rozvíjať logiku, tvorivosť a riešenie
problémových úloh. Ak sa lektor alebo učiteľ rozhodne
pre kurz, má pri vytváraní široké možnosti. Tvorcovia sa
snažili, aby sa do Hodiny kódu mohlo zapojiť čo
najväčšie množstvo žiakov, preto je na výber 193 aktivít
trvajúcich okolo jednej hodiny, z čoho vyplýva aj názov.
Medzi najpopulárnejšie hry patrí:
1. Minecraft
2. Moana
3. Make a Flappy game
4. Star Wars
5. Gumball´s Coding Adventure
6. Code your own sports game
7. Kodable
8. Code with Anna and Elsa
9. Code Combat
10. Write your first computer program.

4.1 Priebeh aktivity Kodu Cup
Po krátkom rozhovore so žiakmi sme sa dozvedeli, že
žiaci so súťažou KODU CUP nemali žiadne skúsenosti,
nakoľko na tejto škole ešte nikdy neprebiehala. Okrem
toho nemali skúsenosť ani s prostredím Kodu Game
Lab. Vzhľadom na to sme neočakávali veľký záujem zo
strany žiakov. Preto sme sa snažili ich motivovať, aby sa
aspoň niekto do súťaže prihlásil. Najväčšou motiváciou
bola nielen hlavná výhra v podobe Xbox One, ale aj
možnosť vymyslieť si vlastnú hru a zrealizovať ju.
Konečné číslo súťažiacich na tejto škole sa vyšplhalo na
60. Celkový počet žiakov na škole je 211, takže sa
prihlásilo 28 % žiakov.

3. kat.
18%

1. kat.
17%

1. kat.
2. kat.

Pokiaľ sa učiteľ alebo lektor rozhodol uskutočniť
Hodinu kódu v termíne 5. – 11. december 2016, kedy
prebiehala hlavná udalosť, dostal príležitosť sa
zaregistrovať, aby sa na mape objavilo jeho mesto,
v ktorom aktivitu uskutočnil. Hlavným cieľom bolo
rozšíriť túto aktivitu do čo najväčšieho počtu miest.
Na to, aby sa mohlo do kurzu zapojiť čo najviac
žiakov, bolo potrebné preložiť tieto výučbové
programy. Preklad zabezpečujú dobrovoľníci pod
vedením Mgr. Zuzany Molčanovej.
Na Slovensku bolo zaregistrovaných približne 130
škôl a firiem.

3. kat.

2. kat.
65%
Graf 2 Percentuálne zastúpenie žiakov v jednotlivých
kategóriách

Keďže mnoho z týchto detí nikdy neprogramovalo,
rozhodli sme sa, že nahráme žiakom videotutoriály
s hovoreným slovom, ktoré sme rozdelili do 5 častí –
inštalovanie Kodu Game Lab, tvorba prostredia,
programovanie, ukončenie hry a export. Žiaci boli
oboznámení s dátumom, do kedy majú hry elektronicky
poslať. Hru zo 60 žiakov odovzdala len 1 žiačka. Po
rozhovore so žiakmi sme zistili, že nevedeli správne
pracovať s videotutoriálmi. Pravdepodobne to bolo
spôsobené tým, že sa s videotutoriálmi ešte nestretli
a neboli na ne zvyknutí. Zároveň sme zistili aj to, že
mladší žiaci mali problém prepínať medzi jednotlivým
oknami. Rozhodli sme sa pre ďalšiu možnosť - školské
kolo, ktoré prebehlo v škole v trvaní asi 3 hodín, kde
žiaci priamo programovali svoje vopred navrhnuté hry.
Počas kola mali možnosť sledovať aj premietanie cez
videoprojektor, kde mohli vidieť v reálnom čase
vypracovávanú hru a mohli sa tak zoznámiť
s niektorými možnosťami, ktoré Kodu Game Lab
ponúka. Pri hodnotení mali žiaci možnosť získať až 100
bodov, ktoré boli rozdelené do viacerých kritérií:
náročnosť programovania a funkčnosť hry (30 b),

4 Príprava aktivít a cieľová skupina
Pred samotným uskutočnením aktivít sme sa museli
oboznámiť s vybavením počítačovej učebne, kde sme
potrebovali, aby každý žiak mohol pracovať na počítači
samostatne a bol použitý aj videoprojektor, pretože
žiaci nezažili ešte žiadnu z aktivít. Okrem toho sme si na
Hodinu kódu vybrali cieľové skupiny žiakov z tried 3.A,
4.A, 5.A a 6.A. V prípade súťaže Kodu Cup nám išlo
predovšetkým o to, aby sa žiaci dobrovoľne prihlásili,
takže sme zverejnili nasledovné kategórie súťaže podľa
organizačných pokynov [5]:
1. kategória: 1. – 3. ročník,
2. kategória: 4. – 6. ročník,
3. kategória: 7. – 9. ročník,
čím sme umožnili každému žiakovi na celej základnej
škole účasť a nevynechali ani jeden ročník.
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prepracovanosť prostredia (30 b), stratégia hry (25 b)
a celkový dojem (15 b). Z každej kategórie zvíťazil jeden
žiak, ktorý mohol ešte doma svoju hru vylepšiť
a zdokonaliť. Okrem toho museli všetci traja
postupujúci vymyslieť názov hry a splniť vyššie uvedené
podmienky pre účasť vo finále.
Výhercovia školského kola vytvorili nasledujúce hry:
1. kategória – Svet kanónov
Obrázok 2 Ukážka hry z 2. kategórie

Popis hry: „Si motorkár. Za úlohu máš pozbierať
všetky mince, za ktoré dostávaš body. Jedna minca vo
vode zmení vodu na lávu, ale neublíži ti. V hre je veľa
nepriateľov – kanóny, lietadlá, chobotnica, loď a kľučka.
Všetci do teba strieľajú a snažia sa ťa zabiť. Niektorým
sa stačí vyhnúť, iných treba zabiť, aby si mohol ísť ďalej.
Ty strieľaš guličky. V hre máš aj dobrého kamaráta
Kodu, ktorý ti chce dať body, ale najskôr sa mu musíš
pozdraviť. Keď prejdeš svet a zabiješ aj veľkú kľučku,
dostaneš sa k srdiečku – cieľu. Ak ťa ale nejaký nepriateľ
zabije, prehral si.“

3. kategória – Dobrodružstvo s kamarátmi
Popis hry: „Továreň je domov rovera. Rover bol
navštíviť svojho kamaráta a teraz, keď sa vracal domov,
našiel prekážky, ktoré musí prekonať. Okrem toho
našiel aj svojho kamaráta, ktorému by mal ako správny
kamarát, pomôcť. Dostane sa rover do továrne – svojho
domova a pomôže kamarátovi?“

Obrázok 3 Ukážka hry z 3. kategórie

Obrázok 1 Ukážka hry z 1. kategórie

Pre porovnanie jednotlivých žiakov v kategóriách
sme prišli k záveru, že existuje priama úmernosť medzi
kategóriou žiakov a použitými funkciami.
V nasledujúcej tabuľke sme kategórie porovnali:

2. kategória – Zákon prírody
Popis hry: „Podstata hry je vystihnutá v názve.
Užívateľ je chobotnica, ktorá je hladná, a preto chce
zjesť ryby. Ryby, ktoré sú zamilované, môže zjesť, za čo
dostáva body. Keď dosiahne 50 bodov, vyhráva. V hre je
ale aj 1 nahnevaná ryba, ktorej sa nepáči, že chobotnica
ostatné ryby je a zároveň je veľká bojovníčka, preto sa
snaží chobotnicu zabiť. Keď sa s ňou stretne, nemá
šancu na prežitie. V hre sú aj ponorky, ktoré chcú
nalákať chobotnicu, aby stlačila medzerník. Keď
chobotnica stlačí medzerník, tak zomrie. Zákon prírody
spočíva v hierarchii, kedy v tejto hre je najvyššie
ponorka, potom chobotnica a nakoniec ryby.“

Tabuľka 2 Použité funkcie v jednotlivých kategóriách
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Vidíme, že v 3. kategórii žiak, ktorý bol z uvedených
žiakov najstarší, použil najviac funkcií, pričom
v ostatných kategóriách je ich rovnaký počet. Treba
však zdôrazniť aj pohlavie žiakov, kde chlapci v 1. a 3.
kategórii použili aj strieľanie guličiek alebo rakiet, ich
nasmerovanie na svetovú stranu a dievča v 2. kategórii
tieto funkcie nevyužilo.

tento predmet nie je známkovaný. V bežnom
vyučovacom procese využívame na motiváciu nálepky,
ktoré sú ekvivalentom jednotky. Približne polovica
žiakov kurz úspešne absolvovala, ostatným chýbali
približne 2 – 3 úrovne do ukončenia. V tomto prípade
sme sa rozhodli, že nebudeme dávať certifikáty, ale
nálepky, ktoré sme našli na oficiálnej webstránke
www.hourofcode.com.

4.2 Celoslovenské finále Kodu Cup
Vzhľadom na pravidlá súťaže sme museli čakať na email od organizátorov, ktorí víťazi postúpia do
celoslovenského kola. Nakoniec postúpili všetci traja
z tejto školy, a tak dňa 5. 12. 2016 prebehlo
celoslovenské finále súťaže KODU CUP a zároveň sa
tento výskum rozšíril o ďalšie zážitkové učenie.
Zúčastnilo sa 21 žiakov z 11 základných škôl, ktorí sa
stali víťazmi školských kôl spomedzi viac ako 230
súťažiacich z 20 základných škôl.
Finále sa začalo o 10:00 hod v Hotelovej akadémii
v Bratislave, kde boli pozvané aj médiá. Prebehol kurz
pod názvom Hodina kódu a popri tom sa žiaci spojili cez
Skype s rôznymi triedami na Slovensku vrátane
Microsoft Inkubátoru inovatívnych učiteľov. Neskôr sa
presunuli do spoločnosti Microsoft, kde boli
oboznámení s novinkami z Microsoft Office a Windows
10 vrátane ukážky nových programov. Prebehlo
vyhlásenie víťazov z každej kategórie, ktorí si odniesli
Xbox One. Všetci súťažiaci dostali atraktívne vecné
ceny. Nechýbala ani prehliadka samotného Microsoftu,
ktorá v žiakoch zanechala príjemný zážitok.

Obrázok 1 Ukážka hodnotenia pomocou nálepiek v triede
3.A

V prípade 5. a 6. ročníka sme zvážili kurz Write your
first computer program, ktorá bola určená pre
začiatočníkov, ktorí doteraz nemali žiadnu skúsenosť
s programovaním a triedy tomuto parametru
vyhovovali. Keďže naše vybrané triedy sa ešte vo
výučbe nestretli s programovaním, zdali sa nám tieto
kurzy pre nich vhodné. Programovanie majú zaradené
podľa tematických plánov až neskôr po absolvovaní
aktivity Hour of Code. Kurz bol vytváraný v prostredí,
v ktorom boli dopredu definované bloky príkazov,
ktoré žiaci mali ťahaním pridávať do okna, kde vytvárali
program. Jednotlivé úrovne sa každou úrovňou stávali
zložitejšími. Od príkazov typu choď dopredu k cyklom
s n opakovaním až po when alebo if cykly.

4.3 Priebeh aktivity Hour of Code
V roku 2016 sa konala celosvetová udalosť Hodina kódu
v rozmedzí 5. – 11. decembra. Do udalosti sa zapojili
triedy 3. - 6. ročníka základnej školy.
Vyučovacej hodine musela predchádzať ďalšia
príprava, kde sme vybrali kurzy, ktoré boli preložené
buď do českého, alebo do slovenského jazyka. Pre 3. a
4. ročník sme dali žiakom na výber medzi Minecraft
Designer, Star Wars a Kódovanie s Annou a Elsou. Výber
bol ovplyvnený tým, že tieto hry sú v ich veku aktuálne
a moderné a chceli sme docieliť aj to, aby žiaci kurzy
brali skôr ako zábavné hry. Počas kurzu sme žiakom
pomáhali s programovaním. Keďže v týchto ročníkoch
je viac chlapcov ako dievčat, najväčší záujem bol o
Minecraft Designer. Jeden zo žiakov bol používateľom
učiteľského počítača s možnosťou premietania na
videoprojektor, kde žiaci mohli odpozorovať postup a
realizáciu niektorých úrovní, ktoré im robili problém.
Celý proces bol zahrnutý do predmetu Informatická
výchova, ktorý vyučuje jedna z autoriek, a zároveň

Obrázok 5 Kurz Write your first computer program
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Vybraný kurz bol preložený do českého jazyka, takže
žiaci nemali problém s porozumením. Preto mohli
pracovať samostatne. Celý proces sme sledovali
prostredníctvom prechádzania sa pomedzi žiakov, aby
sme zistili aktuálny stav situácie. Niektorým bolo treba
poradiť, niektorí intuitívne pochopili napríklad aj cyklus
for. Žiakom išla práca veľmi dobre, samostatne
pracovali a bolo zjavné, že ich to bavilo, pretože po
naprogramovaní kódu mohli spustiť hru, a teda priamo
videli svoj kód v reálnom využití prostredníctvom
zážitku.
Problém nastal v úrovni 15, s ktorou mala problém
asi polovica triedy v oboch ročníkoch. Tento príklad
sme si spolu vysvetlili, keď sme ho premietli cez
videoprojektor. Išlo o spojenie nekonečného while
cyklu s podmienkou vo vnútri.

Páčila sa ti aktivita, ktorú sme robili na dnešnej
hodine ?

16 %
1%

83%

Áno

Nie

Trošku

Obrázok 7 Hodnotenie záujmu žiakov pomocou dotazníka

Avšak až 50 % žiakov sa vyjadrilo, že jednotlivé úlohy
neboli ťažké, ale dali sa len veľmi ťažko časovo stihnúť.
27,8 % žiakov si myslelo, že to bolo ľahké a časovo sa to
dalo ľahko zvládnuť.
Myslíš si, že úohy boli zvládnuteľné z hľadiska
náročnosti a času?
50 %

50 %

40 %
30 %

28 %
18 %

20 %

Obrázok 6 Úroveň 15, s ktorou mali žiaci problém

4%

10 %

Traja žiaci v triede prejavili záujem a spýtali sa na
ďalšie možnosti, v ktorých by sa mohli rozvíjať. Zaujal
ich najmä kurz s prostredím MineCraft a Star Wars.
Tvrdili, že by si to rady skúsili aj doma.
Nie všetci žiaci za 45 minút dokončili všetky úrovne,
ale nevyskytol sa ani jeden žiak, ktorý by nezvládol
minimálne 10 úrovní. Na konci hodiny sme žiakov
poprosili o to, aby nám vyplnili krátky dotazník o Hour
of Code, aby sme od nich získali spätnú väzbu. Na
webstránke Hour of Code je možnosť využitia tzv. Exit
ticket-u ako spätnú väzbu pre učiteľov, ale my sme
v tomto prípade využili vlastné dotazníky, ktoré mali
viac otázok.
Z výsledkov dotazníka nám vyšlo, že 83,33 % žiakov
zaujala aktivita, ktorú sme na hodine robili a 1,2 %
žiakom sa aktivita vôbec nepáčila.

0%
1
Úlohy boli zvádnuteľné, ale bolo málo času
Nemal som žiaden problémdokončiť
Nechcelo sa mi to dokončiť všetky úlohy včas
Nestihol som to, lebo som to nevedel
Obrázok 8 Hodnotenie aktivity žiakmi pomocou dotazníka

Záujem o ďalšie možnosti programovať na hodinách
informatiky bol značný, lebo až 72,2 % by chcelo
programovať aj na ďalších hodinách informatiky. No
napriek vysokému záujmu, bolo 11,2 % z odpovedí, že
by radšej robili niečo iné.
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Aj po skončení súťaže Kodu Cup niektorí žiaci
naďalej programujú svoje hry vo svojom voľnom čase a
pripravujú sa už na budúci ročník. Aj keď sa metóda
videotutoriálov v tomto prípade neosvedčila,
nezamietame ju. Práve naopak, chceme žiakov
dopredu viesť k tomu, ako videotutoriály používať, aby
si na ne zvykli už počas roka, aby to pre nich nebola
počas súťaže úplne nová vec.
Cieľ oboch aktivít bol splnený. Okrem toho, že žiakov
aktivity bavili, pracovali na rozvoji svojich
algoritmických schopností, fantázie, kritického
a logického myslenia, vnímania súvislostí a kreativity.
Mnoho žiakov sa na nasledujúcej hodine informatiky a
informatickej výchovy pýtalo, či budú mať zase Hodinu
kódu, ktorý kurz budú mať nabudúce a kedy bude
ďalšia súťaž Kodu Cup.

Chcel by si programovať aj na iných hodinách
informatiky?

11 %
6%
11 %
72 %

Áno, veľmi ma to zaujalo, preto by som bol/a veľmi štastný/á
Radšej by som robil/a niečo iné
iné
Programovanie ma vôbec nezaujalo

Poďakovanie

Obrázok 9 Hodnotenie úspechu aktivity u žiakov pomocou
dotazníka

Ďakujeme školiteľke Ing. Dane Horváthovej, PhD. za
cenné rady, pripomienky a odborné vedenie, ktoré
nám poskytla pri vypracovaní tohto vedeckého článku.

Z dotazníka vyplýva, že žiakom sa na aktivite páčila
rôznorodosť hier, grafika stránky i to, že to bolo
zábavné a učili sa inou formou, kedy získali nové
zážitky.
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Záver
Tieto dve iniciatívy, ktoré sme so žiakmi Základnej školy
Jána Bakossa absolvovali, boli zážitkom nielen pre
žiakov, ale aj pre nás ako budúce učiteľky. Bolo
zaujímavé sledovať, ako sa žiaci vďaka hre samostatne
rozvíjajú a ako ich programovanie graficky atraktívnych
hier baví.
Zároveň je aj v súčasnosti, po týchto dvoch
udalostiach zaujímavé porovnať žiakov, ktorí už mali za
sebou niektorý z kurzov alebo súťaž Kodu Cup a žiakov,
ktorí ho neabsolvovali. Takéto zloženie triedy je na
počítačovom krúžku (2. – 4. ročník). Žiaci majú v obľube
aktivitu, kde sa na tabuľu napíšu rôzne úlohy (tleskni,
otoč sa, vyskoč, pozri sa na spolužiaka) a následne sa
niektoré zakrúžkujú a priradia sa k nim čísla, koľkokrát
sa budú opakovať (napr. tlesk, 2x(otoč sa, vyskoč),
3x(pozri sa na spolužiaka)). Takto si žiaci precvičujú
cykly bez toho, aby sme im vraveli niečo o
programovaní. Žiaci, ktorí kurz absolvovali, aktivitu
riešia väčšinou bez toho, aby sa pomýlili, ostatným
treba správne riešenie často ukázať a až potom sú
schopní aktivite porozumieť. Samozrejme, treba vziať
do úvahy aj fakt, že medzi žiakmi sú vekové a
intelektuálne rozdiely, teda nemôžeme jednoznačne
usúdiť, že kurz Hour of Code im pomohol, ale nedá sa
to ani vyvrátiť.
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spolu s rozvojom IKT vzniká aj tlak na ich používanie vo
vyučovacom procese a zároveň možnosť ich aplikácie
v experimentálnom bádaní, je používanie týchto
technológií
v procese
vzdelávania
žiakov
v prírodovedných predmetov logické.2 Aplikácia
počítačom podporovaných experimentov vo vyučovaní
prírodovedných predmetov má niekoľko významných
pozitív. Konkrétne nimi sú jednoduchosť, možnosť
rýchlej odpovede, priama skúsenosť, motivácia
žiakov.3 To môže u žiakov spôsobiť, že nebudú dané
poznatky len pasívne prijímať, ale si ich budú aj aktívne
vyhľadávať.
Zároveň
realizácia
chemických
experimentov za podpory inteligentného zariadenia
môže výrazne zjednodušiť prácu žiakov a tiež šetriť ich
čas. Taktiež niektoré výskumy naznačujú, že
používanie počítačov na realizáciu experimentov
podporuje u žiakov rozvoj abstraktného myslenia. 4,5
Žiaci však stále používajú počítač s príslušným
softvérom len ako meracie zariadenie.
Naším cieľom bolo vytvorenie pracovných listov,
ktoré budú realizovateľné prostredníctvom počítačov
s príslušným meracím zariadením. My sme konkrétne
pracovali s meracím systémom od firmy Vernier.
Jednotlivé aktivity a k nim vytvorené pracovné listy
sme vytvárali pre oblasť forenznej a kriminalistickej
chémie. Štruktúra aktivít a teda aj pracovných listov
bola nasledovná. Najskôr obsahovala príbehovú
kriminálnu zápletku, z ktorej vyplynula „výskumná“
otázka. Túto otázku mali žiaci experimentálne riešiť.
Na výskumnú otázku nadväzovali úlohy rozličného
charakteru. Ich postupným vypracúvaním sa dostali
k odpovedi na otázku, ktorá sa týkala konkrétneho
prípadu. Tieto úlohy boli koncipované tak, aby rozvíjali
schopnosti a vedomosti žiakov a taktiež, aby žiaci
prepájali
nadobudnuté
poznatky
z ostatných
prírodovedných predmetov. Väčšina nami vytvorených
pracovných listov presahovala rámec stredoškolského
učiva chémie. Mali však u žiakov podporovať tvorivú
prácu, schopnosť tvoriť hypotézy, viesť diskusiu
a obhájiť si svoje predpoklady a domnienky, či
prípadné zistenia.

Abstrakt
Práca sa zameriava na forenznú chémiu aplikovanú do
vyučovania.
Naším
cieľom
bolo
vytvorenie
experimentálnych úloh, ktoré budú rozvíjať schopnosti
žiakov. Tieto dáta sme zisťovali pomocou dotazníka.
Dotazník mal štruktúru Likertovej škály, ktorá mala
štyri stupne. Ten nám poskytol údaje o tom, ako žiaci
dané úlohy zvládli. Zároveň sme pomocou analýz
dotazníkov vyplnených žiakmi, získali údaje, ktoré sme
použili na vylepšenie pracovných listov a práce
s experimentálnymi úlohami.
Kľúčové slová: experimentálna úloha, dotazník,
počítač, škála

Abstract
This thesis is on subject of forensic chemistry which
could be put into practise with a help of computer.
Our aim was to create some experimental tasks to
hepl pupils´s skill development. They are written on
the work list. We tested out our experimental tasks
with help of a questionnaire. This gave us the answers
to how pupils succeed in this field. This questionnaire
has four grades and it is structured according to
Likert´s range. This analisys gave us the answers and it
will help us to improve our experimental tasks in the
future.
Key words: experimental task, questionnaire,
computer, range

Úvod
V súčasnosti je vyučovanie prírodovedných
predmetov, nevynímajúc chémiu, náročný proces ako
pre učiteľa tak aj pre žiakov. Dodnes zostala základnou
jednotkou triednohodinového systému na našich
školách vyučovacia hodina, počas ktorej by mal učiteľ
splniť všetky špecifické ciele pre danú hodinu.1 Tie
v sebe zahŕňajú kognitívne, afektívne a psychomotorické ciele.1 Zároveň by učiteľ mal dbať na
dodržiavanie didaktických zásad počas vyučovania.
Väčšina moderných pedagogických koncepcie sa
zhodujú na tom, že žiak má byť počas vyučovacieho
procesu aktívny a motivovaný.1 Keďže v súčasnosti
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výrokom. Žiaci na výroky odpovedali pomocou škály,
ktorá mala štyri stupne odzrkadľujúce ich postoje.
Jednotlivé numerické body škály boli nasledovné 1 –
nesúhlasím, 2 – čiastočne nesúhlasím, 3 – čiastočne
súhlasím, 4 – súhlasím. Dotazník tvorilo spolu 12
výrokov, jedenásť z nich malo charakter uzavretých
výrokov, ktoré zisťovali postoje žiakov k realizovaným
úlohám a prácu s meracím zariadením, posledný
dvanásty bol otvorený. Výroky 1, 2, 5, 6 boli zamerané
na prácu s meracím zariadením, či žiak pochopil
zadania a bol schopný samostatne pracovať. Výroky 3,
4, 7, 8, 9, 10, 11 sa obsahovo zameriavali na zistenie, či
experiment, ktorý žiaci realizovali bol pre nich
atraktívny, či ich motivoval používať počítač častejšie
pri učení sa chémie. Posledný dvanásty výrok bol pre
nás spätnou väzbou, či žiaci pochopili, prečo a za akým
účelom merali konkrétnu veličinu. Tento výrok sme
vyhodnotili taktiež pomocou Likertovej škály, ktorá
mala štyri stupne. Ak žiaci odpovedali správne, pridelili
sme odpovedi hodnotu 4. Keď bola odpoveď žiaka
čiastočne správna priradili sme odpovedi hodnotu 3.
Čiastočne nesprávnej alebo neúplnej odpovedi sme
priradili hodnotu 2. Úplne nesprávna odpoveď mala
hodnotu 1 na nami vytvorenej a použitej škále.

1 Metodika
Našim cieľom bolo vytvorenie aktivít a pracovných
listov, ktoré v sebe obsahovali kriminálny príbeh so
zápletkou, na ktorú následne nadväzovala pracovná
úloha. Zároveň však bolo potrebné tieto aktivity aj
pilotne otestovať. Najskôr sme z nami vytvorených
pracovných listov vybrali dve úlohy, ktoré sme
následne zrealizovali s vybranou vzorkou žiakov.
Celkovo sme vymysleli päť rôznych aktivít z odlišných
oblastí chémie, ktoré sa zameriavali na rozpustnosť
plynov
v kvapaline,
vodivosťou
kvapalín
a spektrofotometriou vybraných roztokov. Rozhodli
sme sa vybrať pracovné listy z názvami Aká je to voda?
a Mŕtvola v jazere. Tie sme potom poskytli žiakom
spolu s ďalšími inštrukciami, aby boli schopní dané
experimenty realizovať. Realizácia v sebe zahŕňala
prípravu pracovného listu žiakmi a samotné
prevedenie pokusu. Následne sme formou dotazníka
zisťovali názory žiakov na vykonané experimenty. Toto
overovanie aktivít sa uskutočnilo na Gymnáziu
v Kysuckom Novom Meste.
Počet žiakov, ktorí sa nachádzali vo výskumnej
vzorke bol 22, z toho bolo 15 dievčat a 7 chlapcov.
Jednalo sa o žiakov štvrtého ročníka gymnázia a ich
priemerný vek bol 18 rokov. Žiakov sme rozdelili do
troj až štvorčlenných skupín. Najskôr sme skupinu,
ktorá mala realizovať úlohu,
poučili o práci
s príslušným počítačovým softvérom a meracou
sondou. Žiaci pracovali s pracovnými listami, ktoré
dostali deň pred uskutočnením experimentov. Tie si
mali prečítať a pripraviť sa na prácu s meracím
zariadením. Po poučení začali žiaci realizáciu zadanej
úlohy. Po jej skončení mali dokončiť pracovný list,
v rámci ktorého boli aj úlohy, ktoré boli schopní žiaci
zrealizovať až po dokončení merania.

2 Výsledky a diskusia
Získané údaje z dotazníkov, ktoré boli súčasťou
realizácie vybraných experimentov, sme analyzovali
a následne graficky vyhodnotili. Jednotlivé údaje
v grafoch uvádzame v nasledujúcom texte. Výsledky
odpovedí na výroky v dotazníku, ktoré sa týkali práce
s meracím zariadením uvádzame na obrázku č.1. Tento
graf sa týkal výrokov, ktoré boli zamerané na
pochopenie práce s meracím zariadením. Jednotlivé
výroky zneli nasledovne:
1. Zadanie a inštrukcie k pokusu boli jasné
a zrozumiteľné.
2. Pracovať s počítačovým systémom mi
nerobilo žiadne problémy.
5. Dokázal som pracovať samostatne so
skupinou bez pomoci učiteľa.
6. Získavať namerané dáta z počítača nebol
pre mňa problém.

Poslednou časťou pilotného testovania vytvorených
úloh, bolo zistenie spätnej väzby a názorov žiakov na
tieto aktivity a pracovné listy. K zisteniu týchto údajov
sme použili dotazník, ktorý sme administrovali žiakom
až po ukončení merania, aby žiakov pri práci
nerozptyľoval. Dotazník obsahoval výroky, na ktoré
mali žiaci vyjadriť mieru svojho súhlasu s konkrétnym
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Obrázok 1 Grafické vyjadrenie odpovedí na výroky, ktoré sa týkali pracovného listu s názvom Aká je to voda?

Ako môžeme vidieť z grafu, väčšina odpovedí
žiakov, ktorí sa zúčastnili na danom experimentálnom
meraní bola čiastočne pozitívna alebo úplne pozitívna.
Líšila sa len frekvencia jednotlivých odpovedí na
konkrétny výrok. Všetkým účastníkom merania boli
inštrukcie týkajúce sa práce jasné alebo čiastočne
jasné, ako vyplýva z grafu z výroku číslo 1. Taktiež
nemali problém pracovať s počítačom a príslušným
meracím zariadením, ako môžeme vidieť z odpovedí
na výroky 2 a 5. Žiaci však počas realizácie požadovali
aktívnu pomoc, čo sa prejavilo v dotazníku pri
odpovediach na výrok číslo 6.
Odpovede na ďalšie výroky, ktoré sa týkali toho, či
realizovaný experiment bol pre žiakov atraktívny, či
ich motivoval a následne vyhodnotenie ako žiaci
realizovanému experimentu pochopili uvádzame
v grafe na obrázku č.2.
Jednotlivé výroky zneli nasledovne:
3. Pokus bol pre mňa veľmi atraktívny.
4. Atraktivitu pokusu zvyšovala kriminálna
zápletka s príbehom.

7.

Viac ako práca s počítačom bola
atraktívna
kriminálna
zápletka
s príbehom.
8. Myslím si, že by som bol schopný/á
zvládnuť aj pokus, ktorý presahuje
rámec učiva na gymnáziu, ak by bol
realizovaný prostredníctvom počítača.
9. Realizované aktivity mi ukázali nové
využitie počítača pri osvojovaní si
poznatkov z chémie.
10. Realizované aktivity ma podnietili
k tomu, aby som počítač častejšie
používal/a pri učení chémie.
11. Získané poznatky z realizovaných aktivít
budem schopný použiť aj na iných
predmetoch (napr. biológia, fyzika).
12. Napíšte premennú, ktorú ste sledovali
počas experimentu.
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Obrázok 2 Grafické vyjadrenie odpovedí na výroky, ktoré sa týkali pracovného listu s názvom Aká je to voda?

Napriek tomu, že viac ako polovica uviedla, že
pokus bol pre nich atraktívny, dosť veľká skupina
žiakov čiastočne alebo úplne nesúhlasila s výrokmi
týkajúcich sa atraktivity nimi realizovaných pokusov.
Ako môžeme vidieť na grafe, tak žiaci hodnotili
samotnú prácu s počítačom viac atraktívnu ako
kriminálny príbeh s následným riešením. Napriek
bezproblémovému pochopeniu zadania a práce
s počítačom väčšina žiakov uviedla, že by neboli
schopní zvládnuť pokusy s daným počítačovým
softvérom, ktoré presahujú rámec gymnaziálneho
učiva. Realizované aktivity žiakom ukázali nové
využitie IKT v procese výučby chémie. Tieto aktivity ich
však nepodnietili k väčšiemu využívaniu počítača pri
učení sa chémie. Podľa väčšiny účastníkov merania
poznatky, ktoré získali pri realizácií experimentov
budú schopní využiť aj na iných, najmä
prírodovedných, predmetov. Napriek tomu, že

všetkým bolo zadanie jasné a zrozumiteľné, časť
žiakov nepochopila, čo vlastne merala a za akým
účelom. Nami analyzované hodnotenie pochopenia
zadania sa nachádza v poslednom čísle výroku, ktorý
je zobrazený na grafe vyššie. Z toho môžeme usúdiť,
že napriek tomu, že žiaci udávali, že zadanie im bolo
jasné, časť z nich nepochopili podstate realizovaného
experimentu.

Druhý experiment, ktorý sme použili na overenie
nami vytvorených pracovných listov bol list s názvom
Mŕtvola v jazere. Opäť zistené údaje, ktoré sme získali
formou dotazníka uvádzame v grafe č.3. Tieto údaje sa
týkali práce s meracím zariadením. Použitý dotazník
obsahoval rovnaké výroky ako dotazník, ktorý sme
použili pri prvom meraní.
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Obrázok 3 Grafické vyjadrenie odpovedí na výroky, ktoré sa týkali pracovného listu s názvom Mŕtvola v jazere.

Z výsledkov, ktoré sme získali a graficky zobrazili
vyplýva, že väčšina odpovedí žiakov na výroky boli
opäť čiastočne pozitívne alebo úplne pozitívne. Oproti
predchádzajúcemu meraniu sa líši frekvencia odpovedí
na konkrétne výroky. Žiakom boli viac jasné inštrukcie
a zadanie oproti predchádzajúcemu experimentu
s vodivosťou. Opäť žiaci nemali problém získavať
namerané dáta z počítača. Taktiež sa mierne zlepšilo
poňatie
žiakov
ohľadne
atraktivity
daného
experimentu, aj keď toto zlepšenie bolo minimálne.
Naproti tomu sa mierne zhoršila schopnosť pracovať
žiakov samostatne bez aktívnej pomoci. Tento
experiment taktiež ukázal žiakom nové použitie
počítača s daným meracím softvérom, ako môžeme

vidieť z výroku číslo 9. Tento ich nemotivoval, aby žiaci
začali viac využívať počítač pri učení chémie.
Realizovať experimenty, ktoré presahujú rámec
stredoškolského učiva chémie na gymnáziu by žiaci
nechceli ani pomocou konkrétneho meracieho
zariadenia a použitia IKT. Opätovne sa nám potvrdilo,
že napriek tomu, že žiaci deklarovali pochopenie
zadania a bezproblémového zisťovania dát z počítača,
žiaci úplne presne nepochopili dôvod, prečo sledujú
a merajú konkrétnu veličinu.
Pre lepšie zhrnutie nami zistených poznatkov
ohľadom výrokov, ktoré sa týkali, či realizovaný
experiment bol pre žiakov atraktívny, či ich motivoval
a následne vyhodnotenie ako žiaci realizovanému
experimentu pochopili. Tieto dáta uvádzame v grafe
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Obrázok 4 Grafické vyjadrenie odpovedí na výroky, ktoré sa týkali pracovného listu s názvom Mŕtvola v jazere.
Tieto výroky boli zamerané na pochopenie pracovného listu.

Nami získané údaje sme porovnali s prvým
výrokom, v ktorom žiaci odpovedali na zrozumiteľnosť
práce. Ten sme následne porovnali s dátami, ktoré

sme získali analýzou odpovedí na dotazníky, či žiaci
zadaniu pochopili, konkrétne to bol výrok číslo 12.
Tieto údaje uvádzame na obrázku 5 a 6.

Obrázok 5 Grafické vyjadrenie odpovedí na výrok, ktorý sa týkal pracovného listu s názvom Aká je to voda?
V porovnaní s reálnym vyhodnotením odpovedí žiakov. V tomto výroku sa mali žiaci samostatne ohodnotiť
v porovnaní s reálnym vyhodnotením odpovedí žiakov. Jednotlivé numerické body Likertovej škály, ktorou sa
hodnotili žiaci boli nasledovné 1 – nesúhlasím, 2–čiastočne nesúhlasím, 3 – čiastočne súhlasím, 4 – súhlasím. Nami
realizované numerické hodnotenie bolo nasledovné 1 – nesprávna odpoveď, 2 – čiastočne nesprávna, 3 – čiastočne
správna, 4 – správna.

483

Študentská vedecká konferencia 2017

ODBOROVÁ DIDAKTIKA II

Obrázok 6 Grafické vyjadrenie odpovedí žiakov na výrok, ktorý sa týkal pracovného listu s názvom Mŕtvola v jazere.
V tomto výroku sa mali žiaci samostatne ohodnotiť v porovnaní s reálnym vyhodnotením odpovedí žiakov.
Jednotlivé numerické body Likertovej škály, ktorou sa hodnotili žiaci boli nasledovné 1 – nesúhlasím, 2 – čiastočne
nesúhlasím, 3 – čiastočne súhlasím, 4 – súhlasím. Nami realizované numerické hodnotenie bolo nasledovné 1 –
nesprávna odpoveď, 2 – čiastočne nesprávna, 3 – čiastočne správna, 4 – správna.

Z grafov vyplýva, že napriek deklarácií žiakov, že
zadaniu rozumejú a je im postup práce jasný. Nie
všetci pochopili, za akým účelom daný experiment
realizovali. To sa prejavilo v odpovediach na výrok
číslo 12, v ktorom mali žiaci napísať akú veličinu merali
a v akej látke merali.

súhlasu s konkrétnym výrokom. Pričom neexistovala
správna odpoveď, na čo boli žiaci aj upozornení.
Z následnej analýzy dotazníka vyplynulo, že žiaci
vnímajú atraktívne samotnú prácu s počítačom
a príslušným
meracím
zariadením.
Čiastočne
neatraktívne vnímali kriminálny príbeh so zápletkou,
na ktorú nadväzovala úloha, ktorú mali žiaci
realizovať. Toto zistenie bolo v rozpore s našimi
očakávaniami, nakoľko sme predpokladali, že aj
samotný príbeh bude mať motivačný charakter. Táto
skutočnosť mohla byť čiastočne spôsobená, že daná
téma a spôsob výučby bol pre žiakov nový a žiaci ho
nemali odskúšaný. Ďalším dôvodom mohlo byť, že
práca s meracím systémom bola pre žiakov nová
a natoľko motivujúca, že táto motivácia prevýšila
motiváciu z príbehu a z tohto dôvodu žiaci príbeh
nevnímali motivujúco.
Je dôležité taktiež zdôrazniť, že nami testovaná
vzorka žiakov nebola dostatočne veľká, a preto nie je
možné vyvodzovať všeobecné závery z testovania,
nakoľko sa jednalo o pilotné otestovanie. Ak by sme
mali vyvodzovať všeobecné závery, bolo by potrebné
tieto pracovné listy otestovať na väčšej vzorke žiakov.

Záver
Naším cieľom bolo vytvorenie pracovných listov
z oblasti forenznej chémie s meracím počítačovým
systémom Vernier. Následne sme tieto pracovné listy
otestovali na vybranej vzorke žiakov. Pracovné listy
boli navrhnuté a koncipované tak, aby súčasne
rozvíjali tvorivé schopnosti žiakov. Nakoľko žiaci len
pasívne neodmerali a nezapísali výsledok merania, ale
museli ďalej s údajmi pracovať. Na otestovanie žiakov
sme vybrali dva pracovné listy. Tie žiaci postupne
vypracovávali a po skončení experimentálnej časti
úloh sme im dali vypracovať dotazník na zistenie
spätnej väzby, ako úlohy vnímali. Dotazník obsahoval
Likertovu škálu, pomocou ktorej mali určiť mieru
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educational products focus mainly on the personality of
the learner, who enters educational process, and the
possibilities of the LMS, which enable an adaptivity of
the educational process according to acquired
knowledge by participants of the e-course.
Key Words: LMS, e-learning, personalization, adaptive
possibilities, Petri Nets

Abstrakt
Článok je zameraný na hľadanie adaptívnych možností
známych Learning Management Systems (LMS)
používaných na podporu výučby dennej, ako aj externej
(kombinovanej) formy vzdelávania. Pre zefektívnenie
a optimalizáciu výučby sa používajú manažérske
systémy na podporu vzdelávania (LMS), ktoré
podporujú tvorbu vzdelávacích e-kurzov s využitím
všetkých multimediálnych elementov a spĺňajú
predpoklady pre správny postup získavania vedomostí
z danej problematiky.
Všetky známe LMS sa sústreďujú na podporu
vzdelávania s využitím Informačných a Komunikačných
Technológií (IKT). Základnou jednotkou je elektronický
vzdelávací kurz (ďalej už len e-kurz) s charakteristickou
štruktúrou
vyplývajúcou
z
pedagogických
predpokladov a obsahových zámerov jednotlivých
predmetov. V súčasnosti sa tieto elektronické výučbové
produkty zameriavajú hlavne na osobnosť študujúceho,
ktorý vstupuje do procesu vzdelávania a na možnosti
LMS, ktoré umožňujú adaptáciu procesu výučby podľa
nadobudnutých vedomostí participantov e-kurzu.
Kľúčové slová: LMS, e-learning, personalizácia,
adaptívne možnosti, Petriho siete

Úvod
Od počiatku integrácie IKT do vyučovacieho procesu sa
hľadajú stále nové spôsoby ich využitia vo vzdelávaní.
Jedným z nich bol aj e-learning, ktorý znamenal novú
éru vo vzdelávaní. Na začiatku snaženia vytvárania
počítačovej podpory formou e-kurzov, vytvorených
vo virtuálnom prostredí, tieto priniesli so sebou popri
množstve výhod aj určité nevýhody. Jednou z nevýhod
bola ich statickosť, čo znamená, že vytvorený kurz nie
vždy vyhovoval každému používateľovi. Na tento
nedostatok e-learningu upozorňovali viacerí autori.
Za
najznámejšieho
môžeme
považovať
P. Brusilovského, ktorý o danej problematike napísal
niekoľko odborných publikácií. V roku 2007 bol Peter
Brusilovsky jedným z editorov knihy The Adaptive
Web, Methods and Strategies of Web Personalization,
ktorá si kladie za cieľ zmapovať súčasnú situáciu v
oblasti adaptívnych systémov, pričom každý z autorov
príspevkov v uvedenej knihe, popisuje svoj vlastný
prístup k problematike adaptácie [1].
V súčasnosti neustále prebiehajú snahy o návrhy
efektívnejších koncepcií, ktoré by bolo možné uplatniť
v aplikovaných výučbových adaptívnych systémoch.
Problematike adaptácie procesu štúdia s podporou
e-kurzov sa zaoberá množstvo autorov vo svojich
vedeckých výstupoch napr.: Turčáni, Kostolányová,
Bieliková, Sehnalová, Despotović-Zrakić a kol.,
Takhirov, Karagiannis, Satratzemi a ďalší. Skúmanej
problematike sa venuje celý rad ďalších autorov a jej
aktuálnosť dokazujú výstupy na 11. medzinárodnej
konferencii (EC-TEL 2016) konanej vo francúzskom

Abstract
The article is aimed at finding the adaptive possibilities
of known LMS systems, which are used in support
teaching daily as even external (combined) form of
education. The LMS, which support all multimedia
elements and they are fulfill the conditions for the
correct process to acquire knowledge of the issues, use
to streamline and optimization of instruction.
LMS are focusing on the support of an education by
using ICT. The electronic educational course with the
characteristic structure resulting from a pedagogical
assumptions and content plans of an individual
subjects is the base unit. At present, these electronic
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Lyone v septembri 2016, ktorá niesla názov „Adaptive
and Adaptable Learning“.

1 Personalizované
možnosťami

systémy

ktorý sa prispôsobuje požiadavkám a potrebám
jednotlivých používateľov. V [[4]] sa uvádza, že okrem
poskytovania
individualizovaných
informácií
používateľovi, je úlohou personalizácie tiež určiť, ktoré
informácie sú pre neho najrelevantnejšie a prezentovať
mu ich najvyhovujúcejším spôsobom.

s adaptívnymi

Vo
vedeckých
publikáciách
zaoberajúcich
sa problematikou personalizovaných systémov
s adaptívnymi možnosťami, existuje určitá diferenciácia
názorov významu pojmov adaptivita a personalizácia.
Táto skutočnosť môže byť spôsobená aj tým, že tieto
pojmy sa dajú chápať z viacerých hľadísk. Pojmy
adaptivita a personalizácia sa nepoužívajú iba
v informatike, čo môže byť ďalším dôvodom ich
nesprávneho chápania a následne aj definovania
niektorými autormi. Cieľom tejto kapitoly je ozrejmiť
čitateľovi, čo tieto dva pojmy znamenajú.
Ako sme už spomínali danou problematikou
sa zaoberá mnoho autorov a ich názory na definíciu
daných pojmov sa často líšia. Pre priemerného čitateľa
môže byť teda problémové a v niektorých prípadoch
až zmätočné sa zorientovať, čo vlastne pojmy
adaptivita a personalizácia znamenajú. V prvom rade je
potrebné si uvedomiť, že budeme hovoriť o
činnostiach, ktoré súvisia s výučbovými aktivitami
v informatike, konkrétne o adaptívnych možnostiach
zvoleného LMS. Našou snahou bolo preštudovať
mnoho relevantných zahraničných aj domácich
prameňov, ktoré sa danou problematikou zaoberajú,
analyzovať a vybrať definície, ktoré najviac vystihujú
podstatu personalizovaných systémov s podporou
adaptivity.

1.2 LMS s adaptívnymi možnosťami
Podľa [[2]], ktorý sa zaoberá adaptáciou
používateľského rozhrania, rozlišuje pojmy adaptabilita
a adaptivita. Za hlavné kritérium považuje to, akým
spôsobom je realizované prispôsobovanie systému
(používateľského rozhrania). Adaptívne rozhrania
dynamicky menia svoje rozhranie tak, aby neustále
podporovali používateľa v jeho činnosti, zatiaľ
čo adaptabilné rozhrania iba poskytujú používateľovi
rôzne prispôsobovacie mechanizmy na túto zmenu.
Dynamickosť teda môžeme považovať za jeden
zo základných atribútov adaptívneho systému.
Veľký počet autorov vo svojich prácach upozorňuje
na dôležitosť vytvorenia modelu používateľa, čo je
jednou z úloh adaptívnych systémov [[1]]. Existuje
viacero prístupov na tvorbu tohto modelu. Podľa [[5]]
adaptívny LMS sleduje chovanie a charakteristiky
konkrétneho študenta, uchováva tieto informácie
a počas behu systému priebežne vyhodnocuje
a aktualizuje. Na základe vyhodnotenia týchto
informácií podľa [[6]] adaptívne systémy menia svoju
štruktúru, funkcionalitu a rozhranie s cieľom vyhovieť
rozdielnym a meniacim sa potrebám jednotlivca alebo
skupiny. Ako uvádza [[7]], adaptívny systém tiež
poskytuje prostriedky na dynamické prispôsobovanie
prezentácie, obsahu alebo navigácie pričom okrem
aktuálnych charakteristík používateľa uvažuje aj
prostredie, v ktorom sa informácie poskytujú.
Z týchto tvrdení teda vyplýva, že systém musí spĺňať
určité kritéria, aby bol považovaný za adaptívny. Tieto
požiadavky vo svojej publikácií zhrnul [[8]], podľa
ktorého je za adaptívny systém považovaný taký, ktorý
dokáže:

monitorovať činnosť svojich používateľov;

interpretovať tieto činnosti na základe
špecifických doménových modelov;

odvodzovať
požiadavky
a
preferencie
používateľov z interpretovaných aktivít,

vhodne
ich
reprezentovať
na
základe
pridružených modelov;

vhodne reagovať na základe dostupných
poznatkov o jeho používateľoch tak, aby
dynamicky uľahčoval proces učenia.

1.1 Personalizácia výučby s podporou LMS
V počiatkoch e-learningu viacerí autori upozorňovali
okrem jeho pozitív aj na nedostatky, ktoré so sebou
priniesol. Za jeden z hlavných nedostatkov bolo
nerešpektovanie
individuálnych
charakteristík
študujúceho. Tento prístup sa nazýva „one size fits all“
[1]. Ako príklad tohto prístupu môže byť zverejnenie
rovnakého študijného materiálu všetkým účastníkom
e-kurzu. V súčasnosti sa stretávame so snahou
o personalizáciu obsahu e-learningových kurzov podľa
individuálnych charakteristík jeho používateľov.
Podľa [[2]] personalizácia znamená dodávanie,
poskytovanie personalizovaného obsahu konkrétnemu
používateľovi. Je toho názoru, že pojmy personalizácia
a adaptivita so sebou úzko súvisia. Personalizáciu ďalej
vníma ako „riešenie problému, ako poskytnúť
používateľovi čo možno najväčší komfort pri práci
so systémom.“ Na základe tvrdení v [[3]] vyplýva, že
za personalizovaný systém môžeme považovať taký,
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Vyššie uvedené poznatky sa pokúsime zhrnúť a popísať
tak
vzájomný
vzťah
medzi
personalizáciou
a adaptivitou. Dovolíme si tvrdiť, že pod adaptivitou je
možné rozumieť prostriedky poskytnuté systémom,
ktoré
umožňujú
zber,
uchovávanie
údajov
o používateľovi a na ich základe umožňujú dynamickú
zmenu systémových prvkov, ktorej cieľom je
personalizácia.

2

„prívetivejšie“ prostredie a s tým spojené
jednoduchšie používanie.
Prieskum, ktorý prebiehal na The University of Minho
v Portugalsku v školskom roku 2008/2009, obsahoval
výpovede približne 8000 respondentov. Predmetom
záujmu boli 4 oblasti :
 identifikácia respondentov,
 stupeň získaných skúseností,
 používané funkcionality LMS,
 celková spokojnosť s LMS Moodle a Blackboard.
Najlepšie hodnotené položky u LMS Moodle podľa
prieskumu boli jednoduchosť odovzdávania úloh
a prístup k študijným materiálom. Najhoršie
hodnotené boli u oboch LMS vyhľadávacie nástroje
a participácia na fórach, pričom celkovo v hodnotení
týchto aspektov lepšie obstál LMS Moodle.

Výber vhodného LMS

Jedným z cieľov článku je výber vhodného LMS pre
požadované účely. To v sebe zahŕňa podrobnú analýzu
potencionálne použiteľných LMS. V súčasnosti je
e-learning veľmi populárny, čo podnietilo vznik
viacerých LMS. Keďže dnešná doba nám ponúka
množstvo rôznych e-learningových platforiem, je
praktický nemožné vykonať podrobnú analýzu všetkých
dostupných LMS. Rozhodli sme sa teda pre výber 2
najpopulárnejších LMS v oblasti podpory univerzitného
vzdelávania, ktorými sú podľa [[9]] LMS Moodle
a Blackboard. Internetový zdroj [[10]] ponúka
porovnanie základných parametrov jednotlivých LMS.
Na podrobnú analýzu je to však nepostačujúce. Preto je
potrebné preštudovať projektovú dokumentáciu
jednotlivých systémov a zvoliť vhodnú metodiku na
výber LMS, ktorý bude najviac vyhovovať naším
požiadavkám. Pre špecifikáciu potrieb a postojov
študentov budeme vychádzať z dotazníkov, ktoré budú
vytvorené na tieto účely. Ďalším predmetom nášho
záujmu boli aj prieskumy preferencií študentov
univerzít z celého sveta. Ako metódu na výber
najvhodnejšieho LMS určeného na naše účely,
použijeme SWOT analýzu.

Obr. 1 Hodnotenie rozličných funkcionalit LMS
Moodle a Blackboard (1 – najhoršie, 5 – najlepšie)
Zdroj: [12]

2.1. Aspekty ovplyvňujúce výber LMS

U Blackboardu respondenti najviac oceňovali jeho
intuitívnosť v oblasti prihlasovania a prístupu
k materiálom. Ďalším zaujímavým zistením bolo, že
predchádzajúca skúsenosť s daným LMS ovplyvňuje
študentove preferencie práve smerom k tomuto
systému. Podľa logistickej regresie, ktorú uvádza [[12]]
je pravdepodobnosť 1,21 násobne vyššia, že študent,
ktorý používa (alebo používal) LMS Moodle,
uprednostní tento systém pred Blackboard (v prípade
Blackboardu 1,01). Z toho vyplýva otázka, či je naozaj
vhodné zamýšľať sa nad zmenou LMS systému, ktorý
používa naša univerzita a aká je miera konformity
študentov našej katedry v prípade zmeny LMS. Na
záver podkapitoly dovoľujeme vysloviť 2 hypotézy:
1) Študenti katedry informatiky majú pozitívny
vzťah k IKT.
2) Zmena LMS na našej katedre nie je vhodná.

Štúdia [[11]], uvádza, že výber e-learningového
prostredia nie je iba technická záležitosť, ale vyžaduje
zváženie niekoľkých ľudských a sociálnych faktorov.
Študentove postoje do istej miery determinuje to, ako
vníma použitú technológiu. Preto bolo našou snahou
zistiť, preferencie študentov univerzít, ktoré používajú
okrem LMS Moodle aj iné LMS systémy s dôrazom na
LMS Blackboard.
Viaceré štúdie, ktoré uvádza [[12]] poukazujú na to
, že vo väčšine prípadov mali študenti tendenciu
uprednostňovať LMS Moodle pred LMS Blackboard.
Najčastejšou príčinou týchto preferencií bolo:

lepšie hodnotenie vzájomnej komunikácie
účastníkov kurzov,

organizácia a štruktúra študijných materiálov,
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Pozitívny vzťah k IKT je základným predpokladom
štúdia informatiky, preto podľa [[13]] môžeme
predpokladať kladný vzťah študentov našej katedry
k LMS, ktorý používa naša univerzita a tým je LMS
Moodle. Hypotézu č. 2 sme zostavili na základe
výsledkov prieskumov uvedených v [[14]], [[15]], [[16]],
[[17]] a vyššie uvedených tvrdení podľa [[12]]. V ďalšej
podkapitole sa budeme bližšie zaoberať LMS Moodle,
jeho analýzou a implementáciou do výučby predmetov
technicko-systémovej povahy.

2.2. Analýza a implementácia LMS Moodle do
výučby predmetov technicko-systémovej
povahy
Podľa [[18]] rozlišujeme 3 spôsoby implementácie LMS:
 základné informácie o obsahu kurzu a podpora
študenta,
 blended learning (kombinovaná výučba),
 „fully-fledged e-learning“ (prevaha výučby
prostredníctvom
e-kurzu
nad
klasickou
„face-to-face“ výučbou alebo jej úplná absencia).
Na katedre informatiky UKF v Nitre najčastejšie
používame formu blended learningu, ktorá v sebe
integruje kombináciu „face-to-face“ a „technologybased“ learningu a je koncipovaná tak, aby čo najviac
vyhovovala vzdelávacím potrebám študenta [[19]].
Ako uvádzame v predchádzajúcej podkapitole, výber
vhodného e-learningového systému nie je iba
technická záležitosť. Je preto potrebné vykonať
komplexnú analýzu rôznych aspektov, ktoré ovplyvňujú
výučbový proces. Našou snahou je zamerať sa na
osobnosť študenta a pri tvorbe učebného textu
rešpektovať jeho individualitu. Každého študenta
z veľkej miery charakterizuje spôsob, akým sa učí. Na
identifikáciu učebných štýlov študentov použijeme
dotazník učebných štýlov – Index of Learning Styles
Questionnaire (ILS), ktorého
autormi sú [[20]].
Vyhodnotenie dotazníka prebieha na základe modelu
učebných štýlov tzv. Felder-Silverman’s – Learning
Styles Model (FSLSM), ktorý rozdeľuje učebné štýly do
4 kategórií:
 aktívna/reflektívna,
 vizuálna/verbálna,
 senzitívna/intuitívna
 sekvenčná/globálna [[20]]

Obr. 2 Felder-Silvermanovej model učebných štýlov
(FSLSM)
Zdroj: [[21]]
ILS obsahuje 44 položiek dichotomického charakteru,
distribuovaných v súlade so štyrmi dimenziami
učebných štýlov FSLSM modelu, kde jedna možnosť
výberu inkrementuje a druhá dekrementuje skóre
konkrétnej dimenzie. ILS dotazník poskytuje veľmi
presný kvantitatívny odhad preferencie študujúceho
pre každú dimenziu FSLSM modelu [[21]].
Zistené výsledky chceme použiť na počiatočnú
personalizáciu študijného obsahu a tiež na zlepšenie
individuálneho prístupu k študentovi v rámci blended
learningu.
Problematika personalizácie adaptívnych LMS
v sebe zahŕňa:
 vyriešenie ich implementácie,
 návrh adaptivity a štruktúry LMS,
 pri tvorbe materiálov pre podporu výučby
zohľadňovať pedagogicko-psychologické aspekty,
 vytvorenie vhodnej osnovy učiva,
 efektivitu podania problematiky a pod.
Práve v zavádzaní a implementovaní LMS do výučby
s podporou adaptívnych možností, vidíme nové
príležitosti skvalitnenia a zefektívnenia výučby
predmetov technicko-systémovej povahy [[7]].
Ďalším krokom bude vytvorenie veľmi špecifického
dotazníka, ktorý aplikujeme v rámci predmetu
Architektúra počítačov 2 (AP2) s nasledujúcimi krokmi
podľa [[22]]:
 stanovenie cieľov,
 výber výskumného súboru,
 špecifikácia premenných,
 konštrukcia obsahovej stránky dotazníka,
 zber dát,
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 počítačové spracovanie údajov,
 interpretácia údajov,
 výsledky a závery prieskumu.
Cieľom dotazníka bude získať personálne informácie
potrebné na vytvorenie portfólia jednotlivých
študentov. Výskumnou vzorkou budú študenti
2. ročníka Aplikovanej informatiky a Učiteľstva
akademických predmetov v kombinácií s informatikou,
ktorí študujú na Katedre informatiky na UKF v Nitre. Na
tvorbu dotazníka využijeme nástroje, ktoré nám
ponúka LMS Moodle. Na určenie výhod a nevýhod
používaného LMS, musíme analyzovať všetky jeho
funkcie s použitím strategickej SWOT analýzy a tieto
zistenia prezentovať ako silné a slabé stránky, ako aj
vonkajšie faktory ovplyvňujúce systém vo forme
možností a hrozieb [[23]]. Na základe výsledkov SWOT
analýzy, bude naším cieľom eliminovať negatívne
faktory spojené s používaním LMS Moodle, resp.
prehodnotiť vhodnosť jeho používania na katedre
informatiky.
Zatiaľ sa však ako najvhodnejší LMS javí Moodle aj
kvôli jeho adaptívnym možnostiam. Ďalším krokom je
vytvorenie štruktúry a naplnenie obsahu e-kurzu na
základe adaptívnych možností a potrieb. Pre tieto účely
sme sa rozhodli využiť modelovacie metódy, ktoré by
nám umožnili daný problém formalizovať. Rozhodnutie
padlo na grafický systém s možnosťou simulácie. Na
uvedené účely sa ukazuje najvhodnejší modelovací
systém s využitím Petriho sietí. Tejto problematike sa
budeme venovať v nasledujúcej kapitole.

3

prostredníctvom funkcionalít založených na IF, THEN
pravidlách, ktoré ponúka LMS Moodle. Ide napríklad
o podmienenú
dostupnosť,
ktorá
umožňuje
obmedzenie
prístupu
k jednotlivým študijným materiálom a aktivitám na
základe pravidiel definovaných tvorcom e-kurzu [[27]].
Obmedzenie prístupu je možné definovať faktormi:

časového obmedzenia,

na základe výsledkov z predchádzajúcich aktivít,

dokončením niektorej z aktivít,

používaným jazykom,

profilovými informáciami používateľa,

kombináciou vyššie spomenutých.
Pri nastavení podmienok e-kurzu tieto môžeme
nastaviť, aby sa aktivita v priebehu prechádzania
e-kurzom vôbec nezobrazila, alebo aby sa zobrazila ako
neaktívny hypertextový odkaz spolu z informáciami
o podmienkach, ktoré je nutné splniť k jeho aktivácií. Za
hlavný kontrolný bod sme sa rozhodli zvoliť aktivitu
Test, ktorý bude na konci každej lekcie overovať
dosiahnuté vedomosti študenta a poskytovať mu
spätnú väzbu. V prípade dostatočného počtu bodov
z Testu bude študentovi poskytnutý prístup k ďalším
študijným materiálom.

Tvorba e-kurzu s využitím Petriho sietí

Aby sme mohli presnejšie popísať štruktúru
navrhovaného kurzu, je potrebné ho definovať (alebo
priradiť mu) formálnu podobu. Jednou z možností je
vytvorenie modelu kurzu pomocou Petriho sietí (Petri
Nets, ďalej už len PN). Jedná sa o grafický
a matematický nástroj na modelovanie, analýzu
a verifikáciu vlastností diskrétnych systémov [[24]].
Tento nástroj sme si zvolili, hlavne z dôvodu jeho
názornosti a solídne definovaným matematickým
základom. Výhodou PN je ich formálny popis a názorné
grafické zobrazenie [[25]]. Aby sme mohli vytvoriť
model systému, ktorý potrebujeme simulovať, je
nevyhnutné osvojiť si logicko-matematické pravidlá,
ktorými sa PN riadia a prácu so simulačným
programom. Na vytvorenie modelu a simuláciu PN sme
použili program TransPlaceSim, ktorý bol vyvinutý na
našej katedre [[26]]. V našom prípade sa jedná o model
prechodu používateľa e-kurzom vytvoreným v LMS
Moodle. Pri prechode kurzom adaptivitu riešime

Obr. 3 Náčrt modelu prechodu kurzom
V opačnom prípade si bude musieť danú problematiku
lepšie preštudovať, s tým rozdielom, že si bude vedomý
svojich nedostatkov prostredníctvom spätnej väzby
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a bude odkázaný na miesto v kurze, kde sa informácie
o danej problematike nachádzajú (tiež mu budú
poskytnuté externé zdroje). Až po opätovnom
naštudovaní bude môcť opäť pristúpiť k aktivite Test.
Nedostatkom LMS Moodle je, že neobsahuje
funkcionalitu, ktorá by snímala reálny čas, ktorý
študent strávil štúdiom problematiky. Aby reliabilita
testu bola čo najvyššia, bude tento časovo obmedzený
s možnosťou generovania otázok v testoch vyberaných
zo súboru a taktiež obmedzený počtom pokusov.
Náčrt modelu, ktorý spĺňa personalizovaný prístup
je uvedený na obr. 3. V ďalšom období riešenia
problému uvažujeme o použití pluginov na podporu
adaptivity a personalizácie vo vybranom LMS Moodle.

Volume 11 Issue 1-2, Kluwer Academic
Publishers Hingham, MA, USA, p.87-110
[2] Drlík
M.:
ASIS
2008,
Adaptácia
používateľského rozhrania, Nitra, p. 41 ISBN
978-80-8094-400-1
[3] Klimeš, C., Šamánek, P.: ASIS 2008 Adaptivní
(personalizované) webové systémy – úvod do
problematiky, Nitra, ISBN 978-80-8094-400-1.
[4] Bieliková, M., Návrat, P., (2006) Modelovanie
adaptívnych webových systémov, Štúdie
vybraných tém softvérového inžinierstva, STU,
Bratislava, p. 207‐232
[5] Kostolányová, K. (2012) DIVAI 2012 ‐ 9th
International Scientific Conference on
Distance Learning in Applied Informatics,
2012, E‐learning Form of Adaptive Instruction,
ISBN 978‐80‐558‐0092‐9, p.193
[6] Kapusta, J., Švec, P. (2008) ASIS 2008,
Adaptívne techniky a evaluácia adaptívnych
systémov, Nitra, ISBN 978-80-8094-400-1.
[7] Turčáni, M., (2008) ISKI 2008, Adaptívne
systémy a multimediálne e-learningové
prostredie v Aplikovanej informatike, p. 108
[8] Paramythis, A., Loidl-Reisinger, S. (2004)
Electronic Journal of e-Learning, Adaptive
Learning Environments and eLearning
Standards,.2(1): 181-194
[9] Capterra [Citované: 7. marec 2017]
http://www.capterra.com/learningmanagement-system-software/#infographic
[10] iSpring
[Citované:
3.
marec
2017]
http://www.ispringsolutions.com/blog/mood
le-vs-blackboard/
[11] Kotzer S., (2011) Procedia - Social and
Behavioral Sciences: Teachers for the
Knowledge Society Elran, Development of
Learning environments combining learning
skills and science and technology content for
junior high school, p. 175-179
[12] Carvalho, A., Areal, N., Silva, J., (2011) British
Journal of Educational Technology, Student's
perceptions of Blackboard and Moodle in a
Portuguese university, Volume: 42, Issue: 5, p.
824-841
[13] Gogan, L., M., et al. (2015) 8th International
Conference Interdisciplinarity in Engineering,
INTER-ENG 2014, Aspects Concerning the Use
of the Moodle Platform – Case Study , TirguMures, Romania, Procedia Technology, p.
1142 — 1148

Záver
Napriek tomu že vyššie uvedená problematika je
riešená na katedre informatiky už dlhšiu dobu, stále sa
stretávame u študentov s ich špecifickými vlastnosťami.
Na základe uvedeného je potrebné dôslednejšie
analyzovať stav študujúceho a úroveň jeho vedomostí
v danom predmete a prispôsobiť jeho štúdium
požiadavkám pre naplnenie/splnenie požiadaviek
kladených na štúdium. Článok sa zaoberá jednotlivými
aktivitami sprevádzajúcimi študujúceho v daných
predmetoch a je súčasťou riešenia výskumného
projektu v rámci univerzitnej grantovej agentúry UGA.
Výsledky projektu budú v nasledovnom období
publikované na medzinárodných konferenciách a v
časopisoch SCOPUS a WoS. Navrhnutý e-kurz bude
implementovaný do výučby a údaje získané na základe
dotazníkov, pretestov, posttestov budú spracované
a vyhodnotené za účelom skvalitnenia výučby v daných
odboroch.
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Tvorba nástroja na zostrojenie priemetu útvaru v GeoGebre
Creation of toolmaker in program GeoGebra for construction of
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last one descibes using of created instrument in
program GeoGebra.
Key words: Projection, visual methods, high school,
GeoGebra, instrument

Abstrakt
Vyučovací proces sa nezaobíde bez riešenia rôznych
úloh, ktoré napomáhajú ku kvalitnejšiemu vzdelaniu,
k poznávaniu. V oblasti vyučovania deskriptívnej
geometrie je taktiež potrebné vyhľadávať vhodné a
názorné úlohy k riešenej problematike. Súčasná doba
ponúka možnosť využívať prostriedky IKT, a tak
zefektívniť vyučovací proces. Vizualizácia a prezentácia
riešení geometrických úloh pomocou prostriedkov IKT
je dostupnejšia a manipulácia s nimi sa stáva
jednoduchšia ako v minulosti.
V článku sa venujeme súčasnému stavu výučby
deskriptívnej geometrie na rôznych typoch stredných
škôl. Zamerali sme sa na vybrané zobrazovacie metódy
najviac používané v technickej praxi a opisujeme tiež
využitie nami vytvoreného nástroja v programe
GeoGebra. Použitím vytvoreného nástoja na
zostrojovanie priemetov daných útvarov je možné
skvalitniť vyučovanie deskriptívnej geometrie.
Kľúčové slová: premietanie, zobrazovacie metódy,
stredná škola, GeoGebra, nástroj

Úvod
Úlohy a ich riešenia musia tvoriť základ vyučovacieho
procesu. Tvorivý učiteľ ku skvalitneniu vzdelávaniu
žiakov vyhľadáva vhodné úlohy v rôznych učebniciach
a zbierkach úloh.
Popísaná situácia platí pre vyučovanie matematiky,
ale aj pre vyučovanie deskriptívnej geometrie. Mnoho
riešení geometrických úloh môžeme vizualizovať
a prezentovať pomocou rôznych prostriedkov IKT.
Tak ako sa uvádza v [1], situácia v oblasti
vyučovania deskriptívnej geometrie je zložitá. Budúci
technickí inžinieri potrebujú k svojej technickej praxi
zvládnuť aspoň základy zobrazovacích metód. Autori
uvádzajú, že by žiaci mali byť oboznámení s viacerými
zobrazovacími
metódami,
ako
je
kótované
premietanie, Mongeova projekcia, prípadne kosouhlé
premietanie,
pravouhlá
axonometria.
Samozrejmosťou je využívanie voľného rovnobežného
premietania, ktoré je zaradené do vyučovacieho
procesu matematiky pre všetky typy stredných škôl.
Môže sa líšiť len jeho rozsahom.
Za veľmi potrebné považujeme tak ako
vo vyučovaní matematiky, tak to platí aj pre
vyučovanie deskriptívnej geometrii, výber vhodných
úloh k riešenej problematike.
V článku sa ďalej budeme venovať vyučovaniu
deskriptívnej geometrie na určitých typoch stredných
škôl a ponúkneme ukážku ako zlepšiť toto vyučovanie
prostredníctvom
nami
vytvoreného
nástroja
na zostrojenie priemetu daného útvaru v programe
GeoGebra.

Abstract
Solving of exercises are important for learning process
and are helpfull for more qualitative knowledges. In
the field of descriptive geometry is also important to
search advisable exercises from diffrent materials. The
present time offers the possibility to use Informative
and Communicative Technologies and to make
effective of learning process. Visualization and
presentation of solvings through the use of ICT is more
avalible and manipulation is becoming easier as in the
past. By cooperation exist constantly more materials,
which is possibly to use at learning process.
The article offers also example how to make better
learning process of descriptive geometry by using of
creating instrument for construction of average of
shapes. Article describes in first part current situation
of learning process in diffrent types of schools and
next part is oriented on chosen visual methods. The

1 Zobrazovacie metódy vo vyučovacom procese
na strednej škole
V prvej kapitole popíšeme súčasný stav výučby
vybraných zobrazovacích metód na niekoľkých
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stredných školách, pričom ďalej uvedieme definíciu
a princíp týchto zobrazovacích metód.

rovinných obrazcov a geometrických telies. Ku
konštruovaným útvarom parí elipsa, hyperbola,
parabola, ale zostrojujú sa aj rezy kužeľa a gule.
Následne 27 hodín sa vysvetľuje a precvičuje
problematika prienikov telies, t. j. začína sa prienikom
priamky a telesa, neskôr rôznych telies. Kótovanému
premietaniu je venovaných 18 hodín. Po premietaní
základných útvarov, sú konštruované rovinné útvary
a telesá. Aplikovanie kótovaného premietania je
v rámci témy teoretické riešenie striech, ktorá je
naplánovaná na 8 vyučovacích hodín.

1.1
Súčasný
stav
výučby
vybraných
zobrazovacích metód na rôznych typoch škôl
V súčasnosti sa deskriptívna geometria na stredných
školách už nevyučuje v takom rozsahu ako v minulosti,
napriek tomu existujú odbory, pre ktoré je
nevyhnutné poznať základné poznatky. Pre potreby
práce sme sa zamerali práve na tie odbory, kde sa
témy z deskriptívnej geometrie objavujú v učebných
plánoch najčastejšie.
V tematickom pláne zo Strednej odbornej školy
polytechnickej v Zlatých Moravciach pre odbor
elektrotechnika a predmet Technická grafika sa
uvádzajú nasledovné témy vyučovacích hodín
z deskriptívnej geometrie: tri vyučovacie hodiny sú
venované základným druhom premietania, z toho dve
hodiny názornému premietaniu; ďalších päť hodín je
naplánovaných pre rovnobežné premietanie na tri
navzájom kolmé priemetne. Po prvej hodine sa jednu
hodinu venujú precvičovaniu premietania. Potom
zobrazeniu jednotlivých geometrických telies sú
venované tri hodiny, dve hodiny sa venujú zobrazeniu
zložených telies, prienikov, rezov a prierezov.
Kótované premietanie je naplánované na šesť
vyučovacích hodín.
Pre potreby Strednej umeleckej školy Ladislava
Bielika v Leviciach bola vydaná publikácia Technické
kreslenie, ktoré využívajú študijné odbory propagačné
výtvarníctvo a grafika [2]. Uvádza sa v nej pravouhlé
premietanie na tri priemetne a Mongeove
premietanie z pohľadu premietania bodu, priamky,
roviny a zistenia skutočnej dĺžky úsečky. Tematický
celok Kótovanie sa zaoberá technickými výkresmi, t. j.
približuje kótovanie polomerov, priemerov, uhlov a
zaoblení.
V tematickom pláne Strednej priemyselnej školy
stavebnej v Nitre, pre odbor staviteľstvo a predmet
Deskriptívna geometria, sa pre 1. a 2. ročník uvádzajú
nasledovné témy. V prvom ročníku, po úvodných
dvoch hodinách, sa pravouhlému premietaniu venujú
32 hodín. V Mongeovom premietaní sa so žiakmi
postupne preberá premietanie bodov, priamok, ich
odchýlky od priemetne, vzájomné polohy priamok,
priesečnica rovín, kolmica na rovinu. Dve vyučovacie
hodiny sa venujú aj tretej priemetni. V tematickom
pláne je ďalej uvedených 32 hodín na priemety
rovinných obrazcov a geometrických telies. Konštruujú
sa elipsy, hyperboly, priemety rezov telies. V druhom
ročníku nadväzuje 13 vyučovacích hodín premietaním

1.2 Definícia a princíp vybraných zobrazovacích
metód
V nasledujúcej časti sa budeme venovať najčastejšie
používaným premietaniam v technickej praxi, t. j.
popíšeme rovnobežné, kótované a Mongeove
premietanie. V daných zobrazeniach sa sústredíme
na priemet bodu a priamky.

Rovnobežné premietanie
Nech je daná ľubovoľná rovina π a s ňou rôznobežná
ľubovoľná priamka s. Zobrazenie f z priestoru do
roviny π sa nazýva rovnobežné, ak ľubovoľnému bodu
X priradí X1 vzniknutý ako prienik premietacej priamky
sx bodu X a roviny π [3].

Obr. 1 Rovnobežný priemet bodu
Zdroj: [3]
Priemetňou nazývame vodorovnú rovinu π, ktorá je
pevne zvolená. Zvolená priamka s, ktorá nie je
s rovinou π rovnobežná, určuje smer. Daný smer
s nazývame smer premietania do priemetne π.
Priamku sx, ktorá je rovnobežná so smerom s a
prechádza ľubovoľným bodom X, nazývame
premietacou priamkou bodu X. Priesečník X1 sa nazýva
priemet bodu X a je prienikom premietacej priamky sx
a priemetne π. Nákresňa (priemetňa) je definovaná
ako „materiál s rovným povrchom, na ktorý
rysujeme“[4] v určitom zmenšení. Priemetňou môže
byť papier, zošit, tabuľa, atď.
V nasledujúcej časti sú uvedené možné priemety
priamky v rovnobežnom premietaní: Priamka
rovnobežná so smerom premietania sa zobrazí ako
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bod, rôznobežná priamka so smerom premietania sa
premietne ako priamka [3].

Zvoľme si súradnicovú sústavu [O, x, y, z] tak, že
súradnicové osi x, y ležia v priemetni π a os z je teda
kolmá na rovinu π.

Obr. 2 Priamka rovnobežná so smerom premietania
Zdroj: [3]

Obr. 5 Súradnicová sústava
Zdroj: [3]
Súradnice bodu A sú A(xA, yA, zA),súradnice daného
bodu v kótovanom premietaní budeme označovať
nasledovne: A1(xA , yA ) a kótou bude tretia súradnica
zA bodu A.

Obr. 3 Priamka rôznobežná so smerom premietania
Zdroj: [3]

Kótované premietanie
Kótovaná premietanie je prípad rovnobežného
premietania, kedy je smer premietania kolmý
na priemetňu π.
Preto môžeme nasledovne definovať kótované
premietanie: Nech je daná ľubovoľná rovina π a na ňu
kolmá ľubovoľná priamka s. Zobrazenie f z priestoru
do roviny π sa nazýva kótované, ak ľubovoľnému bodu
X priradí X1, ktorý je prienikom premietacej priamky
sx bodu X a priemetne π.
Uvádza sa priradenie reálneho čísla k vzniknutému
bodu X1. Toto reálne číslo sa nazýva kóta, označuje sa
zX a jej absolútna hodnota vyjadruje vzdialenosť bodu
od priemetne [5].

Obr. 6 Bod A v súradnicovej sústave v priestore
Zdroj: [3]

Obr. 7 Bod A v kótovanom premietaní
Zdroj: [3]
V nasledujúcej časti je uvedené zobrazenie
ľubovoľnej priamky g v kótovanom premietaní, ktorá
nie je kolmá na rovinu priemetne π.
Nech touto priamkou prechádza rovina β, ktorá je
kolmá na rovinu priemetne. Prienik rovín tvorí
priamku g1. Priamka g ešte nie je samotnou priamkou
g1 určená. Priamka g je jednoznačne určená dvomi
rôznymi bodmi R a Q, ich priemetmi a kótami[6].
Prienikom priamok g, g1 sa nazýva stopník P
priamky g. Bod P je bodom priemetne, má kótu zg =0
a priamka g v tomto bode pretína priemetňu [3].

Obr. 4 Kótované priemety bodov
Zdroj: [3]
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B. Priamka s2B, ktorá premieta bod B kolmo do druhej
priemetne υ, sa nazýva druhá premietacia priamka a
platí B2∈ s2B ∩ υ [7].

Obr. 8 Priamka g v kótovanom premietaní
Zdroj: [3]

Mongeove premietanie
Popísali sme kótované premietanie, ktoré má svoje
výhody aj nevýhody, napríklad: body v priestore nie sú
určené jediným priemetom, je nutné pripísať ich kóty;
aby sme sa tomuto vyhli, zostrojíme ďalší pravouhlý
priemet bodu tak, aby bolo možné odmeraním nového
priemetu zistiť dĺžku udanej kóty [7].
Ďalšie pravouhlé premietanie na dve navzájom
kolmé priemetne sa nazýva Mongeove premietanie,
ktoré je tiež typom rovnobežného premietania[3].
Zvoľme si dve navzájom kolmé roviny. Vodorovnú
rovinu nazveme prvá priemetňa alebo pôdorysňa
a označíme ju π. Zvislú rovinu nazveme druhou
priemetňou alebo nárysňou a označíme ju ako υ.
Priesečnicu oboch rovín nazveme základnicou
a označíme x(x ∈ π ∩ υ).

Obr. 10 Zobrazenie bodu B
Zdroj: [3]
Zavedieme pravouhlú sústavu súradníc: základnica
x bude incidentná s osou x, v priemetni π leží aj os y,
ktorá je kolmá na os x. Tretia os z, leží v priemetni υ a
je kolmá na x. Začiatok súradnicovej sústavy O leží na
priesečníku osí x, y, z. Súradnicovú sústavu
orientujeme tak, aby kladný zmysel osí vyhovoval
pravotočivej súradnicovej sústave 〈O; x, y, z〉.
Každému bodu B je možné priradiť usporiadanú trojicu
reálnych čísel B(xB, yB, zB) [3].
Vzdialenosť xB je vzdialenosť ordinály od bodu O.
Vzdialenosť bodu B1 od základnice x12 je vzdialenosťou
bodu B od priemetne υ a vzdialenosť bodu B2 je
vzdialenosťou bodu B od priemetne π [7].

Obr. 9 Priemetne π a υ, základnica x
Zdroj: [3]
V nasledujúcej časti popíšeme zobrazenie bodu
v Mongeovom premietaní.
Daný je bod B v priestore, ktorý budeme premietať
kolmo do obidvoch priemetní π a υ. Prvý priemet
bodu kolmý na rovinu π budeme označovať B1
a nazývať pôdorys. Priamka s1B, prechádzajúca bodom
B a kolmá na prvú priemetňu π, sa nazýva prvá
premietacia priamka s1B a platí: B1∈ s1B ∩ π.
Analogicky premietneme bod B aj do druhej
priemetne υ. Kolmý priemet na rovinu υ bude druhým
priemetom, označovaným B2 a nazývaným nárys bodu
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Obr. 13 Priamka p v Mongeovom premietaní
Zdroj: [3]
Obr. 11 Bod B v súradnicovej sústave v priestore
Zdroj: [3]

Obr. 14 Priemety priamky p
Zdroj: [3]

Obr. 12 Bod B v Mongeovom premietaní
Zdroj: [3]

2 Popis vytvoreného nástroja na premietanie
útvarov v programe GeoGebra

V nasledujúcej časti uvedieme zobrazenie priamky.
Nech je daná priamka p, ktorá je rôznobežná
s pôdorysňou π a nárysňou υ a základnicou x12.
Priamka p má s pôdorysňou π spoločný priesečník,
prvý (pôdorysný) stopník priamky p, ktorý označujeme
P a pre jeho prvý priemet platí: P1 = p ∩ π. Podobne
má priamka p s nárysňou υ spoločný priesečník, druhý
(nárysný) stopník priamky p, ktorý označujeme N a pre
jeho druhý priemet platí: N2 = p ∩ υ.
Je nutné dourčiť chýbajúce priemety bodov. Druhý
priemet pôdorysného stopníka P2 je priesečníkom
základnice x12 a ordinály určenej bodom P1. Prvý
priemet nárysného stopníka N1 je priesečníkom
základnice x12 a ordinály určenej bodom N2. Bodmi P1,
P2, N1, N2 sú určené oba priemety priamky p: pôdorys
alebo prvý priemet p1 = ⃡𝑃1 𝑁1 a nárys alebo druhý
priemet p2 = ⃡𝑃2 𝑁2 .

Na získanie zručnosti premietať rôzne útvary je nutné
často precvičovať premietanie najskôr základných
útvarov, ako je bod, priamka, rovina, až potom
zložitejšie útvary (rovinné aj priestorové), ako
napríklad ľubovoľný n-uholník, kocka, ihlan, atď. Pri
premietaní útvarov s viacerými vrcholmi je teda nutné
opakovať premietanie bodu. Tento proces je možné
obísť a urýchliť vytváraním priemetov zložitejších
útvarov prostredníctvom vytvorenia nástrojov
v interaktívnom programe GeoGebra. Užívateľ
použitím tohto nástroja preskočí kroky konštrukcie,
ušetrí tak čas a môže sa sústrediť na náročnejšie časti
riešenia problému.
Užívateľské rozhranie GeoGebry už obsahuje veľkú
ponuku nástrojov a necháva priestor aj tvorbe
vlastných
nástrojov.
Prostredníctvom
ponuky
„Vytvoriť nový nástroj“ môže každý užívateľ vytvoriť
nástroj, ktorý skonštruuje útvary prostredníctvom
typu premietania, ktorý určí užívateľ. Výhodou tvorby
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nástroja je flexibilita na špecifické potreby a ciele
užívateľa a postup, ktorým bude nástroj konštruovať,
a to určuje užívateľ.
V nasledujúcej časti bude popísané využitie
konkrétnych, nami zhotovených nástrojov. Všetky
nástroje sú prístupné na webovom portáli GeoGebry,
konkrétne
na
účte
Márii
Orolínovej
https://www.geogebra.org/maria+orolinova%2C+nitra
Webové odkazy na použité nástroje sú zoradené
chronologicky podľa ich použitia v nasledujúcej časti
článku:
https://www.geogebra.org/m/NjjXnguA
https://www.geogebra.org/m/Gnc4gFvE
https://www.geogebra.org/m/RyvFnkDX
https://www.geogebra.org/m/dRpvB4vM
https://www.geogebra.org/m/t7aYttd3

Obr. 16 Priamka p v Mongeovom premietaní, použitie
nástrojov v GeoGebre
Ďalším premietaným útvarom je päťuholník ležiaci
v rovine. Pre zobrazenie tohto päťuholníka použijeme
uvedené nástroje, a tak užívateľ môže vidieť jeho
obidva priemety (Obr. 17).

Nástroj na premietnutie bodu aj nástroj na
premietnutie priamky, vytvára kolmý priemet
označeného bodu (resp. bodov) na užívateľom
označenú nákresňu. Výsledkom je priemet bodu
v pôdorysni a nárysni. Použitím ďalšieho nástroja
a označením bodu (bodov) sa priemet v nárysni otočí
v kladnom smere o 90°. Oba priemety bodu (priamky)
sa tak zobrazia v priemetni π(viď Obr. 15 a Obr. 16).

Obr. 17 Päťuholník v Mongeovom premietaní, použitie
nástrojov v GeoGebre
Nasledujúce premietané telesá sú kocka a ihlan. Pri
týchto telesách je už dôležité aj poradie označovaných
bodov pri premietaní (Obr. 18 a Obr. 19). Nástroj
rozoznáva poradie vstupných údajov, t.j. poradie
označovaných vrcholov telies pri používaní nástroja.

Obr. 15 Bod M v Mongeovom premietaní, použitie
nástrojov v GeoGebre

Obr. 18 Kocka v Mongeovom premietaní, použitie
nástrojov v GeoGebre
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[3]
[4]

[5]

[6]
Obr. 19 Ihlan v Mongeovom premietaní, použitie
nástrojov v GeoGebre
Aby nedošlo k zámene poradia označovaných
vrcholov telies, má užívateľ možnosť vložiť nápovedu
pri vytváraní daného nástroja. Poradie, akým užívateľ
vkladá vstupné objekty pri tvorbe nástroja, je určujúce
pre označovanie objektov pri používaní nástroja.
Nápoveda je vhodnou pomôckou, aby užívateľ aj
s odstupom času mohol vytvorený nástroj efektívne
využívať. Nástroje je možné jednoducho šíriť medzi
užívateľmi softvéru GeoGebra.

[7]

Záver
V článku sme sa zaoberali výučbou deskriptívnej
geometrie na stredných školách, vybraným typom
zobrazení a navrhli nástroj vytvorený v programe
GeoGebra, ktorý uľahčuje konštrukciu rôznych
priemetov.
Súčasná doba ponúka možnosť využívania
prostriedkov IKT v rôznych oblastiach života a je
možné týmito prostriedkami zefektívniť vyučovací
proces. Žiakom je tak ponúkaná možnosť rozvíjať svoje
schopnosti v oblastiach IKT a nadobúdať skúsenosti
dôležité pre rozvoj v budúcnosti.
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najatraktívnejším spôsobom. Tým sa snažia zmierniť
bariéru medzi neustále sa rozvíjajúcou vedou,
technikou a človekom. Z tohto dôvodu vznikajú rôzne
podujatia ako festivaly vedy, populárne prednášky pre
verejnosť, ale aj dlhodobejšie projekty v podobe
centier vedy pre verejnosť. Všetky tieto aktivity
môžeme zahrnúť do neformálneho vzdelávania [5].
Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici (FPV UMB) sa tiež radí k inštitúciám,
ktoré si kladú za cieľ novými príťažlivými spôsobmi
prezentovať prírodné vedy deťom, mládeži aj širšej
verejnosti. Katedra fyziky sa pravidelne zúčastňuje
akcií, ktoré podporujú u žiakov zlepšenie vzťahu
k prírodovedným predmetom. Takýmito akciami sú
napr. detský letný tábor Mladý prírodovedec, Týždeň
vedy a techniky, Dni otvorených dverí a Noc
výskumníkov [6], [7].

Abstrakt
Práca sa zaoberá možnosťami neformálneho
fyzikálneho vzdelávania školskej mládeže aj širšej
verejnosti. Na základe výsledkov ankety, ktorú sme
realizovali na ostatnom ročníku podujatia Noc
výskumníkov, sa zameriavame najmä na význam
neformálneho vzdelávania. Pre učiteľov prinášame
návod na zhotovenie pomôcky camery obscury spolu
s návrhom na jej využitie v rámci školského
i mimoškolského vzdelávania.
Kľúčové slová: neformálne fyzikálne vzdelávanie,
Noc výskumníkov, camera obscura, optika, stavba oka

Abstract
The paper deals with the possibilities of non-formal
physics education of pupils, students and general
public. Based on the results from the survey that we
carried out during the last Researchers' Night, we
especially focus on importance of non-formal
education. We present a guide for teachers that can
help them to create camera obscura. The guide is
accomplished by the possible use of camera obscura
in school and non-formal education.
Key Words: non-formal physics education,
Researchers' Night, camera obscura, optics, structure
of the eye

1 Popularizácia
výskumníkov

fyziky

na

podujatí

Noc

Noc výskumníkov je unikátny popularizačný projekt
podporovaný novým rámcovým programom Európskej
komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií –
Horizon 2020, ktorý sa pravidelne koná v septembri
paralelne v 33 štátoch Európy. Úlohou tohto projektu
je priblížiť verejnosti výskumníkov a vedcov ako
obyčajných ľudí s neobyčajným povolaním [8].
Noc výskumníkov vnímame nielen z pohľadu
predstavenia vedcov a ich práce, ale najmä ako
príležitosť neformálneho vzdelávania širokej verejnosti
v oblasti fyziky. Preto tradičnou aktivitou Katedry
fyziky FPV UMB na tomto podujatí je demonštrácia
atraktívnych fyzikálnych pokusov. Popri podpore
školského fyzikálneho vzdelávania má táto aktivita
veľký význam aj pre budúcich učiteľov fyziky. Príprava
demonštrácií a prezentovanie fyzikálneho obsahu
študentmi učiteľstva na verejnosti, komunikácia
s návštevníkmi rozličného veku a vzdelania je pre
študentov vynikajúca skúsenosť a príležitosť rozvíjať si
komunikačné a praktické zručnosti pri práci
s fyzikálnym obsahom.

Úvod
Dlhodobým vážnym problémom prírodovedného
vzdelávania v európskych krajinách, vrátane
Slovenska, je neustále klesajúci záujem mladých ľudí
o štúdium prírodných vied a ich neochota vykonávať
učiteľskú profesiu, ktorá je najväčšia v prípade
predmetu fyzika [1]. Hoci sa fyzikálne poznanie a vzťah
žiakov k fyzike rozvíja najmä na hodinách fyziky
v škole, v posledných rokoch narastá význam
mimoškolského, t.j. neformálneho, vzdelávania, ktoré
dopĺňa formálne – školské – vzdelávanie. Rozličné
vzdelávacie inštitúcie (napr. [2], [3], [4]) sa snažia
propagovať fyziku a ostatné prírodné vedy nielen
školskej mládeži, ale aj širšej verejnosti čo
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Témou vedeckého stánku Katedry fyziky FPV UMB
na Noci výskumníkov 2016 bol „Svet očami fyziky“. Pri
príprave fyzikálneho obsahu stánku sme sa zamerali
na dve oblasti fyziky: optiku a akustiku, teda na
problematiku svetla a zvuku a ich vzájomného
prepojenia.
Našou úlohou bolo navrhnúť a pripraviť vlastné
pokusy súvisiace s danou témou, ktoré sú vhodné na
demonštrovanie na masovom popularizačnom
podujatí, akým Noc výskumníkov je. Podarilo sa nám
úspešne zrealizovať okrem už bežných aj niekoľko
nových „neopozeraných“ experimentov. Prvým bola
camera obscura, ktorá korešpondovala s témou nášho
vedeckého stánku, pretože návštevníci mali možnosť
priamo vstúpiť do oka a vidieť, ako človek vidí.
Druhým experimentom bol solárny varič, ktorý
približoval návštevníkom fyzikálny jav spôsobený
odrazom svetelných lúčov na dutom zrkadle do
jedného bodu – ohniska a využitie tohto javu pri
varení. Ďalším pripraveným experimentom, ktorý
návštevníkom znázorňoval zloženie slnečného
žiarenia, boli polarizačné okuliare a ich využitie napr.
pri lyžovaní, splavovaní, alebo pozeraní 3D filmov. Ku
každej z týchto demonštrácií sme pripravili písomný
metodický návod, ktorý si mohli návštevníci prečítať.
Návod obsahoval názorné vysvetlenie prezentovaných
javov a zdôrazňoval ich využitie v bežnej praxi.
Všetkým
návštevníkom
sme
jednotlivé
experimenty osobne demonštrovali a výklad sme
prispôsobovali ich veku.

žiakov zo škôl s ich časovým obmedzením. Rozhodli
sme sa preto realizovať prieskum formou písomnej
ankety s tromi otázkami:
 Prečo ste prišli na Noc výskumníkov?
 Čo sa vám najviac páčilo v našom stánku?
 Čo ste sa u nás naučili?
Respondentmi boli náhodne vybraní návštevníci,
ktorých sme počas celého dňa oslovovali, keď
odchádzali od nášho stánku. Keďže úlohou
návštevníkov bolo odpovedať na anketové otázky
písomne, neoslovovali sme deti predškolského veku.
Takto sme v priebehu 12 hodín trvania podujatia
získali reakcie od 85 náhodne vybraných návštevníkov.

2.1 Analýza výsledkov prieskumu
Prvá otázka ankety bola zameraná na identifikáciu
dôvodov, z ktorých ľudia navštevujú podujatie Noc
výskumníkov. Výsledky ukázali, že z celkového počtu
85 respondentov bolo 25 respondentov (29 %), ktorí
na Noc výskumníkov prišli v rámci vyučovania. Z tohto
počtu až sedem žiakov uviedlo, že museli, alebo že
prišli z donútenia, čo predstavuje 28 % z opýtaných
školákov (graf 1).
2

1

7

2 Prieskum
15

Šesťročná účasť Katedry fyziky FPV UMB na podujatí
Noc výskumníkov, uvedomovanie si náročnosti
prípravy a samotnej realizácie v deň D nás viedli
k zamýšľaniu sa nad tým, prečo ľudia navštevujú toto
podujatie a čo im náš fyzikálny stánok prináša. Podľa
Raganovej a Bullu [8] sa pri návšteve podujatí
neformálneho vzdelávania buduje pozitívnejší vzťah
k „neobľúbenej“ fyzike, ale prečo návštevníci
prichádzajú na podobné akcie, čo sa im na nich páči
a čo si so sebou odnášajú, sme sa snažili zistiť na Noci
výskumníkov 2016. Preto sme realizovali prieskum,
ktorého cieľom bolo zistiť, či návštevníci nášho stánku
prišli na toto podujatie cieľavedome, ktoré
demonštrácie v našom stánku ich najviac oslovili a či
sami vnímajú, že sa na takomto podujatí aj niečo
naučili.
Vzhľadom na skúsenosti z predošlých ročníkov sme
si boli vedomí množstva návštevníkov, ktorí navštívia
náš stánok. Uvedomovali sme si aj dopoludňajší nával

Výlet

Neučíme sa

Školská akcia
Museli sme, donútenie
Graf 1 Žiacke odpovede na otázku „Prečo ste prišli na
Noc výskumníkov?“
S cieleným zámerom prišlo na Noc výskumníkov
46 respondentov (54 %) a 14 ľudí (17 %) tvrdilo, že
„náhodou šli okolo“, resp. prišli z iného dôvodu
(graf 2). Návštevníci zo škôl pritom výrazne dominovali
v dopoludňajších hodinách podujatia. Popoludní
prichádzali na podujatie najmä návštevníci, ktorí jasne
deklarovali záujem o pokusy, prírodné vedy,
poznávanie, prípadne o stretnutie so samotnými
prezentujúcimi. Piati návštevníci uviedli, že prišli za
zábavou, traja „kvôli deťom“, čo sme tiež zahrnuli do
skupiny návštevníkov s cieleným zámerom.
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b) návštevník uviedol len všeobecné tvrdenie
o tom, že sa niečo naučil – 20 odpovedí (30 %),
c) návštevník uviedol konkrétny poznatok, ale tento
bol
chybný,
resp.
šlo
o neporozumenie
prezentovaných dejov – 9 odpovedí (13 %).

7%
Dopoludnia

Popoludní

Školská akcia

Cielený zámer

Konkrétny poznatok

13 %
Iné

Všeobecné tvrdenie
50 %

Graf 2 Odpovede všetkých respondentov rozdelené
podľa času vyplnenia anketových lístkov

Chybný poznatok
30 %
Negatívna odpoveď

Druhá otázka zisťovala, ktoré pokusy mali
u respondentov najväčší úspech – najviac ich zaujali.
Najviac pozitívnych ohlasov v tejto otázke získali
pokusy: Camera obscura (32), Arduino syntetizátor
a optický modulátor (10), Chladniho obrazce
(9), Kreslenie pred zrkadlom (6) a Solárny varič (5).
Ostatné pokusy získali porovnateľný počet bodov od
jedného po maximálne štyri body. Z výsledku pri
druhej otázke je vidieť, že návštevníkov najviac
oslovila Camera obscura, za ktorú zahlasovalo najviac
ľudí v každej skupine návštevníkov (graf 3).

Graf 4 Kategórie (ne)získaných „nových“ poznatkov
z nášho fyzikálneho stánku
V prvej kategórii návštevníci najviac uvítali, že sa
naučili, ako funguje oko, pochopili princíp fotoaparátu
pomocou tmavej komory (lat. camera obscura)
– 23 odpovedí. V ďalších, síce menej početných,
odpovediach sme zaznamenali pekné príklady
naučenia sa niečoho nového, napr. „magnetická sila
dokáže rozhýbať dva nespojené predmety“, „zvuk sa
šíri pomalšie ako svetlo“, „žiarovku nie je počuť, ale
má frekvenciu“, „zvuk môže vytvárať obraz“.
Druhou najpočetnejšou kategóriou boli všeobecné
pomenovania prezentovaných dejov. Tieto odpovede
nepreukazovali konkrétne znaky novej vedomosti, ako
napr. „zvuk a vlnenie“, „frekvencia pružiny“, „šírenie
zvuku“, resp. vyjadrenia komentujúce všeobecný
prínos stánku pre návštevníka, napr. „zopakoval som
si“, „fyzika môže byť aj zábavná“, „v prírode sa
nachádza veľa zaujímavostí“.
Pri študovaní jednotlivých odpovedí sme si
uvedomili, že to, čo povieme a urobíme ako
prezentujúci, môže byť poslucháčom z rôznych
dôvodov pochopené inak, a môžu vzniknúť aj mylné
predstavy o danom jave. V poslednej kategórii
napr. štyria návštevníci odpovedali, že sa môže variť
na satelite, prípadne, že sa na satelite dá uvariť jedlo
ľahšie,
čo
je
mylná
predstava
súvisiaca
s experimentom nazvaným „Slnečný varič“, ktorý
znázorňoval princíp dutého zrkadla a smerovania
svetelných lúčov do ohniska, v ktorom sa sústreďuje
dostatočná energia umožňujúca aj varenie.
Zaznamenali sme aj ďalšie mylné predstavy,
napr. „zvuk je svetlo“, „polarizačné okuliare vlnia

Camera obscura
Arduino syntetizátor,…
Chladniho obrazce
Zrkadlové kreslenie
Solárny varič
0

5 10 15 20 25 30 35

Graf 3 Vyhodnotenie najzaujímavejších pokusov vo
vedeckom stánku „Svet očami fyziky“
Zámerom tretej otázky bolo zistiť, či si návštevníci
z návštevy fyzikálneho stánku odnášajú nejaké nové
poznatky.
Na
túto
otázku
odpovedalo
68 respondentov a piati z nich, t. j. 7 %, odpovedalo
na otázku „Čo ste sa u nás naučili?“ negatívne: „Nič“,
resp. „Všetko som už vedel“. Pozitívne odpovede,
ktorých bolo 93 %, možno rozdeliť do troch kategórií
(graf 4):
a) návštevník uviedol konkrétny poznatok, ktorý sa
naučil – takých odpovedí bolo 34 (50 %),
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svetlo“, alebo „hudobník môže byť každý, kto vie
pracovať s technikou“.

tvrdiť, že exponát možno vhodne využiť pri formálnom
ako aj pri neformálnom vzdelávaní. Tento aspekt
z nášho pohľadu považujeme za najdôležitejší.

3 Camera obscura
Viete, ako funguje ľudské oko? Viete, že obraz v oku
na sietnici je prevrátený? Viete, že za to, že nevidíme
veci dolu hlavou, môže náš mozog? Viete, že
fotoaparát (aj digitálny) pracuje na rovnakom princípe
ako naše oko? Na všetky tieto otázky sme zodpovedali
na Noci výskumníkov pomocou „nášho oka“.
Najväčší úspech u návštevníkov počas celého dňa
získal práve exponát s názvom „Vstúpte do oka“, ktorý
predstavoval veľký model ľudského oka, resp. tmavej
komory.
Z prieskumu vidieť, že s týmto exponátom súviselo
aj najviac poznatkov, ktoré si návštevníci zo stánku
Svet očami fyziky odniesli. Použitá camera obscura
vznikla ako jeden z výstupov diplomovej práce
Michaely Csongrádyovej (rod. Mešterovej) [9].
V súčasnosti práca autorky slúži ako jeden z exponátov
Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, ktorá nám
tento exponát zapožičala pre potreby Noci
výskumníkov (obr. 1).

Obr. 2 Skladanie tmavej komory
Zdroj: osobný archív M. Csongrádyovej
Pomôcku, ktorá zaujala respondentov, si môže
vyrobiť každý učiteľ (nielen fyziky), pričom
konštrukčné možnosti riešenia sú rôznorodé. Rozmery
takejto kamery môžu byť od niekoľkých centimetrov
až po veľkosť triedy. V našom prípade sme pomocou
camery obscury ukazovali návštevníkom, ako vidí
ľudské oko, a bolo pre nás dôležité, aby sa do kamery
na výšku mohol dostať dospelý človek. Veľký
motivačný náboj a edukačný efekt tohto exponátu
spočíval práve v zážitku „vchádzania do oka“
a objavovania tajomstva vzniku obrazu priamo zvnútra
obrovskej čiernej komory.

3.1 Princíp oka a camery obscury
Svetelné lúče dopadajúce na oko prechádzajú cez
rohovku, zrenicu a šošovku, ktorá ich láme tak, že na
sietnicu sa premietne obraz pozorovaného predmetu
prevrátený a zmenšený – naše oko vidí svet hore
nohami. Zároveň sa na sietnici podráždia receptory,
ktoré tieto nervové vzruchy vedú prostredníctvom
zrakového (očného) nervu do mozgu. Až potom, keď
sú podráždené príslušné nervové bunky v mozgu,
reakcia na toto podráždenie je skutočnosť, že začneme
vnímať pozorovaný predmet, ale už v jeho reálnej
polohe a veľkosti. Obrazne povedané, nevidíme
očami, ale mozgom (obr. 3).
Pozorované predmety sa od nás nachádzajú
v rôznej vzdialenosti. Šošovka zabezpečuje, aby sme
rovnako jasne a ostro videli predmety blízke
i vzdialené. Šošovka má schopnosť sploštiť sa alebo

Obr. 1 Skúšobné postavenie camery obscury
v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici
Pôvodným zámerom autorky bolo využitie tohto
exponátu v zážitkovom učení sa výtvarnej výchovy.
Práca bola overená v praxi na vybranej základnej škole
v Banskej Bystrici. Samotní žiaci pomáhali pri skladaní
kamery (obr. 2). Na základe reálneho overenia kamery
v školskom prostredí a našej skúsenosti pri realizácii
tejto pomôcky pri neformálnom vzdelávaní na Noci
výskumníkov môžeme vidieť jednoznačnú prepojenosť
dvoch zdanlivo odlišných disciplín. Preto môžeme
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vyklenúť podľa toho, či pozorujeme predmet blízky
alebo vzdialený. Táto schopnosť šošovky sa nazýva
akomodácia. Akomodácia sa môže vekom, vrodenými
alebo získanými poruchami znižovať. Dôsledkom sú
refrakčné chyby oka, ktoré pomáhajú odstrániť
okuliare alebo kontaktné šošovky [10].

človek. Je ľahko skladateľná a prenosná, pretože
konštrukciu tvorí osem drevených hranolov
s rozmermi 2 cm x 2 cm x 2 m, ktoré sú pospájané
pomocou kovových spojov (obr. 5).

Obr. 3 Ako vidí naše oko
Zdroj: [10]
Tmavá komora (obr. 4), v minulosti slúžila ako
pomôcka pre maliarov či astronómov a považujeme ju
za predchodcu fotoaparátu.
Obr. 5 Stavebný plán našej použitej camery obscury
Spoje sú urobené tak, aby sa do nich mohli vsunúť
drevené hranoly. Po poskladaní konštrukcie sa cez ňu
natiahne
svetlonepriepustná
fólia
s rozmermi
minimálne 6 m x 6 m (kvôli rezerve a lepšiemu
uchyteniu odporúčame 7 m x 7 m). Do fólie už bol
dopredu urobený otvor (ktorý mal hladné okraje),
podľa ktorého sa fólia naťahovala tak, aby bol
umiestnený v strede bočnej steny. Tento otvor je
možné urobiť aj pri prvom natiahnutí. Priemer otvoru
mal veľkosť 2 cm. V našom prípade sme obraz
zaostrovali lupou a pohyblivým pauzovacím papierom,
ktorý slúžil ako priemetňa (v ľudskom oku je to
sietnica). Namiesto tmavej fólie sa môžu použiť aj
dosky alebo tmavý záves, ale v tom prípade treba
zvoliť pevnejšie hranoly. Pri riešení s drevenými
stenami treba pamätať na to, že jedna stena má slúžiť
aj na vstupovanie do komory.

Obr. 4 Camera obscura
Zdroj: [11]
Fotoaparát funguje na rovnakom princípe ako naše
oko. Namiesto citlivej sietnice sa vo vnútri fotoaparátu
nachádza film alebo digitálny fotosnímač. Camera
obscura je v podstate tmavá schránka (skrinka, krabica
alebo aj miestnosť) s jedným otvorom v stene, ktorý
slúži ako šošovka. Na tienidle vo vnútri komory sa
zobrazuje zmenšený a prevrátený obraz.

3.3 Využitie camery obscury vo vzdelávaní
Cameru obscuru je možné využiť primerane veku
žiakov na všetkých stupňoch vzdelávania. Ako veľké
pozitívum vnímame možnosť jej využitia vo viacerých
vyučovacích predmetoch. Kamerou je možné
ilustrovať prepojenosť javov, ktoré fungujú vo svete
okolo nás, pričom v školskej praxi sú rozdelené do
jednotlivých predmetov.
Myšlienkovo podobné pomôcky, ako napr. tmavá
komora, umožňujú prepojenie nielen prírodovedných
predmetov,
napr.
fyziky,
chémie,
biológie,
ale aj humanitných predmetov, napr. výtvarnej

3.2 Konštrukčné riešenie camery obscury
Na internete existuje množstvo zaujímavých
konštrukčných riešení zostrojenia camery obscury.
Napríklad vytvorenie vlastného jednoduchého
fotoaparátu [12], [13], panoramatického obrazu
doma/v škole [14], vytvorenie profesionálnejšieho
riešenia fotoaparátu pomocou camery obscury [15].
Nami použitá camera obscura má tvar kocky
s približnými rozmermi 2 m x 2 m x 2 m za
predpokladu, že chceme, aby sa do nej zmestil dospelý
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výchovy, dejín umenia a dejepisu. Uľahčujú žiakom
lepšie pochopenie nielen prírodovedných, ale aj
sociálnych a historických javov. Využitie kamery je
možné napr. pri maľovaní obrazov,vytváraní vlastných
fotografií,
vysvetľovaní
princípu
fungovania
oka/fotoaparátu,
demonštrácii
chýb
oka
(krátkozrakosť a ďalekozrakosť), pozorovaní zatmenia
Slnka, vysvetľovaní historického vývoja fotografie so
známymi vynálezcami z tejto oblasti a pod. Tmavá
komora môže slúžiť v školách, ktoré využívajú
integrované tematické vyučovanie (vysoko efektívne
učenie) na vytvorenie spoločnej vyučovacej témy pre
viacero predmetov.
Využitie camery obscury vo vyučovacom procese je
určite prínosné a môže slúžiť aj ako podnet
k neformálnemu vzdelávaniu žiakov napr. pri založení
školského fotografického krúžku.

Záver
Prírodovedné vzdelávanie na základných a stredných
školách prešlo v ostatných rokoch výraznou redukciou
vyučovacích hodín. Školy majú istú možnosť posilniť
hodinovú dotáciu jednotlivým predmetom, ale
spravidla to nie sú prírodovedné predmety.
Spoločným zámerom neformálneho a formálneho
vzdelávania je rozvoj žiaka. Preto neformálne
vzdelávanie v celej svojej pestrosti môže výrazným
spôsobom doplniť nedostatok, ktorý vznikol
v školskom
systéme
v rámci
prírodovedného
vzdelávania. Žiaci majú možnosť presunúť svoje učenie
sa do iného, ako len školského, prípadne domáceho,
prostredia, čo je určite pre väčšinu žiakov motivujúce.
Príprava, realizácia a vyhodnotenie neformálneho
vzdelávania so sebou prináša množstvo práce navyše,
ak to chceme robiť zodpovedne. Ale „Fíha! – Aha!“
efekt a radosť žiakov z poznania je dôvod, prečo to
robíme.

4 Výsledky a diskusia
Pozitívne ohlasy, ktoré vyjadrili návštevníci fyzikálneho
stánku na podujatí Noc výskumníkov 2016 v Banskej
Bystrici, ako aj naše predchádzajúce skúsenosti z tohto
podujatia, nás oprávňujú konštatovať, že aj takéto
jednorazové akcie majú veľký význam pre budovanie
kladného vzťahu detí, mládeže i širšej verejnosti
k fyzike a ostatným prírodným vedám, pretože
ponúkajú
širšie
prepojenie
jednotlivých
prírodovedných javov z rôznych oblastí. Môžeme
oprávnene povedať, že sme akýmsi motivačným
vzorom aj pre učiteľov a prinášame im nové nápady
v rámci prírodovedného vzdelávania.
Väčšina ohlasov zo strany respondentov nášho
prieskumu na Noci výskumníkov 2016 bola pozitívna,
ale vyskytli sa aj negatíva, ktoré sa ukázali pri
vyhodnocovaní tretej otázky v ankete, kde sme zistili,
že pri prezentácii došlo aj k nepochopeniu niektorých
demonštrovaných javov. Takýto poznatok nás vedie
k tomu, aby sme viedli učiteľov k cielenej práci aj po
ukončení podujatia neformálneho vzdelávania.
Aj napriek zisteným negatívam sme však
presvedčení, že neformálne vzdelávanie je potrebné
realizovať pravidelne a je nutné vhodne dopĺňať týmto
spôsobom obsah školského vzdelávania. Zároveň je
potrebné, aby učiteľ pripravil žiakov na podujatia
neformálneho vzdelávania a cielene pracoval so žiakmi
a informáciami, s ktorými majú žiaci možnosť sa
oboznámiť na takomto type vzdelávania. V časopise
Dobrá škola sme uverejnili niekoľko rád, ako by mohla
vyzerať aktívna práca učiteľa pred, počas a po účasti
na aktivite neformálneho vzdelávania [16].
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multimedia in teaching the subject technology in
elementary
school.
Other parts of the work created by us contain
specific presentations on selected topics:
electricity, electrical circuits; electrical household
appliances; Technical electronics; and residential
installations. Each theme comes with a certain
grade of primary school pupils.
Key Words: multimedia, teaching aid, PowerPoint,
technology

Abstrakt
Najvýznamnejšími nástrojmi vzdelávania už dnes
nie je tabuľa a krieda, moderná škola sa už
nezaobíde bez moderných technológií, ktoré
reprezentujú internet a multimédiá. Preto nám,
ako budúcim učiteľom treba sledovať vývojové
trendy v tejto oblasti a snažiť sa aplikovať moderné
poznatky do vlastnej výučby.
Cieľom
našej
práce
bolo
vytvorenie
multimediálneho výučbového materiálu pre
predmet technika. Príspevok je rozdelený do 5
častí prvá časť je zameraná na teoretický rozbor
problematiky multimédií. Obsahuje stručnú
charakteristiku multimédií, ako a načo slúžia
a ktoré elementy tvoria multimédiá. Ďalej sme
priblížili ako sa dajú multimédiá použiť vo
vyučovacom
procese
predmetu
technika
v základnej škole.
Ostatné časti práce obsahujú konkrétne nami
vytvorené prezentácie na vybrané témy: elektrická
energia, elektrické obvody; elektrické spotrebiče
v domácnosti; technická elektronika; a bytové
inštalácie. Každá téma prislúcha určitému ročníku
žiakom základnej školy.
Kľúčové slová : multimédiá, učebná pomôcka,
PowerPoint, technika

Úvod
Pre predmet technika v základnej škole nie je
učebnica ktorá by zodpovedala inovovanému
štátnemu vzdelávaciemu programu aj preto sme sa
pokúsili vytvoriť tieto výučbové materiály vo forme
prezentácií v programe MS PowerPoint, pomocou
ktorých môže učiteľ podávať informácie žiakovi
v jednotlivých
tematických
celkoch
elektrotechnika. Prezentácie na témy elektrická
energia, elektrické obvody; elektrické spotrebiče
v domácnosti; technická elektronika a bytové
inštalácie sme sa snažili spracovať systematicky
a s cieľom aby žiak mal možnosť vstupovať do
priebehu prezentovania nových informácií a aby
bol hlavne aktívne zapájaný do procesu učenia sa.

1 Pedagogické aspekty multimédií
Abstract

Multimédiá
sú
integrujúcou
technológiou,
využívajúcou digitálne postupy na získavanie,
spracovanie, ukladanie a distribúciu rôznych foriem
informácií,
ktorá
významným
spôsobom
ovplyvňuje spôsoby informovania ľudí. Z hľadiska
multimédií rozoznávame tieto formy informácií:
text, obraz (grafika), zvuk, animácia, video. [1]
Podstata multimediálnej aplikácie je zobrazená na
obr. č. 1.
Rôzne
informácie
(textové,
obrazové,
zvukové,....) majú rôzny vplyv na psychiku človeka.
Tvorcovi multimediálnej aplikácie je dobré nie len
vedieť o týchto aspektoch, ale ich aj využiť pri
tvorbe. [2] [3]
Text predstavuje dominantnú formu informácie
– tlačené slovo. Text je sprostredkovateľom medzi

The most important tools of education today is not
a board and chalk, modern school no longer do
without modern technology, they represent the
Internet and multimedia. Therefore, we, as future
teachers need to monitor developments in this
area and seek to apply advanced knowledge in
their own teaching.
The aim of our study was to create the
multimedia training materials for the subject
technology. The paper is divided into five parts the
first part focuses on the theoretical analysis of the
problems of multimedia. It contains a brief
description of media, and what is their purpose
and what elements make up multimedia.
Furthermore, we are closer to how they can use
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myšlienkou autora a vedomím čitateľa. Je to
špeciálny druh prenosu informácie, cieľom ktorej je
dosiahnuť to, aby predstava, ktorú si vytvorí čitateľ
po prečítaní textu, čo najpresnejšie zodpovedala
pôvodnej myšlienke autora. Text na obrazovke má
oproti tlačenému textu niekoľko výhod, ako sú
napr. možnosti ľahkej zmeny, či opravy, text môže
byť rolovaný, animovaný a hlavne prepojený
s ďalším textom (hypertext). Táto nelineárnosť
hypertextu viacej kopíruje spôsob asociatívneho
myslenia človeka a tak sa viacej prispôsobuje jeho
potrebám.
Obraz v zásade pôsobí na učiaceho sa v troch
základných rovinách – v rovine obsahu, v rovine
farebného podania a v rovine kompozície. Výber
obsahu je špecifický a individuálny, je určený
spracovávanou témou. Účinky farieb môžu byť
objektívne (ako ich vidíme, cítime), subjektívne
(aký majú vplyv na našu náladu, na naše city)
a intelektuálne (ako sme sa dohodli, že im budeme
rozumieť: červená = zákaz, zelená = voľno, a pod.).
Kompozícia obrazu je spôsob, akým sú jeho
jednotlivé prvky rozmiestnené na obraze a aký je
ich vzájomný vzťah. Kompozícia silne ovplyvňuje
výslednú kvalitu i dojem z obrazu.
Zvuk je veľmi dôležitým a prirodzeným
komunikačným prostriedkom pre ľudí, ktorí sú
zvyknutí
prijímať
informácie
počúvaním.
V počítačom podporovanom vzdelávaní môže
rytmus hudby, hlasitosť, ale aj napr. hudobný žáner
pôsobiť na poslucháča raz aktivujúco, inokedy
môže znižovať jeho pozornosť. V tejto súvislosti sa
pozornosť sústreďuje predovšetkým na zvukový
komentár a sprievodnú hudbu.
Animácie alebo videa predstavujú jedinečnú
informačnú hodnotu vo forme pohybu. Spájajú
a znásobujú sa v nich výhody obrazovej, prípadne
aj zvukovej informácie, v úsilí o čo najefektívnejšie
pôsobenie na diváka. Video a animácia sú
prostriedky, ktoré umožňujú demonštrovať
dynamické deje, zviditeľniť mikro a makrosvet,
upútať pozornosť používateľa a veľmi rýchlym,
jasným a efektívnym spôsobom mnohonásobne
zvýšiť názornosť a výsledný dojem. Získavanie
videa je podmienené technickými prostriedkami –
napr. kamerami, ktoré zachytávajú reálny svet,
alebo softvérom, ktorým zachytávame dianie na
obrazovke počítača. Ďalšie spracovanie videa sa
uskutočňuje prostredníctvom programov na strih
a editáciu videa. V prípade pohybu, ktorý nevieme
zachytiť kamerou v reálnom svete, musíme siahnuť
po animácií. Na jej vytvorenie síce nepotrebujeme
žiadny hardvér, o to náročnejšia však môže byť
tvorba animácie v animačnom softvéri.

Obrázok 1 Multimédiá [6]
Začiatkom 90-tych rokov dvadsiateho storočia sa
začína hovoriť o používaní nových informačných
technológií tzv. multimédií. Využívajú sa na
informovanie, prácu vzdelávanie a zábavu. Často sa
pojem multimédiá zamieňa za pojem elektronické
média slúžiace na zálohovanie a predstavenie
multimediálneho obsahu. Pod názvom médium
rozumieme prostriedok, ktorý používa na
zobrazovanie informácií každého druhu, napr. text,
grafika, animácia, obraz alebo zvuk. Pod názvom
mediálny element chápeme hlavný stavebný prvok
multimédií, ktorý zahrnuje určitú mediálnu formu,
v ktorej je obsiahnutá daná informácia. (Homola
a kol. 2010).
Pojem multimédiá definujeme ako používanie
minimálne dvoch médií pri prezentovaní informácií
ako napríklad využívanie jednoduchých obrázkov
v knihe alebo náročných počítačových programov
uchovávajúcich zvuk, videoklipy a text. Prvé
multimédiá boli prevažne lineárne. Obsahovali
hlavne len text a obrazovka sa podobala stránke
v knihe. Informácie nasledovali v určitom slede
a používateľ mal možnosť posúvať nasledujúcu
alebo predchádzajúcu stránku [1].
Ak môže používateľ aktívne vstúpiť do
komunikácie s aplikáciou vtedy sa multimédiá
považujú za interaktívne. Môžeme povedať že pri
interaktívnych multimédiách má používateľ
možnosť riadiť spôsob prezentácie informácií. Za
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 využívať animácie pre vysvetľovaní nových tém,
 používať multimediálne prezentácie na
podporu študentských príprav na vyučovanie
alebo laboratórne pokusy.

základ dobre spracovanej multimediálnej aplikácie
sa dá považovať prepojenie medzi súvisiacimi
informáciami, ktoré sú vo väčšine multimediálnych
programoch poznamenané pomocou odlišnej farby
písma. Používateľ sa po kliknutí na zvýraznené
slovo automaticky presunie k požadovanej
informácií. Toto prepojenie medzi informáciami je
efektívne vo výučbe, pretože používateľovi je
poskytnutý pri práci s programom aj vlastný spôsob
postupu.
V závislosti na čase sa médiá rozdeľujú na [1]:
 statické (časovo nezávislé) – texty, grafika,
fotografie,
 dynamické (s časom sa meniace) – zvuky,
animácie, videá.

Obsah jednotlivých multimediálnych prezentácií
v programe MS PowerPoint sme vypracovali podľa
vzdelávacieho štandardu pre predmet Technika.
Obsahový štandard pre jednotlivé témy nám slúžil
na vytvorenie obsahu a výkonový štandard na
vytvorenie úloh pre žiakov na overenie si získaných
vedomostí.
Vypracované prezentácie možno využiť v povinnom
vyučovacom predmete Technika v niekoľkých
fázach
vyučovacích
jednotiek.
Jednotlivé
prezentácie možno využiť v expozičnej fáze pri
výklade učiva a tiež pri upevňovaní učiva vo
fixačnej fáze. Súčasťou každej prezentácie sú aj
testové úlohy na overenie vedomostí a zručností,
tak prezentácie nachádzajú uplatnenie aj
v diagnostickej
fáze
vyučovacej
jednotky.
V expozičných a fixačných fázach vyučovacích
jednotiek bude s prezentáciami pracovať učiteľ
a v diagnostických fázach budú s prezentáciami
pracovať žiaci.

Interaktivita
Interaktivita
má
v
oblasti
multimédií
determinujúcu úlohu. Interaktivita ako základná
vlastnosť multimediálneho didaktického softvéru
umožňuje aktívne sa zapájanie žiaka do procesu
učenia sa. Skutočná aktivita pri práci s výučbovým
softvérom nespočíva len na mechanickom
”kliknutí” myšou na premietnutie nejakého
dokumentu, jeho zastavenie, prípadne na výber
správnej odpovede z ponúkaných možností.
Didaktický
softvér
vyžaduje
zapojenie
intelektuálnych a kognitívnych schopností žiaka do
procesu učenia sa. Autoaktivita žiaka tak podporuje
najúčinnejšiu metódu vo vyučovacom procese –
aktívne vyučovanie alebo učenie sa robením
(learning by doing). Spôsob a frekvencia aktívneho
zapájania žiaka do učenia je podmienená
vypracovaním dobrej štruktúry a obsahu
didaktického softvéru a súčasne závisí od kvality
analýzy programom navrhovaných odpovedí. [2]

2.1 Multimediálny výučbový materiál na
tému elektrická energia, elektrické
obvody
Táto prezentácia je určená pre 6. ročník základnej
školy. V prezentácií sme sa zamerali na oblasti
elektrickej energií, výrobu a premenu energií,
zdroje energií, využitie v priemysle a v domácnosti.
Taktiež sa v prezentácií nachádzajú prvky
a schematické značky, schémy elektrických
obvodov, priblížili sme nakladanie s nebezpečným
odpadom jeho zber a separovanie , aké sú účinky
elektrického prúdu, a tiež sme sa zamerali na prvú
pomoc pri úrazoch elektrickým prúdom.

2 Multimediálne výučbové materiály
v predmete Technika
Multimédia v technike nám vytvárajú nové
odborné možnosti pri prezentovaní nových
informácií
žiakom.
Pre
komunikovanie
s používateľom
sa
používa
text,
obraz,
videozáznamy premietanie reálnych experimentov,
animácií, ktoré modelovo pripomínajú procesy,
zvuk a toto všetko je poprepájané interaktívnymi
linkami ktoré poskytujú užívateľovi prehľadne
prechádzať multimediálnym materiálom. Pri styku
používateľa s interaktívnymi prvkami dochádza
k dialógu medzi médiom a recipientom. Zaradením
týchto komunikačných systémov do vyučovania
a učenia
prispieva
k vytvorenie
nových
didaktických štruktúr učebného procesu. Pomocou
multimediálnych pomôcok v procese výučby
môžeme [1]:
 prezentovať
laboratórne
experimenty
v laboratóriách,

Obrázok 2 Elektrická energia
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domácnosti a tiež na energetický štítok (triedu)
a spotrebu elektrickej energie.
Elektrický spotrebič je zariadenie, v ktorom sa
elektrická energia účelne mení (spotrebúva) na iný
druh energie. Elektrická energia sa mení na:
 svetlo - žiarovka, žiarivka a pod.,
 mechanický pohyb - mixér, vŕtačka, práčka,
žmýkačka, umývačka riadu a pod.,
 tepelnú energiu - ohrievač, elektrický radiátor,
kulma, žehlička, varič a pod.,
 chladenie – chladnička, mraznička, klimatizácia,
 chemickú energiu - nabíjanie akumulátora
a pod.,
 iná (zložitejšia) forma premeny energie je pri
spotrebičoch, ktoré vykonávajú zložitejšiu
činnosť, obvykle sú vybavené elektronickými
obvodmi, elektronické spotrebiče - počítač,
televízor, mobilný telefón, videorekordér
a pod..

Obrázok 3 Elektrárne

Obrázok 4 Schéma slnečnej elektrárne [6]

Obrázok 6 Elektrické spotrebiče v domácnosti

Obrázok 5 Príklad úloha na zopakovanie učiva

2.2 Multimediálny výučbový materiál na
tému elektrické spotrebiče v domácnosti
Prezentácia o elektrických spotrebičoch je určená
pre žiakov 8. ročníka základnej školy.
V tejto prezentácií sme sa zamerali na základné
informácie o elektrických domácich spotrebičoch,
čo to je elektrický spotrebič aké druhy spotrebičov
poznáme aký je princíp činnosti elektrických
spotrebičov, priblížili sme pravidlá správneho
a bezpečného používania a obsluhy daných
spotrebičov, zamerali sme sa tiež na ekonomiku

Obrázok 7 Rozdelenie elektrických spotrebičov
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Obrázok 8 Konštrukcia elektrického spotrebiča

Obrázok 10 Technická elektronika [7]

Obrázok 9 Energetické triedy spotrebičov

Obrázok 11 Tranzistor

2.3 Multimediálny výučbový materiál na
tému technická elektronika
Multimediálna pomôcka na tému technická
elektronika je určená pre žiakov 8. ročníka.
V prezentácií
sa
nachádzajú
informácie
z o elektronických súčiastkach ako napr. dióda,
tranzistor, integrovaný obvod, mikročip. Autori
prezentácie priblížili podstatu logických obvodov,
definovali snímače a regulačné prvky.
Priblížili prenos signálov a objasnili moderné
zariadenia telekomunikačnej techniky, ktoré žiaci
bežne používajú v domácnostiach.
Na záver sa zamerali na virtuálnu elektronickú
stavebnicu Edison, pomocou ktorej prezentujú vo
forme počítačovej simulácie princípy činnosti
jednotlivých elektronických obvodov.

Obrázok 12 Snímače a regulačné obvody

2.4 Multimediálny výučbový materiál na
tému bytové inštalácie
V poslednej prezentácií sa autori zamerali na žiakov
9. ročníka. V hlavnej časti prezentácie sa venujú
elektroinštalácií silnoprúdovej a slaboprúdovej,
popísali tiež základné prvky bytovej inštalácie, aké
elektroinštalačné materiály poznáme, taktiež sa
zamerali aj na spotrebu elektrickej energií
v domácnosti. Priblížili druhy inštalácií ako
plynoinštaláciu,
vodoinštaláciu,
kúrenie
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a klimatizáciu. A na záver sa venovali aj revíziám
a údržbe bytových inštalácií.
V súčasnej dobe sa v každej domácnosti nachádza
mnoho elektrických spotrebičov, ktoré nám nielen
pomáhajú, ale aj spríjemňujú chvíle oddychu.
Spotrebiče pre svoju činnosť potrebujú odoberať
zo siete elektrickú energiu, za ktorú musíme
zaplatiť. Veľká spotreba energie má na nás dvojaký
dopad:
1. Veľká spotreba elektrickej energie = veľké
poplatky za elektrinu.
2. Veľká spotreba elektrickej energie = veľká
spotreba surovín, z ktorých sa elektrická
energia získava a elektrárne vyprodukujú viac
látok znečisťujúcich životné prostredie.

Záver
V našej práci sme sa zamerali na problematiku
využitia multimediálnych výučbových materiálov
v niekoľkých vyučovacích tém v predmete Technika
zameraných na elektrotechnické učivo. Priblížili
sme, čo sú to multimédiá, ktoré prvky tvoria
multimédiá. Snažili sme sa opísať ako sú
multimédiá zastúpené v predmete Technika
v základnej škole a ako napomáhajú ku skvalitneniu
vyučovacieho procesu. Uviedli sme aj niektoré
príklady využitia multimédií vo vyučovaní.
Niektoré časti nami vytvorené prezentácie boli
využité v rámci našej pedagogickej praxe
v základnej škole vo výučbe v 6. ročníku. Vyučujúci,
ktorí viedli pedagogickú prax prezentácie hodnotili
kladne, avšak relevantné pedagogické hodnotenie
vytvorených prezentácii v MS PowerPoint by bolo
možné urobiť až na základe pedagogického
prieskumu. Z tohto prieskumu by vyplynuli aj
prípadné korekcie, ktoré by bolo treba realizovať
vo vyhotovených prezentáciách.
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Obrázok 13 Bytové inštalácie

Obrázok 14 Elektrická inštalácia
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Generovanie krátkych testov z chémie pre gymnáziá
Generating of short chemistry tests for high school education
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Konzultant: Jana Jacková
Katedra informatiky, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
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V súčasnosti existuje elektronický portál na
testovanie žiakov základných aj stredných škôl.
Umožňuje učiteľovi pripravovať e-testy z rôznych
predmetov, zabezpečuje e-maturitu, e-testovanie 5
a e-testovanie 9. [1]
Na druhej strane existujú aj rôzne aktivizujúce
stratégie podporujúce učenie študentov, medzi ktoré
patrí aj práca s portálom PeerWise [2, 3], v rámci ktorej
samotní študenti vytvárajú úlohy s výberom odpovede,
riešia ich a majú ich možnosť aj vzájomne hodnotiť.
Na prípravu zaujímavých úloh z programovania
z informatiky na základnej škole sa zamerala Budinská
[4] vo svojej bakalárskej práci Systém na generovanie
úloh na vyučovanie základov programovania. Vytvorila
softvér spájajúci zaujímavé úlohy z rôznych malých
programovacích jazykov pod jedno rozhranie
a obohatila ich o možnosť úpravy zadania učiteľom.
Na prácu s otázkami a študijnými materiálmi slúži aj
portál LMS Moodle. Tento systém poskytuje veľké
množstvo rôznych typov testov, ktoré si môže učiteľ
naplniť
otázkami
podľa
vlastného
výberu.
Nevyhnutnosťou je potreba registrácie a vytvorenie
vlastného kurzu, do ktorého sa musia žiaci prihlásiť (a
zaregistrovať). Testovanie je robené prostredníctvom
internetu, to znamená, že učiteľ môže žiakov testovať
aj z domu. Online testovanie nesie so sebou aj veľkú
nevýhodu,
a to
v spoľahlivosti
internetového
pripojenia. V prípade, že sa internetové spojenie
preruší, preruší sa aj vypĺňanie testu žiakom.[5]
Počas našej praxe sme už niekoľkokrát pripravovali
testy pre žiakov a zistili sme, že vymyslieť test nie je
vôbec jednoduché a vždy to zaberie niekoľko hodín.
Čas každého učiteľa je veľmi cenný. Snažia sa ho
zadeliť čo najefektívnejšie. [6] Toto bolo hlavným
dôvodom, prečo sme sa rozhodli učiteľom trochu
pomôcť a urýchliť aspoň prípravu krátkych testov ako
to najviac ide.

Abstrakt
Článok skúma využitie programu na generovanie
krátkych testov z chémie. Objasňuje spôsoby využitia
vygenerovaných testov a vyzdvihuje pozitívny prínos
pre učiteľa a výrazné skrátenie prípravy testu na
vyučovaciu hodinu. Opisuje niektoré algoritmy
zabezpečujúce tvorbu výsledného testu a všetky
funkcie, ktoré uvedený program ponúka a využitie
samotného programu pri výučbe akéhokoľvek
predmetu. Poukazuje na možné spôsoby využitia tohto
programu na všetkých typoch škôl. Poukazuje na
možnosť využitia tohto programu nielen pri výučbe
chémie, ale na takmer akomkoľvek vyučovanom
predmete. Článok ďalej porovnáva výhody a nevýhody
programu s už existujúcim a využívaným softvérom.
Kľúčové slová: java, elektronická podpora
vyučovania chémie, krátke testy, e-testy

Abstract
This article studies appliance of a program for
generating short chemistry tests. It explains the
applications of generated tests and highlights its
positive contribution for teachers as it enables them to
prepare tests for classes in a shorter period of time. It
clarifies some of algorithms providing formation of
tests and all functions provided by this program, as well
as the application of the program for tuition of subjects
of any kind. It shows possible ways of using this
program for all kinds of schools. It shows the possibility
of applying it not only for the chemistry classes, but for
other subjects as well. Furthermore, the article
compares advantages and disadvantages of the
program and already existing software.
Key Words: java, electronic support of teaching
chemistry, short tests, e-tests

Úvod

1 Program na generovanie testov

V tomto článku rozoberáme význam a prínos
programu, ktorý dokáže vygenerovať test s úlohami s
výberom odpovede z otázok vo vlastnej databáze.

Pri vymýšľaní a návrhu nášho programu pre
generovanie testov s úlohami s výberom správnej
odpovede z viacerých možností, sme si určili niekoľko
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priorít. Existuje veľa učiteľov, ktorí neradi pracujú
s počítačom, prípadne sa neradi učia obsluhovať nové,
neznáme programy. Preto sme si za svoje priority určili
prehľadnosť,
jednoduchosť
a jednoznačnosť
používateľského prostredia. Rozhodli sme sa tak preto,
aby s ním vedel pracovať aj laik a nemusel absolvovať
špeciálne školiace kurzy.
Nami vytvorený program ponúka dve možnosti
testovania, ktoré sú učiteľovi plne k dispozícií.
Prvou možnosťou je elektronické testovanie, ktoré
umožňuje učiteľovi spustiť test v rozhraní programu.
Keď žiak tento test dokončí, program ho automaticky
vyhodnotí.
Druhou možnosťou je tlačená podoba testu. Učiteľ
si môže vygenerovaný test uložiť do dokumentu a ten
následne vytlačiť. V tomto prípade má učiteľ navyše
k dispozícii zvolenie skupín testov.
Program je písaný v jazyku Java a využíva dve
externé knižnice na prácu s dokumentom typu docx,
poi, verzia 3.16 beta.
Ako je možné vidieť na obr. 1 v hlavičke programu,
toto je druhá verzia programu. Prvá verzia obsahovala
len elektronickú formu testu a podporovala iba testy
s rozsahom 5 otázok. Navyše sa do jej databázy nedali
pridávať otázky prostredníctvom programu, ale len cez
iné programy, akým je napríklad Poznámkový blok.
Hlavné menu druhej verzie (Obr. 1) obsahuje tri
tlačidlá.

2.1 Výber otázok na test
Po stlačení tlačidla „Vytvor test“ sa používateľ dostane
do menu prípravy testu (Obr. 2).
Učiteľ si v tomto menu zvolí ktoré témy chce v teste
použiť. Zaškrtávať môže témy jednotlivo, alebo môže
použiť rýchlejšiu cestu a zaškrtnúť možnosť s nápisom
všetky. V takom prípade sa automaticky zaškrtnú
všetky témy v danom tematickom celku (Obr. 3).
Ostatné tematické celky nebudú ovplyvnené.

Obr. 2 Menu na výber tém do testu
Obr. 1 Hlavné menu
Po stlačení tlačidla „Vytvor test“ sa používateľ
dostane do menu, v ktorom si môže pripraviť test podľa
potrieb vyučovania.
Tlačidlom „Vlož otázku“ sa používateľ dostane do
menu, v ktorom bude môcť pridať nové otázky do
databázy programu.
Tlačidlom „Ukončiť“ používateľ program ukončí.

Obr. 3 Zaškrtávacie políčka
Keď nie zaškrtnutá žiadna téma, tlačidlá „Ďalej“ a
„Načítaj“ sú zablokované. Tlačidlo „Zrušiť“ je
k dispozícii stále a používateľ sa ním môže vrátiť naspäť
do Hlavného menu. Akonáhle používateľ zaškrtne
nejakú z tém, tlačidlo „Načítaj“ sa sprístupní a umožní
používateľovi načítať otázky z vybraných tém do
pamäte programu. Zároveň sa používateľovi otvorí
okno s informáciou, koľko otázok sa načítalo dokopy
(Obr. 4).

2 Príprava testu
Na to, aby si používateľ vygeneroval test, musí si
najskôr zvoliť tematické celky a témy samotných
otázok, či chce test v tlačenej alebo elektronickej
podobe, prípadne počet otázok v teste.
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sme sa častokrát stretli s tým, že učiteľ pripravil testy
v dvoch skupinách, A a B. Preto bolo pre nás
samozrejmé pridať do tohto programu takúto možnosť.
Používateľ zároveň nie je obmedzený počtom skupín
a ak chce, môže dať každému žiakovi unikátny test.
Do poľa na vpísanie počtu otázok môže používateľ
vpísať maximálne také číslo, ktoré neprevyšuje počet
otázok načítaný v pamäti programu. Ak však používateľ
vpíše do poľa väčšie číslo ako je povolené a nevšimne si
oznam v zátvorke, otvorí sa varovné okno (Obr. 6)

Obr. 4 Informácia o počte načítaných otázok
Táto informácia je potrebná, pretože niektoré témy
nemusia obsahovať dostatočný počet otázok aby
pokryli potreby používateľa.
Po načítaní otázok sa zároveň sprístupní tlačidlo
„Ďalej“, ktoré používateľovi umožní pokračovať do
ďalšieho menu na nastavenie parametrov testu.

2.2 Parametre testu
Medzi parametre testu sme zaradili typ testu, počet
otázok a počet skupín. Počet skupín určuje, koľko
testov s uvedeným balíkom sa vygeneruje. Na obr. 5 je
ukážka okna na nastavenie parametrov testu.

Obr. 6 Varovné okno pri prekročení počtu otázok
Po stlačení tlačidla „Potvrď“ (Obr. 5) sa vygeneruje
požadovaný počet testov.

2.3 Priebeh tvorby testu a algoritmy použité v
programe
Program si v prvom kroku načíta otázky z tém, ktoré si
zvolil používateľ, do zoznamu otázok. V druhom kroku
z týchto otázok vyberie náhodne taký počet otázok, aký
zadal používateľ. Tieto otázky usporiada náhodne. To
isté platí o možnostiach v každej otázke. Tento krok má
zabezpečiť, aby bol každý test unikátny. Na obr. 7 je
časť algoritmu, ktorý mieša otázky a odpovede k nim.
V prípade viacerých skupín testov pri Tlačenom type
testu je vďaka tomuto kroku zabezpečená odlišnosť
všetkých testov.
Medzi ďalšie zaujímavé algoritmy použité v našom
programe by sme zaradili prácu s indexami pri
chemických vzorcoch. Práca s indexami je náročná,
a preto je výhodnejšie pracovať s neformátovaným
reťazcom tak dlho, ako je to možné. Program však musí
mať nejakú informáciu o tom, kde má tieto indexy
vytvoriť. Na tento účel sme si vytvorili vlastné
značkovanie pomocou mriežok # a značiek vsuvky ^.
Používateľ pri nahrávaní otázky (alebo odpovede) musí
tieto značky používať, inak program nebude vedieť, ako

Obr. 5 Parametre testu
V prípade, že si používateľ zvolí Elektronický typ
testu, pole na vpísanie počtu skupín sa zablokuje. Je to
preto, lebo elektronická verzia testu dokáže pracovať
len s jednou skupinou, t. j. s jedným testom naraz. Je to
logické, pretože na jednom počítači sa dá vypĺňať iba
jeden test súčasne.
Ak si používateľ zvolí Tlačený typ testu, sprístupní sa
mu možnosť na voľbu počtu skupín. Počas nášho štúdia

Obr. 7 Algoritmus miešania otázok a odpovedí
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má nastaviť indexy. Symbol # môže používateľ napísať
na slovenskej klávesnici pomocou klávesovej skratky
Ctrl+Alt+X. Symbol ^ má klávesovú skratku Ctrl+Alt+š.
Text, ktorý chceme zapísať, vyzerá nasledovne:
n (Na2CO3) = 15 g.mol-1
Aby program vedel správne pracovať s indexami,
musíme mu určiť, kde sa tieto indexy nachádzajú:
n (Na#2#CO#3#) = 15 g.mol^-1^
Pokiaľ sa index nachádza na poslednom mieste vety
(napríklad v odpovedi), môžeme ukončovací znak
indexu vynechať. Výsledný zápis bude teda vyzerať
nasledovne:
n (Na#2#CO#3#) = 15 g.mol^-1

2.4 Tlačený typ testu
Ak používateľ zvolil Tlačený typ testu, vygenerujú sa
všetky skupiny na pracovnú plochu (Obr. 8). Pre
uľahčenie opravovania testov sa do samostatného
dokumentu uložia správne odpovede jednotlivých
skupín testov (Obr. 8 - 10).

Obr. 10 Podoba tlačeného testu (orezané)

2.5 Elektronický typ testu
Po spustení Elektronického typu testu sa otvorí okno
s otázkou, na ktorú musí skúšaný odpovedať zvolením
jednej z možností (Obr. 11). Okno obsahuje informáciu
o celkovom počte otázok a aj číslo otázky, na ktorej sa
momentálne skúšaný nachádza.

Obr. 8 Vygenerované testy

Obr. 9 Výpis správnych odpovedí
Správne odpovede sú prehľadne zaradené
v riadkoch pre každý test (Obr. 9).Test v tlačenej
podobe je prehľadný a otázky sú oddelené do
odstavcov (Obr. 10).

Obr. 11 Okno s otázkou
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Na konci testu program vyhodnotí test a vypíše
úspešnosť skúšaného (Obr. 12).

Obr. 12 Okno s hodnotením
V prípade, že skúšaný žiak/študent mal nejakú
odpoveď nesprávnu, program mu vypíše, na ktorú
otázku nesprávne odpovedal. Zároveň si môže jej
riešenie pozrieť po kliknutí na tlačidlo „Riešenie“ (Obr.
13).

Obr. 14 Výber tematického celku na vklad otázky

Obr. 15 Pridanie nového tematického celku
Obr. 13 Okno so správnym riešením

3.2 Výber témy

Dôležitou súčasťou programu je rozhranie na
pridávanie nových otázok. Toto rozhranie slúži na
naplnenie databázy programu otázkami, umožňuje
otázky zaradiť do tematických celkov a do tém.

Okno na výber témy vyzerá analogicky ako okno na
výber tematického celku (Obr. 14). Rovnako obsahuje
možnosť na pridanie novej témy do tematického celku
pomocou tlačidla „Pridaj tému“ (Obr. 15). Po kliknutí na
tlačidlo „Potvrď“ sa používateľovi zobrazí okno
samotného vkladu novej otázky.

3.1 Výber tematického celku

3.3 Vloženie otázky

Po stlačení tlačidla „Vlož otázku“ v Hlavnom menu
(Obr. 1) sa používateľovi zobrazí okno s výberom
tematického celku (Obr. 14). Používateľ si môže po
kliknutí na tlačidlo „Pridaj celok“ vytvoriť úplne nový
tematický celok (Obr.15). Po stlačení tlačidla „Potvrď“
v okne výberu tematického celku sa používateľovi
zobrazí okno výberu témy.

Vloženie otázky vyžaduje 6 elementov. Znenie otázky,
možnosti a až d a vyznačenie správnej odpovede (Obr.
16). Týmto spôsobom sa naplní databáza programu
otázkami, z ktorých potom program čerpá.

3 Pridávanie otázok
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každom predmete, v rámci ktorého potrebuje učiteľ
vytvárať teoretické otázky s výberom odpovede.
Pri porovnaní s portálom LMS Moodle [5] vidíme
v používaní nášho softvéru výhodu týkajúcu sa
oslobodenia od nutnosti internetového pripojenia. Sme
si vedomí, že Moodle poskytuje viac druhov testov, je
online a žiak môže test vyplniť aj z pohodlia domova.
Našim cieľom však, ako sme uviedli aj v úvode,
nebolo vytvoriť program pre rôzne druhy testov.
Naopak, v jednoduchosti nášho programu vidíme
určitú výhodu. Počas nášho štúdia sme sa napr.
oboznámili so systémom PeerWise [2, 3]. Práca s týmto
systémom by mohla byť vhodnou doplnkovou
kolaboratívnou aktivitou študentov gymnázia. Učiteľ
môže zároveň motivovať svojich študentov
k vytvoreniu dobrých úloh tým, že niektoré dobré
otázky od študentov zaradí aj do svojich testov [3].
Export úloh zo systému Peerwise môže byť
v budúcnosti použitý na import otázok do nášho
programu.
Program bol otestovaný v praxi niekoľkými učiteľmi
základných a stredných škôl. Z dotazníka vyplynulo, že
44,4 % opýtaných považuje za najväčšiu nevýhodu
krátkeho testu jeho tvorbu. 66,7 % opýtaných by so
žiakmi písalo krátke didaktické testy, ak by mali softvér
na generovanie takých testov Všetci opýtaní sa zhodli
na tom, že prostredie nášho programu je prehľadné
a dá sa v ňom bez problémov orientovať. 89,9 %
opýtaných si vie predstaviť používanie nášho softvéru
v praxi.

Obr. 16 Vloženie novej otázky
Typ otázky s výberom odpovede sme zvolili
s prihliadnutím na zistenia Hájeka a Vasarába, ktorí
uvádzajú, že 91,18% žiakov považuje za dôležité
označenie správnych odpovedí a 97,06% žiakov
preferuje otázky s možnosťou výberu odpovede. [7, str.
75]

3.4 Import a export otázok
Import otázok a export otázok, ktorý by učiteľovi mohol
ušetriť ďalší čas, zatiaľ nie je do nášho programu
zapracovaný, avšak v budúcnosti je možné program
o túto možnosť rozšíriť. V nasledujúcej kapitole
uvádzame aj využitie jednej z možností aktivizácie
samotných študentov [2] v oblasti tvorby otázok.

Záver
Cieľom vytvorenia nášho programu bolo umožniť
tvorbu a generovanie krátkych testov z chémie pre
gymnáziá. Na tvorbe úloh z chémie sme náš program aj
overovali. Program je však koncipovaný tak, že je
využiteľný aj v ostatných vyučovacích predmetoch (a aj
na iných typoch škôl), v ktorých je potrebné pracovať
s úlohami s výberom správnej odpovede z viacerých
možností.
Počiatočnou nevýhodou nášho programu je jeho
prvotné naplnenie otázkami z daného predmetu.
V rámci našej diplomovej práce vytvárame databázu
otázok z chémie pre gymnáziá. Ďalej môže v tomto
smere pomôcť používanie systému PeerWise [2],
z ktorého si učiteľ môže dobré otázky vytvorené
študentami prevziať [3] a použiť ich vo svojich testoch.
Import a export otázok z a do databázy nášho
programu je možné v budúcnosti doplniť.

4 Výsledky a diskusia
Pri porovnaní nášho softvéru s niektorými existujúcimi
môžeme zistiť niekoľko výhod a nevýhod.
Pri porovnaní s portálom etest.sk má náš program
nevýhodu v počte otázok. [1] Etest.sk už obsahuje
databázu hotových otázok z rôznych predmetov. Na
druhej strane, náš program si môže každý učiteľ naplniť
otázkami, ktoré mu vyhovujú najviac. Navyše náš
program nevyžaduje pripojenie k internetu a učiteľ si
môže test vytlačiť.
Pri porovnaní so softvérom od Budinskej [4], náš
program je zameraný na teoretické otázky
z vyučovacieho predmetu a Budinskej softvér je
zameraný na praktické aktivity z informatiky. Náš
softvér sme overovali pri tvorbe otázok z chémie, ale
program je koncipovaný tak, že nájde využitie na
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Pozitívom nášho programu je, že po naplnení
otázkami, sa učiteľovi v značnej miere skráti príprava
krátkych testov na vyučovacie hodiny.
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prostrednı́ctvom softvéru GeoGebra
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Abstrakt

informing about the possibilities of the using of
computers in mathematics lessons. The article also
deals with a textbook that still has its important
position in the teaching process. Based on the above,
it presents the results of TIMSS 2003, which reflect
the number of pupils using the textbook as primary
teaching material. The article also describes and
represents a specially constructed workbook that was
created to connect traditional and modern methods
in the learning process. Subsequently, it presents
the results and findings from experimental lessons
realized during the author’s output pedagogical
practice. The teaching was realized on the basis
of a specially created electronic exercise book and
GeoGebra Dynamic Geometry Program, in order to
link the already mentioned traditional and modern
way of realization of the teaching process.
Key words: ICT, DGS, textbook, Geogebra

Článok poskytuje pohl’ad na význam a dôležitost’
informačno-komunikačných technológiı́ (IKT) vo
vyučovanı́ matematiky. Následne zmieňuje výsledky
medzinárodnej komparatı́vnej štúdie TIMSS 2015 informujúce o možnostiach využı́vania počı́tača na hodinách matematiky. Článok sa zaoberá aj učebnicou,
ktorá má dodnes svoje významné postavenie vo
vyučovacom procese. Na základe uvedeného uvádza
výsledky TIMSS 2003, ktoré reflektujú počet žiakov
využı́vajúcich učebnicu ako primárny učebný materiál. Článok d’alej opisuje a predstavuje osobitne zostavenú cvičebnicu, ktorá bola vytvorená
s ciel’om prepojit’ tradičné a moderné metódy vo
vyučovacom procese. Následne prezentuje výsledky a
zistenia z experimentálnej výučby zrealizovanej počas
výstupovej pedagogickej praxe autorky. Vyučovanie
bolo realizované na báze osobitne vytvorenej elektronickej cvičebnice a dynamického geometrického progÚvod
ramu GeoGebra, za účelom prepojit’ už spomı́nený
tradičný a moderný spôsob realizácie vyučovacieho Školské vzdelávacie programy rôznych krajı́n sveta
procesu.
v dnešnej dobe čelia výzve ako, kde, kedy a prečo“
”
Kl’účové slová: IKT, DGS, učebnica, Geogebra
využı́vat’ IKT vo vyučovanı́. Ide o zmenu, s ktorou
sú spojené viaceré problémy. Jedným z nich je aj
Abstract
pripravenost’ učitel’ov a vhodná miera ich kompetenciı́. V [1] sa okrem iného uvádza, že učitel’
The article provides an insight into the impor- môže úspešne integrovat’ IKT do výučby svojho
tance and significance of ICT in the teaching predmetu, ak vie sám efektı́vne použı́vat’ IKT pre
of mathematics. It then mentions the results of svoju prı́pravu, vyučovanie a administratı́vu, posúdit’
the international comparative study TIMSS 2015 úroveň informačnej gramotnosti svojich žiakov a vie,
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ako ju d’alej rozvı́jat’.
V tomto prı́spevku v krátkosti predstavı́me vlastný
návrh elektronickej cvičebnice určenej žiakom
základnej školy pre výučbu osovej a stredovej
súmernosti. Súčast’ou článku bude aj kvalitatı́vne
zhodnotenie poznatkov z pilotného overovania obsahu cvičebnice v reálnom školskom prostredı́, ktoré
sme zı́skali počas pedagogickej výstupovej praxe.

1

republiky. Vo výberovom súbore skúmaných škôl bolo
179 slovenských škôl [4]. Výsledky v skrátenej podobe
uvádza Tab. 1.
Tabul’ka 1: Použitie učebnice na vyučovacı́ch hodinách matematiky
Počet žiakov, ktorı́ na hodine učebnicu ...

Teoretické východiská

Medzinárodnej komparatı́vnej štúdie TIMSS 2015,
zameranej na využı́vanie počı́tačov na hodinách
matematiky, sa zúčastnilo 57 krajı́n celého sveta,
vrátane Slovenskej republiky [2]. Podl’a výsledkov, ani
štvrtina slovenských žiakov nemala možnost’ využı́vat’
počı́tač na hodine matematiky [3, 4].
Rozsah slovného spojenia počı́tač na hodine mate”
matiky“ je vel’mi široký a určite v sebe zahŕňa aj
použitie počı́tača priamo vo výučbe, čı́m sa myslı́
zmena foriem a metód vyučovania, ako aj dostupnosti poznatkov žiakom.
V publikácii [5] na str. 13. sa zdôrazňuje potreba skúmania integrácie IKT z viacerých aspektov (kurikulárne hl’adisko, pedagogicko-psychologické
hl’adisko, sociologické hl’adisko). Súčasne sa uvádza,
že existuje množstvo internetových a iných učebných
materiálov, medzi ktoré patria aj elektronické
učebnice.
Viaceré domáce i zahraničné výskumy poukazujú na
skutočnost’, že učebnice sú pre učitel’a základným
zdrojom informáciı́ pri prı́prave vyučovacej jednotky. Výber obsahu učiva, výber učebných činnostı́,
metódy, stratégie, aktivity pre žiakov a iné sú dôležité
zložky pri prı́prave vyučovacej hodiny. Učebnica je
pre učitel’a prameňom hlavných zložiek prı́pravy a
usmerňuje ho k správnemu výberu aktivı́t, činnostı́
i otázok, ktoré môžu slúžit’ na prepojenie učiva s realitou [13].
Medzinárodná komparatı́vna štúdia TIMSS 2003
skúmala použı́vanie učebnı́c na hodinách matematiky. Výsledky boli vyhodnotené na základe poskytnutých informáciı́ od učitel’ov. Celosvetového
výskumu sa zúčastnilo 46 krajı́n, vrátane Slovenskej
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nepoužı́vajú
vôbec ako
učebný materiál
použı́vajú ako
doplnkový
učebný materiál
použı́vajú ako
primárny
učebný materiál

Výsledky
medzinárodného
zistenia
(v %)

Výsledky
národného
zistenia
(v %)

3

0.6

32

25.6

65

73.8

Je zrejmé, že učebnica je vytvorená predovšetkým
pre žiakov. Z Tab. 1 vyplýva, že učitelia použı́vajú
učebnicu ako primárnu učebnú pomôcku a hlavný
zdroj učebného obsahu. Domnievame sa, že v prı́pade
elektronických učebnı́c je prı́nos učebnice a jej didaktická funkcia výrazne na kvalitatı́vne vyššej úrovni.
Podl’a [5] je elektronická učebnica zmysluplná, ak okrem textových dokumentov využı́va i d’alšie prvky
IKT (hypermediálne a multimediálne). Neoddelitel’nou súčast’ou elektronickej učebnice by mali byt’ interaktı́vne a experimentálne prostredia, umožňujúce
žiakom objavovat’, experimentovat’ a verifikovat’
učebnú látku.

2

Experimentálna cvičebnica z
geometrie

V zmysle vyššie uvedeného, elektronická učebnica
zavádza v konečnom dôsledku počı́tačom podporovanú výučbu. Vzhl’adom k faktu, že v dnešných
školách sú pomerne rozšı́rené dynamické geometrické

Študentská vedecká konferencia 2017

ODBOROVÁ DIDAKTIKA II

programy (DGS), rozhodli sme sa vytvorit’ experimentálny učebný materiál v podobe elektronickej cvičebnice zameranej na tematické celky osová
súmernost’ a stredová súmernost’.
Rozhodli sme sa rešpektovat’ obsah učiva odporúčaný inovovaným Štátnym vzdelávacı́m programom (iŠVP), ktorý by bol žiakom sprostredkovaný pomocou dostupného dynamického softvéru
GeoGebra. Pracovný názov cvičebnice s titulom
Osová a stredová súmernost’. Precvičte sa v
Geogebre naznačuje jej obsah a zameranie.

inšpirovali učebnicami matematiky pre základné
školy, konkrétne učebnicou Matematika pre 5. ročnı́k
ZŠ (2. čast’) a Matematika pre 7. ročnı́k základných
škôl (2. čast’) [6, 7].
Cvičebnica pozostáva z dvoch hlavných kapitol a jej
štruktúra je nasledovná:

Obr. 1: Titulná strana vytvorenej cvičebnice

2.1 Stredovo súmerné útvary
2.2 Zobrazovanie v stredovej súmernosti

1. Osová súmernost’
1.1 Osovo súmerné útvary
1.2 Zobrazovanie v osovej súmernosti
2 Stredová súmernost’

Z obsahu je zrejmé, že v cvičebnici uvádzame žiakom
najskôr niekol’ko praktických ukážok súmerných
útvarov z reálneho života a následne rozvı́jame d’alšie
teoretické poznatky, ako aj praktické zručnosti.
Obr. 2: Ukážka z časti Osovo súmerné útvary

V cvičebnici využı́vame mnohé grafické a vizualizujúce prvky, napr. usmernenia a pomocné komentáre
pre učitel’a sú pı́sané vo farebných bublinách“; de”
2.1 Štruktúra elektronickej cvičebnice finı́cie a iné dôležité poznatky
na zapamätanie sa
nachádzajú
vo
farebne
vymedzených
rámčekoch, ...
Cvičebnica je určená predovšetkým žiakom 5.
(Obr.
2,
Obr.
3).
ročnı́ka základnej školy a pri je tvorbe sme sa
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Obr. 3: Ukážka z časti Osovo súmerné útvary

Obr. 5: Ukážka riešenia vzorového prı́kladu

Ak sa zameriame na vecnú stránku cvičebnice,
3. Desat’ cvičenı́ spolu s obrázkami zostrojeného
tak v častiach 1.1 Osovo súmerné útvary, resp. 2.1 zadania a obrázkami výsledných konštrukciı́ (Obr. 6).
Osovo súmerné útvary sú uvedené úlohy a cvičenia,
v ktorých sa žiada určenie osovo súmerných útvarov
a zostrojenie osi súmernosti.
Obr. 6: Ukážka zadania konkrétneho cvičenia
Cvičenia v podkapitolách 1.2 Zobrazovanie v osovej súmernosti, resp. 2.2 Zobrazovanie v osovej
súmernosti sú zamerané predovšetkým na praktickú
stránku osvojenia si učiva.
V uvádzaných častiach ešte nájdeme:
1. Dôležité definı́cie pojmov, ktoré si má žiak osvojit’
(Obr. 4).
Obr. 4: Ukážka grafického prevedenia textu

Súčast’ou elektronickej cvičebnice samozrejme sú :
• zostrojené zadania cvičenı́ osovej a stredovej
súmernosti (žiakovi dostupné hned’ po otvorenı́
súboru v Geogebre),
• hotové konštrukcie cvičenı́ osovej a stredovej
súmernosti (žiak si ich môže prezriet’ tiež priamo
v GeoGebre).
2. Riešené vzorové prı́klady (obraz bodu, úsečky,
Predpokladáme, že potrebný rozsah vyučovacı́ch
trojuholnı́ka) s kompletným postupom konštrukcie
hodı́n je v rozmedzı́ 6 až 8 vyučovacı́ch jedno(Obr. 5).
tiek. Prirodzene, že ide o orientačný údaj, nakol’ko môže byt’ ovplyvnený viacerými skutočnost’ami,
ako napr. počı́tačová zručnost’ učitel’a, technické
ovládanie programu žiakmi, dostupnost’ výpočtovej
techniky a iné.
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cvičebnice

ODBOROVÁ DIDAKTIKA II

overenie

V nasledovnej časti uvedieme kvalitatı́vnu analýzu z
vyučovacej hodiny, na ktorej sme využı́vali cvičebnicu
ako primárny učebný text.

3.1

Vzorka respondentov

Pilotná - experimentálna výučba bola realizovaná na
Základnej škole v Močenku. Vyučovania sa zúčastnilo
22 žiakov 5. ročnı́ka, pre ktorých je tematický celok Zhodné zobrazenie zaradený v učebných osnovách
podl’a inovovaného štátneho vzdelávacieho programu
(iVŠP) z roku 2015.
Podl’a informácii poskytnutých školou, priemer
známok z matematiky týchto žiakov sa za posledné
dva roky pohybuje v intervale h1, 9; 2, 1i.

mali do dvojı́c pridelený 1 tablet.
Nakol’ko v triede nebol dostatočný wifi signál, žiakom
sme softvér vopred naištalovali do tabletov, a taktiež
sme vytvorili pracovné priečinky Osová súmernost’
a Stredová súmernost’, kde sa nachádzali všetky
cvičenia na osovú a stredovú súmernost’.
Na obr. 8 je naznačené, ako žiaci s technikou
pracovali. Konkrétne ide o cvičenie Cvičenie 4 z
celku Osová súmernost’ → Zobrazovanie v
OS cvičenia → OS Cvičenie 4 so zadanı́m:
Je daný trojuholnı́k ABC a os o, ktorá prechádza
”
daným trojuholnı́kom ABC. Zobrazte trojuholnı́k
ABC v osovej súmernosti podl’a osi o.“
Obr. 8: Ukážka práce žiaka - Cvičenie 4

Obr. 7: Fotografia z vyučovacej hodiny

3.3

3.2

Podmienky a realizácia výučby

Materiálne bola trieda základnej školy dobre technicky vybavená. K dispozı́cii bola 1 interaktı́vna tabul’a a 20 tabletov pre žiakov.
Prostrednı́ctvom interaktı́vnej tabule sa žiakom premietal učebný obsah z vytvorenej cvičebnice a
demonštratı́vne vykonávali geometrické konštrukcie
priamo v programe Geogebra. V uvedenom programovom prostredı́ aktı́vne pracovali aj žiaci, ked’že
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Kvalitatı́vna analýza výučby

Na riešenı́ uvedeného Cvičenia 4 prezentujeme celkový priebeh výučby, ako aj d’alšie spoločné rysy ostatných vyučovacı́ch jednotiek, ktoré sme vyučovali.
Ako prvé sa ukázalo, že žiaci potrebujú istú mnemotechnickú pomôcku pri práci so softvérom a tak
sme pri zobrazovanı́ útvarov v osovej súmernosti zaviedli tzv. pravidlo KPK“, t.j. kolmica, priesečnı́k,
”
”
kružnica“.
Všetky tri uvedené útvary sú pomocnými útvarmi,
ktoré sú dôležité a potrebné k realizácii správnej
konštrukcie obrazu trojuholnı́ka v osovej súmernosti
pomocou softvéru.
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Uvedená pomôcka ul’ahčila technickú realizáciu
konštrukciı́ v samotnom programe GeoGebra a v
praxi znamenala pre žiakov nasledovný algoritmický
postup:
• prvý krok - kolmica znamenal najskôr zostrojit’ kolmice na os súmernosti zo všetkých bodov,
ktoré je potrebné zobrazit’ (v uvedenom cvičenı́
bolo potrebné zostrojit’ tri pomocné kolmice z
bodov A, B, C, pretože sme zobrazovali trojuholnı́k ABC),
• druhý krok - priesečnı́k - určenie spoločného
bodu zostrojenej kolmice a osi súmernosti,
• tretı́ krok - kružnica - zostrojenie kružnice
so stredom v práve určenom priesečnı́ku a
prechádzajúcej vzorom.
Obr. 9: Obraz A’B’C’ trojuholnı́ka ABC - riešenie
na interaktı́vnej tabuli

Následné určenie obrazov bodov A, B, C bolo už pre
žiakov samozrejmé.
Estetickú stránku a grafickú úpravu konštrukcie
sme podporili dohodou, podl’a ktorej sa jednotne pomocným útvarom menili atribúty (napr.
štýl pomocných čiar plný“ sa vždy nastavil na
”
čiarkovaný“, pomocné priesečnı́ky sa vždy vyznačili
”
červenou farbou, ...).
Na prvý pohl’ad sa podl’a vyššie uvedeného môže
zdat’, že sme do počı́tačom podporovanej výučby
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geometrie implementovali prvky formalizmu.
Vypozorovali sme však, že pravidlo KPK“ si osvo”
jili najmä žiaci, ktorı́ považovali matematiku za
náročnejšı́ školský predmet. Žiaci si pomôcku nielen
rýchlo osvojili, ale vedeli ju využit’ pri riešenı́ cvičenı́.
Navzájom si pomáhali a vo dvojiciach aktı́vne spolupracovali. Rešpektovali jeden druhého, počúvali sa
a radili si v prı́padoch, kedy bolo potrebné slovne i
mechanicky zopakovat’ niektoré kroky konštrukcie.
Pri práci s tabletom sa žiaci menili po každej úlohe,
t.j. každý si vyskúšal zostrojenie konštrukcie v dynamickom softvéri, ako aj rolu hlavného poradcu“.
”
Tvorivá atmosféra a dobrá klı́ma v triede prinášala
očakávané a žiadané výsledky.
Žiakom sa vel’mi páčila možnost’ zmeny atribútov,
akými bola farba a štýl čiar, resp. bodov. Často zostrojené obrazy bodov zväčšili a farebne odlı́šili, napr.
na obr. 10 je obraz trojuholnı́ka A′ B ′ C ′ z Cvičenia 4.

Obr. 10: Obraz trojuholnı́ka A’B’C’ - žiacke riešenie
v tablete

Osobitnú pozornost’ žiaci venovali skúške správnosti,
ktorú vykonali pomocou ikony osovej súmernosti.
Konštrukčný nástroj aplikovali postupne, t.j. najprv
zostrojili obrazy jednotlivých vrcholov a následne obraz samotného útvaru - trojuholnı́ka.
Domnievame sa, že postupné zobrazovanie bodov
malo pre žiakov väčšı́ prı́nos, než keby sme zostrojili
obraz trojuholnı́ka v jednom kroku. Na žiakoch bolo
možné pozorovat’ stupňujúce sa motivačné napätie v
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očakávanı́, či ich konštrukcia bude správna alebo nie.
V prı́pade, že farebne odlı́šený zostrojený obraz
ich vlastnej konštrukcie splynul s farebným obrazom trojuholnı́ka zhotoveného cez ikonu osovej súmernosti, nadobudli pevné presvedčenie, že
konštrukciu vykonali správne.
Zvlášt’ zaujı́mavé a vel’mi milé bolo zistenie, že
žiaci mohli spozorovat’ korektnost’ konštrukcie už na
základe obrazov bodov. Nestalo sa tak a ich najväčšia
radost’ bola až v okamihu, ked’ sa im oba zhotovené
obrazy trojuholnı́kov farebne stotožnili (Obr. 11).
Obr. 11: Skúška správnosti konštrukcie - žiacke
riešenie v tablete

4

Záver

Integrácia IKT do vyučovacieho procesu v predmete
matematika je problematika, ktorej sa venujú viacerı́
autori. Výsledky ich výskumov v otázkach skvalitenia
výučby sú ako kvantitatı́vneho, tak aj kvalitatı́vneho
charakteru.
Podl’a [8] sa v rokoch 2000-2006 realizoval rozsiahly
výskum v Španielsku, do ktorého bolo zapojených
400 škôl a 15 000 študentov. Výskum bol zameraný
na podporu vyučovania geometrie dynamickým
softvérom Cabri. Výsledky výskumu preukázali
celkové zlepšenie výsledkov v pı́somných prácach o
viac ako 11 % a celkové zlepšenie o viac ako 24 % pri
študentoch, ktorı́ jedenkrát týždenne využı́vali Cabri
a d’alšı́ matematický softvér oproti kontrolným
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skupinám, kde výučba prebiehala bez počı́tača.
Kým výsledky kvantitatı́vneho výskumu v oblasti
použitia IKT sú čı́selne meratel’né, kvôli relevantnosti výsledkov sa zväčša vyžaduje väčšia vzorka
respondentov a dlhodobejšı́ zber údajov. Ked’že
v našom prı́pade nebolo možné zabezpečit’ takéto
podmienky, upriamili sme sa na kvalitatı́vne vyhodnotenie pilotného overovania.
Dôvodom bol aj akceptovaný fakt, že podl’a [9]
kvalitatı́vne výskumy najčastejšie odhal’ujú spôsoby
žiakovho uvažovania a stratégie učenia sa na základe
experimentovania vo virtuálnom prostredı́. Tým
môžu dat’ odpoved’ na základnú otázku, čo vlastne
skúmat’. Súčasne umožnia analyzovat’ dôsledky
využitia technológiı́ na skvalitnenie výučby.
V [10] sa tiež uvádza, že dôkazy tvrdenı́ neposkytujú
žiakom návod k postupu konštrukcie. Ak študenti
nie sú schopnı́ z dôkazu vytvárat’ postupy, nutne
potrebujú postupovat’ podl’a daného algoritmu.
Naša skúsenost’ je v súlade s uvedeným záverom.
Žiaci, ktorých študijné výsledky z matematiky boli
podpriemerné, vyžadovali a dôsledne uplatňovali
pravidlo KPK“. Ul’ahčilo im to celkové riešenie
”
úlohy. Domnievame sa, že po vyriešenı́ dostatočného
množstva úloh a cvičenı́ by nakoniec nielen zı́skali
potrebnú zručnost’ pri práci so softvérom, ale prišlo
by aj žiadúcemu abstraktnému zdvihu a kryštalizácii
poznatkov v zmysle toho, ako sa to uvádza v [11].
Podl’a [12] žiaci pri počı́tačom podporovanej výučbe
geometrie neraz modifikujú výsledný útvar tak, aby
vyzeral na obrazovke správne“ a interaktı́vnu ko”
rektnost’ konštrukcie ignorujú. Ako sme uviedli, naše
pozorovanie z pilotnej výučby nepotvrdzuje takéto
závery. Samotná skúška správnosti bola realizovaná
žiakmi tak dôsledne, že si neuvedomovali jednoznačne určenie zostrojeného útvaru (trojuholnı́ka)
pomocou obrazov jeho vrcholov a vyžadovali farebný
vizuálny prienik hranice útvaru.
Ak máme zhrnút’ vyššie uvedené pozorovania, je
samozrejmé, že naše výsledky zı́skané analýzou
pilotnej výučby nie je možné vel’mi zovšeobecňovat’.
Domnievame sa však, že výsledný efekt zrealizovaného experimentálneho vyučovania bol vel’mi
pozitı́vny a pre žiakov motivujúci. Žiaci si osvojili
učebnú látku, naučili sa pracovat’ v geometrickom
softvéri a otvorili sa nové možnosti realizácie geomet-
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rických konštrukciı́.

[9] Vanı́ček, J. (2009) Počı́tačové kognitivnı́ technologie ve výuce geometrie, Univerzita Karlova v
Praze- Pedagogická fakulta, p. 60-61
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competence to express oneself using the language of
mathematics, employ mathematical tools to solve the
tasks and interpret the results with respect to the real
life context.
Key Words: mathematical literacy, bilingual
mathematics education, CLIL, trigonometry

Abstrakt
V príspevku sa venujeme problematike matematickej
gramotnosti a jej dôležitosti v modernom vyučovaní
matematiky. Zároveň predstavujeme modernú
bilingválnu metodológiu CLIL, ktorá je na
medzinárodnej úrovni v posledných rokoch stále viac
využívaná učiteľmi a odporúčaná vzdelávacími
autoritami. V článku poukazujeme na skutočnosť, že
CLIL vyučovanie vytvára priaznivé edukačné prostredie
pre rozvoj matematickej gramotnosti žiakov. Na
konkrétnych epizódach z piatich vyučovacích hodín,
ktoré sme zrealizovali na dvoch slovensko-anglických
bilingválnych gymnáziách ukazujeme, ako žiaci na CLIL
vyučovaní
využívajú
a rozvíjajú
tri
kľúčové
matematické kompetencie, ktorými OECD definuje
matematickú gramotnosť: schopnosť „formulovať,
využívať a interpretovať matematiku“, t.j. schopnosť
vyjadrovať sa matematicky, využívať matematické
nástroje a interpretovať matematické výsledky
vzhľadom na reálny kontext.
Kľúčové
slová:
matematická
gramotnosť,
bilingválne
vyučovanie
matematiky,
CLIL,
trigonometria

Úvod
Vo vzdelávaní, ktoré si kladie za cieľ pripraviť mladých
ľudí na život v modernej spoločnosti, je kvalitné
porozumenie matematike dôležitejšie ako kedykoľvek
predtým. V súčasnosti sa jedinec v bežnom aj
profesionálnom živote stretáva so stále väčším
množstvom problémov a situácií, ktorých riešenie
vyžaduje schopnosť rozumieť matematike, logicky
myslieť, argumentovať a efektívne využívať nástroje,
ktoré matematika ponúka. Matematika je teda pre
mladých ľudí jedným z kľúčových nástrojov uplatnenia
v modernej spoločnosti. Žiakov však nestačí do života
„vyzbrojiť“ kvalitnými matematickými vedomosťami.
Rovnako dôležité je, aby boli absolventi škôl schopní
aplikovať matematiku v praxi a účelne ju využiť pre
hlbšie porozumenie a riešenie reálnych problémov [1].

Abstract

1 Matematická gramotnosť

This article focuses on mathematical literacy and its
importance in the contemporary mathematics
education. We will introduce CLIL approach– a
modern bilingual methodology which has recently
been gaining importance on the international level,
both among teachers and educational authorities. The
article points out to the fact that the CLIL education
can serve as an extremely advantageous environment
for developing mathematical literacy. The cited
episodes, which have taken place during five research
lessons carried out at two Slovak bilingual grammar
schools, reveal how the students attending CLIL
lessons use and develop three key mathematical
competencies which compose the OECD definition of
mathematical literacy: the capacity to “formulate,
employ and interpret mathematics”, i.e. the

OECD definuje matematickú gramotnosť ako
schopnosť jedinca formulovať, využívať a interpretovať
matematiku v rôznych kontextoch. Matematická
gramotnosť zahŕňa matematické dôvodenie a
schopnosť uplatniť matematické pojmy, postupy, fakty
a nástroje pri opisovaní, objasňovaní a predpovedaní
ďalšieho vývoja rôznych javov. Matematická
gramotnosť umožňuje žiakom uvedomovať si, akú
funkciu plní matematika vo svete okolo nich, vytvárať
správne úsudky a robiť dobre podložené rozhodnutia,
ktoré sú kľúčové pre to, aby sa v spoločnosti uplatnili
ako konštruktívni, zainteresovaní a premýšľajúci
občania [1, 2].
Pojmy matematika a matematická gramotnosť
(ďalej len MG) v žiadnom prípadne nemožno pokladať
za synonymá. V porovnaní s pojmom matematika
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výraz MG opisuje niečo oveľa menej formálne a viac
intuitívne, menej abstraktné a viac zasadené do
kontextu, menej symbolické a viac konkrétne[3, 4].
Kurikulárny obsah vyučovania matematiky a MG
bývali v minulosti v mnohom vnímané ako dve
oddelené oblasti. Avšak v súčasnosti je veľmi
potrebné, aby sa tieto pojmy do povedomia
spoločnosti aj učiteľov zapísali ako neoddeliteľné
zložky matematického vzdelávania [5].
V zborníku vydanom slovenskými vzdelávacími
autoritami1 sa uvádza: „Veľkým prínosom pre
vyučovanie matematiky sú vždy úlohy, v ktorých sa
riešia problémy nášho každodenného života pomocou
matematiky, prípadne také, v ktorých sa matematika
využíva v iných vedných disciplínach“ [6].
Učebný materiál implementovaný v predstavenom
empirickom výskume2 je založený na úlohách s
reálnym kontextom a navrhnutý v súlade s princípmi
metodológie CLIL, ktorá podporuje prepojenie
matematiky s bežným životom žiakov.

Princíp bezpečného učebného prostredia
CLIL povzbudzuje sebavedomie žiakov, aby sa nebáli
s matematickým obsahom experimentovať. Pomáha
tak budovať zdravú sebadôveru žiakov v používaní
matematiky, ktorá je dôležitou súčasťou MG[3].
Princíp autenticity
CLIL umožňuje žiakom prístup k autentickým učebným
materiálom. V najvyššej možnej miere prispôsobuje
vyučovanie záujmom žiakov, prepája učenie s ich
každodenným životom a využíva najnovší materiál
z médií a iných zdrojov.
Princíp aktívneho učenia
CLIL podporuje vzájomnú spoluprácu žiakov a snaží sa
o stimuláciu aktívnej matematickej činnosti a bohatej
matematickej komunikácie medzi žiakmi.
Princíp výstavby „lešenia“(angl. scaffolding)
CLIL učiteľ stavia na už existujúcich vedomostiach,
schopnostiach, záujmoch a skúsenostiach žiakov.
Informácie nanovo „prebaľuje“ spôsobom prijateľným
pre žiakov, aby napomohol hlbšiemu porozumeniu
matematiky, a aby sa aj žiaci naučili formulovať
matematické myšlienky rôznymi spôsobmi.

2 Rozvoj MG v CLIL vyučovaní
Integrované vyučovanie obsahu a jazyka, t.j. CLIL (angl.
Content and Language Integrated Learning) je duálne
zameraná vzdelávacia metodológia, ktorá využíva
cudzí jazyk ako prostriedok na vyučovanie odborných
predmetov[9, 10, 11, 12, 13].V súčasnosti sa CLIL
uplatňuje ako forma bilingválneho vyučovania [14].
Autori publikácie [9] zhŕňajú hlavné CLIL princípy
do 5 kategórií. V ďalšej časti príspevku uvádzame
z každej kategórie niekoľko bodov, ktoré poukazujú na
to, že CLIL vyučovanie vytvára priaznivé prostredie pre
rozvoj matematickej gramotnosti žiakov.

Princíp spolupráce
CLIL podporuje spoluprácu školy s miestnou
komunitou, úradmi a zamestnávateľmi. Podporuje tak
zasadenie matematiky do reálneho kontextu
a vyzdvihuje jej význam a využitie v spoločnosti.

2.2
Kľúčové
aspekty
MG
v zrealizovanom CLIL vyučovaní

sledované

Vyššie uvedená definícia MG zdôrazňuje schopnosť
jedinca
formulovať,
využívať
a interpretovať
matematiku. Tieto tri slovesá – formulovať, využívať
a interpretovať – vytvárajú rámec pre myšlienkové
procesy, ktoré jedinec využíva na prepojenie
problému z reálneho kontextu s matematikou
a na jeho riešenie. MG teda umožňuje jedincovi riešiť
problémy v troch fázach, pri ktorých využíva
schopnosť
1. preformulovať problém z bežného života do
matematického kontextu a jazyka;
2. využívať pri riešení matematické pojmy, postupy
a argumentáciu;
3. interpretovať, aplikovať a vyhodnocovať výsledky
Schopnosť formulovať súvisí so schopnosťou žiakov
rozpoznať príležitosti, v ktorých sa ponúka možnosť
využiť na riešenie problémových situácií matematické
stratégie a následne „preložiť“ daný problém do

Princíp mnohostranného zamerania
CLIL prepája viacero predmetov a podporuje učenie
cez medzipredmetové témy, čím umožňuje vyučovať
matematiku nie v izolácii, ale v priamom prepojení na
ďalšie predmety. CLIL podporuje u žiakov vedomé
uvažovanie o učebnom procese, čím podporuje rozvoj
kritického a logického myslenia. CLIL umožňuje
osvojovať si matematické poznatky aj na hodinách
cudzieho jazyka, napr. cez matematickú tematiku
jazykových učebných materiálov, cez využívanie
grafov, tabuliek a iných matematických reprezentácií.
1

ŠPÚ, NÚCEM, MPC
V pedagogike pod označením empirický výskum
rozumieme výskumný projekt resp. štúdiu, ktorej
predmetom skúmania sú javy edukačnej reality,
a ktorá v kvantitatívnej alebo kvalitatívnej analýze
vychádza z empiricky získaných údajov (pozri [7], [8]).
2
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matematického jazyka. Túto fázu nazývame aj
matematizácia problému s reálnym kontextom [15].
Po zvládnutí matematizácie problému je potrebné
riešiť ho pomocou matematických prostriedkov.
Schopnosť využívať matematiku je teda schopnosť
správne previesť matematické výpočty, aplikovať
matematické poznatky a overiť správnosť získaných
matematických výsledkov.
Na záver je potrebné vypočítané výsledky „preložiť
naspäť“
do
reálneho
kontextu.
Schopnosť
interpretovať znamená, že žiaci dokážu o dosiahnutých
matematických výsledkoch kriticky uvažovať, vysvetliť,
čo znamenajú v reálnom kontexte a rozhodnúť o tom,
či sú prijateľné a zmysluplné.
Žiaci na vyučovaní využívajú tieto tri kľúčové
aspekty MG v jednotlivých fázach riešenia slovných
úloh s reálnym kontextom. V rámci prezentovaného
empirického výskumu budeme tieto fázy skúmať na
konkrétnych
príkladoch
z vyučovacích
hodín
navrhnutých v súlade s princípmi metodológie CLIL.

3 Metódy a realizácia empirického výskumu
Vyučovacie hodiny, v ktorých autorka článku
vystupovala v role učiteľa, boli zrealizované v troch
triedach bilingválnych slovensko-anglických sekcií
dvoch gymnázií. Prvou zúčastnenou školou bolo
Evanjelické
gymnázium
Juraja
Tranovského
v Liptovskom Mikuláši (ďalej EGJT), kde bol výskum
realizovaný v septembri 2016 vo 4. ročníku 5-ročného
bilingválneho štúdia. Druhou zúčastnenou školou bolo
Gymnázium, Golianova 68, Nitra (ďalej GYMGOL), kde
sa v decembri 2016 pripravených vyučovacích hodín
zúčastnili dve bilingválne triedy 3.ročníka.Všetky
vyučovacie hodiny boli zaznamenané na zvukové
nahrávky, ktorých transkripcie slúžili na kvalitatívnu
analýzu prejavov MG žiakov.
Vyučovacie hodiny boli pripravené a zrealizované
v kontexte CLIL. Väčšina komunikácie medzi žiakmi
a učiteľom a medzi žiakmi navzájom prebiehala
v anglickom jazyku. CLIL však na rozdiel od tradičného
bilingválneho vzdelávania považuje obidva vyučovacie
jazyky za rovnocenné nástroje, ktoré učiteľ aj žiaci
môžu ľubovoľne používať a striedať. CLIL považuje tzv.
„striedanie jazykov“ (angl. language switching) za
prirodzenú súčasť vyučovania, ktorá žiakom umožňuje
používať podľa potreby ten jazyk, ktorý je pre nich
v danej situácii výhodnejší. Analýza tohto javu však nie
je predmetom prezentovaného výskumu.
Vyučovacie hodiny prebehli vo všetkých
zúčastnených triedach paralelným spôsobom, boli
využité rovnaké formy práce a podobná štruktúra
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vyučovacej hodiny. Hodiny boli zamerané na prácu
s pracovným listom orientovaným na tematický celok
trigonometria. Pracovný list, ktorý pripravila autorka
práce v súlade s CLIL princípmi, obsahuje štyri úlohy.
Úlohy 1, 2 a 4 sú zamerané na riešenie pravouhlých
a všeobecných trojuholníkov. Zmyslom Úlohy 3 je
podporiť u žiakov vedomé uvažovanie o využitých
trigonometrických poznatkoch a postupoch.
Úlohy sú formulované v anglickom jazyku.
V nasledujúcej časti uvádzame slovenský preklad
vybraných zložiek pracovného listu3 (ďalej PL).

3.1 Pracovný list
Úvod do tematiky pracovného listu
Vedeli ste, že existuje niečo ako „oficiálne rozmery
futbalovej bránky“, ktoré určuje FIFA? Futbalová
bránka spĺňajúca kritériá Medzinárodnej futbalovej
asociácie meria 8 x 24 stôp (2,44 x 7,32 metrov). Tieto
rozmery určuje prvé zo 17 oficiálnych pravidiel
asociácie FIFA. Mladí futbalisti začínajú s bránkou
týchto rozmerov hrať vo veku 13 rokov.
POZNÁMKA: Cieľom úvodného textu je, aby si žiaci
uvedomili, že v PL budú pracovať v kontexte reálneho
života, konkrétne so športovou tematikou. Navyše je
v ňom ukrytá kľúčová informácia o rozmeroch bránky,
ktorú budú potrebovať pri riešení Úloh 1 a 2, kde už
nebudú mať výšku bránky uvedenú. Tento prvok bol
do PL zapracovaný zámerne, pretože CLIL, ako aj
vyučovanie s dôrazom na rozvoj MG, podporuje
zadávanie informácií potrebných na výpočet tak, aby
žiaci museli informácie sami hľadať a selektovať.

Obr. 1 Ilustrácia k úvodnému textu: Štandardná
futbalová bránka
Zdroj: [16]
Úloha 1
Vžite sa do úlohy futbalového trénera. Vaše družstvo
zložené z 13-ročných chlapcov bude po prvýkrát hrať
s futbalovou bránkou štandardných rozmerov. Keďže
nižšie vekové kategórie využívajú menšie bránky, vaši
zverenci sa najskôr musia s novou bránkou dobre
3

Pracovný list v úplnej pôvodnej podobe, v akej bol
použitý v empirickom výskume, bude publikovaný
v bakalárskej práci autorky.
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POZNÁMKA: Úloha je zameraná na všeobecný
trojuholník. Potrebné je dopočítať dĺžku strany.
Navrhované riešenie: Pomocou sínusovej vety.

oboznámiť. Informujte ich o tom, aký je hraničný
uhol, pod ktorým môžu zo vzdialenosti 10 metrov
strieľať tak, aby lopta ešte skončila v sieti a
nepreletela ponad bránku.

4 Analýza vyučovacích hodín

POZNÁMKA: Úloha je zameraná na riešenie
pravouhlého trojuholníka. Je potrebné vypočítať uhol,
keď je známa jemu priľahlá a protiľahlá odvesna.
Navrhované riešenie: Pomocou pomeru tangens.

Jednotlivé prvky a situácie z vyučovacích hodín
analyzujeme vzhľadom na tri kľúčové schopnosti,
pomocou ktorých OECD definuje MG (porovnaj 2.2):
schopnosť formulovať, využívať a interpretovať
matematiku.

4.1 Formulovať matematiku: Matematizácia
úloh s reálnym kontextom
Keďže úlohy v PL boli v zmysle CLIL metodológie
zasadené do reálneho kontextu, žiaci museli v prvej
fáze riešenia úlohy využiť svoju schopnosť formulovať
a „preložiť“ zadanie úlohy do jazyka matematiky, aby
ho mohli riešiť pomocou matematických prostriedkov.
Uvádzame niekoľko replík z konverzácií žiakov
zachytených počas vyučovacích hodín na GYMGOL
a EGJT, ktoré zaznamenávajú proces matematizácie.

Obr. 2 Ilustrácia k Úlohám 1-4
Zdroj: [17]
Úloha 2
Po tréningu si ide niekoľko chlapcov z vášho družstva
zahrať ešte jeden zápas na školské ihrisko. Bránka na
ihrisku je však už veľmi stará. Meria iba 1,9 metra a je
taká hrdzavá, že už ani nestojí rovno, ale je naklonená
o 3 stupne dopredu. Aký je teraz (vzhľadom na túto
starú bránku) hraničný uhol, pod ktorým môžu chlapci
ešte strieľať tak, aby skórovali?

Epizóda 1: Žiaci diskutujú o Úlohe 1
Žiak A: No a teraz táto druhá úloha je skoro to
isté. S tým, že len výška bránky sa vám zmenila,
to je 1,9 metrov. Tá bránka nestojí... tilted...
Žiak B: Naklonená... naklonená dopredu.
Žiak A: Dopredu je.. Dobre, čiže o 3 stupne menej.
Čiže tam nie je už 90-stupňový uhol, pravý, ale
je to už 87.
Žiaci
informáciu
o naklonenej
bránke
pretransformovali do sveta matematiky v podobe
odčítania troch stupňov od pravého uhla.

POZNÁMKA: Úloha je zameraná na riešenie
všeobecného trojuholníka. Znovu je potrebné
vypočítať uhol, keď sú známe dve strany a ďalší uhol,
ktorý však v tomto prípade nie je pravý. Navrhované
riešenie: V prvom kroku pomocou sínusovej vety
vypočítať stranu oproti uhlu o veľkosti 87°. V druhom
kroku dopočítať hľadaný uhol pomocou sínusovej
alebo kosínusovej vety.

Epizóda 2: Žiak uvažuje o Úlohe 4
Žiak A:O tej bránke, o koľko sa musia posunúť. ...
Aby pri 30 stupňoch stále trafili bránu, takže
tento uhol, to je tá istá bránka, takže tam je
stále 87.
Žiak správne pochopil, že v Úlohe 4 sa jedná o tú
istú futbalovú bránku ako v Úlohe 2 a správne určil, že
to znamená, že v Úlohách 2 a 4 pracujeme s tým istým
uhlom o veľkosti 87 stupňov.

Úloha 3
S akými typmi trojuholníkov sme pracovali
v Úlohe 1 a Úlohe 2 ?
 Môžeme tieto typy trojuholníkov riešiť rovnakým
spôsobom? Aké matematické vety/vzorce sme
využili pri riešení týchto dvoch odlišných typov
trojuholníkov?


POZNÁMKA: Cieľom úlohy je uvedomiť si rozdiel
medzi pravouhlým a všeobecným trojuholníkom a to,
že na ich riešenie využívame odlišné postupy.

Epizóda 3 (pôvodne v anglickom jazyku): Žiak
vysvetľuje, ako riešil Úlohu 2
Žiak A: No, mali sme už vzdialenosť, takže sme
mali jednu stranu. A mali sme zadanú aj výšku
bránky. A bolo povedané, že je naklonená o tri
stupne dopredu, takže sme len odpočítali tri
stupne od deväťdesiatich, ktoré sme mali predtým,
a zvyšok sme vypočítali pomocou sínusovej
a kosínusovej vety.

Úloha 4
O koľko bližšie ku bránke alebo ďalej od nej by sa
museli chlapci z Úlohy 2 posunúť, aby neminuli sieť
ani keď strieľajú pod uhlom 30°?
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Žiak správne matematizoval informáciu o sklone
bránky a správne pomenoval vzdialenosť futbalistu
od bránky „jednou stranou“.

empirického výskumu sme sa stretli s veľmi
zaujímavým javom týkajúcim sa postupov, ktoré žiaci
využívajú na riešenie trojuholníkov. Na GYMGOL sme
sa v obidvoch triedach stretli s početnými prípadmi
toho, že žiaci riešili pravouhlé trojuholníky pomocou
sínusovej a kosínusovej vety, hoci bolo možné dané
úlohy vyriešiť oveľa jednoduchším a kratším
spôsobom len s použitím Pytagorovej vety alebo
goniometrických pomerov. Tento jav sa najvýraznejšie
prejavil v Úlohe 1, kde žiaci pracovali s pravouhlým
trojuholníkom
a navrhované
riešenie
bolo
„dvojriadkové“, len s využitím pomeru tangens.
V obidvoch tretiackych triedach GYMGOL sa však
vyskytlo viacero žiakov, ktorí Úlohu 1 riešili oveľa
komplikovanejšími spôsobmi. Viacerí žiaci napríklad na
riešenie využili kosínusovú vetu.
Iný žiak dokonca vymyslel dvojkrokový postup, kde
najskôr pomocou Pytagorovej vety dopočítal tretiu
stranu, a potom na zistenie uhla využil sínusovú vetu.
Pri spoločnej kontrole riešení sme však zistili, že hoci
bol jeho postup korektný, konečný výsledok nebol
správny. Autorka práce v role vyučujúcej preto žiakovi
navrhla, aby využil „výhodu“ pravouhlého trojuholníka
a skúsil nájsť jednoduchší postup riešenia, pretože
jeho postup bol síce zaujímavý a matematicky
korektný, ale bol zbytočne zdĺhavý. Kvôli veľkému
počtu krokov a výrazov, ktoré bolo potrebné počítať
kalkulačkou, bolo teda pri jeho riešení veľké riziko, že
sa vyskytne numerická chyba. Žiak návrh vyučujúcej
ochotne prijal a poďakoval za radu. Pozitívnu reakciu
žiaka považujeme za dôsledok toho, že žiakovi nebolo
vytknuté, že jeho riešenie sa vymyká štandardu;
naopak, jeho originálne riešenie bolo vyzdvihnuté.
Žiak sám videl, že komplikovanosť jeho riešenia mala
za následok numerickú chybu a nesprávny výsledok.
Súhlasil preto s hľadaním jednoduchšieho riešenia
a na základe otázok vyučujúcej sa dopracoval k tomu,
že použije „iba jeden vzorec“ a to „tangent, cosine or
sine“ (preklad: „tangens, kosínus alebo sínus“). Danú
situáciu sme riešili v súlade s princípmi CLIL, ktoré
podporujú rozvoj MG tým, že dávajú žiakom priestor
pre kreativitu a vlastné, samostatné riešenie úloh
rôznymi spôsobmi. Úlohou učiteľa je túto
samostatnosť, inovatívnosť a kreativitu u žiakov
podporiť a nepresadzovať svoje „jediné správne
riešenie“. Súčasťou rozvoja MG žiakov je však zároveň
aj „druhá strana mince“. Žiakov je potrebné viesť aj ku
úspornosti a jednoduchosti riešení, pokiaľ je to možné.
Preto vyučujúca (dokonca aj v prípadoch, keď sa žiaci
pomocou
svojho
„komplikovaného“
postupu
dopracovali k správnym výsledkom) popri vyzdvihnutí

Epizóda 4: Žiaci diskutujú o zistenom uhle
Žiak A: No, uhol 17 stupňov, prosím pekne...
Žiak B: Tyčka!
Táto úsmevná konverzácia poukazuje na to, že žiaci
pochopili „hraničný uhol“ zo zadania ako matematický
ekvivalent prípadu, keď futbalista trafí tyčku.
Poukazuje na skutočnosť, že prepojenie matematiky
s kontextom reálneho života a záujmami žiakov má
pozitívny vplyv na ich postoj k matematickému obsahu
a dokáže výrazne „odľahčiť“ atmosféru na hodine
matematiky.

4.2 Formulovať matematiku: Personalizácia
zadaní
Na vyučovacích hodinách sme sa stretli s prípadmi,
keď sa žiaci dokázali so zadaním úlohy zasadenej do
reálneho kontextu stotožniť natoľko, že si zadanie
úlohy personalizovali. Tento jav v kontexte rozvoja MG
vnímame veľmi pozitívne. Uvádzame príklad
z vyučovacej hodiny, keď autorka práce v role učiteľa
vyzvala žiaka, aby slovne opísal a odôvodnil svoje
riešenie.
Epizóda 5 (pôvodne v anglickom jazyku)
Učiteľ: Ako si postupoval?
Žiak A: Neviem, no... Tu stojím ja a tu je bránka,
toto je desať metrov.

4.3 Formulovať matematiku: Selekcia informácií
Súčasťou MG je schopnosť správne selektovať zadané
informácie a vybrať z množstva dostupných údajov iba
tie, ktoré žiak potrebuje pre matematický výpočet.
Uvádzame príklad z vyučovacej hodiny na EGJT.
(Symbolom * označujeme prepínanie jazyka; angl. feet
v slovenčine označuje mernú jednotku stopy.)
Epizóda 6: Žiak vysvetľuje svojej skupine zadanie
Žiak A :No takže, lebo tu máte rozmery bránky,
hej, čiže osem tých feet* vysoká a dvadsaťštyri
feet* je široká. Ale vlastne šírku bránky vám
netreba vedieť, stačí vám vedieť tú výšku. ...
Výška je osem feet*, to si premeníte na metre.

4.4 Využívať matematiku: Riešenia pravouhlých
trojuholníkov vymykajúce sa štandardnému
postupu
Po správnom „preložení“ zadania do matematickej
reči nasleduje fáza využívania matematiky - fáza
samotných
matematických
výpočtov.
Počas
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kreativity žiakov zároveň upozornila na to, že pri
pravouhlých trojuholníkoch je užitočné využiť
„výhodu“ pravého uhla a riešiť Úlohu 1 jednoduchšie
pomocou pomeru tangens.
Dôvodom spozorovanej tendencie žiakov využívať
sínusovú a kosínusovú vetu aj pri pravouhlých
trojuholníkoch je pravdepodobne fakt, že tieto vety
platia všeobecne pre všetky trojuholníky. Žiaci ich teda
môžu v prípade dostatočných vstupných údajov
„paušálne“ využívať v akomkoľvek trojuholníku bez
potreby zamýšľať sa nad tým, či je daný útvar
všeobecný alebo pravouhlý. Zároveň žiakov GYMGOL
mohlo výrazne ovplyvniť aj vyučovanie tematického
celku trigonometrie, ktoré analyzovaným aplikačným
hodinám predchádzalo. Keďže sínusová a kosínusová
veta patria u väčšiny žiakov medzi „neobľúbené“
matematické vety a ich zvládnutie je pre
stredoškolákov zvyčajne veľmi náročné, vo vyučovaní
týmto vetám musí byť venovaná veľká pozornosť. Je
preto pochopiteľné, že žiaci po prepočítaní desiatok
príkladov na riešenie všeobecných trojuholníkov už
kosínusovú a sínusovú vetu „vidia všade“ – dokonca aj
v pravouhlom trojuholníku.
Zaujímavá je aj skutočnosť, že na EGJT sme sa
s podobným javom nestretli. Žiaci EGJT nemali
poznatky o sínusovej a kosínusovej vete natoľko
upevnené a „v čerstvej pamäti“ ako žiaci GYMGOL,
preto sa u nich nevyskytla tendencia používať tieto
vety „paušálne“. Žiaci EGJT preto pri riešení
uplatňovali postup „vylučovacou metódou“ v duchu
hesla „od jednoduchšieho k zložitejšiemu“: Najskôr
uvažovali o možnosti pre nich jednoduchšieho riešenia
pomocou Pytagorovej vety alebo goniometrických
pomerov. Využitie kosínusovej a sínusovej vety
zvažovali až v prípade, keď zistili, že jednoduchšie
prostriedky nemožno využiť, lebo sa jedná
o všeobecný trojuholník.
Pre názornosť uvádzame časť z rozhovoru dvoch
žiakov, ktorí diskutujú o tom, aký postup by mali zvoliť
pri riešení Úlohy 2.

však túto možnosť vylúčia, pretože si uvedomujú, že
v tomto prípade sa už nejedná o pravouhlý, ale
o všeobecný trojuholník, ktorý musia riešiť iným
spôsobom.

4.5 Interpretovať matematiku: Interpretácia
výsledkov vzhľadom na reálny kontext
Keď sa žiaci cez fázy formulácie a využívania
matematiky prepracujú ku matematickým výsledkom,
nastáva záverečná fáza – matematické výsledky
a modely je potrebné spätne interpretovať
a vyhodnotiť vzhľadom na pôvodný problém.
V tejto fáze vstupuje do hry dôležité špecifikum
slovných úloh s reálnym kontextom. Je potrebné si
uvedomiť, že číselný výsledok, ku ktorému sme sa
dopracovali riešením úlohy „preloženej“ do reči
matematiky, nemožno vnímať len ako číslo. Akýkoľvek
matematický výsledok je potrebné spätne „preložiť“,
interpretovať v pôvodnom kontexte. Zároveň je
nevyhnutné zhodnotiť, či je daný výsledok vzhľadom
na reálny kontext zmysluplný. Uvádzame dva príklady
z vyučovacích hodín na GYMGOL.
Príklad 1: Žiakovi vyšiel pri Úlohe 1 výsledok 76
stupňov. Následne pri spoločnej kontrole svoj
výsledok prezentoval bez toho, že by sa mu zdal
„podozrivý“. Autorka práce v role učiteľa preto viedla
žiakov k tomu, aby si uvedomili, že to, čo vypočítali nie
je len „nejaké číslo“, ale veľkosť uhla, konkrétne uhla
takého, že futbalista strieľajúci pod týmto uhlom zo
vzdialenosti desať metrov trafí loptu priamo do
bránky. Vo svetle tejto interpretácie je však výsledok
sedemdesiatšesť stupňov na prvý pohľad nesprávny.
Vyučujúca viedla žiakov k tomu, aby si predstavili uhol
o tejto veľkosti a uvedomili si, že to je uhol pre tento
prípad priveľký. Pre názornosť vyučujúca znázornila
výkop lopty pod takýmto uhlom, aby žiaci videli, že
lopta takto vykopnutá bude letieť dohora a nie
dopredu, a nikdy nezaletí do vzdialenosti desať metrov
tak, aby trafila do bránky.
Príklad 2: Niektorí žiaci nesprávne spracovali
informáciu o rozmere bránky a počítali s rozmermi 8 x
24 metrov. Rozmery bránky sú však 8 x 24 stôp (feet),
čo v metrických jednotkách zodpovedá rozmerom 2,44
x 7,32 metrov. Žiaci, ktorí počítali s nesprávnymi
údajmi,
samozrejme
prišli
k nesprávnemu
matematickému výsledku. Pri spoločnej kontrole však
odhalili svoju chybu a správne ju interpretovali: Jeden
z nich preukázal schopnosť vnímať údaj osem metrov
v reálnom kontexte ako výšku futbalovej bránky, keď
so smiechom konštatoval, že: „To je nejaké divné, že
by bránka mala osem metrov.“

Epizóda 7:
Žiak A: No a teraz táto druhá úloha je skoro to
isté ... No lenže tu už nemôžeme použiť sínus,
kosínus alebo tangens, lebo nie je to pravouhlý
už trojuholník.
Žiak B: Aha. Takže použijeme buď vetu sínusovú
alebo kosínusovú.
Žiaci vychádzajú z podobnosti medzi situáciou v
Úlohe 1 a Úlohe 2. Keďže Úlohou 1 riešili pomocou
pomeru tangens, aj v Úlohe 2 sú „sínus, kosínus alebo
tangens“ prvou možnosťou, o ktorej uvažujú. Ihneď
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4.6 Forma vyučovania v službách rozvoja MG
Na všetkých zrealizovaných vyučovacích hodinách žiaci
najskôr riešili úlohy pracovného listu samostatne
v skupinkách po štyroch. Práca v skupinkách je
v kontexte metodológie CLIL veľmi obľúbenou
a podporovanou
formou
vyučovania,
pretože
stimuluje matematickú komunikáciu medzi žiakmi
a vytvára priestor pre rozvoj samostatného a
kreatívneho matematického myslenia. Táto forma (na
rozdiel od frontálneho vyučovania) totiž od žiakov
vyžaduje aktívne zapojenie sa a hľadanie vlastných
spôsobov riešenia. Tým je výrazne podporený aj rozvoj
MG žiakov a ich schopnosť poradiť si s problémami
matematického charakteru aj v ďalších situáciách
reálneho života, ktoré od nich budú taktiež vyžadovať
samostatné riešenie, logické myslenie a kreativitu. Pri
riešení úloh museli žiaci v súlade s OECD definíciou
matematiku formulovať a využívať.
V druhej fáze vyučovacích hodín v jednotlivých
triedach prebehla diskusia o riešeniach, ktoré žiaci
počas samostatnej práce vytvorili. Autorkou práce
v role učiteľa viedla triedu pri spoločnej kontrole
správnosti odpovedí a požadovala od vybraných žiakov
prezentáciu a vysvetlenie jednotlivých riešení. Všetky
úlohy boli spoločne rozanalyzované a prípadné
nejasnosti boli podrobne vysvetlené za spolupráce
celej triedy a vyučujúcej. V tejto fáze žiaci uplatňovali
a rozvíjali svoju schopnosť formulovať matematiku
a zároveň
dosiahnuté
matematické
výsledky
interpretovať a vyhodnocovať vzhľadom na reálny
kontext.

Obr. 4 Skupinová práca s pracovnými listami

4.8 Údaje v imperiálnych jednotkách
V súlade s CLIL princípom autenticity, sú v úvodnom
texte pracovného listu informácie o rozmeroch
štandardnej futbalovej bránky uvedené v autentickej,
originálnej podobe, v ktorej ich prezentuje
Medzinárodná futbalová asociácia. V dôsledku tejto
skutočnosti sú v zadaní použité okrem metrických
jednotiek aj stopy – imperiálne jednotky využívané
v anglicky hovoriacich krajinách.
Tento prvok je do pracovného listu zapracovaný
zámerne aj z dôvodu, že metodológia CLIL podporuje
vo vyučovaní prítomnosť interkultúrnych prvkov. Vo
vyučovaní matematiky na slovensko-anglických
gymnáziách sú imperiálne jednotky vynikajúcim
interkultúrnym prvkom, ktorý žiakov nesmierne
obohatí a taktiež napomôže rozvoju ich MG tým, že
ich postaví do situácie, keď sa musia vysporiadať s
netradičnými jednotkami dĺžky, s ktorými zatiaľ
nemajú skúsenosti.
Žiakom bol vysvetlený prevodový vzťah: 1 stopa =
30,48 cm. Niektorí žiaci sa rozhodli počítať
v centimetroch, iní v stopách.

4.7 „Šum“ v triede – zlá disciplína alebo bohatá
matematická komunikácia?
Na všetkých vyučovacích hodinách žiaci medzi sebou
pomerne hlučne diskutovali, a to nielen počas
samostatnej práce v skupinách, ale aj počas spoločnej
kontroly riešení, ktorá už prebiehala formou
frontálneho vyučovania. Šum a hluk v triede pre
učiteľa často pôsobí rušivo, ale je ho potrebné do
najväčšej možnej miery tolerovať a nepotláčať,
pretože práve matematická komunikácia medzi žiakmi
je cieľom CLIL vyučovania a tiež kľúčovým
prostriedkom pre rozvoj MG. Častý „šum“ v triedach
sme teda nepovažovali sa problém, ale za pozitívny
signál toho, že úlohám v nami vytvorenom pracovnom
liste sa podarilo stimulovať matematickú komunikáciu
medzi žiakmi.

Záver
V našom príspevku sme sa zaoberali dôležitosťou
matematickej gramotnosti ako kľúčového nástroja,
ktorý žiaci potrebujú, aby sa vedeli plnohodnotne
uplatniť v modernej spoločnosti. Zároveň sme
čitateľom priblížili metodológiu CLIL a jej zásady.
Poukázali sme na to, že vyučovanie v súlade s
princípmi metodológie CLIL je zároveň vyučovaním,
ktoré napomáha rozvoju matematickej gramotnosti
žiakov. Zdôraznili sme tri schopnosti, pomocou
ktorých OECD [1] definuje matematickú gramotnosť:
schopnosť
matematiku
formulovať,
využívať
a interpretovať. Následne sme tieto tri kľúčové
schopnosti prepojili s tromi fázami riešenia úlohy
s reálnym kontextom. Tieto fázy (rovnako ako ďalšie
prvky súvisiace s matematickou gramotnosťou) sme
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sledovali aj v kontexte vyučovacích hodín, ktoré sme
v rámci empirického výskumu zrealizovali na dvoch
bilingválnych
slovensko-anglických
gymnáziách.
Vyučovacie hodiny boli pripravené v súlade so
zásadami metodológie CLIL, tematicky zamerané na
oblasť trigonometrie a zasadené do športového
kontextu.
Sme presvedčení, že vzhľadom na rastúcu
dôležitosť matematickej gramotnosti v modernom
svete je skutočne veľmi dôležité, aby sa vyučovanie
matematiky na slovenských školách v najväčšej
možnej miere prispôsobilo cieľu rozvinúť schopnosť
žiakov
formulovať,
využívať
a interpretovať
matematiku. Je preto potrebné s touto oblasťou ďalej
pracovať. Aj my sa chceme tejto tematike naďalej
venovať, najmä v kontexte metodológie CLIL . V
ďalších prácach by sme chceli rozšíriť náš výskum
o analýzu matematickej komunikácie a vlastností
matematického
diskurzu
na
CLIL
hodinách
matematiky.
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Abstrakt
Príspevok je zameraný na súčasné trendy a inovácie vo
vyučovaní programovania začiatočníkov a najmä
študentov na sekundárnom stupni vzdelávania v rámci
predmetu Informatika. Vyučovanie Informatiky a jej
neoddeliteľnej časti programovania má významnú
úlohu vo vzdelávaní študentov pre rozvoj ich
schopností potrebných pre uplatnenie sa v 21. storočí.
Zrealizovali sme výskum trendov a inovácií vo
vyučovaní programovania pomocou analýzy 37
vedeckých článkov. Zamerali sme sa na význam a výzvy
vyučovania programovania, prístupy k vyučovaniu
programovania, používané programovacie prostredia
a programovacie jazyky. Overili sme aj možnosti
využitia mobilných zariadení vo vyučovacom procese.
Zámerom
je
zvýšiť
atraktivitu
vyučovania
programovania a zároveň aj motiváciu študentov
o učenie sa programovania. Získané poznatky
poskytujú prvotné výsledky skúmanej problematiky.
Kľúčové slová: vyučovanie programovania, trendy
a inovácie, programovacie prostredia

Úvod
Vo vyučovaní informatiky má programovanie svoju
nenahraditeľnú funkciu, o čom svedčí aj jeho zaradenie
do
Štátneho
vzdelávacieho
programu
[1]
a Vzdelávacích štandardov [2] predmetu Informatika
v časti Algoritmické riešenie problémov, ktorý stanovil
Štátny pedagogický ústav zriadený Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Informatika a programovanie si našli svoje miesto vo
vzdelávaní nielen na univerzitách, ale aj na nižšom aj
vyššom sekundárnom stupni vzdelávania. Je to tak
nielen na Slovensku, ale taktiež aj v iných štátoch, ako
napríklad Španielsko [3], Česká republika [4],
Holandsko [5], Tajvan [6] či Južná Afrika [7].
V praxi sa pre vývoj softvéru využívajú rôzne
programovacie jazyky. Programovací jazyk využívaný
na vzdelávacie účely je najmä prostriedkom, ktorým
môžu študenti zrealizovať navrhnuté algoritmy do
podoby vykonateľnej počítačom alebo iným zariadením
a overiť si tak funkčnosť vytvorených algoritmov. Na
vzdelávacie účely existujú rôzne programovacie jazyky
a programovacie prostredia, ktorých využívanie sa
časom v školách menilo. Neobvyklou situáciou nie je ani
používanie odlišných programovacích jazykov
a programovacích prostredí na jednotlivých školách
dokonca v tom istom školskom roku. Vzhľadom na vek,
skúsenosti a vedomosti študentov je potrebné
a výhodné pre nich nájsť aj správnu motiváciu a vytvoriť
v nich záujem o programovanie. V rámci článku
uvažujeme s hypotézou, že jednou z možností, ako
realizovať moderné, pre žiakov atraktívne a motivujúce
vyučovanie programovania, je programovanie aplikácií
pre mobilné zariadenia. Hypotézu sa snažíme overiť
skúmaním využitia mobilných zariadení vo vyučovaní
práve za týmto účelom. Priaznivé podmienky pre
programovanie mobilných aplikácií zabezpečili na
školách v Slovenskej republike aj projekty Škola na

Abstract
The article deals with current trends and innovations in
teaching of introductory programming. It focuses
mainly on teaching programming as an inseparable
part of Informatics subject with secondary school
students as a target group. Teaching of informatics and
programming has an important role in the education of
students to develop their skills which are important for
success in the 21st century. We analysed 37 articles in
the research about trends and innovations in teaching
of programming. We focus on the importance and
challenges of teaching programming, teaching
approaches
and
also
which
programming
environments and programming languages are usually
used. We checked the possibilities of using mobile
devices in teaching. The goal is to increase the
attractiveness of teaching of programming and to
increase students’ motivation to learn programming

536

Študentská vedecká konferencia 2017

ODBOROVÁ DIDAKTIKA II

dotyk [8] a Infovek, ktoré dodali do škôl potrebné
technické vybavenie, akým sú aj tablety.
Naším cieľom je poskytnúť prehľad literatúry
v skúmanej problematike a dať prvotné odpovede na
nasledujúce výskumné otázky:
1. Aký je prínos zaradenia vyučovania informatiky
a programovania do kurikula na vyššom
sekundárnom stupni vzdelávania?
2. Aké programovacie prostredie je vhodné pre
vyučovanie programovania študentov bez
skúseností v programovaní alebo len s malými
skúsenosťami?
3. Je vhodné zaradiť do vyučovania informatiky
a programovania mobilné zariadenia?

2 Výskumná metóda získania a spracovania
údajov
Realizovali sme výskum súčasných trendov a inovácií vo
vyučovaní programovania a zároveň sme sa
snažili overiť možnosti využitia mobilných zariadení
v tomto procese. Ako cieľovú skupinu vyučovania sme
si vybrali študentov vyššieho sekundárneho stupňa
vzdelávania, t.j. študenti vo veku 15 - 19 rokov.

2.1 Vyhľadávanie a selekcia údajov
Za hlavné zdroje údajov a informácií sme si zvolili
vedecké databázy Science Direct, SCOPUS, Web of
Knowledge, Wiley Online Library, Knovel Library
a ProQuest Central. Konkrétne skúmané zdroje sme
vyhľadávali na základe nasledovných kľúčových slov:
programming teaching, mobile devices, mobile
application, mobile app development, visual
programming, trends in teaching, ways of teaching,
method of teaching. Keďže predmetom nášho záujmu
sú len zdroje týkajúce sa informatiky, nastavili sme pri
vyhľadávaní filter na články spadajúce do kategórie
education a computer science.
Zo všetkých nájdených konkrétnych zdrojov sme
následne vybrali také, ktoré podľa ich názvu spadali do
nami skúmanej oblasti. Tieto následne prešli viacerými
fázami selekcie:
1. vylúčenie ukážok dizertačných prác alebo tzv.
informačných správ,
2. vylúčenie vedeckých článkov nezaoberajúcich sa
vyučovaním programovania na sekundárnom
stupni vzdelávania,
3. vylúčenie článkov, ktoré sa zaoberali využívaním
mobilných zariadení vo vyučovaní, ale nie vo
vyučovaní informatiky.
V druhom bode sme urobili výnimku pri tých článkoch,
ktorých cieľovou skupinou vyučovania boli začiatočníci,
prípadne sa daný vedecký článok zaoberal niektorým
programovacím prostredím používaným aj na
sekundárnom stupni vzdelávania. Tieto články sme
analyzovali z dôvodu zistiť motiváciu zavedenia
takéhoto programovacieho prostredia do daného
vzdelávacieho prostredia.
Výsledkom vyhľadávania a selekcie je 37 vedeckých
článkov, ktoré sme ďalej podrobili analýze.

1 Prehľad literatúry
Pri skúmaní informačných zdrojov a doterajších
výsledkov v skúmanej problematike sme sa dopracovali
k piatim vedeckým článkom [9, 10, 11, 12, 13], ktorých
hlavným zámerom bolo poskytnutie prehľadu literatúry
spadajúcej do našej oblasti záujmu.
Autori Garneli, Giannakos a Chorianopoulos [9] vo
svojej štúdii skúmajú 47 vedeckých článkov
zaoberajúcich sa vyučovaním informatiky na školách
typu K-12. Ich hlavnými kategóriami výskumu boli
najmä programovacie prostredia, edukačný kontext
a metódy vyučovania. Využitie mobilných zariadení vo
vyučovaní iba spomínajú, ale detailnejšie sa tým
nezaoberajú.
Štúdia od autorov Wu a Wang [10] bola vytvorená
na základe preskúmania 34 vedeckých článkov
a zameriava sa na vyučovanie programovania
prostredníctvom metódy vyvíjania hier.
Predbežné výsledky výskumu programovacích
prostredí používaných vo vyučovaní poskytli autori
Salleh, Shukur a Judi [13]. Štúdia je založená na
preskúmaní 45 vedeckých článkov publikovaných
medzi rokmi 2005 a 2011.
Autori Lye a Koh [11] vo svojom článku opisujú
súčasné trendy empirického výskumu v rozvoji
informatického myslenia študentov prostredníctvom
programovania na školách typu K-12.
Štúdia od autorov Saeli a kol. [12] predkladá
predbežné výsledky týkajúce sa odborovej didaktiky,
pričom sa zameriava na vyučovanie programovania.
Snaží sa podať odpovede na otázky, aké sú dôvody pre
vyučovanie programovania, aké sú najčastejšie ťažkosti
pri učení sa programovania a ako učiť programovanie.
V nasledujúcej kapitole opisujeme výskumnú
metódu získania a spracovania dát, ako aj analýzu
skúmaných vedeckých článkov.

2.2 Analýza skúmaných vedeckých článkov
Z celkového počtu 37 vedeckých článkov väčšina, až 27,
čo predstavuje približne 73% zo všetkých skúmaných
vedeckých článkov, bola publikovaná v časopisoch.
Zvyšných 10 skúmaných vedeckých článkov bolo
vydaných v zborníkoch z konferencií.
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Najviac vedeckých článkov, približne až 30%, čo
predstavuje 11 kusov, bolo vydaných v roku 2014 a iba
4 vedecké články (cca 11%) boli vydané pred rokom
2012.
12
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10; 19%

11

18; 34%
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Graf 2 Počet skúmaných vedeckých článkov vzhľadom
na ich zameranie na stupeň štúdia

1

0

Vybrané vedecké články sme podrobne preštudovali
a analyzovali podľa stanovených výskumných cieľov.
Všímali sme si, aký význam pripisujú autori článkov
vyučovaniu informatiky a programovania v rozvoji
osobnosti žiaka, aké problémy identifikujú v súvislosti
s vyučovaním programovania, aké metodické prístupy
a používané nástroje opisujú a ako ich hodnotia.

Graf 1 Počet skúmaných vedeckých článkov podľa roku
vydania
Kategorizovanie skúmaných vedeckých článkov
podľa ich zamerania na určitú vekovú kategóriu
študentov danú ich stupňom štúdia bolo sťažené
vzhľadom na nejednotné delenie stupňov štúdia
a typov škôl v závislosti od jednotlivých štátov. My sme
vychádzali zo štandardu delenia stupňov štúdia
označeného ako Medzinárodná štandardná klasifikácia
vzdelávania (ISCED – International Standard
Classification of Education ), ktoré bolo stanovené
organizáciou UNESCO v 70. rokoch 20. storočia
a odvtedy niekoľkokrát zrevidované [14]. Stanovili sme
si kategórie predstavujúce stupne štúdia, ako je
primárne vzdelávanie (ISCED 1), nižšie sekundárne
vzdelávanie (ISCED 2), vyššie sekundárne vzdelávania
(ISCED 3). Prvý (ISCED 6) a druhý (ISCED 7) stupeň
vysokoškolského vzdelávania sme označili jednotným
názvom terciárne vzdelávanie pričom sme do tejto
kategórie zaradili aj články zaoberajúce sa vzdelávaním
dospelých vo všeobecnosti. Vo zvyšných článkoch
nebola špecifikovaná veková kategória študentov a ani
stupeň štúdia, či typ vzdelávacej inštitúcie.
V Grafe 2 sme znázornili, ktorou stanovenou
kategóriou sa zaoberá aký počet zo skúmaných
vedeckých článkov. Hodnota je vyjadrená aj
v percentách. V prípade, že sa vedecký článok zaoberal
viacerými kategóriami, alebo v ňom bol uvedený typ
štúdia, ktorý zasahuje do viacerých kategórií, ako
napríklad K-12 alebo základné školy, zarátali sme ho do
každej dotknutej stanovenej kategórie.

3 Výsledky a diskusia
Na základe získaných dát a informácií sme vedecké
články kategorizovali podľa stanovených skúmaných
cieľov a popísali zistené poznatky.

3.1
Význam
a programovania

vyučovania

informatiky

Informatika a konkrétne aj programovanie má význam
pre študentov vo viacerých ohľadoch. Práca
s počítačom sa stáva jednou zo základných zručností
digitálnej éry. Je to zručnosť, ktorá je vhodná a výhodná
pre ktoréhokoľvek človeka, pretože s IKT sa dnes
môžeme stretnúť na každom kroku. Hromkovič [15] ale
uvádza, že vyučovanie informatiky by nemalo byť
zamerané výhradne len na získanie zručností práce
s IKT, počítačom, textovými editormi, či na to ako
vyhľadávať na internete. Taktiež uvádza, že
programovanie nie je len schopnosť implementovať
dané metódy do programov. Oveľa dôležitejšia je
schopnosť abstraktne opísať problémy, analyzovať ich
a nájsť metódy pre ich vyriešenie. Zároveň sa tu
prejavuje konštruktivizmus, keď sa nájdené metódy
implementujú do produktu (programu), ktorý je určený
pre riešenie problémov daného typu. J. M. Wing [16]
dokonca tvrdí, že schopnosť "myslieť ako informatik"
by mala patriť medzi základné zručnosti, akými sú
čítanie, písanie a počítanie.
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Pri vyučovaní informatiky sa rozvíjajú aj rôzne
vlastnosti, ktoré sú považované za dôležité vlastnosti
v 21. storočí. Tieto prezentujeme v Grafe 3. Uvedená
hodnota pri konkrétnej vlastnosti predstavuje počet zo
skúmaných vedeckých článkov, v ktorých sa daná
vlastnosť spomínala.
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4
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Graf 3 Vlastnosti, na ktoré
a programovanie pozitívny vplyv
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Saeli a kol. [12] uvádzajú, že tieto vlastnosti sa
rozvíjajú vďaka tomu, že študenti musia pri
programovaní hľadať riešenie problému a následne
nájsť aj spôsob, akým to "odkomunikujú" stroju
využitím programovacieho jazyka. Zároveň, ak je
riešený problém veľkým problémom, študenti si
rozvíjajú schopnosť rozložiť problém na menšie subproblémy.
Podľa J. M. Wing [16] informatické myslenie v sebe
zahŕňa riešenie problémov, návrh systémov a chápanie
ľudského správania s využitím základných pojmov
informatiky. Môžeme tak vidieť, že existujú súvislosti
medzi vyššie spomínanými vlastnosťami pri ich rozvoji
vo vyučovaní informatiky a programovania.

1.

nedostatok skúseností študentov so zručnosťou
riešiť problémy,
2. ťažkosti s predstavením si abstraktných pojmov,
3. ťažkosti so základnými konceptmi programovania,
ako sú riadiace štruktúry a cykly,
4. problémy so syntaxou a sémantikou, ale aj
prevedenie
pseudokódu
do
syntakticky
správneho počítačového programu,
5. nedostatočné plánovanie a
navrhovanie
algoritmu [7, 18, 26, 12, 22, 17].
Ouahbi a kol. [26] uvádza, že príčinou môže byť:
1. nevhodné vyučovacie metodológie,
2. malá interakcia so študentmi v triede,
3. nedostatok záujmu, motivácie, či až frustrácia
študentov – uvádza sa tak v približne až 22% (8
z 37 článkov) skúmaných vedeckých článkoch [17,
28, 13, 26, 21, 7, 29, 3].
Z uvedených dôvodov nie je prekvapujúcim faktom,
že až približne 41% (15 z 37 článkov) skúmaných
vedeckých článkoch hovorí o záujme a motivácii
študentov buď vo všeobecnosti, či o jej význame alebo
o jej zvýšení [9, 17, 28, 26, 18, 10, 24, 30, 31, 21, 32, 25,
12, 33, 3].
Pri vyučovaní programovania sa musí brať do úvahy
15
veľa parametrov, akými sú vek študentov, ich
skúsenosti alebo ciele vyučovania [9]. Lau a Yuen [27]
poukazujú na rozdiely pri učení sa programovania
dokonca aj vzhľadom na pohlavie študenta, ale aj
vzhľadom na rôzne učebné štýly študentov.
Všetky tieto faktory ako aj množstvo článkov
spomínajúcich motiváciu a jej význam svedčí
o dôležitosti správne motivovať študentov pri
vyučovaní programovania. Preto má význam hľadať
a zavádzať také metódy vyučovania programovania,
ktoré dokážu zatraktívniť tento proces.

3.3 Prístupy k vyučovaniu programovania
Voľba vhodného prístupu k vyučovaniu, atraktívneho
obsahu a aktivít vyučovania v kombinácii
s programovacím prostredím by mali nielen
predchádzať vzniku vyššie spomínaných ťažkostí pri
učení sa programovania, ale mali by taktiež viesť
k zvýšeniu motivácie študentov [9, 12].
Medzi najčastejšie spomínané využívané spôsoby
vo vyučovaní programovania patrí:
1. navrhovanie a vyvíjanie hier – v 35% (13 z 37
článkov) skúmaných vedeckých článkoch [34, 18,
10, 9, 13, 26, 21, 32, 11, 25, 35, 29, 36],
2. tímová práca – v približne 30% (11 z 37 článkov)
skúmaných vedeckých článkoch; má pozitívny
vplyv aj na priateľské vzťahy medzi študentmi;

3.2 Výzvy vyučovania programovania
Približne až 30% (11 z 37 článkov) zo skúmaných
vedeckých článkov uvádza, že programovanie je ťažké
na učenie sa [9, 17, 18, 19, 20, 21, 4, 7, 12, 22, 3].
Približne 14% (5 z 37 článkov) zo skúmaných vedeckých
článkov uvádza, že vyučovať programovanie je ťažké
alebo je to veľkou výzvou [18, 23, 19, 24, 25].
Ako ťažkosti v začiatkoch učenia sa programovania
sa uvádza:
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programovacích prostredí sú zamerané pre
profesionálnych programátorov a pre ostatných môžu
byť náročné na porozumenie [7].
Študenti na sekundárnom stupni vzdelávania by sa
nemali zameriavať na podrobnosti programovania
v určitom programovacom jazyku, ale mali by sa učiť
programátorské koncepty a to nezávisle od
programovacích jazykov [12, 37, 21, 4, 11].
V textových programovacích prostrediach prebieha
proces programovania prostredníctvom písania textu.
Programovacie jazyky založené na písaní textu môžu
byť pre študentov náročné. Táto nevýhoda môže byť
ale prekonaná pocitom študentov, že pracujú
s profesionálnym nástrojom. Takáto možnosť
programovania môže byť zaujímavá pre študentov
s väčšími očakávaniami a potrebami [9]. Zvyknú sa
využívať programovacie jazyky ako je Python [28, 38, 4,
39, 22], Visual Basic [28, 21, 4, 39, 22, 40], Pascal [38,
26, 4, 40] alebo Delphi [4, 7, 38].
Vizuálne programovanie a vizuálne programovacie
prostredia podporujú úspešné naučenie sa dôležitých
programátorských konceptov a zručností [9].
Programovanie je založené na skladaní vizuálnych
blokov s využitím drag&drop techniky a aj vďaka tomu
sa predchádza vzniku syntaktických chýb [7, 41]. Sú tak
vhodnejšie pre začiatočníkov a robia programovanie
prístupnejšie pre väčšie množstvo ľudí [41, 9]. Medzi
najčastejšie uvádzané programovacie prostredia
z množiny skúmaných vedeckých článkov boli práve
vizuálne programovacie prostredia a to Scratch [10, 13,
6, 26, 31, 21, 7, 32, 41, 20, 25, 3, 9, 17, 28, 18, 11,
12], Alice [9, 17, 28, 18, 10, 13, 6, 26, 31, 21, 7, 32, 11,
12, 22] a MIT App Inventor [9, 17, 34, 42, 43, 31, 21].
Pri hmotných rozhraniach (hmotné konštrukčné
stavebnice a robotika) študenti majú možnosť priamo
ovládať hmotné objekty prostredníctvom kódu. Tento
spôsob môže zatraktívniť programovanie pre mladších
žiakov. Pre tieto účely existujú rôzne programovateľné
hardvérové platformy ako Arduino, Lilypad Arduino,
Lego Mindstorms, Makey-Makey alebo sa využiť môžu
aj mobilné zariadenia. Hmotná podstata takýchto
fyzických zariadení poskytuje pozitívnu a atraktívnu
skúsenosť učenia sa. Podporený je zároveň aj princíp
riešenia problémov a konštruktivizmus [9].
Angažovanosť študentov je zvyčajne efektná
v takom prípade, keď je vyučovanie prepojené
s objektom ich záujmu. Aj preto vznikli programovacie
prostredia zaoberajúce sa tvorbou mobilných aplikácií
za účelom dostať sa do pozornosti študentov a zaujať
ich [17]. Francese, Risi a Tortora [42] vo svojom článku
opisujú tvorbu mobilných aplikácií priamo na

najčastejšie sa využíva programovanie v pároch,
tímoch alebo malých skupinkách [9, 34, 18, 10, 13,
30, 21, 32, 11, 25, 36],
3. problémové vyučovanie – v 27% (10 z 37 článkov)
skúmaných vedeckých článkoch [3, 9, 18, 10, 30,
20, 37, 6, 11, 36]; zahŕňa konštruktivistický prístup
k učeniu sa [18]; študentom sa predloží náročný,
ale realistický problém súvisiaci s cieľmi
vyučovania; následne sa ho snažia vyriešiť
s minimálnou pomocou vyučujúceho [10],
4. projektové
vyučovanie
–
patrí
medzi
konštruktivistické prístupy; edukačné aktivity sú
zamerané na riešenie realistických problémov
s možnosťou pre bádateľsky orientované učenie
sa; pri práci na projektoch, ktoré si študenti sami
riadia, musia študenti myslieť kriticky
a komunikovať efektívne [3],
5. bádateľsky orientované vyučovanie – učiteľ
uvedie problém a prostredníctvom otázok
pomáha študentom k dopracovaniu sa k jeho
vyriešeniu [9].
Môžeme si všimnúť, že vyššie uvedené spôsoby sú
založené
na
aktívnom
prístupe
študentov
a konštruktivizme. Konštruktivistické učenie sa spája so
spôsobom učenia sa vykonávaním činnosti. Učenie sa je
najefektívnejšie, ak je súčasťou činnosti študujúceho
pri získavaní skúseností konštruovaním zmysluplného
produktu, akým môže byť napríklad aj mobilná
aplikácia [28].
Prístupy učenia sa vlastnou činnosťou študentov
(„learning by doing“) motivujú študentov a umožňujú
im rozvíjať si zručnosť riešenia problémov [3].
Každý z týchto prístupov pre zlepšenie učenia sa
programovania má svoje výhody a je náročné vybrať
jeden vhodný pre všetky potreby študentov [18, 9].
Saeli a kol. [12] uvádzajú, že vzhľadom na rozdielnu
komplexnosť individualít študentov a ich potreby, nie je
možné povedať, ktorá metóda je celkovo najlepšia, ale
iba ktorá je najlepšia za daných okolností.

3.4 Programovacie prostredia, programovacie
jazyky a podporné nástroje pre vzdelávacie účely
Programovací jazyk a programovacie prostredie
používané
pre
vyučovanie
programovania
začiatočníkov môže mať taktiež vplyv na pochopenie
programátorských konceptov. Niektoré programovacie
jazyky sú príliš rozsiahle na vysvetlenie alebo na
naučenie začiatočníkov programátorské koncepty.
Profesionálne programovacie prostredia môžu
zaťažovať študentov svojou rozsiahlou funkcionalitou
a rozhraním. Taktiež chybové správy profesionálnych
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mobilných zariadeniach prostredníctvom vizuálneho
programovacieho jazyka MicroApp. Vhodným
prostredím použiteľným za týmto účelom je aj MIT App
Inventor [9, 17, 31, 42, 43, 31, 21], v ktorom je možné
vyvíjať aplikácie na mobilné zariadenia s operačným
systémom Android. Aplikácie sa v ňom vytvárajú vo
webovom prehliadači skladaním vizuálnych blokov
pripomínajúcich puzzle. Kým ale jednoduché programy
sa ľahko vytvárajú a ľahko sa aj číta ich bloková
reprezentácia, pri komplexnejších programoch sa
v nich stráca prehľad [43]. K dispozícii pre vytvorenie
mobilných aplikácií sú ale aj ďalšie prostredia
a aplikácie ako je Microsoft TouchDevelop, Atooma
[42] a GameSalad [21].
Radošević, Orehovački a Lovrenčić [22] uvádzajú, že
vizualizačné nástroje sú užitočné vo vyučovaní
programovania najmä preto, že pomáhajú študentom
pochopiť vykonávanie kódu prostredníctvom sérii
animácií. Taktiež uvádzajú, že väčšina študentov (viac
než 75%) prijme nové učivo najlepšie, keď je
prezentované vizuálne. Vizualizačné nástroje autori
rozdeľujú na vývojové diagramy a simulačné nástroje.
Vývojové diagramy sú dobrou možnosťou vo
vyučovaní programovania kvôli tomu, že umožňujú
prezentovať algoritmus ako model, ktorý dokážu
študenti jednoducho pochopiť tak ako aj jeho priebeh.
Na druhú stranu vývojové diagramy nie sú ale vhodné
pre väčšie a zložitejšie aplikácie [22]. Okrem vývojových
diagramov sa na vysvetlenie programátorského
riešenia často využíva aj pseudokód [18].
V simulačných nástrojoch študenti riadia
prostredníctvom jednoduchých príkazov správanie
rôznych objektov. Jedným z najúspešnejších
vizualizačno simulačných softvérov je Karel. Je to
prostredie, v ktorom študenti riadia robota vo
virtuálnom mikrosvete prostredníctvom základných
akcií, a tak sa učia základy programovania [22].
Mikrosvety umožňujú väčšiu konkretizáciu pre
pochopenie programovania vďaka tomu, že
programátor
môže
vidieť
výsledok
jeho
programátorského riešenia ako akcie vykonávané
určitými objektmi vo vizuálnom alebo animovanom
prostredí.
Takýmto mikrosvetom
je okrem
spomínaného softvéru Karel aj Logo [18, 7].
Vhodné
programovacie
prostredie
pre
začiatočníkov v programovaní a študentov na
sekundárnom stupni vzdelávania by teda malo:
1. byť nápomocné pri vyvíjaní vhodného riešenia
problému,
2. pomôcť pri identifikácii akýchkoľvek problémov
vo vytvorenom riešení,

3.
4.

poskytovať jednoduché chybové hlásenia,
podporovať vyučovanie programovania použitím
vizualizačných techník pre lepšie pochopenie
programátorských konceptov [7],
5. umožňovať
predchádzanie
syntaktickým
a logickým chybám v programe [26, 12],
6. využívať programovací jazyk, ktorý má
jednoduchšiu a ľahko čitateľnú syntax než iné
bežné programovacie jazyky; študenti sa tak budú
môcť viac zamerať na sémantický aspekt tvorby
algoritmu,
7. využívať programovací jazyk, ktorý je zameraný
iba na jednu programovaciu paradigmu,
8. využívať programovací jazyk, ktorý umožňuje
jednoduchý prechod k iným programovacím
jazykom [12, 39],
9. byť jednoduché na použitie, ale nie až do takej
miery, aby to pre študentov prestalo byť výzvou
a stratili motiváciu [7],
10. využívať programovací jazyk, ktorý má tzv. nízky
prah (je jednoduché s ním začať) a vysoký strop (aj
plynúcim časom poskytuje stále možnosti na
tvorbu stále viac komplikovanejších úloh) [17].
Rozhodnúť sa, ktoré programovacie prostredie je
najvhodnejšie, je ťažké a komplexné rozhodnutie. Vo
veľa prípadoch to záleží na cieľoch vyučovania, na
potrebách študentov a aj na ich osobnosti a zázemí [9].

Záver
V článku sme sa zamerali na súčasné trendy a inovácie
vo vyučovaní informatiky s cieľom zatraktívniť
vyučovanie informatiky a základov programovania.
Prehľad literatúry a poznatky majú byť nápomocné pre
vyučujúcich a ďalších výskumníkov pri zorientovaní sa
v danej problematike. Zároveň našou snahou bolo
podať odpovede na stanovené výskumné otázky.
Vyučovanie informatiky a programovania má
významnú úlohu vo vzdelávaní študentov pre rozvoj ich
schopností potrebných pre uplatnenie sa v 21. storočí.
Účelom vyučovania informatiky na vyššom
sekundárnom stupni vzdelávania nemusí byť hlavne to,
aby sa zo žiakov stali budúci programátori. Učenie sa
informatiku a programovanie prináša rôzne benefity,
ktoré sú vhodné pre ktoréhokoľvek človeka dnešnej
doby ako je zručnosť riešenia problémov, informatické
myslenie, kritické myslenie a algoritmické myslenie.
Dôležitým
rozhodnutím
pri
vyučovaní
programovania je aj správny výber vhodného
programovacieho
jazyka
a
programovacieho
prostredia. Najčastejšie uvádzané programovacie
prostredia boli práve vizuálne programovacie
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prostredia. Vhodné programovacie prostredie by malo
byť nápomocné pri vyvíjaní vhodného riešenia
problému, jednoduché pre programovanie (syntax,
nízky prah a vysoký strop) a aj pre identifikáciu
problémov (vizualizácia výpočtu, chybové hlásenia).
Angažovanosť študentov je možné zvýšiť aj
prepojením vyučovania s objektom ich záujmu, akým sú
aj mobilné zariadenia. Za týmto účelom môžeme
zaviesť mobilné zariadenia do vyučovania a zvýšiť
motiváciu študentov a ich záujem o programovanie
vyučovaním programovania mobilných aplikácií.
Na základe získaných poznatkov je taktiež možné
odporučiť vhodný spôsob vyučovania programovania.
Zároveň sa tak tieto poznatky môžu stať základom pre
navrhnutie koncepcie moderného vyučovania
programovania s využitím mobilných zariadení. Takto
vytvorená koncepcia a uvedené požiadavky na vhodné
programovacie prostredie môžu byť podkladom pre
vytvorenie
príslušného
edukačného
softvéru
(vývojového prostredia) určeného pre vzdelávacie
účely so zameraním na pochopenie všeobecných
princípov tvorby algoritmov a programátorských
konceptov.
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Abstrakt

Úvod

Témou nášho vedeckého článku je zisťovanie názorov
učiteľov Techniky na základných školách na ich názor
pre používanie vytvorených učebných pomôcok pri
vyučovaní predmetu Technika téma: Plasty. Skúmaný
súbor predstavuje 10 učiteľov, ktorý sa zapojili do
nášho prieskumu. Vedecký článok je rozdelený na
teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti, ktorej
je venovaná prvá kapitola práce, sme sa bližšie
zameriavali na skúmaný subjekt a priblíženie
predmetu Technika, ktorý je primárnou vyučovacou
jednotkou na ktorej sa budú používať nami vytvorené
učebné pomôcky. K teoretickej časti patrí vznik a
tvorba plastov. Na konci teoretickej časti práce sme
charakterizovali učivo po stránke odbornej
a
procesuálnej. V druhej kapitole predstavujeme
vyhotovenie
učebných
pomôcok.
V poslednej
a zároveň dominantnej časti práce sú prezentované
výsledky vykonaného prieskumu a z nich prameniace
odporúčania pre prax.
Kľúčové slová: vyučovanie, vzorkovnica, plasty

Naša spoločnosť prešla vývinom od Homo habilis
(človeka zručného) až po Homo sapiens sapiens
(človeka moderného). Každá doba a každé obdobie
ľudského vývinu si žiadalo napredovanie ľudí
a zdokonaľovanie sa po každej stránke. Žijeme
v predimenzovanej dobe, dobe techniky. Stále viac sú
kladené
požiadavky
na
vzdelanie
žiakov
a obyvateľstva.
Vzdelanie
je
potrebné
pre
napredovanie spoločnosti. Doba v ktorej žijeme je
príznačná svojimi technológiami. V našej
práci
predstavujeme vytvorené učebné pomôcky, ktoré
majú ako hlavný cieľ, priblížiť všetkým žiakom
problematiku plastov a pomôcť učiteľom s ich
vyučovaním. Pomocou učebných pomôcok je
vyučovanie jednoduchšie, efektívnejšie a žiaci môžu
pochopiť preberanú tému rýchlejšie a objektívnejšie.

1 Teoretická časť
Krušpán definuje pojem technika ako súhrn
materiálnych
prostriedkov,
hlavne
výrobných
nástrojov, strojov, ako aj spôsob ich používania
v procese spoločenskej výroby. V širšom zmysle sú to
spôsoby a metódy práce aj v nevýrobných oblastiach
napríklad v umení, vo vede, v športe, v zdravotníctve,
doprave alebo vojenstve. Technika to nie sú len stroje,
nástroje, technické vybavenie domácnosti, dopravné
prostriedky, technické prostriedky
používané
v poľnohospodárstve, stavby, mosty, železnice,
priehrady, bicykle, lyže, kolieskové korčule alebo
hračky. Dôležité je porozumieť a poznať ako sú
vytvorené, ako a na akom princípe pracujú, na čo
slúžia, ako ich bezpečne a v súlade s ich určením
používať. To sa nazýva technické myslenie (Krušpán,
1999).
Od roku 1990 sa v oblasti vzdelávania na Slovensku
uskutočnili výrazné zmeny, ktoré mali veľký vplyv aj na
technické vzdelávanie: odstránilo sa cielené
uplatňovanie ideológie, ustúpilo sa od myšlienky
jednotnej školy, popri štátnych školách vznikli
súkromné a cirkevné, zmenila sa filozofia vzdelávania,

Abstract
The topic of our sscientific article is to find out the
technic teachers opinion on elementary schools. The
main goal is to find out their opinion of created
teaching equippment which i used for teaching on
Technic subject, the topic is: plastics. Researched
group is contained of 10 teachers, they were involved
to our exploration. Scientific article is divided on
theoretical an practical part. Theoretical part is devodet
to first chapter of work. In this chapter we were
focused on examined subject, than we have done closer
look on Technic subject, which is primary teaching
unit. On this subject they will be using our teaching
tools. To characterized curriculum in scientific and
processual way. In second chapter we introduce the
making out teaching tools. In last chapter and dominant
part are presented the results of reserarch and
references for practice
Key Words: teching, plastics, pattern book
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a tiež obsah pojmu všeobecné vzdelanie. Spoločenské
nedocenenie významu technického vzdelávania na
hospodársky rozvoj spoločnosti ako aj dehonestujúce
vnímanie postavenia technického vzdelávania
v sústave predmetov vedením a učiteľmi mnohých ZŠ
v SR vytvorilo podmienky na rušenie dielní na školách
a znižovanie úrovne technického vzdelávania na ZŠ
(Kozík a kol., 2013, s. 4).
Úloha učebných pomôcok a didaktickej techniky vo
vyučovacom procese sa najlepšie prejaví, ak si
predstavíme učiteľa, ktorý je odkázaný výlučne na
svoje slová. Aj keď slovo učiteľa, je veľmi silný
prostriedok, jeho účinok je obmedzený. Vo
vyučovacom procese žiaci pod vedením učiteľa
spoznávajú svet, t. j. objektívnu realitu v jej
najrozmanitejších podobách. Výsledkom tohto
poznávania sú vedomosti, zručnosti a návyky, postoje,
rozvinuté schopnosti a vôbec celá osobnosť žiaka.
Všetky javy a objekty sveta však nemôžu byť priamo
sprítomnené iba slovne, opisom. Preto učiteľ siaha po
takých prostriedkoch, ktoré ,,približujú to, čo je
ďaleké, zväčšujú to, čo je nepatrné, zmenšujú to, čo je
veľmi veľké, spomaľujú to, čo je rýchle, zrýchľujú to,
čo je pomalé, odhaľujú to, čo je skryté, konkretizujú
to, čo je abstraktné, sprítomňujú to, čo je dávno
minulé, fixujú to, čo je prchavé, sprehľadňujú to, čo je
príliš zložité˝ (Cipro, 1977).
V dnešnej dobe sa väčšinou stretneme s poučkami
a definíciami učebnej pomôcky väčšinou v školskom
a pedagogickom prostredí. Pre moju prácu som si
vybral definíciu poučky, ktorá je uvedená
v pedagogickom slovníku J. Průchu: Učebné pomôcky
sú definované ako predmety sprostredkujúce alebo
napodobňujúce realitu,
napomáhajúce väčšej
názornosti alebo uľahčeniu výučby (Průcha, 2004).
Typické učebné pomôcky umožňovali sprostredkovať
názorné predstavy väčšinou staticky, stereotypne a v
obmedzenom rozsahu. Moderné učebné pomôcky
umožňujú
rozsiahlejšie
diferencovanie
a
individualizovanie výučby, čím prehlbujú proces
osvojovania si poznatkov u žiakov (Maňák, 2003).

obchodný názov plexisklo. U nás je organické sklo
známe pod obchodnými názvami akrylon, umakryl,
umaplex.
V roku 1933 sa v Anglicku vynašiel polyetylén (PE). Má
mnohostranné použitie najmä v obalovej a izolačnej
technike. V roku 1935 bola už v Nemecku sériová
výroba PVC. Malo široké použitie v priemysle.
V roku 1938 Američan, chemik, Roy Plunkett vynašiel
teflón. Tento plast možno tvarovať, je nehorľavý.
V roku 1950 nemecký chemický koncern BASF vyvinul
výrobu
odľahčeného
pevného
materiálu
–
polystyrénu. Používa sa najmä v obalovej a izolačnej
technike. Okolo roku 1978 vznikali nové moderné
materiály ovplyvňujúce kozmonautiku, letectvo, vodné
športy, horolezectvo, lyžiarske športy atď. V roku 1983
bola celosvetová spotreba syntetických materiálov
v objemovom vyjadrení prvý krát väčšia ako spotreba
železných kovov. S tým súvisí úloha nájsť pre ochranu
životného prostredia nové metódy odstraňovania
alebo opätovného spracúvania odpadov zo
syntetických materiálov. Plasty nahrádzajú a budú
nahrádzať konvenčné materiály. Uplatňujú sa
v kozmickej a v reaktorovej technike, v medicíne na
zhotovenie umelých častí kostí v protetike a pod.
(Krušpán. et.al)
Polyméry, alebo tiež aj makromolekulové látky či
makromolekuly, sú častice, zložené z veľkého počtu
atómov, ktoré sa navzájom spájajú chemickými
vzorcami do dlhých reťazcov. Makromolekulová
chémia sa zaoberá štúdiom štruktúry, vlastností
a zákonitostí pri vzniku prírodných i syntetických
makromolekulových látok. Reťazce polymérov tvoria
pravidelne sa opakujúce časti nazývané monomérne
(stavebné) jednotky, méry. Počet mérov udáva
polymerizačný stupeň n, ktorý má hodnotu 10 až 10 6
a zlúčeniny s vyšším polymerizačným stupňom (n>10)
sú polyméry. Polyméry biologického pôvodu sa
nazývajú biopolyméry, napr. celulóza (tá sa skladá
z okolo 1000 glukóznych jednotiek, preto má aj vysokú
relatívnu hmotnosť a to okolo 200 000).
Polymerizácia je polyreakcia, pri ktorej reagujú
rovnaké monoméry na polymér, bez vzniku
vedľajšieho produktu. Polymerizácia je viacnásobná
adícia, pri ktorej monoméry majú násobné väzby:
vzniká pri nej iba jeden produkt. Teplota nesmie
presiahnuť 400 °C. Reaktanty majú násobné väzby,
prevažujú dvojité, ktoré sa menia na jednoduché.
Typickým príkladom je vznik polyalkénových
a vinylových polymérov: reakcie bývajú exotermické
(uvoľnenie tepla), mechanizmus môže byť radikálový

1.1 Charakteristika učiva po stránke odbornej
a procesuálnej
V roku 1862 anglický chemik Alexander Parks vyrobil
prvý plast nazvaný podľa neho Parkesin, u nás známy
pod názvom celuloid. V roku 1909 bol vyrobený
bakelit. V roku 1928 nemecký chemik W. Bauer
súčasne s anglickými a španielskými vedcami vyrobili
plastickú látku, ktorá má priehľadnosť ako sklo
a nazvali ju organické sklo. V roku 1938 dostala
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(homolýza) alebo iónový (heterolýza). Mechanizmus
týchto polyreakcií má tri fázy: iniciáciu, propagáciu
a termináciu (zakončenie reťazca).

poznávaní majú životné skúsenosti žiakov, ktoré treba
syntetizovať so spoločenským poznaním. Ústredným
problémom v expozičnej fáze je vytváranie pojmov,
ale i vytváranie základov a východísk zručností
a návykov, i keď ich plné osvojenie prebieha vo fáze
fixácie a aplikácie, kde sa zručnosti precvičujú
a upevňujú.

Polykondenzácia je polyreakcia dvoch rozdielnych
monomérov, ktoré majú najmenej dve reaktívne
charakteristické skupiny. Pri polykondenzácii vzniká
hlavný produkt (polykondenzát) a vedľajší produkt,
ktorý býva nízkomolekulová, obyčajne anorganická
látka (napr.: voda, amoniak, kyselina chlorovodíková);
polykondenzácia má stupňovitý priebeh.

Fixácia Je zameraná na fixovanie a upevňovanie
vedomostí a zručností žiaka, ktoré si osvojil pri
premietaní priloženej prezentácie a názornou ukážkou
vyhotovenej vzorkovnice. Hlavné sú predovšetkým
praktické metódy (metóda samostatnej práce, metóda
produktívnej práce žiakov, metóda cvičenia
a precvičovania). Cieľom je aby sa opakovanie
a upevňovanie učiva realizovalo najmä v nových,
zmenených situáciách a podmienkach. Bez tohto a bez
aplikácie na skutočnú prax žiaci síce učivo ovládajú, ale
nevedia ho v prípade potreby využívať.

V tejto
podkapitole
charakterizujem
priebeh
vyučovacej hodiny po stránke procesuálnej.
Predmet: Technika
Téma: Plasty
Tematický celok: Technické materiály
Výchovno-vzdelávací cieľ: Žiak má vedieť rozoznať
plasty vytvárané polymerizáciou a polykondenzáciou.
Časová dotácia: 1h
Typ vyučovacej hodiny: základný typ vyučovacej
hodiny

Diagnostická fáza V tejto fáze učiteľ vykonáva,
skúšanie,
preverovanie,
ale
i hodnotenie
a známkovanie. Medzi ďalšie druhy diagnostikovania
zaraďujeme diagnostikovanie priebežné, frontálne,
individuálne, skupinové, kolokviálne, testovanie.
Medzi
formy
diagnostikovania
zaraďujeme
diagnostikovanie ústne, písomné, grafické, pohybové,
kombinované. Ako uvádza Petlák (1997, s. 81),
diagnostika plní aj funkciu spätnej väzby. Čím je táto
dokonalejšia, tým ľahšie sa riadi a usmerňuje
vyučovanie na vyučovacej hodine. V súčasnosti,
v súvislosti s humanistickými prístupmi k vyučovaniu,
sa mimoriadna pozornosť venuje tomu, aby
diagnostika bola veľmi citlivá a spravodlivá voči žiakom
so zreteľom na ich biologicko-psychické možnosti
a schopnosti. Osobitnú pozornosť treba venovať
klasifikácií, pretože neobjektívne hodnotenie má často
ďalekosiahle negatívne pedagogické dôsledky. (Ďuriš,
Stebila, Žáčok, 2011, s.91-92),

Fázy vyučovacej hodiny: Vyučovací proces ako
celok, pritom máme na mysli vyučovaciu hodinu, resp.
vyučovaciu jednotku, je možné rozdeliť do
jednotlivých fáz, v ktorých sa realizujú jednotlivé
špecifické ciele. Dané členenie na fázy umožňuje
lepšie pochopiť riadenie vyučovacej hodiny,
vyučovacej jednotky. Fázy možno považovať za určité
sekvencie, nie však izolované a časovo uzatvorené
úseky. Môžu vystupovať samostatne, alebo sa prelínať
celým priebehom vyučovacieho procesu. (Ďuriš,
Stebila, Žáčok, 2011, s..90)
Motivácia V motivačnej fáze na začiatku hodiny
oboznamuje učiteľ žiakov s preberaním nového učiva.
Táto fáza má významnú úlohu, pri tvorení základného
a úspešného učenia sa žiakov vo vyučovacom
predmete Technika. Cieľom tejto fázy je vzbudiť
záujem o učivo práve preberané. V tejto fáze je
väčšinou používaný rozhovor.

Aplikácia V poslednej fáze by mal žiak získané
vedomosti a zručnosti realizovať v praktickej alebo
teoretickej činnosti. Riešenie úloh môže prebiehať buď
podľa vopred stanoveného postupu operácie
(algoritmus) alebo samostatnou, tvorivou činnosťou
žiakov. Aplikácia môže byť teoretická i praktická.
Schopnosť aplikovať vedomosti a zručnosti na riešenie
nových úloh predpokladá zvládnuť základné
myšlienkové operácie, to znamená zvládnuť – analýzu,
syntézu, generalizáciu, abstrakciu a konkretizáciu.

Expozícia V ďalšej fáze učiteľ sprostredkúva
a predstavuje
žiakom
nové
poznatky
a to
prostredníctvom výkladu a vysvetľovania. Úlohou tejto
fázy je, aby žiak získal objektívnu predstavu o
preberanom učive, osvojil si preberané učivo. Preto
v tejto fáze učiteľ využíva slovné i názorné metódy, ale
aj rôznu didaktickú techniku a informačnokomunikačné technológie (IKT). Významnú úlohu pri
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Rozmery vzorkovnice:

Šírka = 500 mm

Dĺžka = 735 mm

Výška = 68 mm

Hrúbka = 17 mm

2 Praktická časť
Učebná pomôcka, ktorú prezentujem vo svojej práci je
primárne určená pre vyučovací predmet Technika. Je
to vzorkovnica v ktorej sa nachádzajú plasty tvorené
polymerizáciou, polykondenzáciou a prezentácia v MS
PowerPoint. Vzorkovnica je potrebná vo vyučovacom
procese, nakoľko žiakom približuje aspekty výroby
plastov, ktoré žiak jednoduchšie pochopí na základe
priložených učebných pomôcok. Učebné pomôcky
pomáhajú žiakovi zlepšiť jeho vedomosti, návyky
a zručnosti, ktoré formujú žiaka.
Učebnú pomôcku som navrhol sám. Vzorkovnicu som
vytváral na základe vyhotovených prototypov, ktoré
som si pred tým naštudoval. Ako prvý krok bol spraviť
si nákres na základe ktorého som vytvoril 3D
vizualizáciu v programe AutoCAD. Učebná pomôcka
vzorkovnica bude v tvare obdĺžnika. Má byť ľahká,
prenosná a využiteľná pre učiteľa. Bude v drevenom
ráme, podložená sololitom. Vo vnútornej strany
dreveného okraja budú vyfrézované drážky na
zasunutie plexiskla, ktoré bude chrániť vzorkovnicu
pred zdevastovaním a zničením vzoriek, ktoré sa budú
nachádzať vo vnútri vzorkovnice. Dosky, ktoré budem
používať budú DTD (drevo trieskové dosky) ľudovo
povedané drevotrieska. Drevotrieskové dosky sa
vyrábajú lisovaním z drevnej hmoty ihličnatých aj
listnatých drevín. Drevnú hmotu tvorí zmes rozomletej
drevnej triesky, ktorá vzniká pri opracovaní masívneho
dreva. Drevná trieska je spojovaná pomocou
formaldehydovej močovinovej živice a vrstvená
najčastejšie v troch vrstvách. Budú potiahnuté dýhou,
ktorá bude zakrývať štruktúru dreva. DTD dosky som si
vybral lebo sú ľahké, dobre spracovateľné
a ekonomicky lacné. Ako som už spomínal,
vzorkovnica bude tvorená DTD doskami počet kusov
4x. Následne na spodok vzorkovnice bude klinčekmi
nabitý sololit, ktorý bude robiť základný výstuž
vzorkovnice. Na spojenie dosiek použijeme kolíkový
spoj. Kolíkový spoj je definovaný ako najjednoduchší a
najstarší spôsob spojenia dvoch súčastí. Jedná sa o
spojenie tvarovým stykom. Vonkajšie silové zaťaženie
sa u týchto spojov prenáša cez valcové telá kolíkov.
Kolíkové spoje patrí medzi spoje rozoberateľné,
pretože ich môžeme ľahko a kedykoľvek rozobrať a
znovu zmontovať bez porušenia, avšak ich montáž a
demontáž znižuje ich spoľahlivosť. Kolíky sa zhotovujú
z ťahaných polotovarov s hladeným povrchom, majú
rôzne tvary a sú väčšinou normalizované.

Obrázok 1 Nákres vzorkovnice (vlastný zdroj)
Zložky tvoriace vzorkovnicu:
 Nákupná taška (Polyetylén)
 Vodárenská rúra (Polyvinylchorid)
 Polystyrén
 Tesnenie (Polytetrafluoretylén)
 Zdravotnícky materiál (Polypropylén)
 Pracovné rukavice (Polyakrylonitril)
 Silón do krovinorezu (Polyamid)
 Látka (Polyester)
 Guma (Syntetický kaučuk)
Ku vzorkovnici je príslušná prezentácia v MS
PowerPoint, ktorá dopĺňa o didaktický autotest, ktorý
je primárne určený žiakom. Ako ďalšia učebná
pomôcka sú vytvorené metodické pokyny, ktoré
uľahčujú učiteľovi daného predmetu lepšie vyučovanie
a orientáciu v učebných pomôckach.

Obrázok 2 Hotová vzorkovnica (vlastný zdroj)
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3 Výsledky a diskusia
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Použili sme metódu dotazníka na základe, ktorej sme
získali odpovede od respondentov s ktorými sme ďalej
pracovali a vyhodnocovali získané výsledky na vedecké
účely. V tejto časti sa budem venovať výsledkom
realizácií prieskumu na zistenie názorov učiteľov.
Prieskum sme realizovali osobne na 5 základných
školách v Žilinskom kraji. Názory učiteľov z rôznych
kútov Slovenska sme zisťovali cez internetovú
komunikáciu - email. Pre prieskum, ktorý sme
realizovali som použil dotazníkovú metódu. Vytvorený
dotazník, prezentáciu, vzorkovnicu a metodické
pokyny som do vybratých základných škôl priniesol
osobne. Vybraní učitelia boli oboznámení s danými
učebnými pomôckami. Ako prvá im bola
odprezentovaná prezentácia MS PowerPoint, ktorá je
súčasťou učebných pomôcok. Prezentácia bola
doplňovaná ukážkami vzorkovnice a následným
výkladom rozdelenia a výroby plastov. Učitelia boli
milo prekvapený vzorkovnicou, ktorá by podľa nich
priblížila žiakom rozdelenie a výrobu plastov. Na konci
prezentácie bol ukázaný didaktický autotest, s ktorým
sa niektorý učitelia stretli po prvý krát. Uvítali by
podobný autotest na svojich hodinách. Následne
učitelia dostali aj metodické pokyny v ktorých sa
uvádzajú jednotlivé kroky vo vyučovacom procese. Na
konci odprezentovania všetkých učebných pomôcok
som predložil dotazník, ktorý učitelia vyplňovali
samostatne a dobrovoľne.
Nášho prieskumu sa zúčastnilo 10 učiteľov
Odôvodnenie: Osobne som navštívil päť Základných
škôl v ktorých som sa osobne stretol s učiteľmi
Techniky. V niektorých, školách som oslovil viac
učiteľov, nakoľko vyučovali viacerí predmet Technika.
Spravil som tak preto, aby bol náš prieskum objektívny
a čo najviac vierohodný. Dotazníkov odoslaných cez emailovú komunikáciu sa vrátilo menej ako sme
očakávali. Konkrétne sa vrátili tri. Oslovených učiteľov
bolo 20. Spolu s dotazníkom sme učiteľom posielali aj
sprievodný list v ktorom boli bližšie pokyny ku
dotazníku a posielaným učebným pomôckam. Správy
pre učiteľov boli posielané dva krát. Po prvom kole
správ sa vrátili dva. Po opätovnom rozoslaní sa vrátil
jeden. V prvej otázke sme zistili, že z desiatich učiteľov
sú tri ženy a sedem mužov. Na otázku dĺžky
pedagogickej praxe sa nám vyjadrilo 100 %
respondentov.
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Graf 1 Zastúpenie respondentov z hľadiska praxe
Ďalej sme sa respondentov pýtali či používajú vo
vyučovacom procese učebné pomôcky. Z 10 učiteľov
sa vyjadrili 4 (40 %), že učebné pomôcky pri vyučovaní
témy plasty používajú. Jeden učiteľ napísal, že používa
jednotlivé druhy plastov. Odôvodnenie bolo: ,,Je
dobré, ak žiak k výkladu dostane aj konkrétny
predmetʺ. Ďalší z opýtaných sa vyjadril kladne na danú
otázku a vyjadril sa, že používa ukážky výrobkov
z plastov a starú vzorkovnicu, ktorá sa nachádza
v škole. Ostatní dvaja učitelia, ktorí sa vyjadrili kladne
napísali podobné odpovede o používaní učebných
pomôcok o plastoch. Využívajú vlastnú tvorivosť
a šikovnosť a žiakom približujú učivo jednotlivými
výrobkami z plastov, ktoré sa nachádzajú všade okolo
nás. Zvyšných 6 (60 %) učiteľov sa na danú otázku
vyjadrilo záporne a zdôvodnenie jedného z nich bolo,
že v danom školskom zariadení nedisponujú
podobnými pomôckami.
Pýtali sme sa aj na názor na odborné hľadisko
vyhotovenej vzorkovnice. Na základe odpovedí
uvádzame, že sme nezaznamenali žiadnu negatívnu
reakciu ani odpoveď na našu otázku. Všetci učitelia 10
(100 %) sa vyjadrili kladne s odôvodnením: ,, Praktické
umiestnenie
predmetov,
možnosť
otvorenia
a prístupu ku vzorkám“ . Ďalší respondent uvádza:
,,Žiaci si predstavujú plasty len ako fľaše ale tu máme
príklad na rôzne typy plastov a ich využitie ʺ. Pozitívne
hodnotili to, že každý plast má pod sebou štítok, ktorý
odborne a presne definuje daný plast. Ďalej kladne
hodnotili, že obsahuje všetky potrebné vzorky, ktoré
by mal žiak poznať a ovládať.
Náš dotazník obsahoval aj otázku na zistenie
odbornosti vyhotovenia prezentácie MS PowerPoint. V
tejto otázke sme zaznamenali jednu negatívnu
odpoveď (10 %), ktorú respondent zdôvodnil
nasledovne: „Pomerne dlho používa, potreba
reorganizácie“. Podľa nášho názoru bola pre
respondenta prezentácia príliš dlhá a bolo by ju
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potrebnú upraviť. Učitelia, ktorí sa vyjadrili pozitívne
v počte 9 (90 %) písali o kvalitnej úrovni a vysokej
odbornosti, ktorú prezentácia obsahuje. Uvádzajú ju
ako vhodný doplnok pri vyučovaní danej témy.
V odpovediach sú vyzdvihované podstatné veci, ktoré
obsahuje prezentácia po odbornej stránke.
Na otázku, ktorú učebnú pomôcku by uprednostnili
vo vyučovacom procese sa nám vyjadrili všetci
respondenti. V tejto otázke iba jeden (10 %) učiteľ mal
názor, že by uprednostnil vzorkovnicu pred
prezentáciou. Pri zdôvodnení napísal: ,, Možnosť si
dané vzorky naživo pozrieť a chytiť“. Z toho
usudzujeme, že ho daná vzorkovnica natoľko zaujala,
že o priloženú prezentáciu, ktorá je primárnym
doplnkom vzorkovnice, nemal záujem. Ostatní učitelia
by si vybrali obidve pomôcky nakoľko spolu
kompatibilujú a dopĺňajú sa.
Čo sa týka otázok na didaktický autotest, ktoré boli
položené tri, sa učitelia vyjadrili všetci (100 %). Z
odpovedí, ktoré sú zamerané na kvalitatívne
spracovanie otázok sme sa dozvedeli, že učitelia
súhlasia so sformulovanými otázkami v didaktickom
autoteste. Ohlasy na didakticky autotest boli
pozitívne. Pri osobnom stretnutí s respondentmi sme
boli prekvapení, že väčšina o takejto učebnej pomôcke
v prezentácií ani nepočula. Zaujalo ich to natoľko, že
prisľúbili, že skúsia žiakom predostrieť danú učebnú
pomôcku. A ak bude mať pozitívne ohlasy tak ju budú
používať aj pri svojich ostatných vyučovacích
predmetoch.

majú možnosť pracovať s pomôckami. Ľahšie si to
učivo zapamätajú, ako keď by sa len učili s kníh“.
Všetci učitelia mali pozitívne ohlasy na dané učebné
pomôcky a radi by ich zaradili do svojho procesu
vyučovania. Zdôvodnili to tým, že učebná pomôcka
môže pomôcť zvýšiť záujem o preberanú tému a tiež
zlepšiť kvalitu vedomostí u žiakov.
Záver
Realizovaný prieskum, ktorý bol primárne zameraný
na názory učiteľov vyučujúcich predmet Technika na
uplatnenie učebných pomôcok, dopadol nad naše
očakávania. Prieskum nám potvrdil, že v súčasnosti na
našich školách chýbajú učebné pomôcky, ktoré by
priblížili žiakovi reálny vzhľad a výrobu plastov
vznikajúcich polymerizáciou a polykondenzáciou. Na
základe vykonaného prieskumu máme ucelenú
predstavu o tom ako vyučujúci vnímali naše učebné
pomôcky, ktoré im boli odprezentované. V úvode
prieskumu boli zisťované základné údaje o pohlaví,
dĺžke pedagogickej praxe a dosiahnutej aprobácií
v odbore. Na základe odpovedí sme zistili, že väčšina
respondentov v počte sedem boli muži. Zistili sme, že
početná skupina opýtaných učiteľov má pedagogickú
prax od 6 do 10 rokov. Ďalej sme v našom prieskume
zistili, že väčšina opýtaných učiteľov, nemá získanú
priamu aprobáciu vyučovania na predmet Technika.
Učia to väčšinou učitelia na doplnkový úväzok.
O učebnú pomôcku vzorkovnicu sa zaujímala väčšina
učiteľov. Je to niečo inovatívne čo učitelia pozitívne
hodnotili
a páčil sa im nápad prepojenia
s prezentáciou a didaktickým autotestom. Žiadny
z opýtaných nemal vyhradené zmeny na usporiadanie
vzoriek v vzorkovnici. Vzorkovnica bola pozitívne
hodnotená po stránke estetickej aj odbornej.
Vyhotovená prezentácia v programe MS PowerPoint
bola prekvapením pre niektorých učiteľov, nakoľko sa
s didaktickým autotestom, ktorý je súčasťou
prezentácie stretli po prvý krát. Prezentácia bola
pozitívne hodnotená opäť po stránke estetickej
a odbornej. Väčšina respondentov sa pýtali, či môžu
prezentáciu použiť vo svojom pedagogickom procese.
Domnievame sa, že väčšina učiteľov si našu
prezentáciu ponechá a bude s ňou pracovať na
hodinách vyučovania a bude dobrou pomôckou pri
vyučovaní témy plasty. Naše učebné pomôcky boli
doplnené o metodické pokyny, ktoré usmerňujú
učiteľa na nadväznosť vzorkovnice a prezentácie
a postupnými krokmi vedú učiteľa v napredovaní
s našimi pomôckami. Z odpovedí sme sa dozvedeli, že
všetkým sa dané metodické pokyny páčili a boli s nimi

Obrázok 3 Didaktický autotest v prezentácií (vlastný
zdroj)
V poslednej otázke dotazníka sme sa pýtali na
využiteľnosť vyhotovených učebných pomôcok v praxi.
V tejto otázke 10 (100 %) respondentov sa nám
vyjadrilo, že dané učebné pomôcky by určite používali
v praxi. Citácia: ,,Myslím, že je oveľa lepšie, keď žiaci
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nadmieru spokojní. Kladne hodnotili postupnosť ale aj
praktické využitie pri vyučovaní danej témy. V našom
prieskume sme sa nestretli s negatívnym postojom
k učebným
pomôckam,
alebo
s
vážnymi
pripomienkami, na základe ktorých by sme museli
naše učebné pomôcky kompletne prerobiť. Učitelia
ocenili kreativitu a precíznosť pri vytváraní
vzorkovnice, ktorá je ručne vyrobená.
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